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Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Sammanfattning
Finansutskottet behandlar i detta betänkande 2014 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2013/14:100) om riktlinjerna för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken samt de motioner som väckts med anledning av
propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till riktlinjer och
avstyrker oppositionspartiernas förslag i motsvarande delar.
Finansutskottet behandlar också en skrivelse från regeringen med
anledning av en granskningsrapport från Riksrevisionen (skr. 2013/14:205)
om transparensen i budgetpropositionen för 2014. En följdmotion (S) har
väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till
handlingarna och avstyrker motionen.
I betänkandet finns fem reservationer.

Den ekonomiska utvecklingen
En starkare utveckling i de avancerade ekonomierna förväntas förbättra de
internationella konjunkturutsikterna under 2014 och 2015. Samtidigt bedöms
exportutvecklingen bli svag jämfört med tidigare återhämtningsfaser, och
utvecklingen i den inhemska efterfrågan, dvs. hushållens konsumtion och
investeringar, är avgörande för tillväxten i svensk ekonomi. Ett i utgångsläget
högt sparande tillsammans med en god utveckling av hushållens disponibla
inkomster tyder på att hushållens konsumtion kommer att växa något snabbare
än i samband med tidigare konjunkturuppgångar. Investeringsbehovet
förväntas också vara större än normalt, vilket leder till att de fasta
bruttoinvesteringarna förväntas öka. Sysselsättningsgraden stiger under 2014–
2015 och arbetslösheten förväntas minska gradvis i takt med BNPutvecklingen. En internationell konjunkturuppgång är en förutsättning för en
ökad svensk tillväxt de närmaste åren. I kombination med ett resursutnyttjande
som i nuläget är lågt skapar detta förutsättningar för en ökad svensk tillväxt
under de närmaste åren. Riskerna för en svagare utveckling överväger dock,
även om de har minskat jämfört med i höstas. Framför allt är riskbilden
kopplad till export- och konsumtionsutvecklingen.
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Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
Tack vare starka offentliga finanser har svensk ekonomi kunnat visa på en stor
motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade världsekonomin. Viktiga
stabiliseringspolitiska åtgärder har genomförts som stöttat tillväxten och stärkt
ekonomin. Sveriges offentliga finanser är i dag bland de starkaste i Europa.
Svensk ekonomi bedöms nu gradvis komma att förbättras, och därmed avtar
behovet av att stötta ekonomin via finanspolitiken. Utskottet delar regeringens
bedömning att finanspolitiken nu bör inriktas på att vända underskotten i de
offentliga finanserna till balans och därefter överskott. Resursutnyttjandet i
svensk ekonomi bedöms vara i balans 2018 och de offentliga finanserna
bedöms då visa ett överskott på 1,2 procent av BNP. För att balans och
överskott ska uppnås kommer det dock att krävas att reformerna finansieras
krona för krona.
Inriktningen av politiken bör fortsatt vara att genom långsiktiga reformer
föra Sverige mot full sysselsättning genom att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt samt stärka den svenska konkurrenskraften och kunskapen i
skolan. Reformerna, som sammantaget planeras uppgå till 5 miljarder kronor
2015 och successivt öka till 8 miljarder kronor 2018, ska finansieras med bl.a.
avskaffat avdrag för privat pensionssparande, höjd skatt på fordon, alkohol
och tobak samt slopad gruppregistrering för mervärdesskatt.
Utskottet delar såväl regeringens som Finanspolitiska rådets bedömning att
överskottsmålet bör ligga fast. Överskottsmålet utgör en viktig grundsten i en
ansvarsfull politik för ordning och reda i de offentliga finanserna.
Utbildningen i Sverige ska ha hög kvalitet, för elevernas skull, men också
för jobben. Resultaten i den svenska skolan har sjunkit sedan mitten av 1990talet och regeringen har sedan 2006 bedrivit ett omfattande reformarbete i
syfte att höja kunskapsnivån, öka likvärdigheten och förbättra såväl läraryrkets
status som lärarkårens kompetens. Utskottet välkomnar regeringens fortsatta
reformintentioner med särskilt fokus på de tidiga skolåren. Den årliga
resursförstärkningen planeras uppgå till 3,8 miljarder kronor 2015 och öka
successivt till 6,9 miljarder kronor 2018.
Utskottet kan konstatera att 250 000 fler människor är sysselsatta i dag än
2006. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta inom EU. Med fler i
arbete har också utanförskapet pressats tillbaka och är nu på den lägsta nivån
sedan början av 1990-talet. Arbetskraften har vuxit med hela 350 000 personer
sedan 2006. Den utdragna lågkonjunkturen, i kombination med att fler söker
sig till arbetsmarknaden, har bidragit till att arbetslösheten ligger på en
förhållandevis hög nivå. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att
politiken i nuläget behöver inriktas på att stärka möjligheterna för personer
med svag förankring på arbetsmarknaden att få arbete. Den förda
arbetsmarknadspolitiken verkar i rätt riktning, men mer behöver göras i form
av bl.a. fortsatta kvalitetshöjande åtgärder i utbildningssystemet och insatser
för att underlätta de utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Utskottet
anser att den huvudsakliga inriktningen av sysselsättningspolitiken med en
tydlig arbetslinje bör ligga fast. Det är viktigt att regeringen fortsätter sitt
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reformarbete för att föra Sverige mot full sysselsättning. Det handlar om en
kombination av åtgärder som stimulerar både utbudet av och efterfrågan på
arbetskraft samt förbättrar matchningen på arbetsmarknaden.
Utskottet stöder regeringens inriktning av bostadspolitiken. En väl
fungerande bostadsmarknad ska uppnås utan subventioner. Utbudet av
bostäder ska i stället öka genom att förutsättningarna att bygga bostäder
förbättras och genom att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre.
Bostadsbyggandet har inte svarat upp mot befolkningsökningen i
tillväxtregionerna och en rad åtgärder har vidtagits under senare år för att öka
byggandet. Vi kan nu se att bostadsbyggandet ökar kraftigt. Med regeringens
reformer och Sveriges stabila ekonomi finns goda förutsättningar att
bostadsbyggandet får ytterligare en skjuts uppåt under kommande år.
Med en väl utbyggd infrastruktur främjas jobb och tillväxt i hela landet.
Utskottet välkomnar regeringens beslut om hur den ram om 522 miljarder
kronor för utveckling av transportinfrastrukturen 2014–2025 som riksdagen
har beslutat ska fördelas på olika åtgärder.
Goda villkor för företagande, aktivt ägande och entreprenörskap är
avgörande för jobben och den svenska konkurrenskraften. De ändringar i
skattereglerna för företagande och investeringar som har genomförts sedan
regeringsskiftet 2006 visar på ett målmedvetet förändringsarbete i syfte att ge
goda förutsättningar för företagande. Internationella jämförelser visar också
att det svenska företagsklimatet är bland de bästa i världen. Men för att klara
framväxten av fler jobb i en hård internationell konkurrens finns det ett fortsatt
behov av att stärka företags- och innovationsklimatet. Utskottet välkomnar
därför regeringens inriktning att se över skatteregler i syfte att ge företagen
ökade möjligheter att attrahera och behålla nyckelkompetens, att göra skyddet
mot höga sjuklönekostnader för mindre företag mer träffsäkert samt att minska
den skattemässiga snedvridningen till följd av gruppregistreringen för
mervärdesskatt.
Genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för tillväxt tryggas
jobben och välfärden. Fördelningspolitiken bör även fortsättningsvis inriktas
på ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap. Skolan,
sjukvården och äldreomsorgen är kärnan i den svenska välfärden, och den ska
präglas av god kvalitet och tillgänglighet. Utformningen av välfärden ska
styras av patienternas och brukarnas behov, och valfrihet och en mångfald av
utförare ska främjas. För att hålla ihop samhället är det viktigt att bryta det
utanförskap som präglar många socioekonomiskt svaga områden.
Kärnan i den ekonomiska politiken, att öka drivkrafterna för arbete och
minska utanförskapet, har bidragit positivt till den ekonomiska jämställdheten.
Sysselsättningen har ökat betydligt starkare för kvinnor än för män sedan
2006.
Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning mot fortsatt omställning
av försvaret. Omställningen av försvaret är en omfattande reform och åtgärder
har löpande vidtagits för att underlätta genomförandet.
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Utskottet delar regeringens uppfattning att klimatförändringarna bör vara den
högst prioriterade miljöfrågan. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel
är av central betydelse för att nå de klimat- och energipolitiska målen på ett
kostnadseffektivt sätt. Utskottet stöder regeringens inriktning mot en effektiv
och hållbar energiförsörjning genom bl.a. en politik för ökad energieffektivitet
och en ökad andel förnybara energikällor. Det är viktigt med en balanserad
utveckling av energisystemet som tillgodoser behovet av hållbar energi till
internationellt konkurrenskraftiga priser.
Det är enligt utskottet bra och nödvändigt att regeringen fortsatt noga följer
utvecklingen av hushållens skuldsättning och har beredskap att vidta
ytterligare åtgärder om skuldsättningen skulle öka på ett sätt som förstärker
obalanserna i ekonomin.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2013/14:100 punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD),
2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) och
2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP).
Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

2.

Transparensen i budgetpropositionen för 2014
Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) och
lägger skrivelse 2013/14:205 till handlingarna.
Reservation 5 (S)

Stockholm den 17 juni 2014
På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik
Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson
(M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister (M), Carl B Hamilton (FP),
Marie Nordén (S), Per Åsling (C), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP),
Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD), Ardalan Shekarabi (S),
Maria Stenberg (S) och Jacob Johnson (V).

7

2013/14:FiU20

Redogörelse för ärendet
I detta betänkande behandlar finansutskottet 2014 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2013/14:100). Finansutskottets behandling avser
propositionens yrkande 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken samt de motioner som väckts med anledning av riktlinjerna.
Propositionens övriga yrkanden om ändringar i utgiftsområdesindelningen
behandlas av konstitutionsutskottet i betänkande 2013/14:KU44. De motioner
som behandlas här är 2013/14:Fi13 (S), 2013/14:Fi14 (MP), 2013/14:Fi12
(SD) och 2013/14:Fi11 (V). En förteckning över behandlade förslag finns i
bilaga 1.
Skatteutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har yttrat
sig över propositionen och motionerna. Yttrandena finns i bilaga 2–4 i
betänkandet.
Finanspolitiska rådet offentliggjorde sin rapport Svensk finanspolitik 2014
den 12 maj 2014. Rapporten är ställd till regeringen och är således inte ett
formellt ärende för riksdagen. Utskottet har emellertid ändå skäl att beakta
rapporten. Finansutskottet anordnade ett öppet seminarium om rådets rapport
den 27 maj med finansminister Anders Borg och företrädare för
Finanspolitiska rådet samt överdirektör Juhana Vartiainen, från Statens
forskningscentral i Finland. Protokoll från denna utfrågning finns i bilaga 5.
I betänkandet behandlas också en skrivelse från regeringen med anledning
av en granskning från Riksrevisionen (skr. 2013/14:205). Det handlar om
Riksrevisionens granskning av transparensen i budgetpropositionen för 2014.
En följdmotion (S) har väckts med anledning av skrivelsen.
Betänkandet är upplagt enligt följande. I avsnitt 1 redogörs för regeringens,
oppositionspartiernas och utskottets syn på den ekonomiska utvecklingen. I
avsnitt 2 behandlas riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Utöver
beskrivningar av regeringens och oppositionspartiernas förslag till riktlinjer
finns i avsnitt 2.6 en sammanfattning av yttrandena från andra utskott och i
avsnitt 2.7 kompletterande information med bl.a. en redogörelse för innehållet
i Finanspolitiska rådets rapport samt ett avsnitt om den europeiska
planeringsterminen 2014. Finansutskottets ställningstagande till riktlinjerna
framgår av avsnitt 2.8. I avsnitt 3 behandlas slutligen regeringens skrivelse
med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken. När konjunkturläget förbättras avtar successivt behovet att
via finanspolitiken stötta ekonomin. Att återvända till överskott i de offentliga
finanserna är avgörande för att skydda jobb och välfärd i en liten öppen
ekonomi som den svenska. Sunda offentliga finanser ger också utrymme för
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att bedriva en aktiv finanspolitik i nästa lågkonjunktur. Det finansiella
sparandet bör uppgå till över 1 procent av BNP 2018. Det innebär att de
reformer som kan komma att föreslås i budgetpropositionerna för perioden
2015–2018 ska finansieras fullt ut. Detta gäller under förutsättning att ingen
ny allvarlig störning drabbar ekonomin. Regeringen bedömer att utgiftstakets
nivå för 2017 bör uppgå till 1 214 miljarder kronor, vilket är 47 miljarder
kronor högre än utgiftstaket för 2016.
I propositionen presenterar regeringen en kommande satsning på kunskap
för stärkt arbetskraft som uppgår till 3,8 miljarder kronor 2015 och som ökar
successivt till 6,9 miljarder kronor 2018. Det handlar bl.a. om att stärka
lärarnas kompetens, mer lärartid för varje elev, fler speciallärare, läxhjälp och
sommarskola samt om att införa en tioårig grundskola. Regeringen aviserar
också ökade medel för förbättrad tillgänglighet i cancervården, ett mer
träffsäkert skydd för höga sjuklönekostnader i mindre företag och ett förstärkt
landsbygdsprogram. Reformerna, som sammanlagt uppgår till 5 miljarder
kronor 2015 och successivt ökar till 8 miljarder kronor 2018, ska finansieras
krona för krona med bl.a. avskaffat avdrag för privat pensionssparande, höjd
skatt på fordon, alkohol och tobak samt slopad gruppregistrering för
mervärdesskatt. En del av finansieringen sker också genom lägre uppräkning
av myndigheters anslag och slopad åldersavskrivning för nya studielånstagare.

Motionernas huvudsakliga innehåll
Socialdemokraternas riktlinjemotion
I partimotion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) framhålls att det
finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Ordning och reda i statens
finanser har varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Regeringen
förmår dock inte att leva upp till överskottsmålet. För att den samlade
ekonomiska politiken ska ta tydligare steg mot full sysselsättning behöver ett
sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Socialdemokraternas mål är att nå
lägst arbetslöshet i EU 2020. Strategin för att uppnå detta består av insatser på
tre områden. Det handlar om att öka efterfrågan på arbetskraft genom en aktiv
näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och
arbetsmarknadens parter, att utbilda för rätt kompetens samt att investera för
framtiden. För att stärka kunskapsresultaten krävs mindre klasser och mer
tidiga insatser, att läraryrket lyfts samt att alla barn erbjuds en bra skola som
fokuserar mer på kunskap än på avkastning. Svensk sjukvård behöver ökade
resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden. Den
generella välfärden är en grundläggande del av den svenska modellen.
Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska stärkas med högre tak och
ersättning och skatten för pensionärer sänkas. En ökad samordning mellan
myndigheter utgör en av de stora utvecklingspotentialerna i den offentliga
förvaltningen.
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Socialdemokraternas alternativ ska finansieras genom bl.a. höjd
restaurangmoms, avtrappat jobbskatteavdrag, avskaffad nedsättning av
socialavgifter för unga samt vissa höjningar i punktskatter på miljöområdet.

Miljöpartiets riktlinjemotion
I partimotion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) anförs att riktlinjerna
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken är att vidta åtgärder som
ökar klimatansvaret, kunskaperna och antalet nya jobb. I stället för
skattesänkningar vill motionärerna se en offensiv politik med investeringar i
skolan, klimatet och jobben. Sverige ska vara en föregångare i omställningen
till en hållbar ekonomi. Genom utbildning ska Sveriges framtid byggas. Den
försämrade utvecklingen i skolan ska vändas genom bl.a. bättre arbetsvillkor
och högre löner för lärarna. För att få ordning och reda i klimatpolitiken vill
motionärerna införa ett övergripande klimatpolitiskt ramverk. Genom
investeringar och styrmedel ska betydande utsläppsminskningar uppnås på
kort och lång sikt. Sverige ska ställas om till 100 procent förnybar energi.
Motionärerna vill också avsätta 56 miljarder kronor mer än regeringen för en
modernare infrastruktur. Ungdomsarbetslösheten ska brytas genom fler jobb i
små företag, bättre matchning och fler utbildningsplatser. Genom bl.a. statliga
företagslån och reducerad arbetsgivaravgift för alla företag ska bättre
förutsättningar skapas för nya jobb att växa fram. Kvaliteten i välfärden ska
förbättras bl.a. genom att medel avsätts för att anställa fler personer inom
vården, skolan och omsorgen. Motionärernas investeringar i välfärd och gröna
jobb beräknas skapa 30 000 nya jobb på kort sikt.
Skattehöjningar bedöms som nödvändiga under de närmaste åren för att
stärka den offentliga ekonomin. Utgångspunkten är att höja skatterna med
motsvarande belopp för att finansiera ökade utgifter. Tyngdpunkten ligger på
höjda miljöskatter. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga ska slopas
och den statliga inkomstskatten höjas.

Sverigedemokraternas riktlinjemotion
I partimotion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) ligger riktlinjerna
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på vård och omsorg.
Motionärerna vill avsätta 37 miljarder kronor under perioden 2015–2018 för
att stärka vården och omsorgen. Åtgärder som motionärerna vill vidta är bl.a.
en slopad karensdag inom yrken i den offentliga sektorn med hög smittorisk,
slopad patientavgift för personer över 85 år samt en förlängning av
omvårdnadslyftet. Rätten att arbeta hel- respektive deltid ska också utökas.
När det gäller sysselsättningen vill motionärerna bl.a. att matchningen på
arbetsmarknaden ska förbättras bl.a. genom en förstärkning av
arbetslöshetsersättningen. En fortsatt hög arbetskraftsinvandring anses
medföra problem med matchningen på arbetsmarknaden, varför
arbetskraftsinvandringen ska moderniseras genom s.k. blåkortssystem som
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möjliggör ett mottagande av högkvalificerad arbetskraft. Frågor som rör
landsbygdens villkor prioriteras högt av motionärerna och fler åtgärder anges
som angelägna, t.ex. modernisering av Inlandsbanan och tvärbanorna. Bättre
förutsättningar ska också skapas för vattenbruk, fiskodling och jordbruk.
Genom ökad resurstilldelning och en rad reformer ska den svenska skolan åter
bli en skola i världsklass. Familjernas valfrihet och oberoende gentemot det
offentliga ska öka, bl.a. är ambitionen att stärka föräldrapenningen, höja
bostadsbidraget och lagstifta om krav på kommunerna att införa
vårdnadsbidrag. Forskningsanslagen ska öka. Energipolitiken ska säkerställa
en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning. Effektskatten på kärnkraftverk
ska slopas och nya kärnkraftverk byggas. Järnvägsnätet ska byggas ut kraftigt
och återregleras. Vidare ska en mer ansvarsfull invandringspolitik bedrivas
och EU- medlemskapet omförhandlas.

Vänsterpartiets riktlinjemotion
Enligt partimotion 2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) behöver de
finanspolitiska ramverken kompletteras med ett ramverk för full
sysselsättning. Överskottsmålet ska ersättas med ett balansmål och
utgiftstaken endast sättas för det kommande budgetåret. Ett grundlagsskydd
bör införas för det som ägs gemensamt. Det ska inte vara möjligt för
vinstdrivande företag att bedriva verksamhet med skattemedel i
kärnverksamheterna inom vård, skola och äldreomsorg. Resurserna ska gå till
mer personal och bättre kvalitet i stället för till vinster. Ett statligt stöd bör
införas för att stimulera till ökat bostadsbyggande. Omfattande statliga
investeringar ska göras i järnväg och kollektivtrafik. Vidare bör järnvägen
återregleras och samhället ta ett helhetsansvar för järnvägssystemet. Genom
en strategisk satsning på forskning och utveckling av miljöteknik kan Sverige
lägga grunden för nya företag, ökad sysselsättning och ökad export av
miljöteknik. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen behöver
reformeras i grunden. Det krävs också reformer för att minska
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Jobbskatteavdraget bör stegvis fasas ut till förmån för en rättvis och
likformig beskattning. RUT-avdraget bör avskaffas och pengarna i stället
användas på satsningar i förskolan. Koldioxidskatten bör höjas och en
vägslitageavgift införas för tunga fordon. Även flyget ska bära sina egna
kostnader för klimatpåverkan. Nedsättningen av socialavgifter för unga bör
slopas och restaurangmomsen höjas, liksom bolagsskatten. Bankerna bör bidra
mer till samhällsbyggandet genom en finansskatt. Vidare bör marknadsvärdet
tillåtas slå igenom mer i beskattningen av ägda bostäder och en
arvsbeskattning införas.
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Utskottets överväganden
1 Den ekonomiska utvecklingen
Utskottets bedömning i korthet
En starkare utveckling i de avancerade ekonomierna förväntas förbättra de
internationella konjunkturutsikterna under 2014 och 2015. Samtidigt
bedöms exportutvecklingen bli svag jämfört med tidigare
återhämtningsfaser, och utvecklingen i den inhemska efterfrågan, dvs.
hushållens konsumtion och investeringar, är avgörande för tillväxten i
svensk ekonomi. Ett i utgångsläget högt sparande i kombination med en
god utveckling av hushållens disponibla inkomster tyder på att hushållens
konsumtion kommer att växa något snabbare än i samband med tidigare
konjunkturuppgångar. Investeringsbehovet förväntas också vara större än
normalt, vilket leder till att de fasta bruttoinvesteringarna förväntas öka.
Sysselsättningsgraden stiger under 2014–2015 och arbetslösheten förväntas
minska gradvis i takt med BNP-utvecklingen.
En internationell konjunkturuppgång är en förutsättning för en ökad
svensk tillväxt de närmaste åren. Tillsammans med ett resursutnyttjande
som i nuläget är lågt skapar detta förutsättningar för en ökad svensk tillväxt
under de närmaste åren. Riskerna för en svagare utveckling överväger dock,
även om de har minskat jämfört med i höstas. Framför allt är riskbilden
kopplad till export- och konsumtionsutvecklingen.

1.1 Propositionen
Efter att tillväxten i svensk ekonomi var måttlig 2013 bedöms den öka
ytterligare 2014 och 2015, till följd av en starkare utveckling i omvärlden och
en ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll. Regeringen reviderar i den
ekonomiska vårpropositionen upp BNP-tillväxten 2014 i förhållande till
prognosen i budgetpropositionen för 2014.

Internationell ekonomi och finansiella marknader
Den internationella konjunkturåterhämtning som inleddes 2013 ser enligt
regeringen ut att fortsätta. Uppgången i aktiviteten i världsekonomin drevs av
en allt starkare utveckling i många avancerade ekonomier. En expansiv
penningpolitik i stora delar av världen och minskade finanspolitiska
åtstramningar väntas bidra till denna förhållandevis höga tillväxt. De
avancerade ekonomierna förväntas liksom under 2013 driva aktiviteten i
världsekonomin. Under inledningen av 2014 syns i euroområdet tydliga tecken
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på en fortsatt bred uppgång i den ekonomiska aktiviteten. Den tyska ekonomin
fortsätter att utvecklas förhållandevis starkt, men för de länder i valutaunionen
som har svaga offentliga finanser och behov av skuldminskning i den privata
sektorn förväntas BNP-tillväxten även fortsättningsvis bli dämpad.
Tillväxttakten i den amerikanska ekonomin växlade upp under 2013 och
förväntas framöver vara förhållandevis hög.
Hälften av världens BNP utgörs numera av framväxande ekonomier, och i
dessa förväntas en uppgång i tillväxten 2014 och 2015 jämfört med 2013.
Tillväxtutsikterna för de framväxande ekonomierna framstår dock generellt
som svårbedömda. En osäkerhet gällande utvecklingen av den amerikanska
penningpolitiken och farhågor om en eventuell avmattning i Kina har bidragit
till osäkerheten. I kombination med politisk oro har detta medfört förnyad oro
på de finansiella marknaderna i många framväxande ekonomier. Icke desto
mindre bedöms dessa ekonomier växa snabbare än de avancerade
ekonomierna även framöver. I flertalet avancerade ekonomier har dock
utvecklingen på de finansiella marknaderna varit mindre turbulent. I bl.a.
USA, Tyskland och Sverige har dock statsobligationsräntorna fallit något
under inledningen av 2014, sannolikt som en följd av osäkerheten kring
eventuella spridningseffekter från problemen i de framväxande ekonomierna.
Marknadsoron i de framväxande ekonomierna antas dock endast få begränsade
effekter på världsekonomin som helhet.

Svensk efterfrågan och produktion
Den svaga utvecklingen i omvärlden medförde att tillväxten i svensk ekonomi
var måttlig 2013, även om aktiviteten steg under det andra halvåret. Den
internationella lågkonjunkturen bedöms nu klinga av och tillförsikten hos
svenska företag och hushåll ökar, vilket leder till en gradvis återhämtning i
svensk ekonomi fr.o.m. 2014. Sammantaget bedöms BNP-tillväxten uppgå till
2,7 procent 2014 och 3,3 procent 2015. Den högre BNP-tillväxten medför att
resursutnyttjandet stiger. Av allt att döma är dock resursutnyttjandet lågt i
nuläget, och lågkonjunkturen i svensk ekonomi bedöms bestå de närmaste två
åren.
En god utveckling av hushållens disponibla inkomster samt ett i
utgångsläget högt sparande bland hushållen tyder tillsammans med en ökad
tillförsikt på att tillväxten i hushållens konsumtion kommer att öka och driva
tillväxten 2014. Bidraget från hushållens konsumtion till BNP-tillväxten
väntas bli högt i förhållande till tidigare återhämtningar. Konsumtionen väntas
dock växa långsammare än de disponibla inkomsterna, vilket är liktydigt med
att sparkvoten stiger. En bidragande orsak till återhållsamheten hos hushållen
är att arbetslösheten fortfarande ligger på en hög nivå. När läget på
arbetsmarknaden förbättras under 2015, penningpolitiken är fortsatt expansiv
och den internationella konjunkturuppgången fortsätter väntas konsumtionen
stiga i högre takt jämfört med 2014.
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Tabell 1.1 Nyckeltal 2013–2018
Procentuell förändring om annat ej anges
2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,5

2,7

3,3

3,5

2,5

2,3

–2,9

–2,4

–1,5

–0,5

–0,2

0,0

Sysselsatta 15–74 år

1,0

1,2

1,2

1,2

1,0

0,9

Arbetade timmar

0,4

1,4

1,2

1,4

1,1

0,8

Produktivitet i näringslivet

1,7

1,8

2,2

2,1

1,9

1,9

Arbetslöshet2

8,0

7,7

7,3

6,7

6,3

5,9

Timlöner3

2,5

2,7

2,9

3,2

3,4

3,5

0,0

0,2

1,6

2,5

2,8

2,9

0,75

0,75

1,50

2,25

2,75

3,25

BNP
BNP-gap

1

KPI, årsgenomsnitt
Reporänta vid årets slut

4

1

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.
Procent av arbetskraften, 15–74 år.
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
4
Procent, vid årets slut.
Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.
2

3

Tabell 1.2 Försörjningsbalans
Utfall för 2013 och prognos för 2014–2018
Mdkr

Procentuell förändring, fasta priser

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 718

2,0

2,6

3,7

3,4

2,8

2,5

Offentlig konsumtion

956

2,0

1,0

0,6

0,9

0,3

0,2

Fasta bruttoinvesteringar

674

–1,3

4,7

7,4

6,5

4,5

4,2

–4

0,2

0,1

–0,1

0,0

0,0

0,0

Export

1 722

–0,9

3,5

5,5

6,5

5,7

5,4

Import

1 516

–1,2

3,4

6,3

6,7

6,0

5,7

BNP

3 550

1,5

2,7

3,3

3,5

2,5

2,3

1,5

2,8

3,0

3,2

2,7

2,4

Hushållens konsumtion

Lagerinvesteringar

1

BNP, kalenderkorrigerad
1

Bidrag till BNP-tillväxten (procentenheter).
Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.

Stigande ekonomisk aktivitet i omvärlden under 2014 ökar efterfrågan på
varor och tjänster som produceras i Sverige. När investeringstillväxten tar fart
bland Sveriges handelsländer befinner sig svenska exportföretag i en gynnsam
position med sin tyngdpunkt på insats- och investeringsvaror. Detta skapar
förutsättningar för en uppgång i svensk industriproduktion 2014 och 2015.
Tillväxttakten i industriproduktionen förväntas dock vara låg i relation till
tidigare konjunkturuppgångar, vilket främst beror på att exportutvecklingen
bedöms bli svag i jämförelse med tidigare återhämtningsfaser. I takt med att
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exporttillväxten ökar 2014 bedöms även produktionskapaciteten utökas och
industriinvesteringarna ta fart. Indikatorer på bostadsbyggandet tyder också på
en fortsatt återhämtning i bostadsinvesteringarna 2014.

Arbetsmarknaden
Framåtblickande indikatorer för efterfrågan på arbetskraft, t.ex.
anställningsplaner i näringslivet, nyanmälda lediga platser och varsel om
uppsägning, tyder på en fortsatt ökning av sysselsättningen under 2014.
Sysselsättningen förväntas öka snabbare än befolkningen 2014 och 2015,
vilket får till följd att sysselsättningsgraden fortsätter att stiga. Ökningen i
sysselsättningen väntas främst ske i tjänstebranscherna, vilket följer av den
stigande inhemska efterfrågan. Sysselsättningen inom den exportberoende
industrisektorn ser däremot ut att fortsätta att utvecklas svagt. Den negativa
utvecklingen i sysselsättningen inom industrin vägs till viss del upp av en
ökande sysselsättning i byggbranschen. Som ett svar på en stigande efterfrågan
på välfärdstjänster till följd av den demografiska utvecklingen förväntas den
offentliga sysselsättningen fortsätta stiga 2014 och 2015. Den starka ökningen
i arbetskraften bedöms avta under 2014 och 2015, vilket i huvudsak beror på
att regeringens tidigare reformer bedöms ha nått full effekt under 2013. Att
grupper med lågt arbetskraftsdeltagande väntas öka i en snabbare takt än andra
grupper bidrar också till att ökningstakten avtar. Samtidigt är
arbetskraftsdeltagandet på samma nivå som under högkonjunkturerna 2001
och 2007, vilket innebär att det inte minskade i samma grad under finanskrisen
och den efterföljande lågkonjunkturen som under tidigare lågkonjunkturer.
Den utdragna lågkonjunkturen har medfört att efterfrågan på arbetskraft
inte har ökat i takt med utbudet. Detta innebär att arbetslösheten liksom
långtidsarbetslösheten för närvarande ligger på förhållandevis höga nivåer.
Under loppet av 2013 minskade dock arbetslösheten något, och den förväntas
fortsätta sjunka då sysselsättningen ökar snabbare än arbetskraften.

Löner, inflation och reporänta
I avtalsrörelsen som avslutades 2013 tecknades omkring 500 avtal för 2,7
miljoner anställda. Det svaga konjunkturläget under förhandlingarna bidrog
till att de avtalade löneökningarna blev förhållandevis återhållsamma. Detta
resulterar i en dämpad löneökningstakt i hela ekonomin 2013–2015.
Inflationen var 2013 lägre än Riksbankens mål på 2 procent. Inflationen
förväntas vara låg även under 2014. Importpriserna förväntas förvisso stiga,
men uppgången kommer att bli svag. Den låga inflationen är också resultatet
av ett lågt resursutnyttjande, som avspeglas i de återhållsamma löneavtalen.
Det är först 2015, när en tydlig uppgång i resursutnyttjandet förväntas, som
företagen bedöms ha möjlighet att låta kostnadsökningar slå igenom på
konsumentpriserna i en större utsträckning.
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Riksbanken antas fortsätta att föra en expansiv penningpolitik. Reporäntan
bedöms ligga kvar på 0,75 procent under hela 2014, för att sedan höjas under
första hälften av 2015.

Utvecklingen under 2016–2018
Det låga resursutnyttjandet skapar tillsammans med en internationell
återhämtning förutsättningar för en förhållandevis hög BNP-tillväxt 2016–
2018. En god förmögenhetsutveckling, förhållandevis höga reallöneökningar
och ett förbättrat arbetsmarknadsläge möjliggör en hög konsumtionstillväxt.
Ett i utgångsläget högt sparande är en god förutsättning för en stark
konsumtionstillväxt, och konsumtionen väntas under denna period växa något
snabbare än i samband med tidigare konjunkturuppgångar. Exporttillväxten
förväntas så småningom ta fart när efterfrågan i omvärlden stiger och den
internationella investeringsviljan tar fart. Export- och importtillväxten bedöms
nå sin kulmen 2016 för att sedan gradvis avta i takt med att det globala
resursutnyttjandet närmar sig ett balanserat läge.
Resursutnyttjandet inom företagen förväntas vara balanserat 2015. För att
långsiktigt kunna öka produktionen ytterligare behöver företagen investera
mer och anställa fler. Efterfrågan på arbetskraft i alla branscher väntas därför
bli förhållandevis hög 2016–2018. Sysselsättningen växer snabbare än
befolkningen under hela prognosperioden, vilket innebär att
sysselsättningsgraden stiger. Trenden med avtagande tillväxt av arbetskraften
förväntas dock prägla hela prognosperioden. Arbetslösheten förväntas minska
successivt under hela prognosperioden, men det dröjer till slutet av 2018 innan
den når jämviktsnivån på 5,7 procent. För ekonomin i dess helhet förväntas
resursutnyttjandet vara balanserat 2018.
Lönerna bedöms stiga snabbare i takt med att konjunkturläget förbättras.
När konjunkturläget förbättras ökar företagens möjligheter att höja priserna,
och inflationen väntas gradvis nå inflationsmålet. I takt med ett stigande
resursutnyttjande och en högre inflation antas penningpolitiken bli mindre
expansiv. Reporäntan antas gradvis stiga till 3,25 procent i slutet av
prognosperioden.

