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Snabbare återhämtning ger minskat lånebehov för staten

Sveriges ekonomi och statsfinanser återhämtar sig snabbare än väntat från pandemin. 
Statens lånebehov minskar därmed ytterligare och Riksgälden drar ned 
obligationsupplåningen i såväl kronor som utländsk valuta. Statsskulden vänder nedåt i år 
och fortsätter att minska under 2022 och 2023.

– Återhämtningen i ekonomin har varit överraskande stark hittills i år och tar ytterligare fart efter att 
pandemirestriktionerna har avvecklats. Vi ser också att det ljusnar på arbetsmarknaden, även om 
antalet långtidsarbetslösa endast väntas minska långsamt, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden höjer prognosen för BNP-tillväxten i år till 4,2 procent och räknar sedan med en gradvis 
dämpning till mer normala nivåer. Hushållens konsumtion och företagens investeringar bidrar mest 
till tillväxten.

Inflationen är en osäkerhetsfaktor och en del i riskbilden. Skulle den senaste tidens uppgång dröja 
sig kvar längre än förväntat kan det leda till högre räntor och lägre tillväxt än i prognosen. 
Riksgäldens prognos är dock att inflationsuppgången är tillfällig.

Statens budgetsaldo visar överskott redan i år
Den goda ekonomiska utvecklingen bidrar till att statsfinanserna stärks. Riksgälden räknar med att 
budgetsaldot blir positivt redan i år. Överskotten fortsätter sedan att växa under prognosperioden. 
Det innebär en förstärkning jämfört med förra prognosen på sammanlagt 55 miljarder kronor för 
2021 och 2022.

Upprevideringen av budgetsaldot beror främst på högre skatteinkomster, men också på att 
utgifterna blir lägre. Under alla tre prognosåren utgör Riksbankens återbetalning av valutalån hos 
Riksgälden en stor del av överskotten. Utbetalningar av medel från EU:s återhämtningsfond har 
också en positiv påverkan 2022 och 2023.

Prognos för svensk ekonomi och statsfinanserna

Förra prognosen (maj -21) inom parentes 2020 utfall 2021 2022 2023

BNP-tillväxt (%) -2,8 4,2 (3,5) 3,5 (3,7) 1,8

Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,3 8,8 (8,7) 7,6 (7,7) 7,1

Budgetsaldo (miljarder kronor) -221 22 (-4) 94 (65) 107

Budgetsaldo exkl. vidareutlåning till Riksbanken -215 -35 (-60) 33 (4) 44

Statens finansiella sparande (miljarder kronor) -143 -93 (-103) -3 (-31) 39
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Statens finansiella sparande
(% av BNP)

-2,9 -1,8 (-2,0) 0,0 (-0,6) 0,7

Statsskuld (miljarder kronor) 1 280 1 248 (1 283) 1 155 (1 221) 1 048

Statsskuld (% av BNP) 26 23 (25) 21 (22) 18

Maastrichtskuld (% av BNP) 40 38 (39) 35 (36) 32

Utbudet av statspapper minskar
Den höjda prognosen för budgetsaldot innebär ett minskat upplåningsbehov. Riksgälden ställer 
därför in det planerade obligationslånet i utländsk valuta i år och drar ned utbudet av nominella 
statsobligationer i de regelbundna auktionerna. Även den kortfristiga upplåningen blir något lägre än 
i den tidigare låneplanen. Riksgälden minskar också upplåningen i realobligationer för att styra 
realskulden mot andelsmålet på 20 procent.

Statens upplåning, miljarder kronor

Förra prognosen (maj -21) inom parentes 2020 utfall 2021 2022 2023

Nominella statsobligationer 100 83 (85) 50 (70) 50

Realobligationer 13 21 (21) 13 (21) 13

Gröna obligationer 20 0 (0) 0 (0)  0

Statsskuldväxlar (stock vid årets slut) 173 120 (138) 183 (183) 130

Obligationer i utländsk valuta 43 0 (17) 18 (17) 0

–      för vidareutlåning till Riksbanken 43 0 (0) 0 (0) 0

–      för egen räkning 0 0 (17) 18 (17) 0

Statsskulden vänder nedåt efter förra årets ökning
Statsskulden beräknas minska från 1 280 miljarder kronor i slutet av 2020 till 1 248 miljarder kronor i 
år. Under prognosperioden fortsätter sedan statsskulden att gå ned. Som andel av BNP minskar 
statsskulden från 26 procent förra året till 18 procent i slutet av 2023.

Hela den offentliga sektorns skuld enligt Maastrichtmåttet väntas minska från 40 procent av BNP i 
slutet av 2020 till 32 procent i slutet av 2023. Skulden går därmed från den övre till den undre delen 
av intervallet för det så kallade skuldankaret i det finanspolitiska ramverket som är på 35 procent av 
BNP (±5 procentenheter).

* * *
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Rapport: Statens upplåning – prognos och analys 2021:3 (bilaga)

Rapporten presenteras på en digital pressträff i dag 27 oktober kl. 10.00.

Följ livesändningen av pressträffen här https://www.riksgalden.se/presstraff-27okt

Journalister har möjlighet att skicka in frågor via menti.com för besvarande under pressträffen. 
Koden visas i bild under livesändningen. För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta 
Riksgäldens pressfunktion. 

Preliminärt datum för publiceringen av Statsupplåning – prognos och analys 2022:1 är den 24 
februari 2022.

I Riksgäldens uppdraget ingår att hantera statens upplåning och förvalta statsskulden. Målet är att 
göra det till en så låg kostnad som möjligt utan att risken blir för hög. I rapporten Statsupplåning – 
prognos och analys, som kommer ut tre gånger om året, presenteras prognoser för den ekonomiska 
utvecklingen och statens budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden 
statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten.

Kontakter

Riksgäldens pressfunktion: 08-613 47 01, press@riksgalden.se

Om Riksgälden

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Vi tryggar svensk ekonomi och värnar den 
finansiella stabiliteten.
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