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Räntesatser för stående faciliteter och finjusterande 
transaktioner 

Förslag till beslut 

 Beslutet den 25 oktober 2010 ”Räntesatser för stående faciliteter och 
finjusterande transaktioner” (Dnr 2010-752-APP) upphävs. 

 Utlåningsräntan för finjusterande transaktioner fastställs till vid var tid 
gällande reporänta. 

 Inlåningsräntan för finjusterande transaktioner fastställs till vid var tid 
gällande reporänta.  

 Utlåningsräntan i de stående faciliteterna fastställs till vid var tid gällande 
reporänta med tillägg av 75 räntepunkter.  

 Inlåningsräntan i de stående faciliteterna fastställs till vid var tid gällande 
reporänta efter avdrag med 75 räntepunkter. 

 

Bakgrund 

Sedan den 8 oktober 2008 har banksystemet ett likviditetsöverskott gentemot 
Riksbanken. I dagsläget uppgår likviditetsöverskotett till cirka 54 miljarder kronor. 
Detta överskott lånar Riksbanken in dels via veckovisa emissioner av 
riksbankscertifikat med en veckas löptid, dels via dagliga finjusterande transaktioner 
med löptid över natten. På riksbankscertifikaten betalar Riksbanken reporäntan 
medan de finjusterande transaktionerna görs till reporäntan minus 0,1 
procentenheter, eller reporäntan plus 0,1 procentenheter vid utlåning. 
Räntekorridoren för finjusterande transaktioner om +/- 0,1 procentenheter kring 
reporäntan syftar till att ge bankerna incitament att bjuda i emissionerna av 
riksbankscertifikat.  
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Överväganden 

Om reporäntan sänks till noll är det lämpligt att också räntekorridoren kring 
reporäntan för finjusterande transaktioner sätts till noll för att undvika en negativ 
finjusteringsränta. Det är visserligen tekniskt möjligt att ha en negativ 
finjusteringsränta men det är samtidigt inte tydligt vad effekterna av det skulle bli på 
marknaderna. Därför bör Riksbanken som en försiktighetsåtgärd välja att behålla en 
icke negativ ränta på de finjusterande transaktionerna.  

In- och utlåningsräntorna i Riksbankens stående faciliteter bör lämnas oförändrade 
på reporäntan plus/minus 0,75 procentenheter. Det innebär att inlåningsräntan 
fortsätter att vara negativ i de stående faciliteterna. I praktiken har en negativ ränta 
på inlåningsfaciliteten inte utgjort något problem, eftersom det operativt är små 
belopp som bankerna placerar i inlåningsfaciliteten. Sedan oktober 2008 har 
bankernas placeringar i inlåningsfaciliteten uppgått till i genomsnitt cirka 80 miljoner 
kronor.  

Den nuvarande bredden på räntekorridoren fastställdes genom Riksbankens beslut 
den 25 oktober 2010 ”Räntesatser för stående faciliteter och finjusterande 
transaktioner” (Dnr 2010-752-APP). Detta beslut bör nu ersättas av ett nytt beslut 
som ska gälla tills vidare. I sak innebär det nya beslutet den förändringen att in- och 
utlåningsräntorna i de finjusterande transaktionerna blir desamma som vid var tid 
gällande reporänta. Bredden på räntekorridoren för de stående faciliteterna kvarstår 
oförändrad. 

 

 


