■ Riksbanken publicerar egen
prognos för reporäntan

Varför publicerar Riksbanken en egen prognos för reporäntan?
Fram till hösten 2005 baserade Riksbanken sina prognoser i huvudscenariot på antagandet att reporäntan var konstant under prognosperioden. Detta gjorde det enkelt för Riksbanken att kommunicera,
något som var särskilt viktigt när den nya penningpolitiska regimen
skulle etableras och trovärdigheten för inflationsmålet byggas upp.
Samtidigt var det för det mesta ett orealistiskt antagande som gjorde
det svårt att göra bra prognoser. Det gav heller ingen tydlig vägledning om hur Riksbanken såg på ränteutvecklingen på sikt. Detta var
en nackdel eftersom allmänhetens och marknadens förväntningar om
den framtida räntebanan är minst lika viktiga för hur penningpolitiken
påverkar ekonomin som förväntningarna kring beslutet om den aktuella räntenivån.
Dessa problem minskade när Riksbanken började göra prognoser baserade på marknadens förväntningar, så som de speglas i de
s.k. implicita terminsräntorna.9 Marknadens förväntningar ger i de
flesta fall en betydligt mer realistisk bana för reporäntans framtida
utveckling än antagandet om konstant reporänta. Riksbanken började
då också tala mer systematiskt om den framtida ränteutvecklingen
genom att kommentera rimligheten i den räntebana som gavs av
marknadens förväntningar. I och med detta tog Riksbanken ett stort
steg mot ökad tydlighet när det gäller att ge sin syn på den framtida
utvecklingen av reporäntan.
När Riksbanken nu går över till att publicera egna prognoser för
reporäntan är det ett led i att ytterligare öka tydligheten. Marknadens
förväntningar speglar inte nödvändigtvis de överväganden som ligger
till grund för de penningpolitiska besluten. Riksbanken kan genom att
göra egna prognoser för reporäntan tydligare förklara för allmänheten
och de finansiella marknaderna hur den ser på den framtida ränteutvecklingen och hur den resonerar när de penningpolitiska besluten
fattas. Det är också naturligt att i prognosarbetet behandla reporäntan
som en prognosvariabel bland andra.
Att basera prognoser på marknadens förväntningar kan vara
förenat med vissa problem om marknadens syn skiljer sig från centralbankens syn på vad som är en rimlig framtida utveckling av styr-
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En utförligare framställning med referenser ges i Irma Rosenbergs tal ”Riksbanken inför egen räntebana”,
17 januari, 2007.
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Mellan 1999 och 2003 publicerade Riksbanken alternativa inflationsprognoser baserade på reporänteförväntningar i marknadsenkäter.
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Riksbankens beslut att börja publicera en egen prognos för
reporäntan är ett led i arbetet med att öka öppenheten och
tydligheten i kommunikationen ytterligare. Denna förändring
påverkar inte hur penningpolitiken bedrivs men har vissa
konsekvenser för prognosprocessen. Nedan ges en bakgrund
till de förändringar Riksbanken nu gör i den penningpolitiska
analysen och kommunikationen. 8
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räntan. Den prognos för utvecklingen av den reala ekonomin och
inflationen som publiceras kommer då inte att vara den som centralbanken tror mest på. Värdet av den publicerade prognosen blir därmed mindre.
Att det blir tydligare med en egen ränteprognos har också att
göra med att tolkningen av de implicita terminsräntorna som marknadens förväntningar om reporäntans utveckling inte är entydig. Det
beror på att terminsräntor innehåller premier som kan ses som ersättning för skillnader mellan värdepapper vad gäller löptid, kreditrisk och
grad av likviditet. Att uppskatta storleken på dessa premier är komplicerat och kan göras på olika sätt. Detta riskerar att skapa otydlighet i
Riksbankens kommunikation.
Möjliga problem med en egen prognos för reporäntan
För att kunna göra en prognos för reporäntan måste Riksbankens
direktion tillsammans bilda sig en uppfattning om vad som är en
önskvärd bana för reporäntan under prognosperioden, även om räntebesluten enbart avser den nivå på reporäntan som ska gälla fram
till nästa beslutstillfälle. De olika direktionsmedlemmarna kan ha olika
uppfattningar om t.ex. det aktuella läget i ekonomin och med vilken
hastighet inflationen bör föras tillbaka mot målet med hänsyn även
till den reala ekonomin och olika risker. Det säger sig själv att det
inte är helt enkelt att sammanfatta direktionens syn i termer av en
förväntad bana för reporäntan. Riksbankens direktion har dock kommit till slutsatsen att dessa problem i praktiken inte är större än att
det går att komma fram till en bana som åtminstone en majoritet i
direktionen kan stå bakom. Redan tidigare har direktionen enats om
räntebudskap med viss information om hur den ser på den framtida
ränteutvecklingen.
Ett argument som framförts mot att centralbanken presenterar
sin egen ränteprognos går ut på att kommunikationen med allmänheten kan försvåras istället för att förenklas när prognosen revideras.
Om centralbanken först tillkännager en viss räntebana och det sedan
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Konsekvenser för Riksbankens sätt att arbeta
Det nya antagandet för reporäntan påverkar inte Riksbankens sätt
att bedriva penningpolitik. De principer som vägleder de penningpolitiska besluten som beskrivs i dokumentet ”Penningpolitiken i
Sverige”, och som kortfattat återges i början av denna rapport, gäller
fortfarande. 10 Däremot har det nya förfarandet en viss betydelse för
det interna prognosarbetet. Det kan ibland behöva göras större förändringar i prognoserna på ett senare stadium i prognosprocessen än
tidigare. Detta är ett skäl till att tryckningen av den penningpolitiska
rapporten skjutits framåt i tiden och att den första publiceringen sker i
elektronisk form på Riksbankens webbplats. De penningpolitiska sammanträdena har också förlagts till förmiddagar. Detta ger utrymme att
justera rapporten efter direktionens beslut. Det bör dock understrykas
att det även tidigare har hänt att det gjorts relativt stora justeringar i
prognosen på ett sent stadium på grund av att ny viktig information
tillkommit. Som vanligt fattar direktionen beslut om reporäntans aktuella nivå vid det penningpolitiska mötet. Då beslutas också, precis
som tidigare, om innehållet i den penningpolitiska rapporten, inklusive
ränteprognosen.

10 Se skriften Penningpolitiken i Sverige som kan laddas ned från Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.
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kommer in ny information som leder fram till räntebeslut som avviker
från den tidigare publicerade banan, skulle det kunna uppfattas som
ett misslyckande från centralbankens sida som kan försämra bankens
trovärdighet. Riksbankens bedömning är dock att detta inte blir något
stort problem. Riksbanken har alltid noga understrukit, oavsett vilket
antagande för räntan som har legat till grund för prognoserna, att
osäkerheten i bedömningarna är stor och förklarat att det hela tiden
kommer in ny information som kan ändra förutsättningarna för de
penningpolitiska bedömningarna. Ränteprognosen är precis som inflationsprognosen behäftad med osäkerhet och behöver justeras över
tiden. Riksbankens prognos över reporäntans utveckling är således
inte en utfästelse från Riksbankens sida att reporäntan faktiskt sedan
kommer att följa den banan.