Risker och alternativscenarier
En internationell konjunkturuppgång är en förutsättning för en ökad svensk
tillväxt de närmaste åren. Riskerna för en svagare utveckling bedöms
överväga, även om dessa risker har minskat jämfört med prognosen i
budgetpropositionen för 2014. Framför allt är riskbilden kopplad till exportoch konsumtionsutvecklingen. Det råder osäkerhet om det europeiska
banksystemet och förmågan att stötta det vid en kris samt om konsekvenserna
av den förhållandevis höga skuldsättningen hos de svenska hushållen.
Regeringen redovisar tre alternativa scenarier i förhållande till prognosens
huvudscenario. I det första scenariot antar regeringen att den politiska och
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ekonomiska återhämtningen i omvärlden blir svagare än i huvudscenariot och
i det andra alternativscenariot beaktas risken för en lägre produktivitetstillväxt
än vad som bedömts i huvudscenariot. I det tredje och sista alternativscenariot
antas exporten utvecklas starkare jämfört med prognosen i huvudscenariot.
Tabell 1.3 Alternativa scenarier för ekonomins utveckling
2014

2015

2016

2017

2018

Alt. 1 Svagare internationell utveckling

2,0

2,5

2,9

3,2

2,9

Alt. 2 Svagare produktivitet

2,6

2,9

3,0

2,0

2,0

Alt. 3 Exporten förstärker återhämtningen

3,4

3,8

3,3

1,9

1,8

2,7

3,3

3,5

2,5

2,3

Alt. 1 Svagare internationell utveckling

8,0

8,0

7,9

7,5

6,7

Alt. 2 Svagare produktivitet

7,7

7,3

7,0

6,6

6,3

Alt. 3 Exporten förstärker återhämtningen

7,5

6,7

5,9

5,6

5,6

7,7

7,3

6,7

6,3

5,9

Alt. 1 Svagare internationell utveckling

-1,7

-0,7

-0,4

0,2

0,9

Alt. 2 Svagare produktivitet

-1,6

-0,4

-0,1

0,3

0,8

Alt. 3 Exporten förstärker återhämtningen

-1,4

-0,1

0,5

0,9

1,3

-1,6

-0,3

0,2

0,7

1,2

BNP, procentuell förändring

Huvudscenario
Arbetslöshet, % av arbetskraften

Huvudscenario
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP

Huvudscenario
Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.

I det första alternativscenariot antas återhämtningen i världsmarknadsefterfrågan dröja och BNP-tillväxten växer med i genomsnitt 2,7 procent per
år under 2014–2018 jämfört med 2,9 procent per år i genomsnitt i huvudscenariot.
Den genomsnittliga produktivitetstillväxten har varit låg sedan
finanskrisens utbrott 2008, och detta har enligt regeringen även påverkat
tillväxten i den potentiella produktiviteten. I det andra alternativscenariot
bedöms den potentiella produktiviteten i näringslivet inte stiga i enlighet med
prognosen, dvs. mot samma nivå som den genomsnittliga faktiska
produktivitetstillväxten. I stället antas den växa i en takt som i genomsnitt är
ca 0,4 procentenheter lägre än i huvudscenariot. I detta alternativscenario
växer BNP med i genomsnitt 2,5 procent per år under 2014–2018 jämfört med
2,9 procent per år i genomsnitt i huvudscenariot.
Exportens utveckling är i huvudscenariot svag jämfört med tidigare
konjunkturåterhämtningar. I det tredje och sista alternativscenariot antas
därför en starkare ekonomisk utveckling i omvärlden jämfört med prognosen.
Trots att exporttillväxten antas bli högre 2014 och 2015 kommer den att klinga
av i slutet av prognosperioden när resursutnyttjandet blir mindre negativt i
omvärlden och tillväxten i världsefterfrågan dämpas. Sammantaget växer BNP
med i genomsnitt 2,8 procent per år under 2014-2018 jämfört med 2,9 procent
per år i genomsnitt i huvudscenariot.
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Ny redovisning av nationalräkenskaperna
Nationalräkenskaperna (NR) styrs av regelverket System of National
Accounts (SNA 2008). SNA 2008 har utarbetats gemensamt av FN,
Internationella valutafonden, EU, OECD och Världsbanken. Regelverket har
anpassats till EU-förhållanden, vilket har resulterat i den EU-förordning som
i Sverige kallas för ENS2010. ENS2010 ska börja tillämpas den 1 september
2014, och därefter ska medlemsstaternas nationalräkenskapsstatistik
publiceras i enlighet med den nya förordningen.
Den 18 september 2014 publicerar Statistiska centralbyrån (SCB) den
ordinarie beräkningen av NR för det andra kvartalet 2014. Det blir första
gången som NR redovisas enligt det nya regelverket Europeiska National- och
regionalräkenskapssystemet (ENS2010).
Totalt innehåller ENS2010 44 revisionspunkter som innebär förändringar i
förhållande till det tidigare räkenskapssystemet. Den största förändringen är
att forskning och utveckling (FoU) kommer att inkluderas i de fasta
bruttoinvesteringarna i stället för att som tidigare klassificeras som
insatsförbrukning. Förändringen kommer att medföra att huvudaggregat som
produktionsvärde,
insatsförbrukning,
bruttoinvesteringar,
offentliga
konsumtionsutgifter och kapitalförslitning kommer att påverkas. Detta leder i
sin tur till högre nivåer för BNP, BNI, sparande och kapitalstock. En annan
förändring i ENS2010 är att militära förstörelsevapen, och den utrustning som
behövs för att använda dem, ska benämnas militära vapensystem. Dessa
kommer att klassas som investeringar och inte som tidigare som förbrukning.
Liksom för redovisningen av FoU medför detta högre nivåer för BNP, BNI,
sparande och kapitalstock.
I samband med publiceringen av NR för det andra kvartalet 2014 genomför
SCB även en s.k. generalrevidering. Generalrevideringar görs normalt med
fem års mellanrum och innebär en översyn av längre tidsserier i NR. Oftast
påverkas hela tidsserier, inte bara en begränsad period. I och med att flera
större revideringar genomförs på en och samma gång är effekten på statistiken
av en generalrevidering svår att förutse. Eftersom den dessutom genomförs
samtidigt som NR går över till ENS2010 anger regeringen att effekterna av de
båda förändringarna blir svåra att särskilja.

1.2 Motionerna
Socialdemokraterna
I partimotion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) anförs att
världsekonomin sedan finanskrisen 2008–2009 har genomgått en utdragen
lågkonjunktur, men att konjunkturen stärks. Den amerikanska ekonomin har
vänt, utsikterna för Europa har ljusnat och Kina växer i god takt. I USA sjunker
arbetslösheten och bostadsmarknaden utvecklas väl. Europas ekonomi växer
långsamt under de kommande åren. Förhållandena i eurozonen har blivit mer
stabila sedan sommaren 2012. Konkurrensförhållandena utjämnas successivt,
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vilket verkar återhållande på tillväxten i de länder som måste sänka sitt relativa
kostnadsläge. Några nedåtrisker återstår dock, men en allt högre tillväxttakt
väntas likafullt på global nivå de närmaste åren. Det råder osäkerhet om
utvecklingen av den amerikanska penningpolitiken och om tillståndet i delar
av det europeiska banksystemet. De förbättrade utsikterna i omvärlden har fått
genomslag i Sverige och bidrar till en god ekonomisk utveckling under 2014
och åren framöver. Trots en allt bättre konjunkturutveckling i Sverige består
de strukturella problemen i svensk ekonomi. Sysselsättningsgraden har
sjunkit, arbetslösheten är hög, antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats
sedan 2006 och ungdomsarbetslösheten har etablerat sig på en hög nivå.

Miljöpartiet
I partimotion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) framhålls att den
ekonomiska återhämtningen fortfarande är skör. Även om huvudscenariot är
fortsatt förstärkning, är det globala resursutnyttjandet fortfarande lågt och
arbetslösheten hög. I euroområdet vänds den negativa BNP-tillväxten till
tillväxt under 2014 och 2015, men utvecklingen är fortfarande bräcklig.
Problem med obalanser i kostnader framför allt mot Tyskland finns kvar.
Utvecklingen i USA, Kina och Japan liksom i utvecklingsekonomierna pekar
på fortsatt tillväxt, men den är långtifrån entydig. En förstärkning av
konjunkturläget i omvärlden kommer att påverka även den svenska ekonomin
positivt. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och resursutnyttjandet i ekonomin
lågt. Sysselsättningsgraden var i princip oförändrad mellan 2006 och 2013.
Samtidigt har långtidsarbetslösheten ökat bland både unga och äldre.
Prognoser från Riksbanken pekar på att hushållens skuldsättning kommer att
öka framöver. Om räntekostnaderna ökar kan detta betyda att hushållen
minskar sin konsumtion för att hantera lägre disponibla inkomster, vilket i sin
tur kan påverka konjunkturen negativt och starta en negativ spiral nedåt av
ökad arbetslöshet, fallande priser och lägre konsumtion.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas partimotion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl.
(SD) innehåller ingen redovisning av den ekonomiska utvecklingen.

Vänsterpartiet
I partimotion 2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) anförs att den globala
återhämtningen fortsätter i trevande takt och att osäkerheten om den framtida
utvecklingen är stor. I USA och Storbritannien växer ekonomin i hygglig takt,
medan tillväxten i södra Europa är fortsatt låg. De finansiella marknaderna har
under vintern präglats av tillväxtländernas valutaturbulens, och framför allt är
det länder med stora bytesbalansunderskott som drabbats. Konjunkturläget i
eurozonen förbättras långsamt, men återhämtningen hämmas av fortsatta
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obalanser. Den höga arbetslösheten och det låga resursutnyttjandet medför ett
mycket lågt inflationstryck, vilket betyder att ansträngningarna att utjämna
skillnader i konkurrenskraft och bytesbalanser inom eurozonen sker i en miljö
med stora risker för en allvarlig deflationsspiral. Det var först under det sista
kvartalet 2013 som den svenska ekonomin tog fart på ett mer påtagligt sätt,
och återhämtningen fortsätter i år i hygglig takt. Återhämtningen blir dock
långsammare jämfört med tidigare, framför allt beroende på en svagare
expansion för exportindustrin jämfört med historiska uppgångar.
Motionärerna anför att hushållen förväntas vara den viktigaste drivkraften till
den ökande tillväxten, men konstaterar att sparkvoten fortsatt är hög.

1.3 Kompletterande information
IMF:s World Economic Outlook, april 2014
De globala konjunkturutsikterna stärks och förväntas förbättras ytterligare
under 2014 och 2015 enligt IMF. Uppgången i aktiviteten i världsekonomin
drivs framför allt av utvecklingen i de avancerade ekonomierna. Globalt
beräknas tillväxten öka från 3 procent 2013 till 3,6 procent 2014 och 3,9
procent 2015, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter båda åren jämfört
med den föregående prognosen från januari 2014. Den nedreviderade
prognosen förklaras av att tillväxtprognoserna för Japan respektive de
framväxande ekonomierna skrivs ned. I Japan dämpas tillväxten av
mervärdesskattehöjningar och finanspolitiska åtstramningar. För de
framväxande ekonomierna förklaras nedrevideringen bl.a. av att
investeringstillväxten är fortsatt svag.
Tillväxtprognosen för de avancerade ekonomierna totalt sett är däremot
oförändrad 2014 och 2015 jämfört med prognosen i januari 2014. Av de
avancerade ekonomierna är det USA som växer starkast, även om tillväxten
under det första kvartalet 2014 hämmades av extrema väderförhållanden under
vintermånaderna. Prognosen för tillväxten i euroområdet är uppreviderad med
0,1 procentenhet jämfört med prognosen i januari 2014 och förväntas bli 1,2
procent 2014 och 1,5 procent 2015. Minskningar i de finanspolitiska
åtstramningarna förväntas ha positiv effekt på tillväxten i euroområdet.
Utvecklingen skiljer sig åt mellan länderna i euroområdet, med en starkare
tillväxt i kärnländerna och en svagare tillväxt i euroländer med hög
skuldsättning. Den inhemska efterfrågan i Tyskland påverkas enligt IMF
positivt av såväl en stödjande penningpolitik och robusta villkor på
arbetsmarknaden som ökat förtroende hos hushåll och företag.
Tillväxtprognosen för Tyskland har skrivits upp med 0,2 respektive 0,1
procentenheter 2014 och 2015. Samtidigt förväntas tillväxten i efterfrågan
totalt sett vara fortsatt låg i euroområdet.
Trots de positiva utsikterna är den globala återhämtningen fortsatt skör och
det finns påtagliga nedåtrisker. IMF räknar upp geopolitiska risker i de
framväxande ekonomierna, de risker som är förknippade med en
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normalisering av penningpolitiken i USA och riskerna för den ekonomiska
aktiviteten i de avancerade ekonomierna, framför allt i euroområdet, till följd
av en låg inflation. (Källa: IMF World Economic Outlook, publicerad den 8
april 2014.)

Europeiska kommissionens prognos, maj 2014
Liksom i kommissionens senaste prognos i februari 2014 bekräftar
vårprognosen att både EU och euroländerna befinner sig i en fas av dämpad
men stabil återhämtning. Efter en tillväxt på 1,6 procent i EU och 1,2 procent
i euroområdet 2014 förväntas BNP öka med 2 respektive 1,7 procent 2015.
Kommissionen konstaterar att det visserligen finns stora skillnader i tillväxten,
men att gapet kommer att minska mellan de mest framgångsrika länderna och
de som fortfarande dras med problem. 2015 förväntas alla EU-ekonomier växa
igen. Den långsamma uppgången ligger i linje med tidigare perioder av
återhämtning efter en djup finansiell kris. Enligt kommissionens prognos är
det den inhemska efterfrågan som förväntas bli den främsta drivkraften bakom
tillväxten under prognosperioden. Med en låg inflation och en stabilisering på
arbetsmarknaden menar kommissionen att den privata konsumtionen
successivt borde leda till ökande tillväxt. Ökande investeringar kommer
sannolikt också fortsätta att stödja tillväxten.
Enligt kommissionen började förhållandena på arbetsmarknaden förbättras
2013. Den begränsade ekonomiska tillväxten och den normala eftersläpningen
mellan återhämtning och förbättringar på arbetsmarknaden gör dock att
sysselsättningens nettoökning väntas bli blygsam på kort sikt. Arbetslösheten
förväntas hamna på 10,1 procent för EU och 11,4 procent i euroområdet 2014.
Kommissionen konstaterar i sin prognos att det också här finns stora skillnader
mellan länderna.
Inflationstakten blir fortsatt låg en tid framöver. Inflationen mätt i termer
av konsumentpriserna fortsätter att sjunka till följd av sjunkande råvarupriser,
en oförändrat stark euro, fortsatt svag efterfrågan och ökad konkurrenskraft i
de sårbara EU-länderna. Från en låg nivå på 0,8 procent i euroområdet och
1 procent i EU 2014 kommer inflationen att öka något under 2015 och nå upp
till 1,2 respektive 1,5 procent. De nuvarande prisutvecklingarna speglar både
yttre faktorer och den pågående anpassningen, men samtidigt kan en alltför
långdragen period med låg inflation också medföra risker.
Enligt kommissionen är den största risken för tillväxtutsikterna fortfarande
en förnyad förtroendeförlust till följd av avstannade reformer. Osäkerheten i
fråga om situationen utanför EU har också ökat, konstaterar kommissionen
avslutningsvis. (Källa: Europeiska kommissionens vårprognos 2014,
publicerad den 5 maj 2014.)
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OECD:s Economic Outlook, maj 2014
Den globala tillväxten tog fart under andra hälften av 2013 bl.a. till följd av
återhämtningen i privat efterfrågan i flera av de stora OECD-länderna och
starkare tillväxt i de framväxande ekonomiernas handel, men också till följd
av en temporär effekt från ökade lagerinvesteringar. Engångshändelser gör
dock att det är svårt att tolka utvecklingen under det första kvartalet 2014 i
vissa ekonomier som t.ex. USA, Tyskland och Japan. Enligt OECD förväntas
den globala tillväxten vara marginellt lägre än vad som förväntades i
november 2013. För 2014 väntar sig OECD en tillväxt på 3,5 procent, vilket
avspeglar en måttlig aktivitet i tillväxtländerna, särskilt i Kina, innan tillväxten
ökar till nästan 4 procent 2015.
I OECD-länderna stöds återhämtningen av en fortsatt ackommoderande
penningpolitik, förbättrade villkor på kreditmarknaden och minskande
finanspolitiska åtstramningar. Med tanke på den måttliga takten i
återhämtningen i OECD-länderna förväntas arbetslösheten i dessa länder
endast komma att minska långsamt till 7,1 procent i slutet av 2015. Detta
kommer att hålla inflationen låg, särskilt i euroländerna där OECD ser en risk
att inflationen minskar ytterligare om tillväxten överraskar negativt eller på
negativa inflationsförväntningar. I sin rapport noterar OECD att inflationen i
euroländerna är lägre än ECB:s mål och att inflationstrycket även minskar i ett
land som Tyskland där man inte borde förvänta sig ett inflationstryck nedåt.
Även om riskerna för en sämre utveckling i de avancerade OECD-länderna
har minskat i takt med att återhämtningen i dessa ekonomier får fäste är den
sammantagna bilden att det fortfarande finns nedåtrisker. Förutom ett minskat
inflationstryck framför allt i euroområdet nämner OECD också en finansiell
sårbarhet i flera tillväxtländer och dess koppling till att USA drar tillbaka sin
expansiva penningpolitik samt den geopolitiska osäkerheten som ökat med
händelserna i Ukraina. Till detta kommer osäkerheten när det gäller om
åtgärderna för att stärka de europeiska banksystemen kommer till stånd och
när det gäller de finanspolitiska utmaningarna i Japan. (Källa: OECD
Economic Outlook, publicerad den 6 maj 2014.)

Consensus Forecasts sammandrag av internationella prognoser
Trots att BNP-siffror för det första kvartalet 2014 inte redovisades förrän efter
publiceringen av Consesus Forecasts sammanställning i maj visar prognosen
för helåret på en tämligen positiv tillväxt i euroområdet. I euroområdet
förväntas BNP växa med 1,1 procent 2014 och med 1,4 procent 2015.
Utsikterna för Tyskland har ljusnat något jämfört med förra månadens
sammanställning tack vare den regionala återhämtningen i EU, måttlig
inflation och ökande investeringar. I USA förväntas BNP växa med 2,5
procent respektive 3,1 procent för helåret 2014 respektive 2015.
Sammanställningen i maj visar på en svagare tillväxt i BNP 2014 i USA
jämfört med motsvarande sammanställning i april, vilket ska ses mot bakgrund
av att avmattningen under första kvartalet 2014 blev kraftigare än förväntat.
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Samtidigt utvecklades hushållens konsumtion starkare under det första
kvartalet 2014 jämfört med förra månadens sammanställning, och
arbetslöshetssiffrorna är nedreviderade med 0,1 procentenhet båda åren.
(Källa: Consensus Forecasts, publicerad den 12 maj 2014.)

Finanspolitiska rådet
Prognoser för den ekonomiska utvecklingen utgör ett viktigt underlag vid
utformningen av finanspolitiken på såväl kort som medellång sikt.
Finanspolitiska rådet välkomnar i årets rapport att regeringen numera
redovisar hur den egna prognosen för hela ekonomin förhåller sig till andra
prognosmakares bedömningar.
I förra årets rapport diskuterade rådet regeringens prognoser och fann att
prognoserna för 2012–2013 avvek kraftigt från övriga prognosmakares. I årets
rapport jämför Finanspolitiska rådet regeringens och andra prognosmakares
tillväxtprognoser för 2012 och 2013 med utfallet för dessa två år.
Rådet konstaterar att regeringens prognos för tillväxten 2013 som låg till
grund för utformningen av budgetpropositionen för 2013 var klart högre än
övriga prognoser som publicerades under andra halvåret 2012. I de prognoser
som publicerades av andra prognosinstitut efter det att budgetpropositionen
presenterats beaktas de åtgärder som regeringen föreslagit eller aviserat.
Skillnaderna mellan regeringens prognos och andra prognosinstituts beror
därför inte på olika antaganden om finanspolitikens inriktning. Sammantaget
innebär detta enligt rådet att statens budget för 2013 byggde på en mer
optimistisk syn på den makroekonomiska utvecklingen än vad samtliga
prognosinstitut såg framför sig när budgetpropositionen för 2013 utarbetades
av regeringen och senare behandlades i riksdagen.
När Finanspolitiska rådet jämför regeringens syn i budgetpropositionen för
2014 med Konjunkturinstitutets och andra bedömares syn på hur mycket
ekonomin kan växa innan resursutnyttjandet är i balans konstaterar rådet att
regeringen hade en avsevärt mer positiv syn. Regeringen har även en mer
optimistisk syn på hur snabbt de offentliga finanserna förbättras när
resursutnyttjandet ökar.

Regeringens prognos jämfört med Konjunkturinstitutets (KI) och
Riksbankens prognoser
I avsnitt 3.7 i 2014 års ekonomiska vårproposition redovisar regeringen
jämförelser med andra bedömares prognoser av variablerna BNP, arbetslöshet,
inflation och BNP-gap. Avvikelser mot KI:s och Europeiska kommissionens
prognoser kommenteras särskilt. Regeringen utgår i sin prognosjämförelse
från bedömningar som KI gör i sin rapport Konjunkturläget mars 2014 och
Riksbankens penningpolitiska rapport i februari.
I tabell 1.4 jämförs regeringens prognos över den svenska ekonomin med
bedömningar från KI (Konjunkturläget mars 2014) och Riksbanken
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(Penningpolitisk uppföljning april 2014). KI:s prognos publicerades två
veckor före regeringens prognos och Riksbankens samma dag som
regeringens. KI har en något lägre BNP-prognos för 2014–2016. Den lägre
prognosen för BNP-tillväxten dessa år förklaras framför allt av ett lägre bidrag
från hushållens konsumtion jämfört med regeringens prognos. Riksbankens
prognos över BNP-tillväxten överensstämmer med regeringens 2014 och
2015, men är 0,7 procentenheter högre 2016. Liksom KI:s prognos är
Riksbankens prognos för bidraget från hushållens konsumtion lägre än
regeringens.
Tabell 1.4 Prognosjämförelser
Årlig procentuell förändring om annat ej anges
2014

2015

2016

2017

2018

BNP, kalenderkorrigerad
Regeringen
Konjunkturinstitutet
Riksbanken

2,8
2,7
2,8

3,0
2,9
3,0

3,2
2,9
2,5

2,7
2,7

2,4
2,4

Inflation, årsgenomsnitt
Regeringen
Konjunkturinstitutet
Riksbanken

0,2
0,1
0,2

1,6
1,2
2,2

2,5
2,3
3,2

2,8
2,6

2,9
2,8

Arbetslöshet, % av arbetskraften
Regeringen
Konjunkturinstitutet
Riksbanken

7,7
7,9
7,9

7,3
7,3
7,3

6,7
6,8
6,7

6,3
6,5

5,9
6,2

Offentligt finansiellt sparande, % av BNP
Regeringen
Konjunkturinstitutet
Riksbanken

-1,6
-2,0
-1,9

-0,3
-0,8
-0,9

0,2
-0,3
-0,1

0,7
0,6

1,2
1,3

Anm. Regeringens prognos publicerades den 9 april, Konjunkturinstitutets den 26 mars och Riksbankens
den 9 april.

Regeringens inflationsprognos är något högre än KI:s för hela perioden. Till
skillnad från regeringen, som antar att Riksbankens första räntehöjning
kommer i början av 2015, antar KI att den första räntehöjningen påbörjas först
under det tredje kvartalet 2015. Riksbanken har en högre prognos än
regeringen för 2015 och 2016. Riksbanken anger att inflationen är låg och
väntas förbli låg resten av året och konstaterar att företagen väntas kunna föra
över sina kostnadsökningar till konsumenterna i allt högre grad i takt med att
efterfrågeläget förbättras. Först om ungefär ett år, när inflationen tagit fart,
bedömer Riksbanken att det är lämpligt att gradvis börja höja reporäntan.
Bedömningen av arbetslösheten i de tre prognoserna skiljer sig endast
marginellt åt för perioden 2014–2017. Regeringen har en mer positiv
bedömning av bl.a. arbetsmarknadsutvecklingen på längre sikt och redovisar
en lägre prognos för arbetslösheten 2018 än vad KI gör.
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Regeringens prognos över den offentliga sektorns finansiella sparande visar
på en marginellt snabbare återgång till överskott jämfört med både KI:s och
Riksbankens prognoser. Regeringens prognos baseras på oförändrade regler,
dvs. att inga nya beslut om utgifter fattas. Skillnader i prognoserna om den
offentliga sektorns finansiella sparande redovisas i kapitel 2.7.

Aktuella siffror över läget i ekonomin
Nationalräkenskaperna för det första kvartalet 2014 visar att Sveriges BNP
ökade med 1,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Fasta
bruttoinvesteringar bidrog mest till BNP-tillväxten som i sin tur dämpades av
ett försämrat exportnetto. Jämfört med det fjärde kvartalet 2013 minskade
BNP med 0,1 procent (säsongrensat). Hushållens konsumtionsutgifter ökade
med 2,1 procent och bidrog sammantaget med 1,0 procentenhet till BNPutvecklingen. Fasta bruttoinvesteringar steg med 7,7 procent. Uppgången
förklaras till stor del av ökade bostadsinvesteringar. Näringslivets
investeringar ökade också med 7,7 procent. Sammantaget bidrog de fasta
bruttoinvesteringarna med 1,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.
Lagerinvesteringar sänkte BNP-utvecklingen med 0,1 procentenhet eftersom
ökningen av lagren var mindre än det första kvartalet föregående år. Exporten
ökade med 3,0 procent. Exporten av tjänster steg på bred front och ökade med
3,5 procent. Importen ökade med 5,2 procent. Exportnettot minskade och drog
ned BNP-utvecklingen med 0,7 procentenheter. Produktionen inom
näringslivet ökade med 2,3 procent och byggproduktion och produktion av
motorfordon bidrog mest till uppgången. De tjänsteproducerande branscherna
ökade sin produktion med 3,4 procent.
Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,0 procent och antalet
arbetade timmar med 2,3 procent. Medelarbetstiden i hela ekonomin ökade
därmed med 1,3 procent. Enligt säsongrensade data ökade antalet arbetade
timmar i hela ekonomin med 0,7 procent jämfört med det fjärde kvartalet
2013.
Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,8 procent i löpande
priser det första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Rensat
för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,1 procent. Sparkvoten,
exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner uppgick till 4,0 procent.
(Källa: SCB, publicerad den 30 maj 2014.)
Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 6,7 procent i april jämfört
med samma månad 2013 (kalenderkorrigerat). Dagligvaruhandeln ökade med
4,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 9,6 procent.
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 7,9 procent
mellan april 2013 och april 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 10,6 procent
medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent. (Källa: SCB/HUI,
Detaljhandelns försäljningsvolym, publicerad den 4 juni 2014.)
Industrins kapacitetsutnyttjande, dvs. kvoten mellan faktisk produktion och
total produktionskapacitet, ökade med 0,6 procentenheter under det första
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kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period 2013 (säsongrensat).
Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att nyttjandegraden
steg till 88,5 procent, vilket är den högsta nivån sedan det första kvartalet 2011
och innebär det femte kvartalet i följd av positiv kapacitetsutveckling. På
årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 3,6 procentenheter jämfört med det
första kvartalet 2013 (kalenderkorrigerat). (Källa: SCB, Industrins
kapacitetsutnyttjande, publicerad den 15 maj 2014.)
Produktionen inom industrin ökade i april med 3,0 procent jämfört med
mars (säsongrensat). Jämfört med april 2013 ökade produktionen med 0,6
procent (kalenderkorrigerat). Under den senaste tremånadersperioden februari
– april 2014 minskade produktionen med 0,7 procent jämfört med perioden
november 2013–januari 2014. (Källa: SCB, Produktionen inom industrin,
publicerad den 4 juni 2014.)
Tjänsteproduktionen ökade med 0,7 procent i april jämfört med mars
(säsongrensat). Tjänsteproduktionen ökade 4,5 procent under april 2014,
jämfört med samma månad året innan (kalenderkorrigerat). Vid en jämförelse
mellan det första kvartalet 2014 och det fjärde kvartalet 2013 ökade
produktionen med 1,7 procent (säsongrensat). (Källa: SCB,
Tjänsteproduktionsindex, publicerad den 4 juni 2014.)
Orderingången till den svenska industrin minskade med 1,3 procent
jämfört med i mars (säsongrensat). Vid en jämförelse mellan april i år och
motsvarande månad föregående år minskade orderingången med 1,0 procent
(kalenderkorrigerat). Under den senaste tremånadersperioden, februari–april
2014 minskade orderingången med 2,2 procent jämfört med föregående
tremånadersperiod, november 2013–januari 2014 (säsongsrensat). På årsbasis
minskade orderingången i april med 1,0 procent jämfört med motsvarande
månad
föregående
år
(kalenderkorrigerat).
Orderingången
på
hemmamarknaden ökade med 3,3 procent jämfört med april föregående år. På
exportmarknaden minskade orderingången med 3,8 procent. (Källa: SCB,
Industrins orderingång och omsättning, publicerad den 4 juni 2014.)
Varuexporten, varuimporten och handelsnettot. Varuexporten från Sverige
ökade under det första kvartalet 2014 med 1 procent i volym (värde i fasta
priser), jämfört med det första kvartalet 2013. Det är första gången sedan det
andra kvartalet 2012 som exporten ökade i volym, jämfört med motsvarande
kvartal året innan. Exportvolymen under det första kvartalet 2014 ligger dock
5 procent lägre än den historiska toppnivån det första kvartalet 2008.
Verkstadsvaror, som svarar för en betydande del av den totala exporten, har
ökat starkt de senaste kvartalen. Under det första kvartalet, jämfört med det
första kvartalet 2013, var uppgången 4 procent. Skogsvaror minskade 1
procent i volym under första kvartalet efter en nedgång för pappersexporten
med 4 procent. Sveriges export till EU-28 ökade med 5 procent jämfört med
samma period året innan. Bland EU-länder ökade exporten både till Tyskland
och Storbritannien med 3 procent och till Danmark med 8 procent. Exporten
till USA minskade med 2 procent och till Kina ökade den med 9 procent.
Varuimporten till Sverige ökade med 3,4 procent i volym. Importvolymerna
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under det första kvartalet 2014 ligger 3 procent lägre än de historiska
toppnivån för ett första kvartal som för importen inträffade första kvartalet
2012. Importen från EU-28 ökade med 5 procent jämfört med samma period
året innan och från euroländerna med 7 procent. Handelsnettot för januari–
april 2014 gav ett överskott på 17,7 miljarder kronor. För motsvarande
månader förra året noterades ett överskott i handelsnettot på 24,5 miljarder
kronor. (Källa: SCB, Varuexport, varuimport och handelsnetto, publicerad den
27 maj 2014.)
Enligt Konjunkturbarometern föll barometerindikatorn, som visar det
aktuella stämningsläget i svensk ekonomi, med 3,6 enheter till 98,8 i maj, från
102,4 i april. Detta indikerar att tillväxten i den svenska ekonomin för
närvarande
är svagare
än
normalt.
Konfidensindikatorn
för
tillverkningsindustri sjönk hela 7,8 enheter och stod för merparten av
nedgången. Samtidigt visar utfallet att exportorderingången för
tillverkningsindustrin sammantaget har ökat ytterligare de senaste tre
månaderna och att flertalet branscher redovisar en ökning. Bedömningen av
orderstockarna har inte ändrats jämfört med förra månaden och ligger i nivå
med det historiska genomsnittet. Industriproduktionen har stigit ytterligare de
senaste månaderna och i en del branscher har tillväxten varit betydande.
Förväntningarna i industriföretagen är att produktionsvolymen kommer att
öka ytterligare de närmaste tre månaderna, även om produktionsplanerna
justerats ned jämfört med tidigare. Sysselsättningsplanerna indikerar en
fortsatt minskning av antalet anställda inom industrin. Helhetsbilden är mer
positiv än vad indikatorfallet antyder och konfidensindikatorn för näringslivet
totalt backade med 1,9 enheter i maj, men ligger fortfarande över det historiska
genomsnittet. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt
handel steg. Alla konfidensindikatorer, utom för tillverkningsindustri, ligger
över det historiska genomsnittet. Hushållens konfidensindikator steg 1,2
enheter mellan april och maj, från 99,2 till 100,4. Två av de fem frågor som
ingår bidrog positivt. Såväl hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på
ett års sikt som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget var mer positiva än
i april. Uppfattningen om den egna ekonomin i nuläget var oförändrad, medan
hushållens syn på svensk ekonomi såväl i nuläget som på ett års sikt var mer
negativ jämfört med månaden innan. (Källa: Konjunkturinstitutet,
Konjunkturbarometern, publicerad 23 maj 2014.)
Enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU) var 4 659 000 personer i åldern
15–74 år sysselsatta under det första kvartalet, vilket är en ökning med 51 000
personer jämfört med samma kvartal 2013. Sysselsättningsgraden ökade med
0,4 procentenheter och uppgick till 65,9 procent av befolkningen (säsongrensa
t och utjämnat). Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning
av antalet sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Däremot har ökningen
av andelen sysselsatta av befolkningen avstannat. Bland utrikes födda fortsätter antalet sysselsatta att öka, vilket den har gjort de senaste tolv kvartalen.
Antalet arbetslösa uppgick till 416 000 och arbetslösheten till 8,1 procent
(säsongrensat och utjämnat). Jämfört med de senaste kvartalen ökar
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arbetslösheten något. Första kvartalet 2014 var 160 000 personer i
åldersgruppen 15–24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten
uppgick till 25,7 procent av arbetskraften. Under samma period var antalet
personer i åldersgruppen 15–24 år som varken arbetade eller studerande
80 000. Mellan det fjärde kvartalet 2013 och det första kvartalet 2014 visar
flödesstatistiken att många personer har rört sig från den grupp som inte tillhör
arbetskraften till arbetslöshet. Detta är särskilt tydligt i ungdomsgruppen.
Samtidigt visar flödesdata ett nettoflöde från arbetslösa till sysselsatta. (Källa:
SCB, Arbetskraftsundersökningen första kvartalet 2014, publicerad den 15
maj.)
Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar att drygt 377 000 personer
mellan 16 och 64 år var inskrivna som arbetslösa i slutet av april 2014, dvs.
öppet arbetslösa, eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 23 000 färre
än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 8,0 procent av den
registerbaserade arbetskraften, vilket är 0,5 procentenheter lägre än i fjol.
Arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 14,6 procent
av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 1,9 procentenheter
sedan april månad förra året. Under april skrev 22 000 personer in sig som nya
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är 4 000 färre än förra året. Antalet
inskrivna som påbörjade någon form av arbete uppgick till 50 000 personer,
vilket är 8 000 färre än under samma månad i fjol. Totalt anmäldes 71 000
lediga platser i april, vilket är 4 000 fler än för ett år sedan. Under april
varslades 3 600 personer om uppsägning, vilket är 1 900 färre än under samma
månad för ett år sedan. (Källa: Arbetsförmedlingen, publicerad den 9 maj
2014.)
Löneutvecklingen i ekonomin som helhet de tre första månaderna 2014
uppgick till i genomsnitt 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2013. I
näringslivet ökade lönerna med i genomsnitt 2,8 procent, i den kommunala
sektorn med 2,7 procent och i staten med 1,6 procent. (Källa:
Medlingsinstitutet, Konjunkturlönestatistik, publicerad 3 juni 2014.)
Inflationstakten, dvs. förändringen i konsumentprisindex (KPI) under de
senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i april 2014, vilket är en uppgång
sedan mars då den var –0,6 procent. Under motsvarande period förra året sjönk
KPI med 0,2 procent. (Källa: SCB, Konsumentprisindex publicerad den 13
maj 2014.)
Producentpriserna sjönk med 0,4 procent i april 2014 jämfört med mars
2014. Jämfört med april förra året har producentpriserna totalt ökat med 1,6
procent. (Källa: SCB, Producentprisindex, publicerad den 26 maj 2014.)
Efter fyra månader med oförändrad tillväxttakt för monetära finansinstituts
utlåning till hushåll ökade den årliga tillväxttakten med 0,1 procentenhet till
5,2 procent i april. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån
uppvisade en tillväxttakt på 5,6 procent, vilket är en ökning med 0,2
procentenheter jämfört med mars 2014. Utlåningen till hushållen uppgick till
2 941 miljarder kronor, varav de utestående bostadslånen hos monetära
finansinstitut uppgår till 2 378 miljarder kronor. Hushållens konsumtionslån
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uppgick i april till 176 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 4,4
procent. (Källa: SCB, Finansmarknadsstatistik, publicerad den 28 maj 2014.)
Reporäntan lämnades oförändrad på 0,75 procent vid Riksbankens
penningpolitiska möte i april 2014. (Källa: Riksbankens reporäntebeslut,
publicerat den 8 april 2014.)
Preliminära uppgifter över påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter
visar att under 2013 påbörjades byggande av 31 000 lägenheter. Det innebär
en ökning med 46 procent jämfört med 2012. Påbörjad nybyggnation av
lägenheter i flerbostadshus har ökat med 55 procent jämfört med 2012. Under
det första kvartalet 2014 visar preliminär statistik att byggandet av ca 9 000
lägenheter påbörjades under första kvartalet 2014. Det innebär en ökning med
29 procent jämfört med samma period 2013. (Källa: SCB, Påbörjad
nybyggnation av bostadslägenheter 2013, publicerad den 20 februari och 22
maj 2014.)
Småhusbarometern t.o.m. april 2014 visar att priserna på småhus har varit
oförändrade under den senaste tremånadersperioden februari–april 2014,
jämfört med föregående period november 2013–januari 2014. På årsbasis, dvs.
då den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period förra
året, har priserna stigit med 4 procent. (Källa: SCB, Småhusbarometern,
publicerad den 8 maj 2014.)

