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Makrobild Högre inflation och lägre 
tillväxt i ekonomin

Budgetsaldo Minskat budgetöverskott 
jämfört med förra prognosen

Upplåning Ökad kortfristig upplåning och 
en obligation i utländsk valuta   



Inflations- och ränteuppgång lägger grunden

Anm. KPIF för Sverige, KPI för USA och HIKP för euroområdet.
Källor: Statistiska centralbyrån, Eurostat och Bureau of Labour Statistics. 

Källa: Macrobond. 



Tillväxtutsikterna i Sverige har försvagats

• Krig och hög inflation 
bromsar global tillväxt

• Även tillväxten i svensk 
ekonomi dämpas

• Arbetslösheten faller något 
långsammare framöver

• Hög inflation båda åren
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Källor: Statistiska centralbyrån och Riksgälden.



Nedreviderat överskott i statens budget
• Större utflöde av kapital-

placeringar på skattekontot 

• Högre utgifter för staten

• Snabba prisökningar motverkar
• Skattebaser växer generellt snabbare
• Högt elpris påverkar på flera sätt



Osäker utveckling på skattekontot

• Stor osäkerhet kring vad som 
faktiskt avser kapitalplaceringar…

• … och hur snabbt företag och 
hushåll reagerar på stigande räntor

• Stora revideringar av antaganden 
kring kapitalplaceringarna på 
skattekontot



Fler osäkerhetsfaktorer än vanligt

• Inflation och ränteutveckling 

• Kriget i Ukraina

• Skattekontot



Budgetlagen

Låneplanen – hur mycket och på vilket sätt?

Finanspolitiska 
ramverket

Budgetlagen

Upplånings-
behov 

= budget-
underskott + 

förfall

Mål att 
långsiktigt 
minimera 
kostnaden 
och beakta 

risk 

Regeringsbeslut 
(efter förslag från 

Riksgälden)

Riktlinjer för 
statsskuldens 

förvaltning
Riksgäldsbeslut

Förvaltnings-
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principer,  
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policy m.m.

Låneplan

• Nominella 
statsobligationer

• Realobligationer
• Gröna obligationer
• Valutaobligationer
• Statsskuldväxlar
• Likviditetsförvaltning
• Ränte- och valutaderivat



Överskott i budgeten ger lägre statsskuld
Statsskuldens utveckling
Miljarder kronor Procent av BNP
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Källor: SCB och Riksgälden



Större upplåningsbehov än i förra prognosen
Totalt upplåningsbehov
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Miljarder kronor

Anm.: Nettolånebehovet är budgetsaldot med omvänt tecken. I övrigtposten ingår bl.a. en justering för att nettolånebehovet avser likviddag och 
upplåningen avser affärsdag.



Ökad kort upplåning och valutaobligation
Årliga emissionsvolymer jämfört med förra prognosen
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Anm.: Upplåning per kalenderår. Beloppet för statsskuldväxlar och likviditetsförvaltningsinstrument avser utestående stock i slutet av året.



Sämre likviditet ger minskad motståndskraft
Upplevd likviditet och genomsnittlig dagsomsättning i nominella statsobligationer
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Betyg Miljarder kronor

Anm.: Betyg för likviditeten i termer av volym enligt årlig undersökning genomförd av Kantar Prospera, skala 1–5 där lägre än 3 tolkas som underkänt. 
Genomsnittlig dagsomsättning i nominella statsobligationer exkl. primärmarknad, månadsvis för ett rullande fönster av de senaste 12 månaderna. 
Källor: Riksgälden och Riksbanken



SEK
€ $AAA

Riksgälden redo att låna det som behövs 

Högsta kreditbetyg

Låg statsskuld 

Flera lånekanaler

Väletablerad emittent
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Besöksadress: Olof Palmes gata 17
Postadress: 103 74 Stockholm
Telefon: 08 613 45 00, Fax: 08 21 21 63
E-post: riksgalden@riksgalden.se
riksgalden.se
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