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Större överskott än väntat i januari 
Statens betalningar uppvisade ett överskott på 9,3 miljarder kronor i januari. Det är 12,4 
miljarder kronor mer än i Riksgäldens prognos från november. Det beror i huvudsak på lägre 
EU-avgift och mindre bidragsutbetalningar till jord- och skogsbrukssektorn. 
  
Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 11,4 miljarder kronor, 
vilket är 10,4 miljarder kronor bättre än prognos. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av 
omfördelningar mellan månader. 
  
EU-avgiften blev 5,5 miljarder kronor lägre än beräknat. I februari kommer dock EU-avgiften att bli ca 
4,5 miljarder kronor högre än vad vi räknade med i novemberprognosen. Bidraget till jord- och 
skogsbrukssektorn blev 5,9 miljarder kronor mindre än beräknat eftersom gårdsstödet betalades ut 
redan i december 2006. 
  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,1 miljarder kronor lägre än prognos. 
  
För tolvmånadersperioden t.o.m. januari uppgick lånebehovet till  
- 45,1 miljarder kronor, d.v.s. ett överskott. Statsskulden var 1 249 miljarder kronor i slutet av januari. 
  
Utfallet av statens lånebehov i februari publiceras den 7 mars 2007, kl. 9.30. En reviderad prognos för 
2007 och en första prognos för 2008 publiceras den 28 februari, kl. 9.30.  
  
  
 ''Kraftiga överskott i statsbudgeten''  
Ekonomistyrningsverket räknar med att statsbudgeten kommer att gå med kraftiga överskott de 
kommande åren... 
 
  
  
Toni kommentar: 
 
Inte ett ord om att världen står inför en ekonomisk kollapps! 
 
Och är det möjligt att hela världens ekonomi system är på väg att kollapsa? Det har 
varit hemliga krismöten på ECB (Europeiska central banken) där man kallat samman 
många länders finansministrar efter att Hedgefonderna från Asien och främst Japan 
håller på att destabilisera hela världens valuta system. Tyskland som är EU ordförande 
just nu har varnat EU medlemsstaterna för det stora hotet från Asien. 

Det började med att man i Japan kör ned Yenen sedan 6 år för att möta konkurrensen 
från Kina och ökar sin export till USA som likaledes minska värdet på sin US dollar för 
att öka den amerikanska exporten och möta dom låga valuta kurserna i Asien. Det har 
USA alltid gjort när importerna ökat oroväckande varför dollarn står i mycket låga 
värden men den har haft lägre under tidigare tillfällen. 



Det som är allvarligt för världens valutor är att Japanska Hedgefond spekulanter lånar 
upp jättebelopp i Japan till en rekord låg ränta på 0.5% och transferera Yenen till US 
dollar med placeringar inom EU eller USA. 

Förtjänsterna är astronomiska med EU räntor på 5-8% och valutor som stiger i värde 
mot Yenen. 
Kineserna är inte sämre dom med världens största innehav av US dollar där man 
spekulera i främst USA. 

Hela detta pokerspel kan snabbt förändras till en jättekollaps där världens valutor 
kommer att rasa för att inte tala om vad den svenska kronan kommer att göra. 

Världen har inte mycket att sätta emot Hedgefonderna utan att man börja med att 
begränsa valutatransaktioner och därmed bryter man med WTO avtalen och alla andra 
avtal om fria rörelse av pengar. 

I den glättande värld vi lever i just nu kan ta ett abrupt beslut och inte för intet hade EU 
centralbank ett krismöte. Att du inte får läsa om detta i svensk media är kanske inte så 
förvånande, faror vill vi inte veta av, strutsmentaliteten finns är väl funderat i den 
svenska genen. 

 