1.4 Finansutskottets bedömning
Aktiviteten i världsekonomin tilltog under andra halvåret 2013 och
konjunkturutsikterna förväntas enligt regeringen förbättras ytterligare under
2014 och 2015, framför allt till följd av en allt starkare utveckling i många s.k.
avancerade ekonomier. Detta visar också IMF:s senaste prognos där USA
förväntas växa starkast bland de avancerade ekonomierna, med bidrag från en
fortsatt expansiv penningpolitik. IMF liksom regeringen förutser en dämpad
men stabil tillväxt inom EU och euroområdet. Detta är också en bedömning
som delas av EU-kommissionen i dess senaste prognos. Samtidigt konstaterar
utskottet att utvecklingen skiljer sig åt mellan länderna i euroområdet, med en
svagare tillväxt i euroländer med hög skuldsättning. Utskottet noterar att t.ex.
OECD pekar på en återstående osäkerhet i fråga om takten i återhämtningen i
världsekonomin eftersom tillfälliga faktorer gör det svårt att tolka
utvecklingen under det första kvartalet 2014 i vissa ekonomier som t.ex. USA,
Tyskland och Japan. En splittrad utveckling i de s.k. framväxande
ekonomierna som tidigare har agerat tillväxtmotor för den globala ekonomin
bidrar också till detta, även om flera prognoser, inklusive regeringens, pekar
på att man kan förvänta sig en uppgång i exporttillväxten i dessa länder i takt
med återhämtningen i de avancerade ekonomierna.
Den svaga utvecklingen i omvärlden medförde att tillväxten i svensk
ekonomi blev låg 2012 och under inledningen av 2013. Andra halvåret 2013
steg dock aktiviteten i den svenska ekonomin. Enligt regeringen var tillväxten
för helåret måttlig, 1,6 procent enligt nationalräkenskaperna. Sveriges BNP-
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tillväxt under det sista kvartalet 2013 var bland de högsta i EU. Regeringens
prognos över BNP-utvecklingen 2014 och 2015 ligger på 2,8 procent 2014
respektive 3,0 procent 2015, vilket är i linje med både Konjunkturinstitutets
och Riksbankens prognoser. Som regeringen skriver i vårpropositionen är
resursutnyttjandet dock av allt att döma lågt i nuläget, och lågkonjunkturen i
svensk ekonomi bedöms därmed bestå de närmaste två åren. Utskottet noterar
att enligt nationalräkenskaperna för det första kvartalet 2014 ökade BNP med
1,9 procent i årstakt jämfört med motsvarande kvartal 2013. Jämfört med det
sista kvartalet 2013 minskade dock BNP marginellt.
Utrikeshandeln utvecklades svagt under 2013, men mot slutet av året
började varuexporten stiga till följd av en viss återhämtning bland Sveriges
handelspartner. Stigande ekonomisk aktivitet i omvärlden leder till att
regeringen över lag väntar sig en fortsatt återhämtning i Sveriges viktigaste
handelsländer och därmed förväntar sig att exporttillväxten är positiv 2014 och
2015. Konjunkturinstitutet och Riksbanken förutser en något snabbare ökning
av exporttillväxten de närmaste två åren. Den svenska exporten förväntas
fortsätta växa i en förhållandevis hög takt under 2016–2018.
Konjunkturinstitutets bedömning av exportutvecklingen för dessa år är något
lägre. Nationalräkenskaperna för det första kvartalet 2014 visar att
varuexporten ökade något i volym, vilket är första gången sedan det andra
kvartalet 2012 som exportvolymen ökade jämfört med motsvarande kvartal
året innan. Exportvolymen ligger dock under den historiska toppnivån det
första kvartalet 2008.
Världsmarknadsefterfrågan förväntas växa långsammare än vid tidigare
återhämtningsfaser. Exportutvecklingen bedöms bli svag jämfört med tidigare
återhämtningsfaser, och utvecklingen i den inhemska efterfrågan, dvs.
hushållens konsumtion och investeringar, är avgörande för tillväxten i svensk
ekonomi. Regeringens bedömning är att ett i utgångsläget högt sparande
tillsammans med en god utveckling av hushållens disponibla inkomster tyder
på att hushållens konsumtion kommer att växa något snabbare än i samband
med tidigare konjunkturuppgångar. I Konjunkturinstitutets bedömning är
hushållens konsumtion 2015 lägre än i regeringens bedömning, vilket beror på
ett antagande om en svagare utveckling av hushållens disponibla inkomster.
Åren därefter skiljer sig inte prognoserna nämnvärt åt. Hushållens förtroende
för det ekonomiska läget ökade något enligt Konjunkturbarometern i maj, och
hushållens konfidensindikator hamnade ungefär i nivå med det historiska
genomsnittet. Hushållen är framför allt mer optimistiska om hur deras egen
ekonomi kommer att utvecklas under det närmaste året. Utskottet noterar
samtidigt att tillväxttakten i utlåningen till bostäder var 5,6 procent i april,
vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med i mars.
Den inhemska efterfrågan, dvs. hushållens och företagens konsumtion och
investeringar, kommer enligt regeringens bedömning alltså att vara viktiga
drivkrafter för tillväxten. Investeringsbehovet förväntas enligt regeringen vara
större än normalt 2014 och 2015. Regeringens prognos för de fasta
bruttoinvesteringarna är något försiktigare än Konjunkturinstitutets 2014 och
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2015. Enligt nationalräkenskaperna för det första kvartalet 2014 ökade de fasta
bruttoinvesteringarna med 7,7 procent i förhållande till motsvarande period
förra året, vilket till stor del förklaras av en uppgång i bostadsinvesteringar.
Efter att antalet lägenheter som började byggas under 2013 ökade med 46
procent, visar preliminär statistik att nybyggnationen av bostadslägenheter
under det första kvartalet 2014 har ökat med 29 procent jämfört med samma
period 2013.
Som framgår av vårpropositionen har den svenska arbetsmarknaden
utvecklats förhållandevis starkt trots den utdragna lågkonjunkturen.
Arbetskraftsdeltagandet har utvecklats betydligt starkare än under tidigare
lågkonjunkturer. Regeringen förväntar sig att sysselsättningen ökar snabbare
än befolkningen 2014 och 2015, vilket får till följd att sysselsättningsgraden
stiger. Den starka ökningen i arbetskraften under 2014 och 2015 förväntas
avta, huvudsakligen beroende på att regeringens tidigare reformer bedöms ha
nått full effekt fram t.o.m. 2013. Enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU)
för det första kvartalet ökade antalet sysselsatta med 51 000 jämfört med
motsvarande kvartal förra året och arbetskraften ökade med 55 000 personer.
Regeringen skriver i vårpropositionen att den utdragna lågkonjunkturen har
medfört att efterfrågan på arbetskraft inte har ökat i takt med utbudet och att
arbetslösheten för närvarande ligger på en hög nivå. Enligt AKU för det första
kvartalet 2014 ligger arbetslösheten på 8,1 procent. Samtidigt gör regeringen
bedömningen att arbetslösheten minskar gradvis under 2014 och 2015 då en
högre BNP-tillväxt förväntas leda till att sysselsättningen ökar i en något högre
takt än arbetskraften. Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser ligger
i linje med regeringens prognos över de närmaste åren, men skiljer sig åt på
längre sikt till följd av olika antaganden om jämviktsarbetslösheten.
Den svaga konjunkturen har bidragit till en låg inflation de senaste åren.
Med en långsam återhämtning i konjunkturen och ett fortsatt lågt
resursutnyttjande skriver regeringen i vårpropositionen att en fortsatt låg
inflation förväntas även under 2014, och att det är först 2015 som inflationen
förväntas stiga i en snabbare takt. Enligt SCB uppmättes förändringen i
konsumentprisindex (KPI) till 0,0 procent i april 2014, vilket kan jämföras
med att KPI sjönk med 0,2 procent under samma period föregående år.
Producentpriserna har totalt ökat med 1,6 procent jämfört med april 2014.
Utskottet vill avslutningsvis framhålla att en internationell
konjunkturuppgång är en förutsättning för en ökad svensk tillväxt de närmaste
åren. I kombination med det låga resursutnyttjandet skapar detta
förutsättningar för en förhållandevis hög BNP-tillväxt åren framöver, även om
det samtidigt råder stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen.
Regeringen bedömer att riskerna för en svagare utveckling överväger även om
riskerna för en sämre utveckling har minskat jämfört med prognosen i
budgetpropositionen för 2014. Framför allt är riskbilden kopplad till exportoch konsumtionsutvecklingen.
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2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken. Inriktningen av politiken bör fortsatt vara att
genom långsiktiga reformer föra Sverige mot full sysselsättning genom att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt samt stärka svensk
konkurrenskraft och kunskapen i skolan. Med en stark ekonomi och fler i
arbete läggs grunden för mer resurser till välfärden. För att dämpa
effekterna av den finans- och skuldkris som drabbade världsekonomin 2008
har viktiga stabiliseringspolitiska åtgärder genomförts som stöttat tillväxten
och stärkt ekonomin. Sveriges offentliga finanser är i dag bland de starkaste
i Europa. Svensk ekonomi bedöms gradvis komma att förbättras, och
därmed avtar behovet av att stötta ekonomin via finanspolitiken.
Finanspolitiken bör därför inriktas på att vända underskotten i de offentliga
finanserna till balans och överskott. Överskottsmålet ligger fast. För att
överskott ska uppnås krävs därför att angelägna reformer på t.ex. skolans
område finanserias krona för krona. Den årliga resursförstärkningen för
skolan bör uppgå till 3,8 miljarder kronor 2015 och successivt öka till 6,9
miljarder kronor 2018. Vidare ska medel läggas på ökad tillgänglighet och
kompetens i vården samt på ett ytterligare förbättrat företagsklimat.
Reformerna som sammantaget planeras uppgå till 5 miljarder kronor 2015
och successivt öka till 8 miljarder kronor 2018 ska finansieras med bl.a.
avskaffat avdrag för privat pensionssparande, höjd skatt på fordon, alkohol
och tobak samt slopad gruppregistrering för mervärdesskatt. De fyra
oppositionspartiernas alternativa förslag till riktlinjer avslås.
Jämför reservationerna 1 (S), 2 (MP), 3 (SD) och 4 (V).

2.1 Propositionens förslag till riktlinjer
Finanspolitikens övergripande inriktning
I propositionen framhålls att det övergripande målet med finanspolitiken är att
skapa så hög välfärd som möjligt genom att bidra till en hög och hållbar
ekonomisk tillväxt och sysselsättning, en välfärd som kommer alla till del och
ett stabilt resursutnyttjande. Att återvända till överskott i de offentliga
finanserna är enligt regeringen avgörande för att kunna skydda jobb och
välfärd i en liten öppen ekonomi som den svenska.
Sedan finans- och skuldkrisen inleddes 2008 har finanspolitiken tagit ett
stort stabiliseringspolitiskt ansvar. Strukturella reformer som främjat
sysselsättning och tillväxt även långsiktigt har prioriterats. Under 2015–2018
bedöms politikens förutsättningar komma att förändras. En förbättrad

32

2. RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH BUDGETPOLITIKEN

2013/14:FiU20

konjunktur ökar resursutnyttjandet och sysselsättningen samtidigt som
arbetslösheten minskar. Det gör enligt regeringen att finanspolitiken nu går in
i en fas där inriktningen är att successivt nå balans och överskott i de offentliga
finanserna. Reformer som fortsatt bedöms som nödvändiga ska enligt
regeringen finansieras krona för krona. I takt med att konjunkturläget
förbättras anser regeringen att finanspolitiken bör bli mer återhållsam, dels för
att inte förstärka konjunktursvängningarna, dels för att skapa utrymme för att
kunna möta även nästa kris med kraftfulla finanspolitiska åtgärder. Även om
riskerna för en sämre ekonomisk utveckling har minskat bedöms de
fortfarande vara större än möjligheterna till en bättre utveckling.
Finanspolitiken bör enligt regeringen därför inte riskera återhämtningen
genom att alltför snabbt stärka sparandet och därmed strama åt ekonomin. De
åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 2015 bör därför enligt
regeringen sammantaget varken förstärka eller försvaga det finansiella
sparandet. Takten i förstärkningen av de offentliga finanserna bör anpassas
efter läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av resursutnyttjandet.
Regeringens prognos är att det finansiella sparandet bör återvända till
överskott på 1 procent av BNP 2018. Det krävs enligt regeringens bedömning
en stor finanspolitisk återhållsamhet när resursutnyttjandet går mot balans
2018.
Givet nuvarande prognos krävs det enligt regeringen även att nya reformer
som kan komma att föreslås i budgetpropositionerna för 2017 och 2018
finansieras fullt ut, för att uppnå ett överskott på 1 procent av BNP 2018.
En ansvarsfull finanspolitik är enligt regeringen att låta den offentliga
sektorns finansiella sparande sjunka till underskott vid en allvarlig kris och
låta sparandet stärkas efter hand som läget i ekonomin förbättras.
Regeringen konstaterar att det trots flera stimulansåtgärder kvarstår
utmaningar t.ex. på den svenska arbetsmarknaden. Inriktningen är att utöka
satsningarna på kunskap och därigenom stärka arbetskraften. Även
företagsklimatet ska förbättras, liksom tillgängligheten och kvaliteten i
vården. Åtgärderna beräknas motsvara utgiftsökningar på ca 5 miljarder
kronor 2015 som successivt ökas till ca 8 miljarder kronor 2018. Åtgärderna
finansieras med höjd skatt på bl.a. alkohol, tobak och fordon samt stegvis
avskaffad avdragsrätt för privat pensionssparande. Skatteförändringar som
håller tillbaka arbete, företagande och investeringar ska undvikas.
Regeringen har också för avsikt att i kommande budgetpropositioner
föreslå att tillskotten över hela den statliga verksamheten för 2015 och 2016
blir 25 procent lägre än vad som följer av pris- och löneomräkningen.
Regeringens presenterade reformer och finansiering har inte inkluderats i
beräkningen av den offentliga sektorns finanser.

Utvecklingen av de offentliga finanserna
Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas enligt regeringen visa
ett underskott om 59 miljarder kronor 2014. Jämfört med 2013 är det ett något
större underskott. Det ökade underskottet förklaras av den utdragna
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lågkonjunkturen och av de reformer som beslutats för 2014. En starkare
makroekonomisk utveckling 2014 än 2013 medför att försvagningen
begränsas till ca 0,2 procentenheter. I takt med att konjunkturen förbättras och
under förutsättning att inga ofinansierade reformer tillkommer beräknas det
finansiella sparandet komma att stärkas och uppgå till –0,3 procent av BNP
2015 och till 1,2 procent av BNP i slutet av prognosperioden 2014–2018.
Tabell 2.1 Den offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor om annat inte anges, utfall 2013, prognos för 2014–2018
Inkomster
Utgifter
Finansiellt sparande
Procent av BNP
Staten
Ålderspensionssystemet
Kommunsektorn
Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld1
Procent av BNP

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 811
1 861
–49
–1,3
–35
–6
–8

1 836
1 895
–59
–1,6
–53
3
–9

1 931
1 944
–13
–0,3
–9
3
–7

2 024
2 017
7
0,2
21
–7
–6

2 122
2 092
30
0,7
52
–16
–6

2 216
2 160
56
1,2
80
–17
–7

1 475
40,6

1 561
41,3

1 579
39,7

1 559
37,3

1 518
34,8

1 443
31,7

Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.
1

Utgör den s.k. Maastrichtskulden, som består av den konsoliderade statskulden och den kommunala
sektorns skulder på kapitalmarknaden med avdrag för AP-fondens innehav av statsobligationer.

Förstärkningen av det finansiella sparandet fr.o.m. 2015 sker i huvudsak i
staten. Det sker genom att en del av utgifterna inte är indexerade och därmed
minskar i relation till BNP och genom att tillfälliga program faller bort.
Utgifterna i relation till BNP bedöms fortsätta att minska under 2016–2018,
vilket leder till att det finansiella sparandet i staten vänds till ett överskott 2016
och sedan förstärks fram till 2018. Inkomsterna beräknas öka i takt med BNP
2013–2018.
Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet förstärks mellan 2013
och 2014. Det förklaras av att direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar
är tillräckligt stor för att täcka avgiftsunderskottet, vilket även beräknas gälla
för 2015. För åren därefter beräknas däremot det finansiella sparandet vara
negativt, vilket framför allt förklaras av att de stora årskullarna som föddes på
1940-talet går i pension. Inbetalda avgifter blir lägre än
pensionsutbetalningarna och AP-fondernas direktavkastning beräknas inte
täcka avgiftsunderskottet. Kommunsektorns finansiella sparande försämras
något mellan 2013 och 2014 för att därefter förbättras något. Sparandet förblir
dock negativt under hela perioden.
Jämfört med budgetpropositionen för 2014 beräknas den offentliga
sektorns finansiella sparande för 2014 och 2015 i stort sett vara oförändrat.
För 2016 och 2017 har prognosen för sparandet reviderats ned med 0,2–0,4
procentenheter. Det är framför allt utgifter för kommunal konsumtion och
pensioner som beräknas belasta de offentliga utgifterna i större utsträckning
än vad som tidigare beräknats.

34

2. RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH BUDGETPOLITIKEN

2013/14:FiU20

Den konsoliderade bruttoskulden beräknas uppgå till 41,3 procent 2014
som andel av BNP. Från och med 2015 börjar skulden minska igen och 2018
beräknas den uppgå till 31,7 procent av BNP. Regeringens bedömning är
därmed att Sverige med god marginal klarar de två gränsvärdena i EU:s
stabilitets- och tillväxtpakt. Skulden är låg i jämförelse med när Sverige gick
med i EU 1995 och skulden uppgick till 72 procent av BNP.
Statens budgetsaldo, som visar statens lånebehov med omvänt tecken,
beräknas visa ett underskott på 51 miljarder kronor 2014. Åren 2015–2018
beräknas saldot successivt öka till 98 miljarder kronor, se tabell 2.2. Det
successivt ökade budgetsaldot förklaras i huvudsak av att inkomsterna ökar
mer än utgifterna. Underskottet 2013 förklaras främst av Riksgäldskontorets
upplåning för förstärkning av valutareserven.
I förhållande till budgetpropositionen för 2014 är saldot 6,5 miljarder
kronor lägre 2014, 2,1 miljarder kronor högre 2015, 11 miljarder kronor lägre
2016 och ca 20 miljarder kronor lägre 2017. Det förklaras bl.a. av att offentliga
skatteintäkter har reviderats upp samtidigt som sammansättningen av
skatteintäkter förändrats på så sätt att intäkter av skatt på arbete har ökat medan
intäkter av skatt på konsumtion har minskat. Kommunal inkomstskatt har
därmed reviderats upp medan skatt på konsumtion som tillfaller staten har
reviderats ned. Utgifterna har också reviderats bl.a. till följd av nya prognoser
för volymerna inom de regelstyrda transfereringssystemen. Ett högre antal
asylsökande och fler uttagna dagar med sjukpenning 2015–2017 förklarar
främst de högre utgifterna. Även nya makroekonomiska antaganden har
medfört en justering av anslagen.
Tabell 2.2 Statens budgetsaldo 2013–2018
Miljarder kronor, utfall för 2013, prognos för 2014–2018
Inkomster
Utgifter exkl. statsskuldsräntor
Statsskuldsräntor m.m.
Riksgäldskontorets nettoutlåning
Kassamässig korrigering
Statens budgetsaldo

2013

2014

2015

2016

2017

2018

791
811
17
96
–2
–131

808
834
13
13
0
–51

862
839
24
–2
0
1

901
840
20
–1
0
42

941
854
23
2
0
62

989
868
23
1
0
98

Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.

Uppföljning av överskottsmålet
I propositionen framhålls att eftersom överskottsmålet främst utgör ett
framåtblickande riktmärke för finanspolitiken följs det i första hand upp i ett
framåtblickande perspektiv. En bakåtblickande analys görs dock för att se om
det funnits systematiska fel i finanspolitiken som riskerar att minska
sannolikheten för att målet ska nås i framtiden.
Det genomsnittliga finansiella sparandet för den senaste tioårsperioden
2004–2013 beräknas till 0,7 procent av BNP. När sparandet justeras för
resursutnyttjandet (BNP-gapet) under perioden beräknas det genomsnittliga
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finansiella sparandet till 1,5 procent av BNP. Enligt regeringen tyder dessa
indikatorer på att det genomsnittliga finansiella sparandet i den offentliga
sektorn 2004–2013 var i linje med överskottsmålet, som anger att det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn ska motsvara 1 procent av BNP i
genomsnitt över en konjunkturcykel, och att det därmed inte finns några
systematiska avvikelser i finanspolitiken som kan påverka måluppfyllelsen
framöver.
I den framåtblickande analysen av överskottsmålet används strukturellt
sparande och en konjunkturjusterad och ojusterad sjuårsindikator. Det
strukturella sparandet, som syftar till att visa hur stort det finansiella sparandet
skulle vara vid ett normalt konjunkturläge, visar att det finansiella sparandet
för den offentliga sektorn beräknas bli lägre än 1 procent 2013–2016, för att
därefter öka till 0,8 respektive 1,2 procent 2017 och 2018.
Även sjuårsindikatorn, som är ett sjuårigt centrerat medelvärde av det
finansiella sparandet, visar på att det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn ligger något under 1 procent 2013–2015. Både den
konjunkturjusterade och den ojusterade sjuårsindikatorn pekar på ett sparande
under 1 procent.
Regeringens bedömning är att finanspolitiken är väl avvägd, att den ligger
i linje med det finanspolitiska ramverket och att den uppfyller överskottsmålet.
Ingen av dagens indikatorer anses dock kunna mäta måluppfyllelsen i
överskottsmålet på ett perfekt sätt. Det kan därför enligt regeringen finnas skäl
att pröva valet av indikatorer. Mot bakgrund av att Sverige varit inne i en lång
period med kraftigt negativa BNP-gap anser regeringen att det även finns skäl
att se över hur väl uppföljningen av överskottsmålet fungerar. Regeringen
avser därför att återkomma i denna fråga senast i 2015 års ekonomiska
vårproposition.
Tabell 2.3 Finansiellt sparande i den offentliga sektorn och indikatorer för
avstämning av överskottsmålet
Procent av BNP och potentiell BNP
Finansiellt sparande
Bakåtblickande tioårssnitt
Konjunkturjusterat
Sjuårsindikatorn
Konjunkturjusterad
Strukturellt sparande
BNP-gap
BNP-gap sjuårssnitt
BNP-gap bakåtblickande tioårssnitt
Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.

36

2013

2014

2015

2016

2017

2018

–1,3
0,7
1,5
–0,6
0,5
0,0
–2,9
–2,0
–1,3

–1,6

–0,3

0,2

0,7

1,2

–0,5
0,4
–0,2
–2,4
–1,6

–0,4
0,4
0,5
–1,5
–1,4

0,4
–0,5

0,8
–0,2

1,2
0,0
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Bedömning av utgiftstaket för 2017 och 2018
I propositionen gör regeringen en bedömning av nivån på utgiftstaket för 2017
och 2018 och avser att, i enlighet med budgetlagen, föreslå en nivå på
utgiftstaket för 2017 i budgetpropositionen för 2015. Regeringen bedömer att
utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget, bör uppgå till 1 214 miljarder kronor 2017. Jämfört med den
bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2014 respektive i 2013 års
ekonomiska vårproposition är det en ökning med 18 miljarder kronor. Jämfört
med 2016 innebär det en höjning av utgiftstakets nivå med 47 miljarder
kronor.
För 2018 bedöms utgiftstakets nivå till 1 254 miljarder kronor, vilket är en
ökning med 40 miljarder kronor jämfört med 2017. Både ökningen för 2017
och 2018 är större än den genomsnittliga årliga ökningen av fastställandet av
nivån på utgiftstaket sedan utgiftstaket infördes 1997. För åren 2008–2016
uppgår den årliga genomsnittliga ökningen till 2,8 procent medan motsvarande
ökning 2017 och 2018 uppgår till 4,0 respektive 3,3 procent.
Bedömningen av nivån på utgiftstaken medför en budgeteringsmarginal på
45 respektive 57 miljarder kronor 2017 respektive 2018. Enligt regeringens
riktlinje för budgeteringsmarginalens minsta storlek innebär det att minst ca
18 miljarder kronor bör finnas kvar som säkerhetsmarginal i budgeten för 2017
respektive 2018. Det innebär i sin tur att den möjliga ökningen av de
takbegränsade utgifterna under dessa år och t.o.m. respektive års budget är ca
28 miljarder kronor 2017 respektive 39 miljarder kronor 2018. Som skäl till
att de takbegränsade utgifterna kan komma att öka anges makroekonomiska
förändringar, större volymer i transfereringssystemen eller beslut om
reformer.
Givet nuvarande prognos är regeringens bedömning att även nya reformer
som kan komma att föreslås i budgetpropositionerna för 2017 och 2018
behöver finansieras fullt ut, för att uppnå ett överskott i den offentliga sektorns
finansiella sparande på över 1 procent av BNP när resursutnyttjandet går mot
balans 2018.
Den återhållsamhet som regeringen anser krävs framöver bedöms medföra
att det även blir angeläget att finansiera utgiftsförändringar till följd av högre
volymer i transfereringssystemen eftersom högre utgifter av detta slag normalt
försvagar de offentliga finanserna.
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Tabell 2.4 Utgiftstak 2014–2018
Miljarder kronor om inget annat anges
Utgiftstak som beslutats av riksdagen
Regeringens bedömning av utgiftstak
Utgiftstak, procent av potentiell BNP
Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Budgeteringsmarginal, procent av
takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal, procent av BNP

2014

2015

2016

1 107

1 127

1 167

2017

2018

28,5
1 091
16
1,4

27,9
1 108
19
1,8

27,9
1 132
35
3,1

1 214
27,8
1 169
45
3,9

1 254
27,5
1 197
57
4,8

0,4

0,5

0,8

1,0

1,3

Källa: 2014 års ekonomiska vårproposition.

Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
För att bedöma den långsiktiga hållbarheten har regeringen använt de s.k. S1och S2-indikatorerna. S1 visar hur mycket det offentliga sparandet behöver
förstärkas eller försvagas för att den offentliga skulden ska motsvara en viss
andel av BNP vid en given tidpunkt. S2 visar hur mycket det offentliga
sparandet behöver förstärkas eller försvagas för att de offentliga finanserna ska
gå jämnt ut över en oändlig tidshorisont.
Utifrån ett antal olika scenarier bedömer regeringen att finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet är god. Givet t.ex. ett oförändrat beteende beräknas de
två hållbarhetsindikatorerna S1 och S2, till –2,4 respektive –1,6 procent av
BNP. Resultatet av S1-indikatorn innebär att den offentliga budgeten kan
försvagas med 2,4 procent av BNP, omgående och permanent, för att
Maastrichtskulden ska vara 60 procent av BNP 2030. S2-indikatorn innebär
att den offentliga budgeten kan försvagas med 1,6 procent av BNP, omgående
och permanent, för att de offentliga finanserna ska balansera på lång sikt. I
samtliga alternativa scenarier är S1-indikatorn negativ medan S2-indikatorn är
positiv vid ett scenario med kontinuerligt ökade krav på högre standard i den
skattefinansierade produktionen. Sammantaget bedöms dock finanspolitiken
vara långsiktigt hållbar. Ett starkt försämrat offentligfinansiellt utgångläge
bedöms dock kunna leda till hållbarhetsproblem även om indikatorerna visar
att politiken är finansiellt hållbar på sikt. Mot den bakgrunden anses det
finanspolitiska manöverutrymmet i scenariot med oförändrat beteende som
mycket viktigt.
Jämfört med tidigare bedömningar är hållbarheten något försvagad. Det
beror bl.a. på att det strukturella sparandet är lägre nu än i 2013 års ekonomiska
vårproposition och på ny data över de offentliga konsumtionsutgifternas
fördelning.
En ny modell har tagits fram för att beräkna finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet. Modellen kommer att introduceras i en bilaga till den kommande
långtidsutredningen för att därefter börja användas i Finansdepartementets
arbete.
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Budgetprocessen utvecklas
I propositionen framhålls vikten av det budgetpolitiska ramverket för att bl.a.
nå målen med finanspolitiken. En kontinuerlig vidareutveckling av ramverket
har skett sedan 2006. Som ett led i detta arbete överlämnade regeringen i mars
2014 propositionen En utvecklad budgetprocess (prop. 2013/14:173).
Förslagen i propositionen innebär bl.a. en kodifiering av den befintliga
praxisen för hur riksdagen i nuläget fattar beslut om statens budget inom den
s.k. rambeslutsmodellen, en reglering av processen för beslut om ändringar i
statens budget för löpande budgetår samt krav på att regeringens uppföljning
och utvärdering av de budgetpolitiska målen blir lagfäst. Ändringarna i
riksdagsordningen och budgetlagen som följer av förslagen föreslås träda i
kraft den 1 september 2014.

Remitterade och aviserade förslag
I anslutning till den ekonomiska vårpropositionen har Finansdepartementet
skickat ut en särskild promemoria på remiss. Promemorian innehåller förslag
till ett antal skattehöjningar för att finansiera främst de reformer inom
utbildningsväsendet som regeringen presenterar i vårpropositionen. Dessutom
lämnas ett regelförenklingsförslag på mervärdesskatteområdet. Syftet med
promemorian är att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag
med budgeteffekter som det kan bli aktuellt att presentera i
budgetpropositionen för 2015.
I promemorian föreslås

–
–
–
–
–

begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
höjd skatt på tobak
höjd skatt på alkohol
höjd fordonsskatt för lätta fordon
slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

Promemorian är på remiss t.o.m. den 6 maj 2014. Därefter bereds förslagen
vidare bl.a. genom att en del av dem remitteras till Lagrådet.

Mer kunskap i skolan
Regeringen har sedan 2006 bedrivit ett omfattande reformarbete för mer
kunskap i skolan. Det handlar bl.a. om ökad undervisningstid, tidigare och
tydligare utvärdering av elevernas resultat samt förstärkning av lärarens
kompetens, roll och status. Det är enligt regeringen angeläget att fortsätta detta
reformarbete. Regeringen avser därför att i budgetpropositionen för 2015
föreslå att 3,8 miljarder kronor avsätts för att stärka förutsättningarna för
skolan, med särskilt fokus på de tidiga skolåren. Beloppet ökas successivt till
6,9 miljarder kronor 2018.
Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att skapa likvärdiga
förutsättningar inför skolstarten. Riktade resurser ska tillföras för mindre
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barngrupper, antalet platser på förskollärarutbildningen ska utökas permanent
och Skolinspektionens tillsyn över förskolan förstärkas. 2 miljarder kronor per
år fr.o.m. 2015 avsätts för ett lågstadielyft som omfattar mindre
undervisningsgrupper, ökad lärartäthet och fler speciallärare. Den
obligatoriska skolgången ska förlängas till tio år i syfte att få fler elever att nå
målen i skolan till en kostnad av ca 1,4 miljarder kronor per år. En
tidsbegränsad fortbildningsinsats som leder till behörighet för undervisning i
årskurs 1–3 ska genomföras för de nuvarande förskollärarna. Vidare ska
undervisningstiden i matematik utökas, liksom de befintliga tidsbegränsade
satsningarna på sommarskola och läxhjälp. Regeringen vill ha betyg i samtliga
årskurser i mellanstadiet. Samtidigt ska kravet på individuella
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen tas bort i dessa årskurser.
För att möta behovet av lärare aviseras fler platser på förskollärarutbildningen, grundskollärarutbildningen, speciallärarutbildningen och
ämneslärarutbildningarna i matematik och naturorienterande ämnen.
Regeringen vill även se en skattefri examenspremie för studenter som senast
2021 tar ut lärarexamen inom matematik och naturorienterande ämnen. Fler
lärare bör kunna delta i det s.k. Läslyftet och regeringen avser att föreslå
ytterligare medel för perioden 2015–2018.
Försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska för
nyanlända bör permanentas och fördubblas samt ett tidsbegränsat riktat
statsbidrag införas i syfte att förbättra studieresultaten för elever med svenska
som andraspråk.
För att ytterligare förbättra studenternas möjligheter att fokusera på sina
studier och för att öka genomströmningen vid universitet och högskolor, anser
regeringen att lånedelen av studiemedlet bör höjas med ca 1 000 kronor per
studiemånad.

Fler i arbete
Fokus i regeringens politik för full sysselsättning har främst legat på åtgärder
som stärker arbetsutbudet, eftersom erfarenheten visar att det är arbetsutbudet
som på lång sikt bestämmer sysselsättningen. Sedan 2006 har antalet
sysselsatta ökat med över 250 000 och antalet personer i arbetskraften ännu
mer. Den utdragna lågkonjunkturen, i kombination med att fler söker sig till
arbetsmarknaden, har bidragit till att arbetslösheten ligger på en förhållandevis
hög nivå och till att arbetslöshetstiderna har förlängts. Politiken behöver i
nuläget inriktas på att påskynda och stärka möjligheterna att få arbete för
personer med svag förankring på arbetsmarknaden, anför regeringen.
Antalet unga som är arbetslösa ökade under 2000-talet. Uppgången sedan
2006 har framför allt drivits av att fler heltidsstuderande söker arbete. Bland
de arbetslösa unga är nära hälften heltidsstuderande, varav många i
gymnasieskolan. Även om det är angeläget att ta till vara alla människors
arbetsutbud kan heltidsstuderande som också söker arbete inte betraktas som
ett allvarligt samhällsekonomiskt problem. Vissa unga har dock stora problem
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på arbetsmarknaden. Det gäller unga med ofullständig gymnasieutbildning,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Det finns brister i
utbildningssystemet och en svag koppling mellan skola och arbetsliv.
Regeringen har inlett ett omfattande reformarbete som syftar till att höja
kunskapsnivån i den svenska skolan. I ett land som Sverige med relativt höga
lönekostnader för ungdomar är det också välmotiverat med
skattenedsättningar som träffar breda ungdomsgrupper i syfte att sänka
trösklarna in på arbetsmarknaden.
För att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande och flexibel anser
regeringen att den svenska modellen behöver vidareutvecklas. Sedan hösten
2011 pågår trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.
Trepartssamtalen har hittills handlat om åtgärder för att underlätta
arbetsmarknadsinträdet för unga, hålla uppe sysselsättningen i djupa
lågkonjunkturer med s.k. korttidsarbete och förbättra möjligheterna till
omställning. Inom ramen för trepartssamtalen för regeringen samtal med
arbetsmarknadens parter på branschnivå om s.k. yrkesintroduktionsavtal, som
på sikt kan få stor betydelse för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga.
I februari 2014 fanns yrkesintroduktionsavtal på nästan en fjärdedel av
arbetsmarknaden. Att bygga upp ett system för yrkesintroduktion i Sverige är
ett långsiktigt arbete. Regeringen avser att noga följa genomförandet, och
reformen kommer att utvärderas av flera myndigheter. Regeringen undersöker
också möjligheterna att på sikt ge stöd till arbetsgivare som anställer
långtidsarbetslösa som är äldre än 25 år på yrkesintroduktionsavtal. Det är
särskilt viktigt att finna och utforma åtgärder där arbetsgivarens osäkerhet vid
anställning minskar, t.ex. genom god matchning och praktiskt stöd vid
introduktionen på arbetsplatsen. För att ytterligare öka individens jobbchans
kan kompetenshöjande insatser utgöra ett viktigt inslag.
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla metoderna
för och öka omfattningen av validering av kunskaperna hos utrikes födda inom
etableringsuppdraget. Regeringen för också en dialog med de aktörer som
ingår i valideringssystemet. I vårpropositionen föreslås åtgärder som ska bidra
till att förbättra kvaliteten i skolorna i socioekonomiskt svaga områden.
Regeringens förslag om nystartszoner bedöms bidra till ökade möjligheter till
arbete för utrikes födda.
Regeringen har infört jobb- och utvecklingsgarantin för de personer som
har varit arbetslösa en längre tid. Volymerna i både arbetsmarknadsutbildning
och arbetspraktik har ökat, och möjligheten att delta i arbetsmarknadsutbildning i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har införts. För
att ytterligare öka jobbchanserna för de långtidsarbetslösa är det viktigt att
fortsätta förbättra kvaliteten och aktivitetsnivån inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Arbetsförmedlingens målgrupp är i dag i högre utsträckning än tidigare
individer som är i behov av mer omfattande insatser för att kunna få ett arbete.
Det är mot denna bakgrund angeläget att utveckla Arbetsförmedlingen och
därigenom bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Därför har
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regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av
myndigheten (dir. 2014:15).
Det är viktigt att begränsa långtidssjukskrivningarna eftersom de riskerar
att leda till permanent utanförskap från arbetsmarknaden. Regeringen har gett
Försäkringskassan i uppdrag att analysera de bakomliggande faktorerna till att
sjukfrånvaron varierat så kraftigt över tid.

Fler bostäder och effektiva transporter
Med ökat byggande och effektivare infrastruktur ökar möjligheten att matcha
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
Utbudet av bostäder ska öka dels genom förbättrade förutsättningar för att
bygga bostäder, dels genom ett effektivare utnyttjande av det befintliga
bostadsbeståndet. En väl fungerande bostadsmarknad ska uppnås utan
subventioner. För att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet mer effektivt har
regeringen lämnat en proposition som tar fasta på de förslag som togs fram
tillsammans med de tre bostadsrättsorganisationerna under 2013, och som
innebär generösare uthyrningsregler.
Även nyproduktionen av bostäder behöver öka för att motsvara
befolkningsökningen i tillväxtregionerna. Bostadsbeskattningskommittén
lämnade sitt slutbetänkande Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1) i
januari 2014. I syfte att öka utbudet av hyresbostäder föreslog kommittén bl.a.
att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter ska avskaffas.
Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds inom Regeringskansliet. För
att effektivisera plan- och byggprocessen och öka nyproduktionen av bostäder
har regeringen tagit en rad initiativ. Regeringen har nyligen lämnat förslag till
förenklingar i plan- och bygglagen, bl.a. fler bygglovsbefriade åtgärder,
begränsade möjligheter för kommuner att ställa egna tekniska egenskapskrav
och tydligare regler för kommunala markanvisningar. Regeringen har också
föreslagit åtgärder som kan genomföras utan bygglov, t.ex. ett
komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter. För att underlätta
byggandet av små lägenheter har regeringen lagt fram förslag till riksdagen
om förenklingar i byggreglerna. PBL-överklagandeutredningen har lämnat
förslag till regeringen för att effektivisera prövningen av kommunala beslut
som har överklagats, bl.a. genom en förändrad instansordning (SOU 2014:14).
Regeringen kommer att analysera utredningens förslag och överväga
kompletterande åtgärder.
Kapacitetsutnyttjandet i delar av transportsystemet är tidvis högt. Under
senare år har problemen i järnvägssystemet varit påtagliga och visat på
behovet av att stärka drift, underhåll och reinvesteringar i denna infrastruktur.
Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag godkänt att 522 miljarder
kronor avsätts för infrastrukturåtgärder under 2014–2025. Inriktningen för
planen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Regeringen fattade i anslutning till vårpropositionen beslut om hur den ram
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om 522 miljarder kronor som riksdagen beslutat ska fördelas på olika
infrastrukturåtgärder. Regeringens åtgärder riktas mot de sträckor som är
särskilt betydelsefulla för arbetspendling och godstransporter.
Tillväxten i Stockholmsregionen ställer krav på utbyggnad av
transportinfrastrukturen och effektiva kollektivtrafiktransporter. Genom 2013
års Stockholmsförhandling slöt staten i januari 2014 ett avtal om finansiering
och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad
bostadsbebyggelse i Stockholms län med Stockholms läns landsting,
Stockholms Stad, Nacka kommun, Solna Stad och Järfälla kommun. Fyra nya
tunnelbanesträckningar ingår i avtalet. Kommunerna åtar sig i avtalet att själva
eller genom annan bostadsexploatör uppföra 78 000 bostäder.

Ett företags- och innovationsklimat i världsklass
Goda villkor för företagande, aktivt ägande och entreprenörskap är avgörande
för jobben och för den svenska konkurrenskraften. Företagsskattekommittén
utgör en strategisk del i regeringens arbete med att förbättra villkoren för
företagande. Kommittén ska senast den 16 juni 2014 slutredovisa sitt
huvuduppdrag, som handlar om att göra villkoren mer lika för finansiering
med eget respektive lånat kapital. Företag och deras ägare ska ha goda
skattemässiga villkor, och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. De
s.k. 3:12-reglerna för fåmansföretag har justerats flera gånger, senast i januari
2014. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdraget att se
över beskattningen vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med
ägarskiften (dir. 2014:42).
En sund konkurrens mellan företag och olika branscher bidrar till ett gott
företagsklimat. Vissa företag, framför allt inom den finansiella sektorn,
bedriver verksamhet som till stor del är undantagen från mervärdesskatt, och
de kan dessutom utnyttja möjligheten att bilda mervärdeskattegrupper för att
undvika kostnader för ingående mervärdesskatt. För att minska den
skattemässiga snedvridningen till följd av gruppregistreringen anser
regeringen att denna möjlighet bör slopas.
För att ytterligare förenkla för företagen att hantera mervärdesskattereglerna avser regeringen att föreslå att beloppsgränsen för att få använda sig
av en förenklad faktura höjs.
Att nyckelpersoner i företaget tilldelas finansiella instrument som t.ex.
optioner och andra aktierelaterade incitament kan vara ett viktigt verktyg för
ägarstyrning, inte minst i nystartade och mindre företag. Regeringen har
beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över skattereglerna
för sådana instrument (dir. 2014:33).
Dagens skydd mot höga sjuklönekostnader kommer inte de mindre
arbetsgivarna till del så som det var tänkt. Regeringen avser därför lägga fram
förslag som innebär att förmånen blir mer träffsäker i sin utformning.
För att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på
landsbygden avser regeringen att förstärka landsbygdsprogrammet med
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sammanlagt 2,8 miljarder kronor 2014–2020, varav 400 miljoner kronor
föreslås tillföras efter förslag i vårändringsbudgeten för 2014. Medel avsätts
för att ge en god tillgänglighet till kommersiell service i gles- och landsbygd
och för bredbandsutbyggnad.
Regeringen har tillsatt en kommitté som ska göra en bred översyn av
förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige (dir.
2014:46). Kommittén ska ta ett helhetsgrepp och översynen ska inkludera
aspekter som inkomstskatteregler, socialavgifter, insolvenslagstiftningen, det
statliga innovationsstödet samt frågor om samverkan mellan näringsliv och
forskning.
Som ett led i att stötta dynamik och innovationskraft i näringslivet avser
regeringen också att se över möjligheterna att ytterligare stimulera
utvecklingen av inkubatorer.
Små och medelstora företags affärsstrategiska hantering av immateriella
tillgångar bör stärkas. Utredningen Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny
patentlag ska senast den 3 juni 2014 lämna förslag till en ny patentlag (dir.
2012:99).
European Spallation Source (ESS) är en europeisk satsning på
forskningsinfrastruktur som öppnar för helt nya möjligheter för forskning
inom energi och klimatsmart teknologi, medicin och livsvetenskap.
Anläggningen har projekterats att kosta 1,8 miljarder kronor euro, och Sverige
ska finansiera 35 procent av totalkostnaden för konstruktionen och 10 procent
av driftskostnaden.

Ett samhälle som håller ihop
Regeringen framhåller att en konkurrenskraftig ekonomi kan kombineras med
en förhållandevis liten inkomstspridning genom starka drivkrafter att arbeta. I
ett internationellt perspektiv har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning.
Inkomstfördelningen i ett samhälle bestäms i hög grad av fördelningen av
humankapital. Det reformarbete regeringen inlett på skolans område förväntas
på sikt bidra till att utjämna människors livschanser och förutsättningar på
arbetsmarknaden. Svag förankring på arbetsmarknaden är huvudskälet till
ekonomisk utsatthet. Därför är kärnan i regeringens fördelningspolitiska
strategi ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap. En
starkare ekonomi och fler i arbete skapar förutsättningar för en positiv
utveckling av pensionerna under de kommande åren. Det pågår också en
översyn av pensionssystemet för att undvika den relativt stora ryckigheten i
pensionernas utveckling.
Skolan, sjukvården och äldreomsorgen är kärnan i den svenska välfärden,
och den ska präglas av god kvalitet och tillgänglighet. Egenmakt och valfrihet
är tillsammans med stärkt tillsyn och uppföljning nödvändiga verktyg för att
nå detta. Välfärden fungerar i huvudsak bra. Det förekommer dock att aktörer,
både privata och offentliga inom välfärdssektorn, brister i kvalitet, vilket måste
motverkas. Produktion av välfärdstjänster ska bedrivas ansvarsfullt, effektivt
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och långsiktigt. I regeringens proposition Privata utförare av kommunal
verksamhet (prop. 2013/14:118) föreslår regeringen att kommunernas och
landstingens skyldigheter att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata
utförare skärps samt att allmänhetens insyn tryggas. I propositionen Villkor
för fristående skolor m.m. (prop. 2013/14:112) föreslår regeringen en
ytterligare skärpning av skolregelverket, med utgångspunkt i den
sexpartiöverenskommelse som kommit till uttryck i Friskolekommitténs
slutbetänkande (SOU 2013:56). Ägarprövningsutredningen utreder vilka
ytterligare krav som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag
inom välfärdssektorn (dir.2012:131). Uppdraget preciserades i ett
tilläggsdirektiv (dir.2014:3). En viktig utmaning, förutom tillsyn och kontroll,
är att utforma effektiva och konkurrensneutrala villkor för den verksamhet
som bedrivs inom kommunsektorn och av privata utförare.
För att stärka patientens ställning och inflytande i vården har regeringen
lämnat förslag om en ny patientlag till riksdagen (prop. 2013/14:106).
Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (dir. 2013:104). Regeringen
avser att föreslå utökade medel för att öka tillgängligheten i cancervården.
Trots ett kraftigt utökat antal platser på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna
råder det fortfarande brist på bl.a. barnmorskor och specialistsjuksköterskor.
Regeringen avser därför att öka antalet platser på dessa utbildningar fr.o.m.
2015. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska lämna förslag till
åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande (dir.
2014:2).
En särskild utredare har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att
underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet,
att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa,
gemenskap och social sammanhållning (dir. 2014:40).
Regeringen har genomfört omfattande satsningar på rättsväsendet, och
Sverige har i dag fler åklagare, poliser och domare än 2006. Regeringen har
även genomfört flera åtgärder i syfte att minska ungdomsbrottsligheten. Detta
är fortfarande prioriterat. Regeringen avser att återkomma med åtgärder för att
ytterligare förbättra brottsbekämpningen och öka tryggheten. Det kan t.ex.
handla om att rationalisera samverkan mellan berörda myndigheter och att
effektivisera rättskedjan.

Försvarspolitiken
Riksdagen fattade 2009 beslut om en ny försvarspolitisk inriktning mot ett
användbart och tillgängligt insatsförsvar baserat på frivillighet. Omställningen
av försvaret är en omfattande reform. Mot bakgrund av utvecklingen i Ukraina
har Försvarsberedningens tid för redovisning av den försvarspolitiska
rapporten förlängts till den 15 maj 2014. Regeringen har i propositionen
Vårändringsbudget för 2014 bedömt att undervattensförmågan utgör ett
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väsentligt säkerhetsintresse och att bibehållandet av kompetensbasen är
nödvändig för att uthålligt tillförsäkra Försvarsmakten denna förmåga.

Klimat-, miljö- och energipolitik
Klimatförändringarna är regeringens högst prioriterade miljöfråga. Till de
viktigaste områdena för miljöpolitiken hör också bevarandet av biologisk
mångfald och havs- och vattenmiljöer samt utvecklingen mot en giftfri miljö.
Utgångspunkten i regeringens miljöarbete är det miljömålssystem som
riksdagen beslutade om 2009.
Klimatförändringarna är av global karaktär och möts därför bäst genom
internationellt samarbete. En utgångspunkt i utformningen av klimatpolitiken
är EU:s klimatpolitik och framtida internationella klimatöverenskommelser.
EU behöver befästa sitt ledarskap och agera kraftfullt och konstruktivt för att
åstadkomma en global klimatöverenskommelse vid klimatkonferensen i Paris
2015. Sverige är ett föregångsland inom klimat- och energiområdet. Sedan
1990 har Sverige lyckats minska koldioxidutsläppen med 20 procent,
samtidigt som Sveriges ekonomi vuxit med nästan 60 procent. Sverige är
också det land som har högst andel förnybar energi i EU. Genom att visa att
det är fullt möjligt att förena en ambitiös klimat- och energipolitik med god
och hållbar tillväxt kan Sverige påverka vår omvärld och agera med
trovärdighet i internationella förhandlingar såväl inom EU som globalt.
Sverige kommer med marginal att nå de åtaganden som EU har beslutat
när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och en ökad andel förnybar
energi till 2020. Regeringen ställer sig bakom kommissionens förslag till 40
procents utsläppsminskning inom EU, förutsatt att den bördan fördelas mellan
medlemsstaterna på ett kostnadseffektivt sätt. Därutöver stöder regeringen
ytterligare 10 procents utsläppsminskning förutsatt att andra utvecklade länder
tar sin del av bördan i de internationella förhandlingarna. Regeringen avser
tillsätta en utredning som ska lämna förslag till en strategi för hur regeringens
långsiktiga vision att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären kan uppnås.
I december 2013 lämnade Utredningen om fossilfri fordonstrafik sitt
slutbetänkande (SOU 2013:84). Betänkandet remissbehandlas under våren
2014. Regeringen anser att koldioxidbeloppet i fordonsskatten bör höjas och
att gränsen för när koldioxidbelopp börjar tas ut bör sänkas.
I mars 2014 redovisade regeringen sin strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141). Strategin har betydelse för flera av de
svenska miljökvalitetsmålen och för EU:s strategi för biologisk mångfald samt
de internationella s.k. Aichimålen.
Som en del i regeringens strategi för att nå det svenska miljökvalitetsmålet
En giftfri miljö och generationsmålet har en särskild utredare utsetts för att
analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet (dir.
2013:127). Regeringen har också tillsatt en utredning med uppdraget att
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förutsättningslöst ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de
höga partikelhalterna i berörda tätorter (dir. 2014:32).
De energipolitiska målen inbegriper att andelen förnybar energi i Sverige
2020 bör vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Under 2013
gav regeringen Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att
utarbeta underlag till en s.k. kontrollstation 2015 (dnr M2013/3203/KI).
Samhällsekonomiska och offentligfinansiella konsekvensanalyser ska
utarbetas i samråd med Konjunkturinstitutet.
Regeringen har under mars 2014 överlämnat en proposition till riksdagen
(prop. 2013/14:174) med förslag på hur energieffektiviseringsdirektivet ska
genomföras i svensk lagstiftning. Regeringen har också överlämnat en
proposition med förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar
el (prop. 2013/14:151). Förslaget utgör ett sådant statligt stöd som måste
anmälas och godkännas av kommissionen innan det kan genomföras.

Finansiell stabilitet är en förutsättning för god ekonomisk
utveckling
Sverige har ett, internationellt sett, mycket stort och koncentrerat banksystem
i förhållande till storleken på svensk ekonomi. Eventuella problem i bankerna
riskerar att bli en börda för svenska skattebetalare. För att motverka att
finansiella obalanser uppstår har regeringen tillsammans med sina
myndigheter vidtagit flera åtgärder. Det handlar bl.a. om en kraftigt förstärkt
tillsyn av den finansiella sektorn, markant högre kapital- och likviditetskrav
på banker och andra kreditföretag samt bättre möjligheter för staten att agera
om dessa företag hotar den finansiella stabiliteten. Som ett led i arbetet med
att öka bankernas kärnprimärkapital har Finansinspektionen beslutat att höja
riskviktsgolvet för bolån till 15 procent, och aviserat att golvet kommer att
höjas till 25 procent under 2014, under förutsättning att det kommande EUregelverket tillåter detta. På nationell basis har Finansinspektionen nått en
överenskommelse med branschen om frivilliga amorteringsplaner.
Utredningen om nya kapitaltäckningsregler presenterade sitt slutbetänkande
Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) i september 2013.
Regeringen avser att inom kort besluta om en proposition baserad på
utredningens betänkande.
Av betydelse i sammanhanget är också regeringens politik för att förbättra
förutsättningarna för ökat byggande samt ett effektivare utnyttjande av det
befintliga bostadsbeståndet. Finansinspektionen har också fått ett uppdrag från
regeringen att skapa ökad transparens om bolåneräntan. Därutöver har en
proposition lämnats till riksdagen med förslag till beräkning av
ränteskillnadsersättning vid förtida lösen av bundna bolån (prop. 2013/14:44).
Regeringen har dessutom lämnat en proposition om bl.a. tillståndsplikt för
företag som lånar ut eller förmedlar lån på mindre belopp med kort löptid
(prop. 2013/14:107).
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Regeringen följer fortsatt noga utvecklingen av hushållens skuldsättning
och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder om indikatorer visar att
skuldsättningen skulle öka på ett sätt som förstärker riskerna för obalanser i
ekonomin.

2.2 Socialdemokraternas förslag till riktlinjer
Ekonomiskt ramverk
I partimotion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) framhålls att det
finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Ordning och reda i statens
finanser har varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar, men den
fördelen går lätt förlorad om ramverket ignoreras. Regeringen uppger att den
står fast vid överskottsmålet men inte förmår leva upp till det, och i stället har
stora och ofta ofinansierade skattesänkningar genomförts. Socialdemokraternas hållning är att regler ska efterlevas.
Att investera i en bättre arbetslöshetsförsäkring och en mer effektiv
arbetsmarknadspolitik är enligt motionärerna viktigt för att stärka de
automatiska stabilisatorerna. Vid större konjunktursvängningar kan mer aktiva
finanspolitiska åtgärder övervägas. För att åstadkomma god tidsanpassning av
finanspolitiska åtgärder bör möjligheterna att åstadkomma bättre
tidsanpassning för infrastrukturinvesteringar och stimulanser till
bostadsinvesteringar ses över. Ett system med s.k. marginella
sysselsättningsstöd bör utredas.
För att den samlade ekonomiska politiken ska ta tydligare steg mot full
sysselsättning behöver ett sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Ett
sådant ramverk med ett övergripande mål tydliggör politikens inriktning och
stärker styrningen inom Regeringskansliet och myndigheterna i riktning mot
måluppfyllelse. Ramverket ska följa utvecklingen i sysselsättningsgraden,
antalet arbetade timmar och arbetslösheten, för såväl kvinnor som män.
För att på bästa sätt följa hur de offentliga investeringarna utvecklas över
tid bör en investeringsplan över de samlade offentliga investeringarna varje år
biläggas budgetpropositionen. Planen ska redovisa i närtid genomförda, nu
pågående samt planerade offentligt finansierade investeringsprojekt.
Investeringsplanen ska, för samma period som utgiftstaken fastställs,
redovisas både i absoluta tal och som andel av den samlade ekonomin.
Kapitalstockens utveckling ska särskilt belysas.

Mål om lägst arbetslöshet i EU 2020
Enligt motionärerna har regeringen misslyckats med sitt löfte att bryta
arbetslösheten och utanförskapet. Sysselsättningsgraden är i dag lägre än för
sju år sedan. Socialdemokraternas mål är att nå lägst arbetslöshet i EU 2020.
Strategin för att uppnå detta består av insatser på tre områden. Det handlar om
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att öka efterfrågan på arbetskraft genom en aktiv näringspolitik och samverkan
mellan politiken, näringslivet, akademin och arbetsmarknadens parter, om att
utbilda för rätt kompetens och om att investera för framtiden.
Modeller för samverkan mellan det privata och det offentliga har historiskt
varit viktiga för att driva utvecklingen i Sverige. Motionärerna vill se
samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxt av
företag. Sverige bör ha ett innovationsråd under statsministern, som samlar
representanter från näringslivet, akademin och arbetsmarknaden i syfte att
stärka innovationsklimatet i Sverige. Finansieringsmöjligheterna i de allra
tidigaste faserna av ett tillväxtföretags utveckling behöver stärkas. Outnyttjade
resurser hos Fouriertransform bör föras över till en innovationsfond och en ny
modell för statligt finansieringsstöd till företag inom inkubatorer införas.
Redan under 2015 ska 1 miljard kronor avsättas. Sverige ska vidare utveckla
de mest innovativa testmiljöerna i världen för att ta fram nya produkter och
tjänster. Exempel på områden där staten aktivt ska arbeta för att utveckla
världsledande innovationsmiljöer är Life Science, miljöteknik och utveckling
av teknikparker. Den svenska representationen utomlands bör stärkas med
innovationskontor i de städer och områden som står för den senaste
utvecklingen inom tillväxtnäringar. I den svenska implementeringen av de nya
EU-direktiven måste möjligheterna till innovationsupphandling säkras och en
nationell strategi för innovationsupphandling utvecklas.
För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa bör staten ta
över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Också stärkt kapitalförsörjning är
av betydelse för mindre företag. För nya företagare bör det införas en garanti,
där staten på vissa villkor kan dela risk med bankerna. Nyföretagargarantin
ska även kunna nyttjas i samband med generationsväxling.
Sverige behöver en ny modell för exportfrämjande, anser motionärerna.
Särskilt fokus bör ligga på att stärka de små och medelstora företagens
exportmöjligheter. Business Sweden behöver anpassa sin verksamhet till
behoven hos små och medelstora företag. Utlåningsdirektiven för
Exportkreditnämnden ska ses över så att nämnden ges bättre förutsättningar
att låna ut till mindre företag. Dessutom bör subventionerade garantiavgifter
för förstagångsexportörer prövas. Sveriges utrikesrepresentation bör i högre
utsträckning främja export till växande marknader, och små och medelstora
företag bör ges samlad tillgång till rådgivning, information och finansiering
genom regionala exportcentrum.
Socialdemokraterna vill se en strategi för att underlätta nyindustrialisering
i Sverige. Strategin bör ha som utgångspunkt att skapa förutsättningar för fler
företag att förlägga sin produktion och sina investeringar i Sverige. Strategin
ska omfatta en plan för industrins tillgång till kompetens, forskning, kapital
och förutsättningar för innovation och teknikproduktion i Sverige.
Det behövs en modern och aktiv regional tillväxtpolitik som sätter jobben i
centrum. En sådan politik bör innefatta förbättrat stöd till
näringslivsutveckling, möjlighet till utbildning, tillgång till offentlig och
kommersiell service, riskkapital i tidiga skeden och investeringar i
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kommunikationer och infrastruktur. Högskolorna har en stor betydelse för den
regionala utbildningen och fler högskoleplatser behövs. Socialdemokraterna
vill också att det knyts regionala utvecklingsråd till det nationella
innovationsrådet. Bredband ska byggas ut i hela landet. Regeringens förslag
om att slopa gruppregistreringen av moms drabbar främst lokalt och regionalt
förankrade banker och försäkringsbolag och bör dras tillbaka. I stället bör
regeringen utreda frågan om sparbankers tillgång till kapital och undersöka
möjligheterna att ge sparbanker rätt att utfärda egenkapitalbevis eller
förlagsinsatser. En växande besöksnäring betyder fler jobb i hela landet. En
nationell strategi bör utarbetas för att intensifiera marknadsföringsinsatserna
av svenska destinationer på strategiska marknader.
Trots att Sverige har hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta
personal. Det krävs därför ett kunskapslyft för att målet om lägst arbetslöshet
i EU 2020 ska nås. Medel bör tillföras redan 2015 för 30 000 utbildningsplatser
i vuxenutbildning och yrkeshögskola. Socialdemokraterna vill successivt
förkorta den tid ungdomar tillåts vara arbetslösa. Ett första steg för införandet
av en 90-dagarsgaranti bör tas 2015 och ett utbildningskontrakt införas redan
i höst. Fas 3 bör avskaffas, och i stället bör Extratjänster införas som ett
alternativ för långtidsarbetslösa. Med Extratjänster är inriktningen att bryta
långtidsarbetslösheten, stärka kvaliteten i vården och omsorgen, påskynda
upprustningen av miljonprogrammets områden, stärka kommunernas
miljöarbete samt stärka den ideella sektorn.
Sverige behöver ett långsiktigt och uthålligt byggande. Bostadsfrågan är
komplex. Socialdemokraterna anser att regeringen bör samla alla större aktörer
för att finna vad var och en kan bidra med i en byggpakt. Vidare bör en
byggbonus införas för studentlägenheter och små hyresrätter samt
förändringar göras i plan- och bygglagen. Den knappa miljard kronor som
tillfördes det kommunala utjämningssystemet från 2014 bör i stället fördelas
som en stimulans till de kommuner som med hänsyn till befolkningsmängd
bygger nya hyresrätter. 100 miljoner kronor bör avdelas för att stimulera
näringslivsutveckling i kommuner med avfolkningsproblematik.

