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STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

♣♣♣♣ ✝

✝✝

✝ Riksgäldskontorets prognos för statens lånebehov 2000
pekar på ett överskott på 80−−−−90 miljarder kr. Oklarheten om
hur mycket pengar staten kommer att få in från försäljning
av Teliaaktier gör att bedömningen är mer osäker än vanligt.

♣♣♣♣ ✝

✝✝

✝ Justering för tillfälliga faktorer indikerar ett överskott på
25−−−−35 miljarder kr.

LÅNEBEHOVET

Prognosen pekar på ett överskott på 80–90 miljarder kr, att jämföras
med 90–100 miljarder för en månad sedan. Som tidigare meddelats
har Riksgäldskontoret reviderat ner antagandet om utförsäljnings-
inkomster från Telia från 95 miljarder kr till i storleksordningen
65 miljarder. Osäkerheten i denna bedömning är alltjämt stor, efter-
som varken pris eller kvantitet ännu fastställts. Den minskning av
överskottet som revideringen av Teliabetalningen medför motverkas
delvis av att kontoret har reviderat upp prognosen för extra inbetal-
ningar av skatt senare under året.

Räntor på statsskulden förväntas uppgå till ca 85 miljarder kr, en
minskning med ca 3 miljarder sedan förra månaden. De mindre
räntebetalningarna förklaras huvudsakligen av att kursförlusterna i
samband med uppköpen av obligationer för att parera likviden för
Telia minskar i och med att uppköpsvolymerna sänkts. Kursförluster
vid uppköp av obligationer beror på att marknadsvärdet på statsobli-
gationer är högre än det bokförda värdet till följd av de senaste årens
kraftiga räntenedgång. Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört
värde redovisas som en del av statens räntebetalningar.

Riksgäldskontoret räknar med tillfälliga nettoinbetalningar på ca
55 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas således ett
överskott på 25–35 miljarder kr. Bland de tillfälliga betalningarna
ingår kontorets prognos på 65 miljarder kr för utförsäljnings-
inkomster.
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Figur 1. Statens lånebehov 1991–2000 (miljarder kr).
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Maj resulterade i ett överskott på 8,9 miljarder kr, 5,3 miljarder kr
lägre än prognostiserat. Det lägre överskottet förklaras främst av att
nettoinbetalningarna till skattekontot blev mindre än väntat, bl.a. till
följd av utbetalningar av överskjutande skatt för tidigare år. Vidare
har en stor utbetalning som väntades i juni gjorts redan i maj. Därtill
blev räntebetalningarna för statsskulden under maj större än beräknat
till följd av att obligationsuppköpen startades tidigare än kontoret
räknade med vid förra prognostillfället. Sammantaget blir kursför-
lusterna i samband med uppköpen dock mindre till följd av den tidi-
gare nämnda neddragningen av uppköpsvolymerna.

För juni beräknas ett överskott på 73,8 miljarder kr. Det är
23,8 miljarder kr lägre än i föregående prognos. Ändringen förklaras
huvudsakligen av nedrevideringen av Teliainbetalningen. Telia gör
att även månadsprognosen är mer osäker än vanligt. Att månads-
prognosen ändrats med mindre än de 30 miljarder som tagits bort för
Telia beror på faktorer som redan nämnts, nämligen att de totala
kursförlusterna minskat i och med att uppköpen dragits ner, samt att
tidigareläggningen av uppköpen gör att en del av kursförlusterna
uppstod redan i maj.

För juli beräknas ett överskott på 5,0 miljarder kr. Det är ett
0,9 miljarder kr lägre överskott jämfört med juli 1999.

För tolvmånadersperioden t.o.m. juni och juli beräknas överskott på
166,2 respektive 165,3 miljarder kr.
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Figur 2. Statens lånebehov, tolvmånaderstal (miljarder kr).
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FINANSIERING

Som tidigare meddelats kommer Riksgäldskontoret att ställa in de två
auktionsperioder av realobligationer som enligt publicerat emissions-
schema skulle ha inletts den 21 juni respektive 2 augusti 2000. Nästa
auktionsperiod av realobligationer äger rum med den 30 augusti som
första auktionsdag.

Statens lånebehov och finansiering publiceras nästa gång den
11 juli 2000, kl. 09.30.1

Riksgäldskontoret kommer att publicera en första prognos för
lånebehovet 2001 den 15 juni 2000, kl. 09.30.

