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Rättad version1 
Budgetunderskottet 53,3 miljarder 2004 
Statsbudgeten visade ett underskott på 53,3 miljarder kronor under 2004, vilket 
är 7 miljarder mer än 2003. Statsbudgeten visar därmed för andra året i rad ett 
underskott på ca 2 procent av BNP. Statsskulden ökade med 29 miljarder och 
uppgick vid årsskiftet till 1  257 miljarder kronor. Det motsvarar ca 50 procent 
av BNP.  

Statens lånebehov 1995–2004, miljarder kronor.* 
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* Statens lånebehov är lika med budgetsaldot med omvänt tecken. 
 
Det primära lånebehovet (alla betalningar utom räntor) uppgick till 0,7 miljarder 
kronor, vilket är en minskning med 3,4 miljarder kronor jämfört med 2003. Statens 
inkomster och utgifter har med andra ord ökat ungefär lika mycket mellan åren.  
 
På inkomstsidan ökade skatterna med ca 40 miljarder kronor. Det förklaras till största 
delen av större lönesumma och ökad konsumtion. Intäkter från förfallande 
bostadsobligationer minskade däremot med knappt 10 miljarder kronor. 
Bostadsobligationerna fördes över från AP-fonderna till staten 2002 och de sista 
obligationerna förfaller 2005.  
 
På utgiftssidan ökade betalningarna för transfereringar bland annat till pensionärer 
och barnfamiljer. Andra områden där utgifterna ökade var EU-avgiften, 
arbetslöshetsersättningen, järnvägar och arealersättningen till bönder. Den ökade 
arealersättningen är en effekt av att utbetalningarna för 2003 flyttades till 2002. 
 

                                                 
1 Se pressmeddelande Rättelse: Budgetunderskottet 53,3 miljarder 2004, från 2005-01-11. 
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Räntebetalningarna på statsskulden ökade med 10,4 miljarder kronor till 52,6 miljarder 
kronor. De främsta förklaringarna är att kursförluster vid återköp av obligationer 
ökade med ca 7 miljarder kronor och att överkurser vid emission minskade med ca 4 
miljarder kronor. Ökningen i kursförluster är ett resultat av att tre nya obligationer i 
svenska kronor introducerades. Introduktionerna skedde genom byten där gamla 
obligationer köptes tillbaka och nya emitterades. Återköpen gav upphov till 
kursförluster eftersom återköpslånen har höga kupongräntor och därmed handlades 
till överkurs. Samtidigt emitterades nya lån med kuponger mer i paritet med 
marknadsräntorna. De nya lånen med lägre kupongräntor är även förklaringen till att 
överkurserna vid emission minskade mellan åren. 
 
Statsskulden 
Statsskulden uppgick vid slutet av 2004 till 1 257 miljarder kronor. Det är en ökning 
med 29 miljarder kronor jämfört med 2003. Mätt som andel av BNP var skulden ca 
50 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2003. Valutaskulden minskade med 3 
procentenheter till 24 procent. Minskningen beror i huvudsak på amorteringar på 
valutaskulden, men även på en starkare krona.  

Statsskulden 1995–2004, miljarder kronor.  
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*Ett nytt statsskuldsmått infördes efter årsskiftet 2002/2003. Den andra stapeln för 2002 (markerad med *) 
avser statsskulden enligt det nya måttet. Jämförelserna i texten avser det nya måttet. 

 
Lånebehovet i december 
Statens betalningar gav under december ett lånebehov på 25,9 miljarder kronor, vilket 
är 2,8 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos. Det primära låne-
behovet uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket är 3,9 miljarder kronor mindre än 
väntat. Skattebetalningarna var ungefär 1,2 miljarder kronor högre än beräknat. 
Räntebetalningarna på statsskulden var 1,0 miljard kronor större än beräknat.  

Utfallet av statens lånebehov för januari publiceras den 7 februari 2005, 
kl. 9.30.1 En reviderad prognos för 2005 publiceras den 23 februari 2005, 
kl. 9.30.  

                                                 
1 Publiceringsplan för 2004 finns på kontorets webbplats (www.rgk.se). Den kan också beställas på tfn 08-613 
47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg 
publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivnings-
standarden (SDDS). 
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För mer information:  
Tord Arvidsson, tfn 08-613 47 53       Sofia Olsson, tfn 08-613 47 47 
 
 

 
 
 
 

STATENS LÅNEBEHOV OCH december december 12 mån. Skuldstock
STATSSKULDEN (miljoner kr)  2003 2004 2004-12-31
Lånebehov, netto 1) 23 347 25 887 53 343
  Primärt lånebehov 13 267 13 552 724
  Räntor på statsskulden 10 081 12 335 52 619
  - Ränta på lån i svenska kronor 7 241 9 678 33 930
  - Ränta på lån i utländsk valuta 1 715 1 482 13 634
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 125 1 175 5 054

Skuldkorrigeringar 2) -9 448 851 -17 280
  Omvärdering valutaskuld -3 342 -207 -9 456
  Övrigt -6 106 1 058 -7 825

Kortfristiga placeringar -13 811 -6 486 -7 469

Statsskuldens förändring 89 20 252 28 594 1 257 326
  Nominella lån i svenska kronor 8 067 15 414 41 007 766 423
  Reala lån i svenska kronor -3 327 2 310 17 015 189 908
  Lån i utländsk valuta -4 652 2 528 -29 429 300 996
1) Ett negativt lånebehov motsvarar en nettoinbetalning, dvs. ett överskott i statens betalningar under perioden.  
2) I skuldkorrigeringar ingår transaktioner som påverkar statsskulden utan att påverka lånebehovet.
    Dit hör t.ex. omvärdering av valutaskulden, bokföringsmässiga skillnader mellan affärs- och likviddag, 
    omvärdering av inflationskompensation för realobligationer och säkerheter i motpartsrelationer.