Utvecklingen i skolan ska vändas
För att stärka kunskapsresultaten krävs mindre klasser och mer tidiga insatser,
att läraryrket lyfts samt att alla barn erbjuds en bra skola som fokuserar mer
på kunskap än på avkastning. Mindre klasser förbättrar inte bara elevernas
resultat utan även lärarnas arbetsmiljö. Den specialpedagogiska
undervisningen bör utvecklas och byggas ut med fokus på de tidiga skolåren.
För att stärka läraryrket krävs förbättringar på flera områden. De
karriärtjänster som införts har varit bra men behöver kompletteras med
ytterligare satsningar för att stärka lärares utvecklingsmöjligheter i yrket. För
att underlätta inflödet till läraryrket krävs att fler vägar öppnas. Studiemedlet
för akademiker med arbetslivserfarenhet som läser kompletterande
pedagogisk utbildning bör höjas. Socialdemokraterna vill även se en
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professionalisering av läraryrket. Politiken ska skapa förutsättningar för
lärarna att göra ett bra jobb men inte bestämma hur det ska utföras. Skolans
verksamhet och skolpolitiken ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet.
Administrationen måste minska. Inom ramen för en nationell samling för
läraryrket avser motionärerna ta ytterligare initiativ för att stärka läraryrket.

Stärkt sjukvård
Socialdemokraterna anser att svensk sjukvård behöver ökade resurser för att
dämpa resursbristen och bidra till att säkra en god sjukvård över hela landet.
De extra resurserna ska användas för att avhjälpa personalbristen i landstingen.
För landstingen i glesbygd är behovet av att förstärka primärvården stort.
Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att klara den kommande
generationsväxlingen. En delegation för framtidens kompetensförsörjning i
vården bör tillsättas. Delegationen ska bestå av parterna och lägga förslag och
rekommendationer på insatser som kan genomföras såväl på nationell nivå
som på lokal/regional nivå. En jämlik hälso- och sjukvård är en av
grundvalarna i den svenska välfärden. Gräddfiler för privatbetalande patienter
ska inte vara tillåtna i den offentligt finansierade vården, vilket bör regleras i
lag. De gällande lagarna om valfrihet (LOV) respektive om vårdval i
primärvården har stora brister och bör ses över. Motionärerna vill också införa
nationella kvalitetslagar. Det behövs hårda och tydliga regler för vilka privata
alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på insyn i
verksamheterna när de är i gång. Den rätt som kommuner och landsting redan
har att t.ex. hålla inne ersättning, kräva vite och även stänga verksamheter bör
förtydligas och stärkas.

Utveckla den svenska modellen
Den generella välfärden är en grundläggande del av den svenska modellen. En
bra arbetslöshetsförsäkring bidrar enligt motionärerna till omställning i
ekonomin, lägger grunden för ordning och reda på arbetsmarknaden och är en
viktig beståndsdel i ett modernt välfärdssamhälle. Arbetslöshetsförsäkringen
ska stärkas genom högre ersättningsnivå och högre tak. Också
sjukförsäkringen ska stärkas med högre tak och ersättning samt genom slopad
bortre tidsgräns och stärkt rehabilitering.
En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen bör tas fram.
Planen ska sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen
ska stimulera innovationer i äldreomsorgen, åtgärda kvalitetsbrister och öka
inflytandet och valfriheten för de äldre. Dessutom ska planen innehålla ett
program för generationsväxling för personalen. Socialdemokraterna anser att
pension ska beskattas som lön. Målet är att skatteklyftan ska slutas. Skatten
för pensionärer ska sänkas redan nästa år genom en skatteväxling där i stället
skatten för miljoninkomster höjs.
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En aktiv förvaltningspolitik
Legitimiteten hos de offentliga institutionerna är välfärdssamhällets
fundament. Välfärdstjänsterna har genomgått en dramatisk utveckling under
de senaste 20 åren. Åtgärder som var tänkta att effektivisera välfärden har i
många fall i stället byråkratiserat den och fått motsatt resultat. Samtidigt har
välfärden öppnats för aktörer som primärt är vinstorienterade. För att motverka
att vinstintresset sätts före kvaliteten krävs nationella kvalitetslagar, menar
motionärerna. Dessutom bör professionerna ges större möjligheter att utnyttja
sin yrkeskompetens.
En ökad samordning mellan myndigheter utgör en av de stora
utvecklingspotentialerna i den offentliga förvaltningen. Socialdemokraterna
vill utveckla Regeringskansliets förmåga att koordinera olika myndigheters
arbete. En expertenhet för verksamhetsgenomlysningar ska inrättas i syfte att
sänka kostnader och frigöra resurser på ett mer verksamhetsorienterat sätt än i
dag. En nationell upphandlingsstrategi bör antas med målet att sänka
kostnader, främja innovation och öka kraven på miljö och sociala hänsyn vid
offentliga upphandlingar. En utredning bör tillsättas för att kartlägga hur de
sektorspecifika analysmyndigheternas verksamhet kan organiseras på ett
effektivt sätt. Vidare har Statens servicecenter potential att sänka
overheadkostnader för statliga myndigheter för t.ex. serverhallar och
ekonomiredovisning.

Alternativ vårändringsbudget för fler jobb och bättre skola
Enligt motionärerna har regeringen haft goda möjligheter att föreslå nya
insatser för fler jobb och bättre skola redan i år. Resurser borde ha avsatts för
att minska klasstorleken i förskoleklass och årskurs 1–3 redan i höst. Likaså
borde utbildningskontraktet införas redan i år. Angelägna åtgärder är vidare
obligatorisk sommarskola för elever som går ut grundskolan utan behörighet.
Investeringar bör göras i bristyrkesutbildning redan under andra halvåret 2014.
Redan i år borde det införas en stimulans till kommuner som genomför
kvalitetsprogram för bättre kontinuitet i äldreomsorgen. På försvarsområdet är
inriktningen att resurser redan i år förs från internationella insatser till ökad
övningsverksamhet och till anskaffning av behövligt materiel.

Finansieringsförslag
För att finansiera Socialdemokraternas alternativ föreslås höjd krogmoms,
avtrappat jobbskatteavdrag för månadsinkomster över 60 000 kronor samt
avskaffad nedsättning av socialavgifter för unga. RUT-avdraget ska behållas
men begränsas till 25 000 kronor per person och år. Läx-RUT ska avskaffas.
Motionärerna vill också se vissa höjningar i punktskatter på miljöområdet.
Socialdemokraterna ställer sig bakom regeringens finansieringsförslag i
vårpropositionen med tre undantag. Motionärerna anser att skatten på både
tobak och snus ska höjas med 8 procent. Finanssektorn bör beskattas hårdare,
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men avskaffad gruppregistrering av moms är fel väg att gå. Inga besparingar
bör heller göras på försvaret, enligt motionärerna.

2.3 Miljöpartiets förslag till riktlinjer
I partimotion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) lyfter motionärerna
fram riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som syftar
till att öka klimatansvaret, kunskaperna och antalet nya jobb. Nya hållbara
jobb ska skapas i växande företag. Samhället ska byggas så att människor
känner sig trygga och så att unga kan växa och ta ansvar. Obalanserna på
bostadsmarknaden i form av för lågt byggande och hög privat skuldsättning
måste enligt motionärerna minska. Sverige ska vara en föregångare i
omställningen till en hållbar ekonomi. I stället för ytterligare skattesänkningar
anser motionärerna att det behövs en offensiv politik med investeringar i
skolan, klimatet och jobben. Utvecklingen över hushållens skulder bör
nogsamt följas, och om skuldutvecklingen tar fart igen bör en beredskap finnas
för att vidta ytterligare åtgärder som t.ex. de höjningar av bolånens riskvikt
som Finansinspektionen föreslagit.

Den offentliga sektorns finanser behöver stärkas
Sverige har under flera år gått med underskott i de offentliga finanserna och
motionärerna pekar på att indikatorer som Ekonomistyrningsverket och
Konjunkturinstitutet beräknar visar att överskottsmålet inte nås med den
finanspolitiska inriktning som Sverige har just nu. Regeringens prognoser över
potentiell BNP är för optimistisk och konsumtionsutgifterna orealistiska. Det
långsiktiga finansiella sparandet överskattas därmed kraftigt, vilket leder till
att det behövs skattehöjningar eller nedskärningar i offentliga
välfärdsåtaganden för att nå det överskott som finansdepartementet beräknar.
Motionärerna har i huvudsak stöttat den politik som förts men har ansett att
inriktningen på finanspolitiken varit problematisk. I stället för permanenta
skattesänkningar, som varaktigt minskar det finansiella sparandet, har
motionärerna förespråkat högre investeringar och ökad offentlig konsumtion.
På sikt måste underskotten i de offentliga finanserna vändas till ett överskott.
För att minska underskotten anser motionärerna att det kommer att krävas
skattehöjningar bl.a. i form av höjda miljöskatter.
Utgångspunkten för motionärerna inför höstens budgetproposition är att
höja skatterna med 27,4 miljarder kronor 2015. Skattehöjningarna ska
finansiera utgiftsförslag på samma nivå.

Behov av höjda miljöskatter
Målet för skattepolitiken är att de skatter som behövs för att finansiera
välfärden ska tas in på ett rättvist och rättssäkert sätt. Skatten ska vara
omfördelande och beräknas utifrån bärkraft på ett sätt som så långt möjligt
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undviker oönskade snedvridningar av ekonomin. Det är också viktigt att
systemet bidrar till incitament för egen försörjning. För att styra konsumtion
och investeringar i en mer hållbar riktning vill motionärerna synliggöra
samhällskostnader genom skatter på miljö- och hälsoskadliga varor och
beteenden som annars inte syns i priset.
För att stärka den offentliga ekonomin ser motionärerna ett behov av att
höja skatterna under de närmaste åren. I stället för breda höjningar av skatter
på arbete och kapital, som kan skapa negativa incitament för jobb och
företagande, vill motionärerna se höjda miljöskatter. Höjda miljöskatter
bedöms förbättra den samhällsekonomiska effektiviteten genom att styra
samhällsekonomin mot minskade utsläpp. Höjda miljöskatter bedöms också
förändra incitamenten vid nyinvesteringar och göra det mer lönsamt för både
hushåll och företag att investera i hållbar, energieffektiv och resurssnål teknik.
Motionärerna vill bl.a. se en höjd koldioxidskatt. Utöver höjda miljöskatter
vill motionärerna att det införs två nya skattebaser där utsläppen just nu
bedöms växa som snabbast, dels en skatt på lastbilstrafik och dels en flygskatt.
Motionärerna anser också att miljöskatterna regelbundet bör justeras så att
incitamenten att minska miljöpåverkan bibehålls eller ökar.
Ett viktigt långsiktigt mål för motionärerna är att genom en grön
skatteväxling gynna både klimatet, jobben och ekonomin. Skatteväxlingen ska
ske genom en ökad beskattning av miljöresurser och utsläpp i kombination
med stimulanser som sänker kostnaderna för att anställa.
Regeringens aviserade skattehöjningar och inkomstförstärkningar
accepteras med undantag av den höjda påminnelse- och expeditionsavgiften
till CSN. Motionärerna vill också se en annan utformning när det gäller
regeringens aviserade skattehöjningar av tobaksskatten, gruppregistrering av
moms, höjd fordonsskatt och besparingskrav på myndigheter. Miljöpartiets
skattehöjning på 27,4 miljarder kronor avser i huvudsak regeringens aviserade
skattehöjningar på 7,1 miljarder kronor, höjda miljöskatter med 12,3 miljarder
kronor, slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga på 7,3 miljarder
kronor och en höjning av den statliga skatten med 3 procent på inkomster över
40 000 kronor. Motionärerna vill också se en sänkt arbetsgivaravgift för
småföretag.

Utbildning bygger Sverige
Sveriges framtid ska byggas på att alla barn ges en chans att utvecklas, växa
och lära sig genom livet. Många arbetar i dag hårt inom skolan för att ge barn
kunskaper, färdigheter och en bra start i livet. Enligt motionärerna finns i dag
brister i förutsättningarna för att lärarna ska kunna göra ett bra jobb. Samtidigt
utmärker sig Sverige i internationella jämförelser som ett land där både
kunskapsresultat och likvärdighet har försämrats. Även läs- och
skrivkunnigheten bland Sveriges elever sjunker. Denna utveckling vill
motionärerna vända.
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Sverige ska ha ett starkt utbildningsväsende, vilket kräver omfattande
satsningar. Enligt motionärerna visar forskning på att det viktigaste för att nå
goda skolresultat är att varje elev får den tid den behöver med en kunnig,
kompetent och engagerad lärare, varför åtgärder inom detta område
prioriteras. Lärarnas byråkrati ska minska och fler ska anställas i skolan. Bland
annat vill motionärerna att läraryrket görs mer attraktivt genom lönelyft och
kompetensutveckling. Lärare bör vidare ges ökade befogenheter att bestämma
vilket stöd som deras elever ska ges, en s.k. ordinationsrätt. Skolpolitiken bör
förändras så att den öppnar upp för samarbete mellan stat och kommun genom
s.k. samarbetsavtal. Alla gymnasieprogram bör ges behörighet till vidare
studier, och den högre utbildningen och forskningen ska stärkas genom bl.a.
fler utbildningsplatser.

Ordning och reda i klimatpolitiken och åtgärder för miljön
I en internationell jämförelse bedöms Sverige ha goda förutsättningar att
kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle och visa ledarskap i klimatfrågan.
Sverige har dock inte levt upp till sina löften vare sig när det gäller EU:s
klimatmål eller FN:s klimatkonvention om minskade utsläpp av växthusgaser.
För att få ordning och reda i klimatpolitiken med tydliga mål och uppföljning
av styrmedel och satsningar vill motionärerna att det införs ett övergripande
klimatpolitiskt ramverk. Genom investeringar och styrmedel ska
utsläppsminskningar uppnås. Sverige ska ställas om till 100 procent förnybar
energi, bl.a. genom att Vattenfall ges i uppdrag att ställa om sin verksamhet.
Kärnkraften bör fasas ut och ersättas av förnybar energi.
Genom bl.a. lokala energirådgivare vill motionärerna se en minskad och
effektivare energianvändning. Åtgärder bör också vidtas för ett ökat folkligt
deltagande i energiomställningen, och kommuner och regioner bör få stöd för
klimatinvesteringar.
En klimatomställning av transportsystemet bedöms som nödvändigt för att
uppnå ett hållbart samhälle. Motionärerna vill se modernare transporter och
större resurser till järnvägen. För perioden 2015–2025 vill motionärerna
avsätta 56 miljarder kronor mer än regeringen för en modernare infrastruktur.
Omprioriteringar bör också göras så att väginvesteringarna minskar medan
investeringarna i spår ökar.
För att minska klimatutsläppen från transportsektorn vill motionärerna även
att fler åker kollektivt, cyklar eller promenerar. För detta ändamål vill
motionärerna avsätta 30 miljarder kronor fram till 2025 i ett s.k.
stadsmiljöprogram.
Skatterna anses vara viktiga styrmedel, och motionärerna vill bl.a. se höjda
koldioxidskatter och minska flygtrafikens klimatpåverkan genom att en
klimatskatt införs.
För att skapa en bättre miljö vill motionärerna att det genomförs ett antal
åtgärder som bl.a. skärpta regler när det gäller kemikalier.
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Motionärerna vill också att det avsätts två miljarder kronor årligen för att
bl.a. finansiera klimatarbete i fattiga länder.

Nya jobb
Sveriges arbetslöshet är hög, och långtidsarbetslösheten bland unga har nästan
fördubblats de senaste åren. Mellan åren 2006 och 2013 var
sysselsättningsgraden i princip oförändrad. För att vända denna utveckling vill
motionärerna föra en kraftfull politik som grundar sig på en politik för fler
jobb, bättre matchning och fler utbildningsplatser. Nyckeln till fler jobb finns
i småföretagen. Därför vill motionärerna att staten ska stötta unga med goda
affärsidéer genom att bl.a. införa statliga företagslån för unga, slopa
egenavgiften under de två första åren för alla nystartade enmansföretag med
ägare under 26 år och utveckla starta-eget-bidraget.
Motionärerna anser att matchningen på arbetsmarknaden behöver
förbättras, varför lokala arbetsförmedlare bör införas och kommunernas
ansvar för unga bör stärkas.
Utbildningssystemet anses vara ungas viktigaste väg till att hitta ett
passande yrke och en egen försörjning. Motionärerna vill ha fler individuella
och flexibla vägar till gymnasiekompetens och vill bl.a. se en utbyggnad av
folkhögskolorna och den kommunala vuxenutbildningen med 15 000 platser.
Förutsättningarna för att få fler företag att växa och skapa nya jobb behöver
enligt motionärerna stärkas bl.a. genom reducerad arbetsgivaravgift för alla
företag och särskilt småföretag. Arbetsgivaravgiften bör därför sänkas med 10
procentenheter på en lönesumma upp till 760 000 kronor, och sjuklöneansvaret
bör slopas helt för de minsta företagen.
Svenska industriföretag ska fortsätta att utvecklas och moderniseras. För att
uppnå detta vill motionärerna att det införs en grön innovationsfond med syfte
att bl.a. stimulera forskning i svenska företag och utveckla nya miljöanpassade
produkter och produktionstekniker.
Motionärernas förordade investeringar i välfärd och gröna sektorer
beräknas skapa nya jobb i hela landet på kort och lång sikt inom både privat
och offentlig sektor. På kort sikt beräknas 30 000 jobb skapas.

Offensiv politik för ökad jämställdhet
Regeringens politik har enligt motionärerna missgynnat kvinnor, bl.a. genom
jobbskatteavdraget och nedskärningar i vård och omsorg. Löneskillnaderna
mellan män och kvinnor uppgår till 14 procent, och inkomstskillnaderna har
ökat sedan 2006. Motionärerna vill att det förs en offensiv politik för en
jämställd arbetsmarknad; bl.a. bör en tredelad föräldraförsäkring införas, och
politiskt styrda arbetsgivare bör avsätta resurser för jämställda löner.
Motionärerna vill också öka människors möjlighet att bestämma över sin
arbetstid, varför en rätt till heltid och deltid bör införas.
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Välfärd med hög kvalitet och ett samhälle för alla
Välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg ska erbjudas alla människor på
lika villkor och efter behov. Välfärdens verksamheter får inte hanteras som
vilken marknad som helst. Motionärerna anser att vinster som görs av
välfärdsaktörer ska återinvesteras i verksamheten och att kvalitet ska värderas
högt vid upphandling av tjänster.
Regeringens kömiljard anses ha ett för kortsiktigt fokus. Motionärerna vill
i stället se en hälsomiljard som syftar till hälsofrämjande vård och långsiktiga
åtgärder.
För att säkra kvaliteten i äldreomsorgen anser motionärerna att
personaltätheten behöver öka. Motionärerna ser också ett behov av ökade
resurser inom välfärden som berör personal, utbildning och struktur. Därför
vill motionärerna att staten tillför ökade resurser till kommuner och landsting
för att öka personaltätheten i vården, skolan och omsorgen. Genom åtgärden
bedöms kvaliteten komma att stärkas samtidigt som den skapar nya jobb.
Vidare vill motionärerna genomföra utbildningssatsningar för vårdpersonalen,
bl.a. genom att läkarutbildningen förstärks med 1 000 nybörjarplatser.
Motionärerna anser att situationen för personer med funktionsnedsättning
behöver förbättras och vill se flexjobb som en ny reform på arbetsmarknadsområdet.
Ett antal områden pekas ut där motionärerna ser särskilda behov av
utveckling, för att bygga ett samhälle för alla. Bland annat vill motionärerna
att ROT-avdraget utvidgas för upprustning av flerbostadshus, att sociala
investeringsfonder byggs upp som kommunerna kan söka pengar från och att
insatser görs för att minska den ekonomiska utsattheten som bl.a. höjt tak i
bostadsbidraget och höjt underhållsstöd.

Ett hållbart arbetsliv
De försämrade trygghetsförsäkringarna behöver förstärkas. Motionärerna vill
förhindra att människor kastas ut ur trygghetssystem utan varken rehabilitering
eller jobb. Detta vill motionärerna lösa genom en s.k. arbetslivstrygghet som
innebär höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. I ett första steg bör den högsta
dagpenningen höjas med 100 kronor. En grundförsäkring vid sjukdom och
arbetslöshet bör utredas. Tryggheten för egenföretagare bör också förstärkas
genom att beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten ändras.

Politik för fler bostäder
Miljöpartiet vill föra en ambitiös bostadspolitik som ökar byggandet av nya
bostäder. Regeringens åtgärder bedöms ha varit kraftlösa. Bostadsbristen för
studenter bedöms som extrem, varför motionärerna vill att ett särskilt krispaket
tas fram med bl.a. villkorad statlig medfinansiering vid nyproduktion av
studentbostäder.
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Ny inriktning i försvarspolitiken
I motionen framhålls att händelseutvecklingen i Ukraina visar att Europa inte
är förskonat från militär aggression. Situationen understryker enligt
motionärerna behovet av en bred säkerhetspolitik. Miljöpartiet vill därför se
en ny inriktning i försvarspolitiken där bl.a. försvarets personalförsörjning ska
ses över, en civil fredskår ska inrättas och ett civilt försvar och krisberedskap
ska utredas.

2.4 Sverigedemokraternas förslag till riktlinjer
Nya reformer med fokus på vård och omsorg
I Sverigedemokraternas förslag till riktlinjer ligger fokus på vård och omsorg.
För perioden 2015–2018 vill motionärerna att 37 miljarder kronor avsätts för
att stärka vård och omsorg. Ett flertal åtgärder presenteras i partimotion
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD), bl.a. en slopad karensdag inom
yrken med hög smittorisk i offentlig sektor, slopad patientavgift för personer
över 85 år samt en förlängning av Omvårdnadslyftet. Motionärerna vill också
förbättra för personalen genom att rätten till både hel- och deltid utökas.
Sjukvården och äldreomsorgen anses också behövs förbättras, varför
motionärerna vill se ett flertal åtgärder som bl.a. en akut- och
tillgänglighetsmiljard, avgiftsfri sjukvård för personer över 85 år, högre
kvalitet på maten och sociala aktiviteter.
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till regeringens reformförslag
samtidigt som partiet är djupt kritiskt till finansieringen. Sverigedemokraterna
säger nej till höjd fordonsskatt, nej till höjd skatt på snus och nej till slopad
gruppregistrering av moms.

Arbetsmarknad och sysselsättning
Motionärerna anser att dagens arbetslöshetsförsäkring inte erbjuder tillräcklig
trygghet eller bidrar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Motionärerna vill att arbetslöshetsförsäkringen förstärks genom tre reformer: höjt
tak i arbetslöshetsförsäkringen, höjd ersättning i sjukpenningen och ett ökat
antal dagar som deltidsarbetslösa kan få a-kassa.
Motionärernas grundläggande fokus är att underlätta för människor att
praktiskt återgå till arbetsmarknaden oavsett om det är från sjukdom eller
arbetslöshet, varför motionärerna vill se en sammanslagning av
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Enligt motionärerna har tillgången till mindre kvalificerade arbeten
minskat, medan tillgången till mer kvalificerade arbeten har ökat. Detta i
kombination med ett ökat arbetsutbud som uteslutande förklaras av en fortsatt
hög invandring medför problem med bl.a. matchningen. Brist på rätt utbildad
arbetskraft anses kunna bli ett allvarligt hinder för tillväxten.
Sysselsättningspolitiken ska därför inriktas på att göra det mer lönsamt att
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arbeta, göra det billigare att anställa, rätta till den bristande matchningen på
arbetsmarknaden och minska överutbudet av okvalificerad invandrad
arbetskraft. Åtgärder som motionärerna vill se genomförda är bl.a. en slopad
allmän löneavgift för samtliga småföretag, ett reformerat sjuklöneansvar till
förmån för småföretag, satsningar på yrkesutbildningen, införande av
lärlingsjobb, utökat starta-eget-bidrag, utvecklat RUT-avdrag för personer
som har fyllt 67 år och en reformerad resurstilldelning inom den högre
utbildningen. Ambitionen är bl.a. att skapa 6 000 nya platser på komvux och
6 000 nya platser på yrkeshögskolan. Införandet av lärlingsjobb bedöms vara
en av de viktigaste åtgärderna för att bryta ungdomsarbetslösheten.
Motionärerna vill också se en moderniserad arbetskraftsinvandring genom
s.k. blåkortssystem som möjliggör ett mottagande av uteslutande
högkvalificerad arbetskraft.

En levande landsbygd
Frågor som rör landsbygdens villkor prioriteras högt av Sverigedemokraterna.
Regeringen bedöms ha slagit in på fel linje i flertalet frågor som rör
landsbygdens villkor. Genom att skapa optimala förutsättningar för tillväxt
och sysselsättning i landsbygdsmiljöer ska näringar på landsbygden blomstra
och avfolkningstrenden motverkas. Motionärerna vill bl.a. att Trafikverket får
i uppdrag att modernisera Inlandsbanan och tvärbanorna och att inleda arbetet
med att bygga Norrbotniabanan.
Förutsättningarna för vattenbruk, fiskodling och jordbruk bör förbättras.
Trots att Sverige har nästan 100 000 sjöar och 200 mil kust är utnyttjandet av
dessa resurser väldigt blygsamt. Motionärerna vill bl.a. att det skapas
förutsättningar för ett utökat antal fiskodlingar. För att skapa bättre
förutsättningar för svenska bönder att bedriva jordbruk anser motionärerna att
flera av avtalen om det svenska EU-medlemskapet bör omförhandlas.
De höjda bränslekostnaderna har enligt motionärerna skapat problem för
många delar av landsbygden, varför milersättningen för reseavdraget bör höjas
med totalt 4 kronor per mil.
Sammantaget bedöms de förordade åtgärderna inom landsbygden skapa
förutsättningar för 25 000 nya jobb på landsbygden.

Utbyggd infrastruktur i Stockholm
När det gäller Stockholmsregionen anser motionärerna att det största tillväxthindret i nuläget är den bristande tillgången på bostäder. En förutsättning för
att bygga attraktiva bostadsområden är tillgängligheten till effektiv transportinfrastruktur. Sverigedemokraterna ser det som en statsangelägenhet att
Stockholms transportinfrastruktur utvecklas, med fokus på tunnelbanan.
Motionärerna anser att staten ska medfinansiera den föreslagna utbyggnaden,
inom ramen för Stockholmsförhandlingen, med 50 procent av den beräknade
kostnaden på totalt 25,7 miljarder kronor.
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En politik för ökad jämställdhet
I motionen framhålls att många kvinnor i dag arbetar deltid mot sin vilja. Motionärerna anser att det riskerar att leda till en sämre löneutveckling, sämre
karriärmöjligheter och lägre framtida pension. Det oförklarade lönegapet
mellan män och kvinnor beräknas till 5 procent. Politikens roll bör enligt
motionärerna vara att motverka diskriminering, upprätthålla valfrihet och likhet
inför lagen och att försöka underlätta tillvaron för män såväl som för kvinnor
i de livssituationer som de själva har valt.
Mot den bakgrunden vill motionärerna att det skapas möjlighet till heltid
för samtliga anställda inom den offentliga sektorn, att rätten till deltid utökas,
att arbetsmiljön inom den offentliga sektorn förbättras, att det införs tydligare
karriärvägar och att kompetensutveckling stimuleras. Åtgärderna väntas leda
till högre lönenivåer.
Motionärerna vill också se förbättringar för ensamstående
småbarnsföräldrars ekonomiska situation och anser att ambitionen bör vara att
höja underhållsstödet med 10 procent. Andra åtgärder som motionärerna vill
se är bl.a. att fler gravida beviljas graviditetspeng och ett stärkt anhörigstöd.
Motionärernas förordade resurser till vården, skolan och omsorgen
förväntas också bidra till att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för
framför allt kvinnor.

En förändrad skola
Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. Från att en gång ha varit en
skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de
senaste 20 åren. Sverigedemokraterna vill förändra detta och bygga en skola
som kännetecknas av trygghet, studiero, kunskapsförmedling, förbättrade
studieresultat och ordning och reda. Genom ökad resurstilldelning och en rad
reformer ska svensk skola åter bli en skola i världsklass. Motionärerna vill att
staten övertar huvudmannaskapet för den svenska skolan, att friskolor bara får
startas om det finns ett påvisbart behov av den utbildning som friskolan avser
att ge och att det i lag införs ett förbud mot s.k. kommunala avknoppningar.
För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland elever bör ökade
resurser tillföras för fler vuxna i skolan, framför allt fler skolsköterskor,
psykologer och kuratorer.
Andra åtgärder som motionärerna vill se genomförda är bl.a. en höjning av
kvaliteten på skolmaten genom statliga medel, en stärkt och effektiviserad
studievägledning i såväl grund- som gymnasieskolan och att det från statligt
håll tas ett större ansvar för skollokalerna.

Det svenska kulturarvet ska stärkas
Sverigedemokraterna anser att kulturen har en central plats i politiken och i
samhällsbygget. Ambitionen är särskilt att göra kulturen tillgänglig för barn,
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gamla och personer med funktionsnedsättning. Att stärka den nationella
identiteten och kulturarvets ställning bedöms vara en förutsättning för att
befrämja en positiv samhällsutveckling. Motionärerna vill därför att anslagen
som inriktar sig på mångkultur och samtidskonst sänks. Även anslagen till
organisationer som baseras på kön och etnicitet bör enligt motionärerna
sänkas. I stället bör insatserna för att bevara och levandegöra det svenska
kulturarvet ökas. Kulturen bör också fördelas mindre centraliserat och mer
regionalt och lokalt.

En ökad valfrihet hos familjen
Motionärernas ideologiska utgångspunkt är att öka familjernas valfrihet och
oberoende gentemot det offentliga. Ambitionen bör vara att stärka
föräldrapenningen genom att höja ersättningsbeloppet. Jämställdhetsbonusen
i föräldraförsäkringen bedöms vara en kostsam reform som syftar till att
inskränka familjernas handlingsfrihet. Föräldrarna ska själva få bestämma hur
föräldrapenningen ska disponeras. Motionärerna vill därför att reformen
avskaffas och att resurserna används på mer prioriterade familjeområden.
Bland annat vill motionärerna se en höjning av ersättningsnivån för
bostadsbidraget, en lagstiftning om att kommunerna måste erbjuda
vårdnadsbidrag samt ett höjt maximibelopp till 6 000 kronor per månad och
barn.
Andra åtgärder som motionärerna ser som viktiga för småbarnsföräldrar är
bl.a. lagstadgad rätt till ta ut fem dagars obetald tjänstledighet–
s.k. förskoledagar– ett återinförande av kontaktdagarna och en förstärkning
av det statliga bidraget till kommuner för omsorg under obekväm arbetstid.

Forskning, utveckling och investeringar
Sverige ska vara en framträdande kunskapsnation, varför forskningsanslagen
bör utökas inom högskolorna och universiteten under den kommande
budgetperioden. Anslagen till statlig forskning bör också öka för att bredda
och vitalisera redan befintlig forskning i landet. Det bedöms som nödvändigt
för att Sverige åter ska bli ett land med världsledande konkurrenskraft i
högteknologiska och avancerade sektorer.
Sverigedemokraterna ser ett behov av att införa en marknadskompletterande riskkapitalfond som prioriterar företag som har små möjligheter att söka kapital på den ordinarie riskkapitalmarknaden.
När det gäller energipolitik ska den säkerställa en prisvärd och tillförlitlig
energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Den offentliga sektorn bör
sträva efter en energieffektiv verksamhet genom upphandling av ny och
innovativ energieffektiv teknik från alla led, från produktion till
slutanvändning. Vattenfall bör förbli i statlig ägo. Motionärerna anser att det
finns ett stort behov av att ersätta befintliga kärnkraftverk med nya. För att
stimulera byggandet av nya kärnkraftverk bör effektskatten slopas.
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Som ett led i motionärernas ambition att ta Sverige ur oljeberoendet och att
utveckla energiindustrin bör resurser avsättas till en satsning på forskning,
utveckling och innovation inom biobränslen och vidareutveckling av
skogsråvara.
Motionärerna anser också att ambitionen bör vara att sänka elskatten med
10 öre per kWh.
Sverigedemokraterna vill att det skapas förutsättningar för ett välplanerat,
energieffektivt och hållbart bostadsbyggande för både ung och gammal.
Åtgärder som motionärerna vill se är förenklad andrahandsuthyrning,
avskaffad kommunal fastighetsavgift för studentbostäder och ett införande av
skattefria underhållsfonder för att bl.a. underlätta för upprustning av
storstädernas miljonprogramsområden.
Sverigedemokraterna vill se en kraftig förbättring av järnvägsnätet och en
återreglering av järnvägen. Upprustningen bör huvudsakligen finansieras med
statligt stöd. Regeringens satsningar anses otillräckliga. Viktiga delar av
motorvägen på E20 bör byggas ut under kommande mandatperiod.