Förfrågningar:
Lånebehovet: Lars Hörngren 08-613 47 36 eller

08-613 47 40
Finansiering: Erik Thedéen 08-613 46 46

                                          
1 Publiceringsplan för 2000 finns på kontorets webbplats (www.sndo.se). Den kan
också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats
(http:\\dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för
Statens lånebehov och finansiering, i enlighet med den speciella statistikutgivnings-
standarden (SDDS).
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STATENS LÅNEBEHOV OCH STATSSKULDEN (MKR)
LÅNEBEHOVET OCH UTFALL                        PROGNOS
STATSSKULDENS FÖRÄNDRING Maj Maj 12-mån Jun Jul

1999 2000 2000 2000
Statsverket 1) 7 092 -4 614 -78 940 -71 400 -3 800
 Primärt saldo -17 758 -24 217 -159 221 -92 800 -6 600
 Förändring på räntekontot 1 250 2 484 2 739 - -
 Räntor på statsskulden 23 599 17 120 77 542 21 400 2 800
  - Ränta på lån i svenska kronor 21 593 17 351 65 529 19 200 -400
  - Ränta på lån i utländsk valuta 1 796 1 487 21 418 1 900 2 800
  - Realiserade valutakursdifferenser 210 -1 718 -9 405 300 400

Riksgäldskontoret, nettoutlåning -3 078 -4 279 -22 945 -2 400 -1 200
 Kassamässiga flöden -1 828 -1 795 -20 206 -2 400 -1 200
 Förändring på räntekontot -1 250 -2 484 -2 739 - -

Lånebehov (netto) 4 014 -8 893 -101 885 -73 800 -5 000

Skulddispositioner m.m. 2) 5 125 6 893 4 201
Värderegleringskonto, valutor 4 627 8 412 3 766
Skillnad kassamässig och affärsdagsredovisning 3) 0 -5 916 -5 727

Kortfristiga placeringar 163 2 -664

Statsskuldens förändring 9 302 -1 998 -98 348

STATSSKULDENS NETTOFÖRÄNDRING PER INSTRUMENT Skuldstock 2000-05-31
Nominella lån i svenska kronor 9 314 1 886 -47 350 941 145
Statsobligationer 10 253 -15 998 -41 594 659 172
Statsskuldväxlar -19 660 3 686 2 202 206 313
Dagslån 18 716 14 174 -883 18 733
Hushållsupplåningsinstrument 5 24 -7 075 56 927

Reala lån i svenska kronor 1 334 -831 3 317 99 580
Statsobligationer 1 331 -832 3 049 98 650
Hushållsupplåningsinstrument 2 1 268 930

Lån i utländsk valuta -1 346 -3 053 -54 316 266 514

Statsskuldens förändring 9 302 -1 998 -98 348 1 307 239
Valutaupplåning, netto 4) -3 108 -3 012 -11 248

STATSSKULDEN OCH UTFALL
RIKSGÄLDSKONTORETS Maj Maj 12-mån Skuldstock 2000-05-31
SKULDSKÖTSELINSTRUMENT 5) 1999 2000
Nominell skuld i svenska kronor 6 114 1 886 -79 850 821 218
Nominella lån i svenska kronor 9 314 1 886 -47 350 941 145
Skuldskötselinstrument i svenska kronor -3 200 0 -32 500 -119 928

Reala lån i svenska kronor 1 334 -831 3 317 99 580

Skuld i utländsk valuta 3 048 2 241 -20 062 394 206
Lån i utländsk valuta -1 346 -3 053 -54 316 266 514
Skuldskötselinstrument i utländsk valuta 4 393 5 294 34 254 127 692

Förändring av skuld inklusive skuldskötselåtg. 10 495 3 296 -96 594 1 315 003

1) Minustecken anger nettoinbetalning.
2) Under rubriken  Skulddispositioner m.m.  redovisas transaktioner som påverkar statsskuldens storlek utan att påverka
    lånebehovet. Dit hör t.ex. valutaomvärderingar, utbetalningar av medel för inlösen av premieobligationer och premie-
    obligationsvinster samt tillfälliga bokföringstransaktioner.
3) Från och med den 1 mars 2000 tillämpar Riksgäldskontoret affärsdagsredovisning. Det innebär att redovisade transaktioner
     påverkar statsskulden på affärsdagen. Lånebehovet påverkas emellertid inte förrän på likviddagen.
4) Valutaupplåning, netto är definierat på samma sätt som Riksgäldskontorets upplåningsmandat i utländsk valuta. Beloppet
     inkluderar swappar från kronor till utländsk valuta. Från och med januari 1999 inkluderar rapporteringen även medel som
     deponerats på Riksgäldskontorets valutakonton i Riksbanken.
5) Statsskulden  avspeglar statens direkta låns storlek och sammansättning. Därtill påverkar Riksgäldskontoret skuldens
     sammansättning med hjälp av skuldskötselåtgärder, t.ex. skuldbytesavtal (swappar) och terminer. Även skuldens storlek
     påverkas, eftersom skuldskötselinstrument i valuta omvärderas till aktuella valutakurser. En beräkning där skuldskötsel-
     instrument ingår ger därför en bättre bild av skuldens fördelning och storlek.


