
Snacka om underskott! 

UPPDATERAD Riksgälden räknar med ett budgetunderskott på 198 miljarder kronor i 
år, vilket kan jämföras med prognosen på 135 miljarder kronor i mars. 
Marknadsräntorna faller på beskedet. 

För 2010 räknar myndigheten med ett budgetunderskott på 72 miljarder kronor jämfört med 
65 miljarder kronor i underskott i marsprognosen. 
 
Försämringen beror främst på ökad vidareutlåning, enligt Riksgälden. 
 
Som en reaktion på Riksgäldens prognos föll räntan på en tvåårig statsobligation till 1,28 
procent jämfört med gårdagens stängningsnivå på 1,37 procent. För den tioåriga obligationen 
blev det ett fall från 3,77 till 3,62 procent. 
 
”Budgetunderskotten i kombination med stora förfall gör att statens upplåning ökar, 
framför allt obligationsupplåningen i utländsk valuta. Samtidigt drar vi ned auktionsvolymen 
för nominella statsobligationer eftersom vi redan under våren ökade upplåningen för att möta 
försämringen i statsfinanserna”, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande. 
 
Mer än hälften av årets underskott beror på vidareutlåning till följd av finanskrisen, enligt 
Riksgälden, som räknar med att låna ut 100 miljarder kronor till Riksbanken i form av 
utländsk valuta samt 7 miljarder kronor till Island. 
 
I prognosen för 2010 ingår ett lån på 8 miljarder kronor till Lettland. 
 
Stödet till svenska banker beräknas kosta 25 miljarder kronor i år. Hittills har 5,6 miljarder 
betalats ut i samband med Nordeas nyemission, där staten deltog i form av storägare. 
 
Vid sidan av ökad vidareutlåning ser Riksgälden negativa effekter från lågkonjunkturen. 
 
”Skatteinkomsterna blir 19 miljarder kronor lägre 2010 jämfört med den tidigare prognosen, 
medan utgifterna för arbetslöshet ökar med 5 miljarder kronor”, skriver Riksgälden. 
 
Statsskulden inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar beräknas till 1 121 miljarder kronor 
eller 36 procent av BNP i år. Nästa år stiger statsskuldens andel till 38 procent av BNP eller 1 
185 miljarder kronor. 
Av årets upplåningsbehov på 321 miljarder kronor tas 107 miljarder upp i utländsk valuta och 
lånas ut till Riksbanken och Island. Nästa år beräknas upplåningsbehovet att sjunka till 136 
miljarder kronor, varav 18 miljarder ska gå till vidareutlåning 
 