Ökade anslag till försvaret och krafttag mot brottsligheten
Motionärerna vill se en helt ny försvarspolitik och ökade anslag. En återinförd
värnplikt bedöms som nödvändig. Motionärerna anser vidare att riksdagen ska
bemyndiga regeringen att för 2015 utnyttja en kredit på högst 50 miljarder
kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra extraordinära
förhållanden föreligger.
Motionärerna vill också se krafttag mot brottsligheten genom att
rättsväsendet ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom bör
straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.

En ansvarsfull invandringspolitik
När det gäller asylinvandring anser Sverigedemokraterna att den som flyr med
fara för sitt liv och sin hälsa ska få sin sak prövad. Efter varje
sexmånadersperiod ska en ny prövning göras. Beviljandet av permanenta
uppehållstillstånd bör upphöra helt. Anhöriginvandringen bör följa ett
väluppbyggt regelverk, och ansvaret för den invandrades försörjning och
omsorg bör ligga på anknytningspersonen och inte staten. Motionärerna vill
att nuvarande regler för arbetskraftsinvandring moderniseras genom att ett s.k.
blåkortssystem införs. Uppehållstillstånd som beviljas med blåkortssystemet
bör alltid vara temporära. Den förordade invandringspolitiken skulle enligt
Sverigedemokraterna medföra en drastiskt minskad invandring.

EU-medlemskapet ska omförhandlas
Sverige ska enligt Sverigedemokraterna handla, samarbeta och upprätthålla
goda relationer med alla demokratiska och fredliga nationer och stater i
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världen. Särskilt bör den nordiska identiteten stärkas och det nordiska
samarbetet breddas och fördjupas. Motionärerna är starkt skeptiska till att det
europeiska samarbetet i ökad utsträckning tar sig uttryck i överstatliga former.
Därför vill motionärerna att EU-medlemskapet omförhandlas och följs av en
folkomröstning för att säkerställa att det är Sveriges folkvalda som har sista
ordet.

2.5 Vänsterpartiets förslag till riktlinjer
Ramverk för finans- och penningpolitiken
I partimotion 2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) anförs att de finanspolitiska ramverken behöver kompletteras med ett ramverk för full sysselsättning. Det bör skrivas in i budgetlagen att regeringen för riksdagen två
gånger per år ska presentera en åtgärdsplan för full sysselsättning. Planerna
bör innehålla olika medelfristiga mål, bl.a. för arbetslöshet, sysselsättningsgrad och undersysselsättning.
Vänsterpartiet anser att överskottsmålet bör ersättas med ett medelfristigt
mål för de offentliga finanserna där dessa i normalfallet ska vara i balans över
en konjunkturcykel. Vidare bör utgiftstaken endast sättas för det kommande
budgetåret. Med en sådan tidshorisont behövs inte lika stora
säkerhetsmarginaler, vilket innebär att utgiftstakens styrande funktion stärks.
Samtidigt ökar flexibiliteten i finanspolitiken i och med att utgiftstaken kan
anpassas till konjunkturläget.
I likhet med kommuner och företag bör även staten införa en
investeringsbudget. Det ska finnas ett tak för investeringsbudgetens storlek,
och den ska redovisas till riksdagen en gång per år i samband med
budgetpropositionen. En parlamentarisk utredning bör tillsättas för att utreda
frågan om att ändra budgetlagen så att lånefinansiering utgör huvudprincipen.
I stället för att sälja ut statliga bolag vill Vänsterpartiet öka det
gemensamma ägandet för att bättre kunna styra samhällsutvecklingen. Ett
grundlagsskydd bör införas för det som ägs gemensamt.
Riksbankslagen behöver kompletteras med ett explicit mål för
sysselsättningen. Därtill bör nivån på inflationsmålet höjas till 3 procent.
Vidare ska riksdagen utforma de mer exakta målen för penningpolitiken och
direktionens ledamöter utses i en mer öppen process.

Gemensam välfärd
Det ska inte vara möjligt för vinstdrivande företag att bedriva verksamhet med
skattemedel i kärnverksamheterna inom vård, skola och äldreomsorg. I stället
för till vinster ska resurserna gå till mer personal och bättre kvalitet, framhåller
motionärerna.
Lagen om vårdvalssystem (LOV) bör rivas upp och inte heller införas för
specialistsjukvården. Varken hela eller delar av sjukhus ska kunna säljas ut.
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För att lösa resursbristen i vissa landsting förespråkar motionärerna ett riktat
stöd på 1,5 miljarder kronor som i huvudsak ska användas till
personalförstärkningar i hälso- och sjukvården. Vidare ska 1 miljard kronor
avsättas till primärvården för att utveckla vårdcentralernas förebyggande
arbete mot ohälsa. Vänsterpartiet vill även införa betald specialistutbildning
för sjuksköterskor och fler platser på utbildningen för att möta behovet av fler
specialistsköterskor. Det bör dessutom fastställas ett nationellt mål om att ha
en barnmorska per aktiv förlossning. Barns receptbelagda läkemedel bör vara
avgiftsfria.
Alla elever ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett
bakgrund och förutsättningar. Skolsegregationen som har följt av skolvalet är
den viktigaste orsaken till skolans försämrade resultat. Skolvalet behöver
därför begränsas. Vinstsyftande bolag ska inte få driva skolor med hjälp av
offentliga bidrag.
Regeringens aviserade satsning på lågstadiet är välkommen, men inte
enbart lågstadiet utan grundskolan generellt är i behov av förstärkning.
Vänsterpartiet vill stegvis tillföra medel som uppgår till 3 miljarder kronor
2017 och som innebär att 6 000 nya lärare kan anställas. Därutöver tillförs 1
miljard kronor per år i öronmärkta statsbidrag till de skolor och elever som har
de största behoven för att nå målen. Ett statligt stöd ska införas för att
möjliggöra fler fritidspedagoger. Vänsterpartiet avvisar planerna på en tioårig
grundskola. Förskolan behöver mer resurser för att minska gruppstorlekarna
och för vidareutbildning av barnskötare. Barn till arbetslösa och föräldralediga
ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan.
Det behövs en tryggare, mer jämlik och mer jämställd äldreomsorg både
för de äldre och deras anhöriga. Bland annat ska bemanningen ökas genom en
öronmärkt satsning med fokus på demensvården, och 1 miljard kronor årligen
ska läggas på att förbättra hemtjänsten.
Det krävs en rad förändringar för att återupprätta en sjukförsäkring som
bygger på trygghet och solidaritet. Stupstocken måste avskaffas och
prövningen mot arbetsmarknaden utformas på ett rimligt sätt. Försäkringen
måste också individanpassas för att göra det mindre riskabelt att pröva att börja
arbeta igen. Taket för sjukpenningen måste höjas för att säkra dess långsiktiga
legitimitet.

Strategiska reformer för ökad jämställdhet
Vänsterpartiet vill se ett antal strategiskt viktiga reformer för att minska
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det
obetalda hemarbetet. Det handlar bl.a. om individualiserad föräldraförsäkring,
stärkt rätt till fast anställning och heltidsarbete och kraftigt förstärkt
stimulansbidrag till barnomsorg på obekväm arbetstid. Vänsterpartiets
inriktning på satsningar inom välfärdssektorn skapar förutsättningar för bättre
löner och arbetsvillkor samt minskar behovet av oavlönat omsorgsarbete.
Medlingsinstitutets uppdrag måste förtydligas så att det klart framgår att en
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ansvarsfull lönebildning innefattar en utjämning av de strukturella
löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerande yrken, anser
motionärerna.

Investeringar för fler jobb och grön omställning
De låga investeringarna är ett stort samhällsproblem, menar Vänsterpartiet.
Sverige behöver en ny bostadspolitik. Hyresrätten är av särskild betydelse och
ska inte dras undan hyresmarknaden genom ombildning till bostadsrätter.
Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året, varav en
majoritet ska vara hyresrätter. Ett statligt stöd bör införas för att stimulera till
ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och
med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. Dessutom bör det
införas ett nytt upprustningsprogram för flerfamiljshus och ett särskilt stöd för
upprustning av välfärdslokaler. ROT-avdraget ska tidsbestämmas och den
maximala skattereduktionen sänkas till 15 000 kronor.
Med ett systemskifte inom infrastrukturen för en grön omställning kan
Sverige bli ett bättre samhälle med fler jobb. För detta krävs omfattande
statliga investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Vänsterpartiet avvisar
storskaliga motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm och vill införa en
vägslitageavgift på lastbilstransporter. Vidare bör järnvägen återregleras och
samhället ta ett helhetsansvar för järnvägssystemet. SJ måste få tydliga mål
som prioriterar samhällsnyttan. Motionärerna förespråkar en flexibel
investeringspott för hållbara transportlösningar för näringslivet och
höghastighetsbanor för att förbättra regional tillgänglighet till arbetsplatser
och utbildning. Motionärerna vill även införa ett generellt statligt stöd till den
regionala och lokala kollektivtrafiken. Sammantaget avser Vänsterpartiet att
föreslå mellan ca 9 och 14 miljarder kronor för investeringar i grön
infrastruktur årligen 2015–2017.
Genom en strategisk satsning på forskning och utveckling av miljöteknik
kan Sverige lägga grunden för nya företag, ökad sysselsättning och ökad
export av miljöteknik. Medel ska avsättas till en miljöteknikfond för
kommersialisering av forskningsresultat och investeringar ska göras i
energiteknik och energieffektiviseringsprogram. Dessutom avsätts ca 1
miljard kronor per år i statligt investeringsstöd till lokala hållbara investeringar
genom Klimatprogrammet.

Ett hållbart arbetsliv med plats för fler
Arbetsmarknadspolitiken har blivit ineffektiv på grund av regeringens
prioritering av kontroller av de arbetslösa och lågkvalitativa
arbetsmarknadsåtgärder. Vänsterpartiet anser att arbetsmarknadspolitiken
behöver läggas om i grunden, så att tonvikten läggs på god matchning,
kunskapshöjande insatser och funktionella stöd riktade till dem som bäst
behöver dem. Alla unga arbetslösa ska erbjudas ett jobb eller en
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utbildningsplats inom 90 dagar. Det ska införas en rätt för unga upp till 25 år
att läsa in gymnasieskolan, och antalet platser inom den kommunala
vuxenutbildningen bör därför utökas kraftigt. Antalet platser i
arbetsmarknadsutbildningen bör fördubblas jämfört med i dag, och fler platser
bör också tillföras yrkesinriktad utbildning i övrigt. Fler platser utöver de som
regeringen har aviserat behövs också på högskolan och då framför allt på
lärarutbildningarna. I en höjning av studiemedlet med 1 000 kronor bör det
enligt motionärerna ingå en höjning av bidragsdelen med 650 kronor per
månad.
En sammanhållen statlig arbetsförmedling med nationell överblick är en
förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingsverksamhet ska bedrivas utan vinstintresse. De s.k. garantiprogrammen bör
avvecklas, och i stället ska Arbetsförmedlingen ha större frihet att erbjuda
arbetslösa aktiva insatser som utbildning eller riktat anställningsstöd utan att
invänta en fast tidsgräns. Den som utför ett jobb ska ha lön enligt kollektivavtal.
Arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras i grunden. Taket och golvet
i försäkringen bör höjas. Ersättningsnivån bör höjas till 80 procent för hela
ersättningsperioden och antalet karensdagar minskas med två dagar per år. 75dagarsbegränsningen vid deltidsarbetslöshet tas bort. Motionärerna vill också
se en kraftig förstärkning av grundförsäkringen.
Otrygga anställningar undergräver möjligheterna att skapa en modern och
dynamisk arbetsmarknad. Vänsterpartiet vill införa en absolut gräns för hur
länge en och samma person kan vara visstidsanställd och tydliga kriterier för
när en anställning får vara tidsbegränsad. Även reglerna för inhyrning av
personal bör skärpas, anser motionärerna.

Aktiv näringspolitik
Sverige behöver ställa om till innovationsdriven tillväxt. Det andra gör
billigare och ibland bättre ska mötas med högre kunskapsinnehåll,
resurseffektivare produktion och en produktion av varor och tjänster som utgår
från våra samhällsutmaningar. Samverkan mellan företag, universitet,
forskningsinstitut och myndigheter är enligt Vänsterpartiet av yttersta vikt för
att få en verksamhet som inte bara styrs av kortsiktiga vinstmotiv. De
strategiska innovationsområdena ska inriktas mot: i klimatutmaningen (miljö
och energi), ii den växande åldrande befolkningen (hälsa och sjukvård) och iii
globaliseringen (konkurrenskraftig produktion, råvarutillgång). Staten ska
vara en aktiv ägare till sina bolag som t.ex. Vattenfall, LKAB och Sveaskog.
1,4 miljarder kronor bör avsättas för ett stöd för att stimulera forskning och
utveckling i små och medelstora företag. För en väl fungerande
kapitalförsörjning bör de statliga resurserna samlas till ett gemensamt bolag
med uppgift att stimulera kapitalförsörjningen i de riktigt tidiga faserna. För
att bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet behöver Sparbankerna ges
bättre möjligheter att stärka sin kapitalbas. Vidare ska AP-fondernas
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placeringsregler ändras så att dessa kan användas för strategiska investeringar
i syfte att stärka Sveriges långsiktiga tillväxtförutsättningar. Vänsterpartiet
avvisar regeringens förslag om sjuklöneansvaret och menar i stället att mindre
företag med upp till tio anställda helt bör slippa att betala sjuklön.

Ett rättvist och likformigt skattesystem
Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov.
Skattesystemet måste vara utformat så att det är enkelt att förstå och tillämpa
för den enskilda skattebetalaren. Ett system bör eftersträvas som är enhetligt
och likformigt och som har så få undantag som möjligt. På så sätt minimeras
också möjligheterna till skatteplanering. Vänsterpartiet anser att det behövs en
översyn av skattesystemet i form av en parlamentarisk utredning.
Jobbskatteavdraget bör stegvis fasas ut till förmån för en rättvis och
likformig beskattning. Jobbskatteavdraget trappas ned från månadsinkomster
över 30 000 kronor och slopas helt vid inkomster över 55 000 kronor.
Samtidigt ska inkomstskatten sänkas för sjuka, arbetslösa och pensionärer.
RUT-avdraget bör avskaffas, och pengarna bör i stället användas på satsningar
i förskolan.
För att minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid bedömer Vänsterpartiet
att koldioxidskatten bör höjas. Samtidigt är det viktigt att hitta
kompensatoriska åtgärder för personer med låga inkomster och boende på
landsbygden. En vägslitageavgift bör införas för tunga fordon för att motverka
ytterligare ökning av den tunga trafiken. Även flyget ska bära sina egna
kostnader för klimatpåverkan. I väntan på en ändring av det internationella
regelverket bör en klimatskatt på inrikesflyget införas.
Vänsterpartiet välkomnar åtgärder som minskar konsumtionen av alkohol
och tobak men vill till skillnad från regeringen se att skatten på tobaksvaror
höjs generellt med 8 procent.
Den ineffektiva nedsättningen av socialavgifter för unga bör slopas och
restaurangmomsen höjas. Motionärerna menar vidare att bolagsskatten var
konkurrenskraftig redan innan sänkningen och anser att den bör höjas till 26
procent.
Vänsterpartiets principiella hållning är att fastigheter är tillgångar som ska
beskattas och att marknadsvärdet ska tillåtas slå igenom mer i beskattningen
av ägda bostäder än vad det gör i dag. Det ska råda skattemässig neutralitet
mellan bostäder med olika upplåtelseformer, och därför bör fastighetsskatten
på hyreslägenheter tas bort. Motionärerna anser också att en arvsbeskattning
bör införas.
Vänsterpartiet förespråkar införandet av en finansskatt. Skattesatsen ska
vara 15 procent och tas ut på summan av vinster och löneutbetalningar i banker
och kreditmarknadsinstitut. Att inte höja skatten för låg- och
medelinkomsttagare men låta bankerna bidra mer till samhällsbyggandet
kallar motionärerna en röd skatteväxling. Intäkterna från finansskatten
uppskattas till ca 12 miljarder kronor. Motionärerna ser positivt på ett
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införande av skatt på finansiella transaktioner inom EU och anser att intäkterna
från en sådan skatt ska tillfalla den svenska staten. Vänsterpartiet avvisar
regeringens aviserade förslag att slopa gruppregistrering av mervärdesskatt
eftersom partiet anser att det missgynnar banker och försäkringsbolag på
landsbygden.

2.6 Yttranden från andra utskott
Skatteutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig
över propositionen och motionerna i de delar som rör respektive utskotts
beredningsområde. Yttrandena presenteras i sin helhet som bilagor till
betänkandet.

Skatteutskottets yttrande
I yttrande 2013/14:SkU5y tillstyrker skatteutskottet regeringens riktlinjer för
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på skatteområdet. I fyra
avvikande meningar tillstyrker S, MP, SD och V de förslag till riktlinjer som
har lagts fram av respektive parti.
Skatteutskottet hänvisar bl.a. till att riksdagen våren 2008 antog riktlinjer
för skattepolitiken (prop. 2007/08:100 avsnitt 5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr.
2007/08:259). Enligt riktlinjerna ska skattereglerna utformas så att de bl.a.
bidrar till goda förutsättningar för varaktigt hög sysselsättning och till goda
villkor för företagande och investeringar. Därigenom säkerställs att målen om
en generell och rättvist fördelad välfärd uppnås. Skattereglerna ska också
utgöra effektiva ekonomiska styrmedel på t.ex. miljöområdet och till förmån
för folkhälsan samt främja ett legitimt och rättvist skattesystem.
Som ett led i skatteutskottets beredning av vårpropositionen arrangerade
utskottet den 8 maj 2014 en öppen utfrågning om höjda punktskatter på
alkohol och tobak.

Utbildningsutskottets yttrande
Utbildningsutskottet anser i yttrande 2013/14:UbU6y att finansutskottet bör
tillstyrka regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken och avstyrka motionerna i motsvarande delar. I yttrandet finns
tre avvikande meningar (S, MP och SD).
Utbildningsutskottet konstaterar att regeringen sedan tillträdet 2006 har
genomfört omfattande satsningar som rör hela utbildningssektorn från
förskola till högre utbildning och forskning samt även inom
studiestödsområdet och vuxenutbildningen. Regeringens satsning på skolan
innebär att staten i år satsar ca 7 miljarder kronor mer på utbildningsväsendet
än 2006. Utbildningsutskottet framhåller att de statliga forskningsanslagen
ökar med sammanlagt 9 miljarder kronor under perioden 2009–2016. Detta
innebär en resursökning med 30 procent (prot. 2012/13:52) och är den i

68

2. RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH BUDGETPOLITIKEN

2013/14:FiU20

särklass största resursökningen för svensk forskning och dess nyttiggörande
som har skett under en så kort tidsperiod, framhåller utbildningsutskottet.
När det gäller oppositionspartiernas motionsförslag konstaterar utskottet att
de i väsentliga delar ger uttryck för skilda ståndpunkter och att det därmed
saknas ett samlat alternativ till regeringens politik vad gäller
utbildningssektorn.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande
Arbetsmarknadsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till riktlinjer
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och avvisar
oppositionspartiernas förslag. I ärendet finns tre avvikande meningar (S, MP
och V).
Enligt arbetsmarknadsutskottet är regeringens politik den som har störst
förutsättningar att motverka arbetslöshet och erbjuda nya vägar tillbaka till
arbetsmarknaden för dem som befinner sig utanför den.
Arbetsmarknadsutskottet noterar att Finanspolitiska rådets analys av
regeringens sysselsättningspolitik på ett tydligt sätt sammanfaller med de
bedömningar som regeringen själv gör i vårpropositionen. Att regeringens
egna beräkningar bekräftas av oberoende forskare stärker enligt
arbetsmarknadsutskottet trovärdigheten i regeringens analys.
Den svenska arbetsmarknaden har – i synnerhet i ett europeiskt perspektiv
– till stor del tack vare regeringens reformer kommit igenom den djupa
ekonomiska krisen förhållandevis väl och rör sig nu i en alltmer positiv
riktning. Antalet sysselsatta uppgick det första kvartalet 2014 till 4 659 000
personer, vilket är en ökning med 51 000 personer jämfört med samma kvartal
föregående år. Vid en jämförelse med det första kvartalet 2006, dvs. strax
innan alliansregeringen tillträdde, framgår att hela 349 000 fler människor går
till jobbet åtta år senare. Arbetsmarknadsutskottet noterar också att
sysselsättningsgraden första kvartalet 2014 var 64,9 procent av befolkningen,
vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan och
med 0,6 procentenheter jämfört med innan alliansregeringen tillträdde.
Utskottet gör bedömningen att arbetslösheten fortfarande befinner sig på en
alltför hög nivå, men att positiva tecken finns även när det gäller denna
utveckling.
Oppositionspartiernas motionsförslag kännetecknas i de delar som berör utskottets beredningsområde av stora inbördes olikheter. Det finns därmed inget
gemensamt alternativ till regeringens politik när det gäller riktlinjerna för den
ekonomiska politiken som kan jämföras med Alliansens arbetslinje. Det som
trots allt tycks vara den förenande länken mellan oppositionspartierna är deras
krav på höjda skatter – som gör det mindre lönsamt att arbeta och dyrare att
anställa – för att finansiera olika typer av höjda ersättningar. Deras ekonomiska politik handlar om en åtstramning av såväl efterfrågan som produktion för att finansiera utbyggda ersättningssystem. Arbetsmarknadsutskottet
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kan inte ställa sig bakom en sådan prioritering, eftersom den riskerar att leda
till högre arbetslöshet och lägre sysselsättning.

2.7 Kompletterande information
2.7.1 Finanspolitiska rådets rapport 2014
Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2014 publicerades den 12
maj. Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och
den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om,
och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska
politikens syften och effektivitet.

Finanspolitiken
Givet den bedömning av konjunkturläget som regeringen gjorde i
budgetpropositionen för 2014 var den beräknade nivån på den offentliga
sektorns finansiella sparande för 2014 förenlig med en välavvägd
finanspolitik, enligt rådet. Sedan hösten 2013 har den stabiliseringspolitiska
bilden förändrats. Rådet ser nu en risk för att det finansiella sparandet för 2014
blir lägre än vad som är stabiliseringspolitiskt motiverat. Eftersom åtgärderna
i budgetpropositionen för 2014 permanent försvagar budgeten blir en återgång
till 1 procents överskott i de offentliga finanserna svårare. Det låga sparandet
2014 innebär dock i sig inget hot mot de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet.
Regeringen har en avsevärt mer positiv syn än Konjunkturinstitutet och
andra bedömare på hur mycket ekonomin kan växa innan resursutnyttjandet är
i balans. I huvudsak beror detta på en mer optimistisk syn på
jämviktsarbetslösheten. Regeringen har även en mer optimistisk syn på hur
snabbt de offentliga finanserna förbättras när resursutnyttjandet ökar. Den
osäkerhet som indikeras av de olika bedömningarna borde ha diskuterats av
regeringen och kunde ha motiverat en större försiktighet när det gäller
permanenta budgetförsvagningar, anser rådet.
Rådet konstaterar att utgifterna för sjukpenningen sedan ett par år tillbaka
har underskattats. Rådet menar att det finanspolitiska handlingsutrymmet kan
komma att begränsas om sjukfrånvaron fortsätter att stiga snabbt. Rådets
bedömning är att Försäkringskassan kan och bör förbättra prognosmetoderna
för sjukpenninganslaget. Regeringen bör dessutom redovisa vad som ligger till
grund för dess egen bedömning av utgifterna för sjukpenningen.
Rådet ser positivt på de initiativ som regeringen har tagit för att förbättra
bostadsmarknaden men konstaterar samtidigt att allvarliga problem kvarstår.
En översyn av bruksvärdessystemet, ränteavdragen, fastighetsskatten och
reavinstbeskattningen måste ingå i ett samlat grepp för att få en bättre
fungerande bostadsmarknad i Sverige.
Rådets analys visar att regeringens aktiva stabiliseringspolitik sedan 2006
har varit tidsmässigt träffsäker.
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Arbetsmarknaden
Arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningsgraden och antalet arbetade timmar
har utvecklats förhållandevis väl under lågkonjunkturen. Framför allt gäller
detta om man beaktar att en allt större del av personerna i arbetsför ålder
befinner sig i åldersgrupper där arbetskraftsdeltagandet traditionellt sett är lågt
(dvs. framför allt 65–74-åringar). Goda offentliga finanser har möjliggjort en
effektiv stabiliseringspolitik, vilket sannolikt har spelat roll för denna
utveckling. Anställda inom offentlig sektor har, till skillnad från under 1990talskrisen, inte behövt sägas upp i samband med finanskrisen. Även
regeringens reformer, i synnerhet jobbskatteavdragen, har troligen bidragit.
Bedömningar av jobbskatteavdraget tyder på att denna reform kan ha stått för
en betydande del av de positiva effekterna, enligt rådet.
Sysselsättningen har inte utvecklats lika positivt som arbetskraften.
Arbetslösheten är därmed högre än före krisen. Det är framför allt oroande att
andelen långtidsarbetslösa ökar. Dessutom finns indikationer på att andelen
arbetslösa som tillhör utsatta grupper med betydligt lägre jobbchanser än
genomsnittet har ökat. Det riskerar enligt rådet att leda till en varaktig nivå på
arbetslösheten som är högre än regeringens prognoser för
jämviktsarbetslösheten.
Rådet anser att det är olämpligt att använda arbetslöshet bland 15–24åringar som ett mått på ungdomars etableringsproblem på arbetsmarknaden,
så som ofta görs i den offentliga debatten. Rådet menar att det mått på
inaktivitet bland ungdomar som Eurostat beräknar i regel är ett bättre mått på
ungdomars svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta mått
inkluderar unga som varken är i sysselsättning eller utbildning. Andelen
inaktiva 18–24-åringar har minskat något sedan 2006.
Inaktivitet bland unga är vanligast bland 19–20-åringar. Det tyder på att
övergången mellan skola och arbetsliv fungerar dåligt. Det talar enligt rådet
för att regeringens stöd till yrkesintroduktion för ungdomar är ett steg i rätt
riktning för att underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inkomstfördelning och jobbskatteavdrag
Införandet av jobbskatteavdraget i sin helhet leder enligt modellsimuleringen
till att det totala arbetsutbudet ökar med knappt 113 000 årsarbetskrafter.
Ökningen i arbetsutbud är störst i den första kvartilgruppen. Resultatet är i
linje med regeringens analys och visar att jobbskatteavdraget har en signifikant
effekt på inkomsterna för dem som före reformen befann sig i den nedre delen
av inkomstfördelningen. Simuleringen visar även att jobbskatteavdragen har
bidragit till att avståndet ökar något mellan de lägre inkomsterna i
inkomstfördelningen och medianinkomsten. Förändringen är inte stor men
borde ha varit en del av regeringens beskrivning av jobbskatteavdragens
fördelningskonsekvenser.
Mellan 2006 och 2012 har de disponibla inkomsterna i fasta priser ökat med
ca 13 procent. Det sammanfattande måttet på inkomstspridning,
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Ginikoefficienten, har ökat marginellt mellan 2006 och 2012. Inkomsterna
allra högst upp och längst ned i inkomstfördelningen har ökat långsammare än
de i mitten. Det har lett till minskad inkomstspridning allra högst upp i
fördelningen och ökad spridning i den nedre delen av fördelningen. Det senare
speglas i att den relativa fattigdomen har ökat efter 2006. Sett över hela
perioden 1995–2012 har den disponibla inkomsten i decilgrupp 10
fördubblats. Större delen av inkomstökningen ägde rum mellan 1995 och
2006, skriver rådet.

Överskottsmålet och utgiftstaket
Rådet bedömer att överskottsmålet inte nås under innevarande
konjunkturcykel. Rådet anser att regeringen borde ha deklarerat att det
föreligger en avvikelse från överskottsmålet.
Avvikelsen från överskottsmålet kan enligt rådet motiveras av den långa
och djupa lågkonjunkturen. Under sådana omständigheter behöver en
avvikelse i sig inte skada överskottsmålets trovärdighet. De offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet är inte heller hotad, anser rådet.
Regeringen gör i 2014 års ekonomiska vårproposition ett tydligt åtagande
om att sparandet ska återgå till 1 procent av BNP 2018. Regeringen klargör att
åtagandet innebär en mycket stram politik som utesluter ofinansierade
reformer och förutsätter att andra budgetförsvagningar finansieras fullt ut.
Detta åtagande är som rådet ser det ett värdefullt bidrag till att upprätthålla
förtroendet för det finanspolitiska ramverket.
Regeringen har vid flera tillfällen skjutit fram tidpunkten för när det
finansiella sparandet ska nå 1 procent, med hänvisning till att lågkonjunkturen
har blivit mer utdragen än förväntat. I 2014 års ekonomiska vårproposition
görs återigen en sådan förskjutning, trots att konjunkturläget förbättras något
snabbare än vad regeringen tidigare räknat med. Rådet anser att regeringen
borde ha motiverat detta mer utförligt.
Rådet anser att kopplingen mellan den föreslagna finanspolitiken och
överskottsmålet bör förtydligas. Rådet föreslår därför att det strukturella
sparandet för innevarande och nästkommande år används för att bedöma om
det finns en avvikelse från målet. Om det finns en avvikelse ska regeringen
förklara den och presentera en realistisk plan för att uppfylla målet. En sådan
plan bör vara anpassad till konjunkturen.
Beräkningarna av det strukturella sparandet kan och bör förbättras. Rådet
anser att beräkningarna bör vara disaggregerade och utformade så att BNPgapet i genomsnitt är lika med noll. Att förbättra beräkningarna är helt centralt
om man som rådet förespråkar ger det strukturella sparandet en nyckelroll vid
bedömningen av hur finanspolitiken förhåller sig till överskottsmålet.
Utgiftstaket är stramt de närmaste åren. Under 2014 och 2015 finns inget
utrymme utöver vad som behövs för att hantera de normala variationerna i
utgifterna, och även åren därefter är utrymmet begränsat. Rådet noterar att
regeringen aviserar åtgärder i vårpropositionen 2014 som ökar utgifterna med
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5–6 miljarder kronor per år fr.o.m. 2015 men att dessa inte ingår i
utgiftsberäkningarna. Det är viktigt att upprätthålla tillräckliga marginaler till
utgiftstaket för att inte tvingas till kortsiktiga utgiftsbegränsande åtgärder som
riskerar att skada effektiviteten i statens verksamhet.

Riksdagens beslutsregler för budgeten
Enligt rådet har riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2014
tydliggjort att det råder politisk oenighet om hur riksdagens rambeslutsmodell
ska tolkas. Denna oenighet har försvagat rambeslutsmodellen och försvårar för
minoritetsregeringar att bedriva en sammanhållen ekonomisk politik. Rådet
anser att det är mycket angeläget att snarast upprätta en bred politisk samsyn
på rambeslutsmodellens tillämpning och finna en stabil lösning.

Överskottsmålet och den offentliga förmögenheten
Rådets och Konjunkturinstitutets beräkningar visar att varken den offentliga
nettoförmögenheten eller bruttoskulden skulle utvecklas på ett oacceptabelt
sätt om överskottsmålet sänks till noll. Ett lägre överskottsmål innebär dock
minskade marginaler för att möta en kraftig lågkonjunktur. Konsekvenserna
om det uppsatta målet inte nås förvärras också om målet sänks. En sänkning
av målet ger dessutom endast en temporär ökning av resurserna till högre
utgifter eller lägre skatter. Rådets samlade bedömning är att nuvarande nivå
på överskottsmålet tills vidare bör behållas. Eventuella förändringar av
ramverket bör enligt rådet göras med bredast möjliga politiska stöd.

2.7.2 Alternativa bedömningar av de offentliga finanserna
Regeringens bedömning jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) och KI:s
I tabell 2.5 jämförs regeringens bedömning av det offentliga finansiella
sparandet med motsvarande bedömningar från ESV och KI. KI:s prognos
publicerades i slutet av mars, och ESV:s prognos publicerades i början av april.
Re-geringens och ESV:s prognoser baseras på oförändrade regler, medan KI:s
och Riksbankens prognoser bygger på bedömningar av finanspolitiska
åtgärder som ännu inte har beslutats eller aviserats.
Bedömningarna i fråga om finansiellt sparande 2013 är överlag
förhållandevis lika. Att ESV och KI har något lägre prognoser än regeringen
för 2014 och 2015 kan till stor del förklaras av att myndigheterna
prognostiserar lägre inkomster från bolagsskatter.
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Tabell 2.5 Alternativa bedömningar av det offentliga finansiella sparandet
Procent av BNP
2013
Finansiellt sparande
Regeringen
–1,3
ESV
–1,3
KI
–1,3
Konjunkturjusterat sparande
Regeringen
0,0
ESV
–1,0
KI
–1,0

2014

2015

2016

2017

2018

–1,6
–2,3
–2,0

–0,3
–1,3
–0,8

0,2
–0,6
–0,3

0,7
–0,1
0,6

1,2
0,4
1,3

–0,2
–1,8
–1,3

0,5
–1,1
–0,5

0,4
–0,7
0,0

0,8
–0,2
0,6

1,2
0,4
1,2

Källor: Prognos–Statens budget och de offentliga finanserna (ESV, april 2014) och Konjunkturläget
–Mars 2014 (KI).

Skillnaden mellan KI:s bedömning och regeringens bedömning på längre sikt
är dels att regeringens prognos baseras på oförändrade regler, dels att
regeringen gör en annan bedömning av resursutnyttjandet i ekonomin.
Regeringen antar också att de automatiska stabilisatorerna är starkare än vad
KI bedömer. Sammantaget gör det att det konjunkturjusterade sparandet är
högre i regeringens prognos än i KI:s. KI bedömer att det kommande år
kommer att krävas skattehöjningar eller utgiftsminskningar för att säkerställa
ett finansiellt sparande i linje med överskottsmålet. Svensk ekonomi bedöms
enligt KI nå konjunkturell balans och därmed ett normalt resursutnyttjande
2017. För att det finansiella sparandet i offentlig sektor ska uppgå till i
genomsnitt 1 procent av BNP över en konjunkturcykel bedömer KI att det
konjunkturjusterade sparandet behöver uppgå till 1,2 procent av BNP vid ett
balanserat resursutnyttjande.
I ESV:s prognos över de offentliga finanserna beräknas underskottet i det
finansiella sparandet öka från –2,0 till –2,3 procent av BNP. Underskottet beräknas kvarstå till 2017. Det som stärker sparandet i ESV:s prognos är att de
offentliga utgifterna bedöms öka svagare än BNP-tillväxten. Även ESV
bedömer att det kommer att krävas skattehöjningar eller utgiftsminskningar
för att säkerställa ett finansiellt sparande i linje med överskottsmålet. Hur
snabbt målet ska nås och på vilket sätt anses vara en politisk bedömning.
SKL om kommunernas och landstingens ekonomi
Den 29 april 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin
ekonomirapport. I rapporten konstateras att kommuner och landsting fortsätter
att uppvisa relativt goda resultat. En bidragande orsak bedöms vara en fortsatt
stark tillväxt av skatteunderlaget. När nu den internationella konjunkturen
förstärks och svensk ekonomi utvecklas starkare bedöms skatteunderlaget bli
ännu starkare. I rapporten framhålls bl.a. att sysselsättningen i Sverige har
utvecklats förhållandevis väl trots den svaga ekonomiska utvecklingen. Den
positiva utvecklingen bedöms ha bidragit till den gynnsamma utvecklingen av
kommunernas och landstingens skatteunderlag. En något långsammare
utveckling än normalt av kommunsektorns kostnader bedöms också vara en
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bidragande orsak till att resultaten i kommuner och landsting har varit starka
under en längre period.
Trots den goda reala tillväxten bedöms inte skatteintäkterna riktigt räcka
till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i kommuner och landsting
de närmaste åren. Kostnaderna beräknas öka utöver de demografiska behoven.
För att finansiera detta och nå ett resultat motsvarande 1 procent av skatter och
bidrag, vilket endast är halvvägs till målet för god ekonomisk hushållning,
krävs enligt SKL höjda statsbidrag med 2 procent per år. Skatterna bedöms
komma att behöva höjas med motsvarande 6 öre i kommunerna och 23 öre i
landstingen fram till 2017. Enligt SKL kommer demografin att ställa stora krav
på kommuner och landsting att anpassa sina verksamheter.
Vidare bedömer SKL att den offentliga sektorns finansiella sparande inte
når målet om ett överskott i sparandet motsvarande 1 procent av BNP över en
konjunkturcykel.

2.7.3 Den europeiska planeringsterminen 2014
Kommissionen antog 2014 års landspecifika rekommendationer inom ramen
för den europeiska planeringsterminen den 2 juni 2014. Detta är den sista
etappen i den europeiska planeringsterminen som inleddes när kommissionen
presenterade sin tillväxtöversikt i november 2013. Den 16 april 2014 lade
Sverige fram sitt nationella reformprogram 2014 och sitt konvergensprogram
2014 till kommissionen. Sveriges reform- och konvergensprogram 2014
baseras på 2014 års ekonomiska vårproposition, och regeringen informerade
finansutskottet om programmen den 15 april 2014.
De landspecifika rekommendationerna är baserade på analysen av dessa
program och resultaten av kommissionens fördjupade granskning om
förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser som
presenterades i mars 2014. Rekommendationerna kommer formellt att antas
av Ekofinrådet i juli 2014 efter att de har diskuterats av Europeiska rådet i
slutet av juni 2014. Företrädare för Europeiska kommissionen informerade
finansutskottet om de landspecifika rekommendationerna för Sverige den 3
juni 2014.
Rekommendationerna under perioden 2014–2015 är följande:
1. Fortsätta att driva en tillväxtvänlig finanspolitik och bevara sunda
offentliga finanser och se till att man håller fast vid det medelfristiga
budgetmålet under den period som konvergensprogrammet omfattar,
också med tanke på de utmaningar som den åldrande befolkningen utgör
för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
2. Dämpa hushållens låneökning och den privata skuldsättningen. I detta
avseende begränsa effekterna av den gynnsamma behandlingen av lån i
inkomstbeskattningen genom att stegvis begränsa skatteavdragen för
räntor och bostadslån och/eller höja fastighetsskatten. Vidta ytterligare
åtgärder för att öka amorteringstakten på bostadslån.

75

2013/14:FiU20

2. RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH BUDGETPOLITIKEN

3. Ytterligare effektivisera bostadsmarknaden genom fortsatta reformer av
hyressättningssystemet. I synnerhet tillåta mer marknadsorienterade hyror
genom att komma bort från bruksvärdessystemet och ytterligare avreglera
vissa segment på hyresmarknaden, samt ge större avtalsfrihet åt enskilda
hyresgäster och hyresvärdar. Förkorta och förenkla plan- och
överklagandeprocesser, genom att sänka och slå samman administrativa
krav, harmonisera byggkrav och standarder mellan kommunerna och öka
öppenheten kring fastighetsbildningen. Uppmuntra kommunerna att
upplåta egen mark för nybyggnation av bostäder.
4. Vidta lämpliga åtgärder för att förbättra baskunskaperna och underlätta
övergången från utbildning till arbetsmarknad, bl.a. genom en större
användning av arbetsbaserad utbildning och lärlingsprogram. Förstärka
satsningarna för att effektivare inrikta arbetsmarknads- och
utbildningsåtgärder på lågutbildade och personer med invandrarbakgrund.
Öka de tidiga insatserna för att nå ut till unga som inte är anmälda hos
myndigheterna.
Sverige fanns alltså med bland de 16 länder som kommissionen baserat på ett
antal ekonomiska indikatorer i höstas valde ut för en fördjupad granskning.
Kommissionen drog i sin fördjupade granskning slutsatsen att Sverige
fortfarande har makroekonomiska obalanser som kräver övervakning och
politiska åtgärder. Det är särskilt viktigt att Sverige fortsätter att
uppmärksamma utvecklingen av hushållens skuldsättning och de ineffektiva
inslagen på bostadsmarknaden. Kommissionen aviserade att man kommer att
följa utvecklingen i bytesbalansen i samband med den europeiska
planeringsterminen samtidigt som man konstaterar att ett stort överskott i
bytesbalansen inte kan jämföras med riskerna med ett stort underskott, och att
överskottet delvis är kopplat till behovet att minska skuldsättningen.

2.7.4 Aktuella propositioner, utredningar och övriga rapporter
I det följande redogörs kort för den fortsatta riksdagsbehandlingen av de
propositioner regeringen tar upp i sina riktlinjer för den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken.
På konstitutionsutskottets område bereds proposition 2013/14:173 En
utvecklad budgetprocess i betänkande 2013/14:KU46. Finansutskottet har
yttrat sig med anledning av propositionen (2013/14:FiU9y). Betänkandet
justerades den 5 juni och beslutas i kammaren den 17 juni.
Konstitutionsutskottet har även behandlat proposition 2013/14:118 Privata
utförare av kommunal verksamhet i betänkande 2013/14:KU41. Betänkandet
justerades den 8 maj och beslutades i kammaren den 28 maj.
Finansutskottet
bereder
proposition
2013/14:228
Förstärkta
kapitaltäckningsregler i betänkande 2013/14:FiU19. Betänkandet justeras den
17 juni och beslutas i kammaren den 25 juni. Finansutskottet har vidare
behandlat proposition 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter i
betänkande 2013/14:FiU14. Betänkandet justerades den 1 april och beslutades
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i kammaren den 10 april. Slutligen behandlar finansutskottet proposition
2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 i betänkande 2013/14:FiU21.
Betänkandet justerades den 3 juni och beslutades i kammaren den 11 juni.
Skatteutskottet bereder proposition 2013/14:151 Skattereduktion för
mikroproduktion av förnybar el i betänkande 2013/14:SkU32. Här avvaktas
besked från EU-kommissionen innan ärendet kan tas upp för beslut.
På utbildningsutskottets område bereds proposition 2013/14:148 Vissa
skollagsfrågor i betänkande 2013/14:UbU21. Betänkandet justerades den 27
maj och beslutades i kammaren den 4 juni. Vidare behandlas proposition
2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. av utbildningsutskottet i
betänkande 2013/14:UbU22. Betänkandet justerades den 5 juni och beslutas i
kammaren den 17 juni.
Civilutskottet behandlar proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av
bostadsrättslägenheter och proposition 2013/14:174 Genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet i betänkande 2013/14:CU29. Betänkandet
justerades den 29 april och beslutades i kammaren den 7 maj. (Delar av
propositionen
om
energieffektiviseringsdirektivet
behandlas
av
näringsutskottet, se nedan.) Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess
behandlas av civilutskottet i betänkande 2013/14:CU31. Betänkandet justeras
den 12 juni och beslutas i kammaren den 23 juni. I civilutskottet behandlades
även proposition 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av
bostadslån i betänkande 2013/14:CU15. Betänkandet justerades den 13 mars
och beslutades i kammaren den 27 mars. Proposition 2013/14:71
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet behandlades i betänkande
2013/14:CU23. Betänkandet justerades den 20 mars och beslutades i
kammaren den 3 april.
Socialförsäkringsutskottet har i betänkande 2013/14:SfU18 berett
proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de
yngsta. Betänkandet justerades den 6 maj och beslutades i kammaren den 28
maj. Socialförsäkringsutskottet avstyrkte och riksdagen avslog regeringens
förslag i propositionen.
Proposition 2013/14:106 Patientlag behandlas av socialutskottet i
betänkande 2013/14:SoU24. Betänkandet justerades den 3 juni och beslutas i
kammaren den 12 juni.
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar proposition 2013/14:174 En
svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i betänkande
2013/14:MJU27. Betänkandet justerades den 10 juni och beslutas i kammaren
den 18 juni.
Slutligen har näringsutskottet i betänkande 2013/14:NU15 behandlat
proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska. Betänkandet justerades
den 16 april och beslutades i kammaren den 29 april. Näringsutskottet har även
behandlat delar av proposition 2013/14:174 Genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet i betänkande 2013:14:NU18. Betänkandet
justerades den 20 mars och beslutades i kammaren den 10 april.
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I såväl budgetpropositionen som vårpropositionen har regeringen aviserat
ett kommande förslag om nystartzoner. Av ett pressmeddelande från den 17
april framgår att invändningar från EU-kommissionen har medfört att
regeringen inte avser att gå vidare med förslaget.

Försvarsberedningens rapport
I rapporten Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (Ds
2014:20) redovisar Försvarsberedningen sin syn på den framtida utvecklingen
av Sveriges försvar. Försvarsberedningen anser att den enskilt viktigaste
uppgiften i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka
den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade
operativa förmågan i Försvarsmakten. Givet de förslag som lämnats i
rapporten bedömer Försvarsberedningen att förbandsverksamheten och
materielanskaffningen i Försvarsmakten sammantaget behöver förstärkas
successivt under den kommande försvarsinriktningsperioden. Denna del av
verksamheten bör vid utgången av nästa försvarsinriktningsperiod förstärkas
med 5,5 miljarder kronor årligen jämfört med 2014. I inledningen av nästa
försvarsinriktningsperiod krävs en miljardförstärkning redan från 2017.
Försvarsberedningen är enig om huvuddragen i rapporten. Inom vissa områden
har dock ledamöter från S, MP, SD, V och KD anmält avvikande
uppfattningar.

Rapport från Riksbanken om hushållens skuldsättning
I rapporten Hur skuldsatta är de svenska hushållen? från den 7 maj skriver
Riksbanken att de svenska hushållens skulder i relation till deras disponibla
inkomster är högre än tidigare analyser visat. Analysen visar bl.a. att hushållen
över lag är högt skuldsatta om man ser till deras inkomster – det gäller framför
allt låg- och medelinkomsttagare. Den genomsnittliga skuldkvoten i juli 2013
var 296 procent för skuldsatta individer och 370 procent för individer med
bolån. Analysen visar också att fyra av tio låntagare inte minskar sin skuld –
och att de som gör det minskar den mycket långsamt.

2.8 Finansutskottets ställningstagande
Offentliga finanser
Sverige har visat på stark motståndskraft
Sverige har genomgått en av de värsta kriserna sedan 1930-talsdepressionen.
Mot slutet av prognosperioden kommer Sverige att ha gått igenom en
lågkonjunktur som har varat i minst nio år, vilket är längre än den tid som
1990-talskrisen varade.
Tack vare starka offentliga finanser har svensk ekonomi kunnat visa en stor
motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade världsekonomin. Viktiga
stabiliseringspolitiska åtgärder har kunnat vidtas som har stöttat tillväxten och
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stärkt ekonomin. Utskottet kan konstatera att Sveriges offentliga finanser idag
är bland de starkaste i Europa. Sverige är också det land som har högst
sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i EU. Inom OECD är det
endast ett fåtal länder som har högre sysselsättningsgrad än Sverige.
Tillsammans med Österrike har Sverige också lägst långtidsarbetslöshet.
Dessutom har Sverige i förhållande till många andra jämförbara länder den
starkaste tillväxten. Trots den mycket djupa och utdragna krisen har såväl
sysselsättningen som arbetskraftsdeltagandet således ökat. Detta har inte skett
till priset av sänkta reallöner, utan tvärtom har den reala disponibla inkomsten
ökat. Resultaten av den förda politiken understryker vikten av långsiktiga
reformer som bl.a. jobbskatteavdraget.
Enligt utskottet visar det på att Sverige har fört en ansvarsfull politik som
har motverkat nedgången i ekonomin. Det bekräftas också av Finanspolitiska
rådet som anser att den aktiva stabiliseringspolitiken har varit tidsmässigt
träffsäker och att den ekonomiska politiken har varit framgångsrik. Även
Europeiska kommissionen framhåller i sina rekommendationer till Sverige
den tillväxtvänliga finanspolitik som har förts och Sveriges starka offentliga
finanser.
Inriktningen av politiken de närmaste åren
Den internationella konjunkturåterhämningen som inleddes 2013 ser ut att
fortsätta. Svensk ekonomi förväntas gradvis förbättras, och behovet av att
stötta ekonomin via finanspolitiken avtar. Resursutnyttjandet väntas gradvis
komma att förstärkas, sysselsättningen öka och arbetslösheten minska.
Även om behovet av att stötta ekonomin via finanspolitiken avtar finns det
samhällsekonomiska utmaningar som kräver fortsatta reformer. Det
övergripande målet med finanspolitiken är att öka den varaktiga
sysselsättningen och den långsiktiga tillväxten. Utskottet välkomnar därför
regeringens ambition att fortsätta sitt reformarbete med att föra Sverige mot
full sysselsättning genom att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, stärka
svensk konkurrenskraft och kunskapen i skolan. Genom stärkt konkurrenskraft
och goda förutsättningar för tillväxt tryggas jobben och därmed resurserna till
vår gemensamma välfärd. Med fler i arbete läggs således grunden för
välfärden. Den inriktningen av politiken är en förutsättning för en fortsatt ökad
sysselsättning. Utskottet kan också notera att Konjunkturinstitutets senaste
prognos visar på en ökad sysselsättning med ca 270 000 personer 2020 jämfört
med 2013 förutsatt att den nuvarande inriktningen av politiken ligger fast.
Mot regeringens inriktning av politiken står en splittrad opposition utan
realistisk jobbpolitik. I stället vill oppositionspartierna se bl.a. kraftigt höjda
skatter på arbete, om än i olika omfattning och inriktning. Vissa av
oppositionspartierna vill även se kraftigt höjda kostnader för transporter.
Enligt utskottet skulle en sådan politik leda till betydligt färre jobb och en lägre
tillväxt.
I likhet med regeringen anser utskottet att finanspolitiken nu bör inriktas på
att vända underskotten i de offentliga finanserna till balans och därefter
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överskott. Att återgå till överskott i de offentliga finanserna när
resursutnyttjandet nu stärks är i linje med det finanspolitiska ramverket. En
ansvarsfull politik förutsätter därför att reformerna finansieras krona för
krona– detta med hänsyn till behovet av att inte riskera återhämtningen i
ekonomin samtidigt som nödvändiga säkerhetsmarginaler i det finansiella
sparandet stärks. Fortsatta reformer ska som regeringen framhåller finansieras
fullt ut med bl.a. höjd skatt på alkohol, tobak och fordon.
Även om riskerna för en sämre ekonomisk utveckling än prognostiserat har
avtagit bedömer regeringen att de fortsatt är större än möjligheterna för en
bättre utveckling. Mot den bakgrunden är det viktigt att inte det offentliga
sparandet stärks alltför snabbt och därmed stramar åt ekonomin. Regeringens
bedömning är att resursutnyttjandet är i balans 2018 och att de offentliga
finanserna då visar ett överskott på 1,2 procent av BNP. Utskottet delar denna
bedömning.
Utgiftstaken och budgeteringsmarginalen
Regeringens bedömning av utgiftstaket för 2017 är 1 214 miljarder kronor.
Jämfört med den bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2014
motsvarar det en höjning med 18 miljarder kronor. För 2018 bedöms nivån till
1 254 miljarder kronor.
Givet dessa nivåer fås en budgeteringsmarginal som ligger inom ramen för
regeringens riktlinje för vad som krävs som säkerhetsmarginal för prognosåren
2014–2018. När budgeteringsmarginalen tas i anspråk leder det till att den
offentliga sektorns finansiella sparande försvagas. Regeringen redogör för
flera anledningar till att nivån på de takbegränsade utgifterna 2017 och 2018
kan komma att bli högre än den nu aktuella bedömningen som t.ex. större
volymer i transfereringssystemen eller beslut om nya reformer, vilket skulle
minska budgeteringsmarginalen. Utgångspunkten är att reformer ska
finansieras krona för krona. Utskottet kan också notera att den återhållsamhet
som krävs framöver för att nå balans och överskott i de offentliga finanserna
gör att det blir angeläget att finansiera utgiftsförändringar till följd av högre
volymer i transfereringssystemen. Utskottet delar regeringens bedömning.
Utgiftstaken är en viktig del av det finanspolitiska ramverket; bl.a. främjar
de en kontrollerad utgiftsutveckling och blir därför ett effektivt verktyg för att
uppnå överskottsmålet och långsiktigt hållbara offentliga finanser. Utskottet
avvisar därför motionsförslag om såväl ettåriga utgiftstak som
lånefinansiering av investeringar.
En väl avvägd finanspolitik som uppfyller överskottsmålet
I likhet med regeringen anser utskottet att finanspolitiken är väl avvägd, ligger
i linje med det finanspolitiska ramverket och uppfyller överskottsmålet.
Flera av oppositionspartierna anser däremot att överskottsmålet inte nås och
att den förda politiken inte är förenlig med det finanspolitiska ramverket. I
övrigt ger oppositionspartierna en splittrad och otydlig bild av hur de ser på
överskottsmålet. När och om Socialdemokraterna har för avsikt att uppnå
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överskott i de offentliga finanserna går inte att utläsa av deras motion.
Miljöpartiet verkar stå bakom regeringens inriktning av finanspolitiken för att
uppnå ett överskott i de offentliga finanserna 2018, men med andra åtgärder.
Vänsterpartiet vill att överskottsmålet överges till förmån för ett balansmål.
Sverigedemokraterna nämner inte överskottsmålet i sin motion.
Finanspolitiska rådet bedömer att överskottsmålet inte nås under
innevarande konjunkturcykel, men anser att avvikelsen från överskottsmålet
kan motiveras av den långa och djupa lågkonjunkturen.
När det gäller uppföljningen av överskottsmålet vill utskottet framhålla att
eftersom överskottsmålet främst är ett framåtblickande riktmärke för
finanspolitiken följs det i första hand upp i ett framåtblickande perspektiv. En
bakåtblickande analys görs dock för att se om det har funnits systematiska fel
i finanspolitiken som riskerar att minska sannolikheten för att målet ska nås i
framtiden. Enligt utskottet tyder en samlad bedömning av de indikatorer som
används i den bakåtblickande analysen på att det genomsnittliga finansiella
sparandet i den offentliga sektorn 2004–2013 var i linje med överskottsmålet,
vilket indikerar att det inte finns några stora systematiska avvikelser i
finanspolitiken som kan påverka måluppfyllelsen framöver. Finanspolitiska
rådet gör också bedömningen, som nämnts ovan, att regeringens aktiva
stabiliseringspolitik har varit tidsmässigt träffsäker sedan 2006. Utskottet delar
den bedömningen.
Enligt utskottet bör överskottsmålet tolkas som att när resursutnyttjandet i
ekonomin är lågt bör det finansiella sparandet i den offentliga sektorn vara
under 1 procent, och när resursutnyttjandet är högt bör sparandet vara över
1 procent. Den mer mekaniska analys som bl.a. Socialdemokraternas kritik
bottnar i riskerar enligt utskottet att leda finanspolitiken fel.
Socialdemokraternas kritik implicerar att en mer stram finanspolitik skulle ha
förts trots ett lågt resursutnyttjande. Enligt utskottet låter sig inte
överskottsmålet följas upp utifrån enstaka indikatorer, utan en samlad
bedömning av olika indikatorer och faktorer bör alltid göras, vilket också
framgår av det ramverk för finanspolitiken som regeringen presenterade 2011
och som fick brett stöd i riksdagen (skr. 2010/11:79, bet. 2010/11:FiU42, rskr.
2010/11:316). Det är också helt i enlighet med ramverksskrivelsen att av
stabiliseringspolitiska skäl temporärt avvika från överskottsmålets nivå
förutsatt att förtroendet för de offentliga finanserna upprätthålls. Utskottet kan
konstatera att såväl internationella bedömare, t.ex. OECD och IMF, som
Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet gör bedömningen att den
svenska finanspolitiken är långsiktigt hållbar, vilket är en förutsättning för att
kunna upprätthålla förtroendet för de offentliga finanserna. En bedömning som
utskottet delar.
I likhet med regeringen anser utskottet att det kan finnas skäl att se över de
indikatorer som används för att följa upp överskottsmålet, både i ett
framåtblickande och bakåtblickande perspektiv. Finanspolitiska rådet
förespråkar att det strukturella sparandet ska ges en nyckelroll vid
bedömningen av hur finanspolitiken förhåller sig till överskottsmålet. I det
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sammanhanget vill utskottet understryka de svårigheter som alltid är
förknippade med att göra prognoser och i synnerhet över resursutnyttjandet.
Utskottet vill därför betona vikten av att uppföljningen av överskottsmålet görs
utifrån en samlad bedömning av olika indikatorer. Samtidigt vill utskottet
understryka vikten av att eventuella osäkerheten i den samlade bedömningen
och dess konsekvenser redovisas. Utskottet anser att det är viktigt att
regeringen strävar efter att kontinuerligt förbättra redovisningen och
tydligheten i de ekonomiska propositionerna.
Överskottsmålet ligger fast
I likhet med regeringen och Finanspolitiska rådet anser utskottet att
överskottsmålet ska ligga fast på 1 procent i genomsnitt över en
konjunkturcykel. Att överge eller sänka den målsatta nivån, som
Vänsterpartiet förordar, skulle enligt utskottet minska marginalerna för att
möta en kraftig lågkonjunktur och även minska säkerhetsmarginalen till
stabilitets- och tillväxtpaktens krav, vilket också Finanspolitiska rådet
framhåller i sin rapport. Det var genom starka offentliga finanser som Sverige
kunde visa motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade
världsekonomin. Stora överskott i de offentliga finanserna är således centrala
för att möta kraftiga ekonomiska nedgångar utan stora underskott. Enligt
utskottet är överskottsmålet en viktig grundsten i en ansvarsfull politik för
ordning och reda i de offentliga finanserna.
Utskottet kan också konstatera att Sverige, som är en liten öppen
exportorienterad ekonomi, står inför ett antal betydande risker som t.ex. hög
offentlig skuldsättning i flera europeiska länder. Det innebär att Sverige måste
ha höga skyddsvallar till nästa kris eftersom många andra länder sannolikt
kommer att ha ett begränsat utrymme för stabiliseringspolitiska åtgärder.
Utskottet anser därför att det vore högst olämpligt att i det nuvarande läget
överge överskottsmålet.
En utvecklad budgetprocess
Finanspolitiska rådet framhåller i sin rapport att det är angeläget att det finns
ett brett politiskt samförstånd kring hur riksdagens beslutsregler för budgeten
ska tolkas och tillämpas. Utskottet delar denna syn. I likhet med vad utskottet
uttalade i samband med beredningen av proposition 2013/14:173 En utvecklad
budgetprocess anser utskottet att den parlamentariska förankringen kring
regelverket för statens budget är central (yttr. 2013/14:FiU9y). I yttrandet
välkomnade ett enigt utskott propositionens inriktning mot att ytterligare
utveckla den statliga budgetprocessen.

Mer kunskap i skolan
Ett viktigt mål för skolan är att alla elever har rätt att utvecklas så långt som
möjligt, oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i. Utbildningen i
Sverige ska ha hög kvalitet, för elevernas skull, men också för jobben.
Utbildningssystemet står inför stora utmaningar. Som såväl regeringen som
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oppositionspartierna konstaterar har resultaten i den svenska skolan sjunkit.
Det är en utveckling som har pågått sedan mitten av 1990-talet, och regeringen
har sedan 2006 bedrivit ett omfattande reformarbete i syfte att höja
kunskapsnivån, öka likvärdigheten och förbättra såväl läraryrkets status som
lärarkårens kompetens. Som framgår av utbildningsutskottets yttrande avsätter
staten i år ca 7 miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006. Flera av
de mest omfattande reformerna av skolan började gälla först 2011. Det är som
utbildningsutskottet framhåller komplicerat att genomföra reformer på
skolområdet, och det tar tid innan sådana reformer ger effekt. De elever som
deltog i PISA-undersökningen 2012 var den sista årskullen som inte har
omfattats av regeringens stora skolreformer.
Forskningen visar att svaga skolresultat som regel grundläggs i tidig ålder.
Mot den bakgrunden välkomnar utskottet i likhet med utbildningsutskottet
regeringens fortsatta reformintentioner i vårpropositionen med särskilt fokus
på de tidiga skolåren. Den planerade årliga resursförstärkningen uppgår till 3,8
miljarder kronor 2015 och ökar successivt till 6,9 miljarder kronor 2018.
Genom att man tydliggör förskoleklassens syfte och inför ett extra skolår
ges fler elever förutsättningar att nå målen med utbildningen. Vidare kan
läxhjälp och sommarskola hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen, och
likvärdigheten i skolan kan öka. Regeringens tidigare satsningar på
sommarskolor gör att det redan 2014 finns möjlighet för över 20 000 elever att
ta del av undervisning.
Sverige har aldrig haft en så välutbildad befolkning som nu. Sedan 2006
har antalet nybörjarplatser på högskolan ökat där efterfrågan från
arbetsmarknaden är stor samtidigt som insatser har gjorts för att höja kvaliteten
i högskoleutbildningarna. Utskottet välkomnar en fortsatt utbyggnad av
högskolan med drygt 10 000 platser på främst lärarutbildningarna.
Socialdemokraterna vill i likhet med regeringen se minskade klasser,
obligatorisk sommarskola och läxhjälp för alla elever. Socialdemokraterna och
Miljöpartiet lyfter i likhet med regeringen fram betydelsen av att stärka
lärarrollen. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill minska barngrupperna i
förskolan. Sverigedemokraterna anser att staten ska ta över
huvudmannaskapet för skolan och att friskolor bara ska få startas om det finns
ett påvisbart behov. Också Vänsterpartiet kritiserar kommunaliseringen av
skolan och vill dessutom begränsa det fria skolvalet och avskaffa möjligheten
för friskolor att gå med vinst. Vänsterpartiet motsätter sig även en tioårig
grundskola. Utskottet kan konstatera att oppositionspartiernas riktlinjer på
skolområdet spretar åt olika håll, men att också flera av partierna instämmer i
delar av regeringens politik.
Vad gäller friskolorna vill utskottet framhålla att proposition 2013/12:112
Villkor för fristående skolor för närvarande bereds i riksdagen. I propositionen
föreslås en ytterligare skärpning av skolregelverket med utgångspunkt i den
sexpartiöverenskommelse som kommit till uttryck i Friskolekommitténs
slutbetänkande (SOU 2013:56). I propositionen föreslås bl.a. bestämmelser i
skollagen som förtydligar kommunens och allmänhetens rätt till insyn i
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verksamheten. Vidare utreder Ägarprövningsutredningen vilka ytterligare
krav som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom
välfärdssektorn för att ytterligare säkra samhällets krav på de som äger och
driver företag i bl.a. friskolesektorn.

Arbetslinjen ska ligga fast
Utskottet kan konstatera att 250 000 fler människor är sysselsatta i dag än
2006. Med fler i arbete har också utanförskapet pressats tillbaka och är nu på
den lägsta nivån sedan början av 1990-talet. Arbetskraften har vuxit med
350 000 personer sedan 2006 trots krisen i vår omvärld. Det är som
Finanspolitiska rådet framhåller i sin rapport mycket positivt att
arbetskraftsdeltagandet har ökat sedan 2006, trots den djupa lågkonjunkturen.
Enligt Finanspolitiska rådet är risken för varaktigt negativa effekter på
arbetsutbudet av den här krisen till skillnad från 1990-talskrisen begränsad.
Av rådets analys framgår vidare, i motsats till vad bl.a. Socialdemokraterna
hävdar, att sysselsättningsgraden har utvecklats relativt gynnsamt sedan 2006,
i synnerhet när inverkan av den demografiska utvecklingen beaktas.
Sysselsättningsgraden i Sverige är dessutom högst bland alla EU-länder, enligt
aktuella siffror från Eurostat. Regeringens reformer har tillsammans med
välskötta statsfinanser spelat en central roll för jobbtillväxten sedan 2006.
Även befolkningen har ökat under samma period, men det ger inte automatiskt
fler jobb. I t.ex. både Danmark och Nederländerna har befolkningen också
vuxit, men i Danmark har jobben blivit färre, och i Nederländerna är
sysselsättningsökningen betydligt svagare än i Sverige.
Arbetslinjen ligger fast. Det är viktigt att regeringen fortsätter sitt
reformarbete för att föra Sverige mot full sysselsättning. För att öka
arbetskraften och sysselsättningen och minska utanförskapet har regeringen
sedan 2006 bedrivit en politik som i huvudsak fokuserar på att öka utbudet och
efterfrågan på arbetskraft. Jobbskatteavdraget har tillsammans med
förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen gjort det mer
lönsamt att arbeta och därmed ökat utbudet av arbetskraft. Lägre socialavgifter
för unga, sänkt restaurangmoms och reformer för att öka företagandet har ökat
efterfrågan på arbetskraft. Av vårpropositionen framgår att den varaktiga
sysselsättningen bedöms öka med ca 250 000 personer, och
jämviktsarbetslösheten bedöms sjunka med 1,8 procentenheter på lång sikt till
följd av regeringens strukturella reformer. Jobbskatteavdraget är den enskilda
reform som står för den största effekten på sysselsättningen. Liksom i tidigare
rapporter bedömer Finanspolitiska rådet att regeringens antagna
sysselsättningseffekter till följd av jobbskatteavdraget verkar rimliga.
Den utdragna lågkonjunkturen i kombination med att fler söker sig till
arbetsmarknaden har bidragit till att arbetslösheten ligger på en förhållandevis
hög nivå. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att politiken i nuläget
behöver inriktas på att stärka möjligheterna för personer med svag förankring
på arbetsmarknaden att få arbete. Det handlar om långtidsarbetslösa, personer
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med funktionsnedsättning, utrikes födda och unga med ofullständig
gymnasieutbildning. Under lång tid har utrikes födda på många och avgörande
sätt bidragit positivt till samhällets utveckling i form av kompetens, mångfald
och högre tillväxt. Utrikes födda står för en övervägande del av de senare årens
sysselsättningsökning. Av den totala ökningen av antalet sysselsatta mellan
2016 och 2013 var två tredjedelar utrikes födda. Den arbetsmarknadspolitik
som förs verkar i rätt riktning, men mer behöver göras i form av bl.a. fortsatta
kvalitetshöjande åtgärder i utbildningssystemet och insatser för att underlätta
de utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.
Uppgången i antalet unga som är arbetslösa har sedan 2006 framför allt
drivits av att fler heltidsstuderande söker arbete. Bland de arbetslösa unga är
nära hälften heltidsstuderande, varav många i gymnasieskolan. Utskottet
menar att även om det är angeläget att ta till vara alla människors arbetsutbud
kan heltidsstuderande som också söker hel- eller deltidsarbete inte betraktas
som ett allvarligt samhällsekonomiskt problem. Snarare är det tvärtom
önskvärt att så många som möjligt i denna åldersgrupp går i och fullföljer en
gymnasieutbildning. Arbetslösheten faller kraftigt med ökad ålder i gruppen
15–24 år. I gruppen 25–34 år var arbetslösheten 8,1 procent 2013. För att
komplettera bilden av ungdomsarbetslösheten lyfter regeringen i
vårpropositionen fram Eurostats siffror på andelen inaktiva ungdomar, dvs.
unga som varken arbetar, studerar eller deltar i arbetsmarknadspolitiska
program. Detta är enligt Finanspolitiska rådet ett bättre mått än arbetslösheten
på ungdomars svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Av såväl
vårpropositionen som Finanspolitiska rådets rapport framgår att andelen
inaktiva unga har minskat sedan 2006. Andelen i Sverige är i nivå med
Tyskland och långt under genomsnittet i EU. Enligt Finanspolitiska rådets
analys är inaktivitet särskilt vanlig bland ungdomar i åldern 19–20 år, vilket
tyder på att övergången mellan skola och arbetsliv skulle kunna förbättras.
Stöd till yrkesintroduktion är enligt rådet ett steg i rätt riktning för att
underlätta för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Uppbyggnaden av
ett system för yrkesintroduktion är som regeringen framhåller ett långsiktigt
arbete. Utskottet noterar att det i februari 2014 fanns yrkesintroduktionsavtal
på nästan en fjärdedel av arbetsmarknaden.
Som arbetsmarknadsutskottet konstaterar i yttrandet saknas ett gemensamt
oppositionsalternativ som kan jämföras med regeringens arbetslinje. I stället
kännetecknas oppositionens riktlinjer på detta område av stora inbördes
olikheter. Det som i viss mån ändå förenar oppositionen är viljan att höja
skatterna på arbete för att finansiera höjda ersättningsnivåer i såväl sjuk- som
arbetslöshetsförsäkringar. Socialdemokraterna vill se en avtrappning av
jobbskatteavdraget medan Vänsterpartiet anser att det helt ska avvecklas.
Miljöpartiet anser i stället att den statliga inkomstskatten bör höjas. Samtidigt
anser oppositionspartierna att kostnaderna för företag att anställa unga ska öka
kraftigt genom höjda arbetsgivaravgifter för denna kategori. I ett land som
Sverige med relativt höga lönekostnader för ungdomar är det enligt utskottet
väl motiverat med skattenedsättningar som träffar breda ungdomsgrupper för
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att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet vill dessutom se höjd restaurangmoms, vilket skulle drabba en
bransch som anställer många unga. Den politik som oppositionen företräder
skulle leda till kraftigt negativa effekter på sysselsättningen, inte minst bland
unga. Enbart regeringens reformering av arbetslöshets- och
sjukförsäkringarna, som oppositionspartierna på olika sätt vill riva upp,
beräknas öka sysselsättningen med mer än 60 000 personer. Oppositionens
politik skulle dessutom leda till höjda marginalskatter i ett land som redan har
några av de högsta marginalskatterna i världen, vilket bl.a. sänker
incitamenten att utbilda sig.
När det gäller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag om
sysselsättningspolitiska ramverk vill utskottet påminna om att regeringen
sedan flera år tillbaka har utvecklat ett ramverk för sysselsättningspolitiken
(avsnitt 10 i vårpropositionen). Ramverket används för att följa upp
sysselsättningspolitiken och för att identifiera utmaningar när det gäller att få
fler i arbete samt syftar till att politiken på ett så effektivt sätt som möjligt ska
bidra till en varaktigt högre sysselsättning. Socialdemokraterna vill se ett mål
om lägst arbetslöshet i EU 2020. Erfarenheter från tidigare socialdemokratiska
regeringar visar dock enligt utskottet att kvantitativa mål för arbetslösheten
riskerar att styra politiken mot åtgärder som snarare driver ut människor från
arbetsmarknaden.
I likhet med arbetsmarknadsutskottet anser utskottet att den huvudsakliga
inriktningen av sysselsättningspolitiken med en tydlig arbetslinje bör ligga
fast. Det handlar om en kombination av åtgärder som stimulerar både utbudet
av och efterfrågan på arbetskraft samt förbättrar matchningen på
arbetsmarknaden.

En politik för fler bostäder
Utskottet stöder regeringens inriktning av bostadspolitiken. I likhet med
regeringen och till skillnad från oppositionspartierna anser utskottet att en väl
fungerande bostadsmarknad ska uppnås utan subventioner. Utbudet av
bostäder ska i stället öka genom förbättrade förutsättningar att bygga bostäder
och genom att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet, t.ex. genom
generösare regler för andrahandsuthyrning.
Bostadsbyggandet har inte svarat upp mot befolkningsökningen i
tillväxtregionerna, och en rad åtgärder har vidtagits under senare år för att öka
byggandet. Exempelvis konkurrerar kommunala och privata bostadsbolag nu
på lika villkor, vilket på sikt kommer att öka utbudet av hyresrätter.
Fastighetsavgiften för flerbostadshus har sänkts i syfte att öka nyproduktionen
av lägenheter. Vidare har Bostadsbeskattningskommittén i sitt slutbetänkande
(SOU 2014:1) föreslagit att den kommunala fastighetsavgiften för
hyresbostäder ska avskaffas. För att åstadkomma en effektivare och enklare
plan- och byggprocess har regeringen lämnat en rad förslag till riksdagen.
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Vi kan nu se att bostadsbyggandet ökar kraftigt. Byggandet av
flerfamiljshus ökade med hela 55 procent 2013, och under första kvartalet i år
har bostadsbyggandet fortsatt att öka i snabb takt enligt preliminär statistik
från SCB. Med regeringens reformer och Sveriges stabila ekonomi finns goda
förutsättningar för att bostadsbyggandet får ytterligare en skjuts uppåt under
kommande år. Utskottet välkomnar också att staten genom
Stockholmsförhandlingen har slutit avtal om finansiering och medfinansiering
av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län.
Fyra nya tunnelbanesträckningar ingår i avtalet som ger betydande förbättrade
förutsättningar för arbetspendling, bostadsbyggande och regionförtätning.
Kommunerna åtar sig i avtalet att själva eller genom andra bostadsexploatörer
uppföra i storleksordningen 78 000 nya bostäder.
Utskottet anser att det är motsägelsefullt av Socialdemokraterna att hävda
att det behövs mer konkreta åtgärder på byggområdet samtidigt som partiet
under våren har lagt motioner i civilutskottet där regeringens förslag till
förenklingar i plan- och bygglagen avvisas till förmån för fler utredningar.

Investeringar i infrastruktur och effektiva transporter
Ett väl fungerande transportsystem är en central förutsättning för att nå målet
om full sysselsättning. Med en väl utbyggd infrastruktur främjas jobb och
tillväxt i hela landet. Utskottet välkomnar att regeringen nyligen har fattat
beslut om hur ramen om 522 miljarder kronor för utveckling av
transportinfrastrukturen 2014–2025 som riksdagen beslutat ska fördelas på
olika åtgärder. Åtgärderna riktas mot de transportleder som är viktigast för
samhället och de sträckor som är särskilt betydelsefulla för arbetspendling och
godstransporter. Ramen innebär en kraftig ambitionshöjning jämfört med
tidigare regeringar och en ökning med 20 procent från föregående planperiod.
Åtgärderna bidrar till ökad tillgänglighet i hela landet både inom och mellan
regioner. Det enskilt största projektet är ny järnväg för höghastighetståg
mellan Stockholm (Järna) och Linköping och mellan Göteborg och Borås.
Dessa satsningar kommer även att bidra till att förbättra luftfarten eftersom det
tillkommer nya stationer vid flygplatserna i Skavsta och Landvetter. Dessutom
medfinansierar staten utbyggnad av Sälens flygplats. Investeringarna innebär
också ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägsystemet genom
exempelvis Förbifart Stockholm och genom att flaskhalsar byggs bort på t.ex.
E20 i Västra Götaland, E4 i Småland och E10 i Norrbotten. Statsbidragen till
enskilda vägar är fortsatt på historiskt höga nivåer, så att tillgängligheten
upprätthålls i hela landet. Även det årliga driftsbidraget till Inlandsbanan ökar.
Det görs också en kraftfull förstärkning av drift, underhåll och reinvesteringar,
i synnerhet för att höja tillförlitligheten i det svenska järnvägssystemet.
Utskottet vill också peka på den bilaga i vårpropositionen där det görs en
genomgång av den offentliga sektorns investeringar och kapitalstock fram till
2013. Här framgår bl.a. att en stor andel av statens investeringsutgifter går till
infrastruktur, främst i form av vägar och järnvägar. Järnvägsinvesteringarna
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har ökat i snabbare takt än väginvesteringarna. Räknat per invånare har
Sverige relativt stora järnvägs- och vägnät jämfört med andra europeiska
länder. Totalt sett har de offentliga investeringarna ökat som andel av BNP
sedan 2004 efter att de dessförinnan minskat kontinuerligt sedan början av
1970-talet.
Oppositionspartiernas inriktning mot ökade investeringar i synnerhet i
järnvägar avvisas mot denna bakgrund. Likaså Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets inriktning mot återreglering av järnvägen.

Företags- och innovationsklimat
Goda villkor för företagande, aktivt ägande och entreprenörskap är som
regeringen anför avgörande för jobben och den svenska konkurrenskraften.
Utskottet anser, i likhet med vad skatteutskottet framhåller i sitt yttrande, att
de ändringar i skattereglerna för företagande och investeringar som har
genomförts sedan regeringsskiftet 2006 visar på ett målmedvetet
förändringsarbete i syfte att ge goda förutsättningar för företagande.
Internationella jämförelser visar också att det svenska företagsklimatet är ett
av de bästa i världen. Men för att klara framväxten av fler jobb i en hård
internationell konkurrens finns det fortsatt behov av att stärka företags- och
innovationsklimatet. På regeringens initiativ arbetar Världsbanken med en stor
undersökning av det svenska företagsklimatet och hur det kan förbättras. Inom
Regeringskansliet pågår ett arbete med att analysera Världsbankens förslag i
den första delrapporten som bl.a. handlade om att underlätta etableringen av
företag. Utskottet välkomnar vidare regeringens inriktning i vårpropositionen
på att se över skatteregler för att ge företagen ökade möjligheter att attrahera
och behålla nyckelkompetens, göra skyddet mot höga sjuklönekostnader för
mindre företag mer träffsäkert och minska den skattemässiga snedvridningen
till följd av gruppregistreringen för mervärdesskatt. Till skillnad från
oppositionspartierna anser utskottet att den nuvarande möjligheten till
gruppregistrering för mervärdesskatt bör avskaffas då den innebär att den
sammantagna skattefördelen i den finansiella sektorn ökar på bekostnad av
andra sektorer, och vinsterna i den finansiella sektorn kan antas bli högre.
Socialdemokraterna säger sig stå för en aktiv och jobbskapande
näringspolitik och förordar bl.a. innovationsråd och exportstrategier.
Samtidigt ligger tonvikten i såväl Socialdemokraternas som Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag, som utskottet tidigare konstaterade, på ökade skatter
på arbete och företagande. Detta kan knappast betecknas som en politik som
främjar företagande och jobbframväxt. Utskottet avvisar också den höjning av
bolagsskatten som Vänsterpartiet förordar, då en sådan vore mycket skadlig
för tillväxten.
Utskottet anser att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där
forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets
utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Oppositionspartierna framhåller
behovet av riskkapital och stöd till forskning och utveckling. Som framgår av
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utbildningsutskottets yttrande ökar de statliga forskningsanslagen med
sammanlagt 9 miljarder kronor 2009–2016. Det innebär en resursökning med
30 procent och är den i särklass största resursökningen för svensk forskning
och dess nyttiggörande som har skett under en så kort period. Utskottet vill
också peka på att investeraravdraget som trädde i kraft i december 2013 ska
underlätta tillgången till riskkapital för nystartade och mindre företag.
I likhet med skatteutskottet anser finansutskottet att nuvarande avgränsningar av HUS-avdraget är väl avvägda. Utskottet avvisar därmed de utvidgningar som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna förordar och likaså den
reducering som Vänsterpartiet vill se.
Det är också välkommet att regeringen för att förbättra för boende och företagande på landsbygden avser att kraftigt förstärka landsbygdsprogrammet,
anser utskottet.

Ett samhälle som håller ihop
Genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för tillväxt tryggas
jobben och därmed resurserna till vår gemensamma välfärd. Med fler i arbete
läggs således grunden för välfärden. Utskottet delar regeringens syn att en svag
förankring på arbetsmarknaden är huvudskälet till ekonomisk utsatthet. Därför
bör fördelningspolitiken även fortsättningsvis inriktas på ökad sysselsättning,
bättre utbildning och minskat utanförskap. Om fler kan försörja sig själva
läggs grunden för ett mer jämställt samhälle.
Skolan, sjukvården och äldreomsorgen är kärnan i den svenska välfärden,
och den ska präglas av god kvalitet och tillgänglighet. Utskottet anser att det
är ytterst angeläget att värna de reformer som har stärkt arbetslinjen och
skatteunderlaget och därigenom kommunernas ekonomi. Avgörande för
kommunsektorns möjlighet att tillhandahålla välfärdstjänster är inte främst
storleken på statsbidragen utan hur väl ekonomin generellt och därmed
kommunernas skatteunderlag utvecklas. Utskottet är enigt med regeringen om
att utformningen av välfärden ska styras av patienters och brukares behov och
att valfrihet och en mångfald av utförare ska främjas. I huvudsak fungerar
välfärden bra, men som regeringen uppger förekommer det att aktörer, både
offentliga och privata, brister i kvalitet. Det är därför välkommet att regeringen
har vidtagit en rad åtgärder för att motverka detta. Exempelvis har riksdagen
nyligen beslutat om regeringens proposition om privata utförare av kommunal
verksamhet som innebär att regeringens och kommunernas skyldigheter att
förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare skärps samt att
allmänhetens tillsyn tryggas (prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr.
2013/14:280). Vidare utreder, som utskottet tidigare nämnde,
Ägarprövningsutredningen vilka ytterligare krav som kan och bör ställas på de
som äger och driver företag inom välfärdssektorn.
Samtliga oppositionspartier förespråkar ökade utgifter inom välfärdssektorn för exempelvis fler anställda i vård och omsorg. Utgiftsökningarna ska
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i varierande grad finansieras med ökade skatter på arbete. Utskottet kan konstatera att den svenska hälso- och sjukvården uppvisar mycket goda resultat i
internationella jämförelser. Det läggs också mer resurser i dag på hälso- och
sjukvården än någonsin tidigare, och antalet läkare och sjuksköterskor har ökat
med flera tusen sedan 2006. I vårpropositionen aviseras dessutom ytterligare
platser på specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna.
För att hålla ihop samhället är det viktigt att bryta det utanförskap som
präglar många socioekonomiskt svaga områden. En rad reformer har
genomförts på senare år för att motverka utanförskapet i dessa områden. Det
handlar bl.a. om etableringsreformen, bättre anpassad skola, höjd kvalitet i sfi,
nystartsjobb och instegsjobb samt särskilda satsningar på utsatta stadsdelar.
Utvecklingen går i många avseenden i rätt riktning. Exempelvis har antalet
sysselsatta bland utrikes födda ökat under hela perioden 2016–2013. Andelen
invånare som bor i utanförskapsområden steg dramatiskt mellan 1990 och
2006 men är oförändrad mellan 2006 och 2012. Utskottet välkomnar också
vårpropositionens inriktning mot att bl.a. ytterligare stärka utrikes föddas
möjligheter på arbetsmarknaden och att förstärka skolorna i socioekonomiskt
utsatta områden.
Oppositionspartierna hävdar att regeringens politik har lett till ökade
inkomstklyftor. Här vill utskottet framhålla att trots finanskrisen och den
efterföljande lågkonjunkturen har hushållens ekonomi utvecklats gynnsamt
sedan 2006. Av den fördelningspolitiska redogörelsen i vårpropositionen
framgår att mellan 2006 och 2012 ökade den reala ekonomiska standarden
med hela 16 procent eller med ca 2,5 procent per år. Det kan jämföras med
perioden 1991–2006 då ökningen i genomsnitt var 1,4 procent per år.
Samtidigt är Sverige och Luxemburg de EU-länder som redovisar lägst andel
av befolkningen med mycket låg materiell standard. I Sverige har andelen med
låg materiell standard minskat mellan 2005 och 2012, från 2,3 till 1,3 procent.
Under krisåren 2008–2012 ökade andelen med mycket låg materiell standard
i majoriteten av EU:s medlemsstater medan den i Sverige har minskat
kontinuerligt. Om man tar hänsyn till värdet av de offentliga välfärdstjänster
som kommer hushållen till del har Sverige den lägsta inkomstskillnaden, mätt
med den s.k. Ginikoefficienten, i hela OECD-området. Finanspolitiska rådet
redovisar i sin senaste rapport en trendmässig uppgång i skillnaderna i
disponibla inkomster från 1995 till omkring 2006. Mellan 2006 och 2012 har
skillnaderna i disponibla inkomster (mätt med Ginikoefficienten) inte
förändrats nämnvärt. Dock har inkomsterna allra högst upp och längst ned i
inkomstfördelningen ökat långsammare än inkomsterna i mitten. Av
Finanspolitiska rådets redovisning framgår att större delen av
inkomstökningen för dem högst upp i inkomstfördelningen ägde rum mellan
1995 och 2006.
Vad gäller kriminalpolitiken välkomnar utskottet att regeringen avser att
återkomma med åtgärder för brottsbekämpning och ökad trygghet. Utskottet
noterar också att regeringen den 8 maj beslutade om direktiv (dir. 2014:60) för
en utredning om en effektivare rättskedja.
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Jämställdhet
För att främja jämställdhet är det enligt utskottet centralt att kvinnor och män
ges samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete.
Kärnan i den ekonomiska politiken – att öka drivkrafterna för arbete och
minska utanförskapet – har bidragit positivt till den ekonomiska jämställdheten. Bland annat har jobbskatteavdragets fokusering på låg- och medelinkomsttagare inneburit att drivkrafterna till arbete har stärkts mer för kvinnor
än för män. Av Finanspolitiska rådets rapport framgår också att antalet
arbetade timmar har utvecklats betydligt starkare för kvinnor än för män sedan
2006. År 2013 var också andelen kvinnor som heltidsarbetade den högsta
någonsin enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Av jämställdhetsbilagan i
budgetpropositionen för 2014 framgår att Sverige har högst sysselsättningsgrad för kvinnor i hela EU. Jämfört med t.ex. Österrike var sysselsättningsgraden för kvinnor hela 4,5 procentenheter högre i Sverige 2012.
Den förda ekonomiska politiken är ur ett fördelningsperspektiv i stort
jämställd mellan kvinnor och män. Medan den sammantagna effekten av den
ekonomiska politiken under perioden 2007–2010 har ökat kvinnors och mäns
disponibla inkomst i samma takt har reformerna sedan 2011 i något högre grad
ökat kvinnors disponibla inkomster.
De åtgärder som har vidtagits för att motverka långvarig sjukfrånvaro har
även de bidragit till ökad jämställdhet, eftersom kvinnor historiskt sett varit
överrepresenterade i sjukförsäkringen. Den sammantagna sjukfrånvaron mätt
med det s.k. ohälsotalet har minskat kraftigt 2003–2013, även om
sjukpenningdelen i ohälsotalet har ökat under senare år.

Försvarspolitiken
Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning mot en fortsatt omställning
av försvaret. Som regeringen påpekar i vårpropositionen är omställningen av
försvaret en omfattande reform. Utskottet kan konstatera att regeringen
löpande har vidtagit åtgärder för att underlätta genomförandet. Efter förslag i
budgetpropositionen för 2014 fattade riksdagen beslut om förstärkningar av
utgiftsområdet fr.o.m. 2015 och i Vårändringsbudget föreslås förstärkningar
och omfördelningar redan i år. Den parlamentariskt tillsatta Försvarsberedningen presenterade sin rapport den 15 maj (Ds 2014:20). Enligt
Försvarsberedningen är den enskilt viktigaste uppgiften i den kommande
försvarsinriktningsperioden efter 2015 att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten. Förbandsverksamheten och materielanskaffningen i Försvarsmakten
behöver successivt förstärkas med 5,5 miljarder kronor årligen jämfört med
2014.
Utskottet avvisar Miljöpartiets och Sverigedemokraternas riktlinjer för
försvarspolitiken. Utskottet avvisar även Socialdemokraternas intention att
omfördela medel inom Försvarsmaktens anslag samt att undanta den
administrativa besparingen på försvaret.
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En ambitiös klimat-, miljö- och energipolitik
Utskottet delar regeringens syn att klimatförändringarna bör vara den högst
prioriterade miljöfrågan. Vidare instämmer utskottet i regeringens bedömning
att ambitionsnivån för det nya klimat- och energiramverket för EU behöver
höjas. Det är nödvändigt att EU befäster sitt ledarskap och agerar kraftfullt och
konstruktivt för att åstadkomma en global klimatöverenskommelse vid
klimatkonferensen i Paris 2015.
Utskottet har noterat att Sveriges sjätte nationalrapport om
klimatförändringar kom ut nyligen (Ds 2014:11). Av rapporten framgår att
Sverige lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
klimatförändringar. De införda styrmedlen har haft en betydande effekt, och
utsläppen beräknas ha minskat med ca 20 procent mellan 1990 och 2012.
Samtidigt uppvisar Sverige en god ekonomisk tillväxt med en BNP-ökning på
närmare 60 procent sedan 1990.
Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är av central betydelse för att
nå de klimat- och energipolitiska målen på ett kostnadseffektivt sätt. Den
höjning av fordonsskatten som regeringen har aviserat ska ses mot den
bakgrunden. Dock anser utskottet att främst Miljöpartiets men även
Vänsterpartiets inriktning mot kraftigt höjda miljöskatter från ett år till ett
annat skulle riskera att slå hårt mot sysselsättning och tillväxt, i synnerhet på
landsbygden. Utskottet vill också påminna om att riksdagen hösten 2009
beslutade om förändrade energi- och koldioxidskatter för 2010–2015. Vid
behandlingen av koldioxidskatten 2011 ansåg riksdagen att skatten inte
behövde höjas under mandatperioden utöver redan fattade beslut och normal
inflationsjustering. Vid en kontrollstation 2015 ska en samlad analys göras för
att nå de energi- och klimatpolitiska målen för 2020.
När det gäller Miljöpartiets förslag om ett klimatpolitiskt ramverk av
samma slag som det finanspolitiska ramverket vill utskottet peka på att det
redan bedrivs ett systematiskt arbete på detta område genom det s.k.
miljömålssystemet som riksdagen beslutade om 2009. Miljömålssystemets
syfte är att ge ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av
miljöpolitiken. Dessutom vill utskottet påminna om att Finanspolitiska rådet i
2013 års rapport gjorde bedömningen att klimatförändringarna i nuläget inte
ger anledning till några förändringar i det finanspolitiska ramverket.
Utskottet stöder slutligen regeringens inriktning mot en effektiv och hållbar
energiförsörjning genom bl.a. en politik för ökad energieffektivitet och ökad
andel förnybara energikällor. De energipolitiska målen inbegriper att andelen
förnybar energi i Sverige 2020 bör vara minst 50 procent av den totala
energianvändningen. Det är viktigt med en balanserad utveckling av
energisystemet som tillgodoser behovet av hållbar energi till internationellt
konkurrenskraftiga priser.
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Finansiell stabilitet
Finansiell stabilitet är en förutsättning för god ekonomisk utveckling. För att
motverka finansiella obalanser har flera åtgärder vidtagits sedan finanskrisen
bröt ut 2008. Det handlar bl.a. om höjd insättningsgaranti och markant högre
kapital- och likviditetskrav på banker och andra kreditinstitut. Dessutom har
tillsynen av den finansiella sektorn förstärkts och en stabilitetsfond inrättats. I
en skrivelse som nyligen lämnades över till riksdagen drar regeringen
slutsatsen att vidtagna åtgärder har bidragit till att skapa ett mer robust
finansiellt system (skr. 2013/14:210). Skrivelsen ska behandlas i riksdagen i
höst. För närvarande bereder finansutskottet också regeringens proposition om
förstärkta kapitaltäckningsregler (prop. 2013/14:228).
Men även om en rad åtgärder har vidtagits för att värna den finansiella
stabiliteten kvarstår som framgår av vårpropositionen risker, såsom bankernas
beroende av marknadsfinansiering samt hushållens höga och ökande
skuldsättning. I EU-kommissionens nyligen presenterade rekommendationer
till Sverige uppmärksammas bl.a. den privata skuldsättningen.
Det är enligt utskottet bra och nödvändigt att regeringen fortsatt följer
utvecklingen av hushållens skuldsättning noga och har beredskap att vidta
ytterligare åtgärder om skuldsättningen skulle öka på ett sätt som förstärker
obalanserna i ekonomin.
Slutligen vill utskottet påminna om att ytterligare en viktig del av arbetet
med att värna den finansiella stabiliteten är Finanskriskommitténs pågående
arbete, vars slutbetänkande ska redovisas den 30 juni 2014.

Finansutskottet tillstyrker regeringens riktlinjer
Mot bakgrund av vad som har anförts ovan tillstyrker utskottet regeringens
förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. De
alternativa förslagen till riktlinjer i oppositionspartiernas motioner avstyrks.
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3. Transparensen i budgetpropositionen för
2014
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om
Riksrevisionens granskningsrapport av regeringens redovisning i
budgetpropositionen till handlingarna. Regeringen anför i skrivelsen
att den ständigt strävar efter att öka tydligheten i de ekonomiska
propositionerna i den riktning som Riksrevisionen föreslår. Finansutskottet delar regeringens bedömning av rekommendationerna i
Riksrevisionens granskningsrapport och konstaterar att regeringen
har för avsikt att fortsätta arbeta med att öka tydligheten i redovisningen i den riktning som Riksrevisionen föreslår.
Jämför reservation 5 (S).

Den 18 december 2013 presenterade Riksrevisionen rapporten Transparensen
i budgetpropositionen för 2014 – Tillämpningen av det finanspolitiska
ramverket (RiR 2013:23). Riksrevisionen granskar sedan 2008 återkommande
de ekonomiska propositionerna, framför allt hur regeringen har tillämpat det
finanspolitiska ramverket och transparensen i redovisningen av
finanspolitiken. I den här rapporten har Riksrevisionen granskat transparensen
och tydligheten i regeringens redovisning av finanspolitiken i
budgetpropositionen för 2014. Riksdagen överlämnade rapporten till
regeringen i december 2013, och i april 2014 lämnade regeringen den nu
aktuella skrivelsen (skr. 2013/14:205) till riksdagen. En motion har väckts med
anledning av skrivelsen.

3.1 Regeringens skrivelse
Riksrevisionens granskning
Granskningen fokuserar på tre frågor: är de makroekonomiska antagandena
redovisade så att det tydligt framgår vilken betydelse de har för uppföljningen
av överskottsmålet, är regeringens uppföljning av överskottsmålet transparent
samt
är
regeringens
avvägning
mellan
överskottsmålet
och
stabiliseringspolitiken tydligt redovisad.

Den makroekonomiska utvecklingens betydelse för överskottsmålet
Riksrevisionen konstaterar att uppföljningen av överskottsmålet till stor del
vilar på regeringens antagande om politikens effekter. Regeringen antar att den
förda politiken har märkbart större effekter på den svenska ekonomins
potentiella produktionsnivå än vad andra prognosmakare bedömer. När
regeringen bedömer den förda finanspolitiken gentemot överskottsmålet
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hänvisar den till att sparandet når den målsatta nivån i slutet av
prognosperioden. Av redovisningen framgår det däremot inte vilken effekt
bedömningen av potentiell BNP har på prognosen för det finansiella sparandet.

Uppföljning av överskottsmålet
Riksrevisionen konstaterar att regeringen uttalar sig om måluppfyllelse av
överskottsmålet på flera ställen i budgetpropositionen, men anser att dessa
uttalanden skiljer sig åt och inte på ett tydligt sätt anger om regeringen anser
att överskottsmålet är uppnått eller inte. Tillämpningen av det finanspolitiska
ramverket skulle enligt Riksrevisionen vinna på ett samlat uttalande från
regeringen som svarar på frågan hur överskottsmålet uppnås.

Överskottsmålet och stabiliseringspolitiken
Granskningen visar att regeringens redovisning av avvägningen mellan att
uppfylla överskottsmålet och att bedriva stabiliseringspolitik inte tillräckligt
tydligt beskriver hur regeringens föreslagna finanspolitik följer intentionerna
i det finanspolitiska ramverket. En viktig förutsättning för att kunna utvärdera
politiken är att utgångsläget inför avvägningen tydliggörs. För att utgångsläget
ska klarläggas krävs att regeringen tydligt tar ställning till om de offentliga
finanserna avviker från den målsatta nivån. En annan viktig förutsättning är
att reformutrymmet och andra viktiga förutsättningar i kalkylen redovisas på
ett tydligt sätt. I budgetkalkylen antas att en oförändrad politik förs efter det
att de förslag som har presenterats i budgeten har genomförts. Innebörden av
detta blir i praktiken att kalkylen implicerar en åtstramande finanspolitik i
beräkningsperiodens bortre del. Det är enligt Riksrevisionen otydligt om det
reformutrymme som föreslås i budgetpropositionen för 2014 förutsätter
framtida besparingar för att överskottsmålet ska nås.

Konjunkturens effekter på de offentliga finanserna
Den uppskattade budgetelasticitet som regeringen använder i sina beräkningar
bygger på en beräkning gjord av OECD som baseras på data från 2003.
Riksdagen har sedan dess genomfört reformer som kan ha påverkat relationen
mellan konjunkturutvecklingen och utvecklingen av de offentliga finanserna.

Riksrevisionens rekommendationer
Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till regeringen:

– Regeringen bör redovisa en känslighetskalkyl för hur bedömningen av
potentiell BNP och antagandet om ett slutet BNP-gap i beräkningsperiodens slut påverkar måluppfyllelsen av överskottsmålet. Detta är
särskilt viktigt om regeringens bedömning av potentiell BNP skiljer sig
från övriga bedömares.
– Regeringen bör redovisa ett samlat ställningstagande om hur överskottsmålet har uppnåtts och kommer att uppnås.
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– Utöver att redovisa reformutrymmet bör regeringen även tydligare redovisa andra antaganden som har stor betydelse för om finanspolitiken är expansiv eller åtstramande för varje enskilt år under beräkningsperioden. Av
redovisningen bör det tydligt framgå under vilka förutsättningar överskottsmålet uppnås.
– Regeringen bör överväga att beräkna och publicera en aktuell bedömning
av budgetelasticiteten, alternativt ge i uppdrag till en utomstående
bedömare att göra detta.

Regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och
åtgärder med anledning av dem
Regeringen anser i likhet med Riksrevisionen att en transparent och tydlig
redovisning av finanspolitiken i de ekonomiska propositionerna är viktigt för
att upprätthålla förtroendet för finanspolitiken. Därför strävar regeringen
ständigt efter att öka tydligheten i dessa. Regeringen anser också att det i
framtiden kan finnas skäl att förklara hur bedömningen av potentiell BNP
påverkar uppfyllelsen av överskottsmålet.
När det gäller uppföljning av överskottsmålet anser även regeringen att det
finns anledning att se över hur redovisningen av måluppfyllelsen och behovet
av åtgärder sker.
Utformningen av överskottsmålet som ett genomsnitt över en
konjunkturcykel innebär att det är förenligt med intentionerna i det
finanspolitiska ramverket att det finansiella sparandet ligger under 1 procent
av BNP när resursutnyttjandet är lågt. Därigenom är överskottsmålet enligt
regeringens bedömning förenligt med en finanspolitik som motverkar
konjunktursvängningar. En bedömning av överskottsmålets uppfyllelse kan
inte vara mekanisk utan måste göras samlat utifrån en rad faktorer och
indikatorer. Antaganden som har betydelse för bedömningen av om
finanspolitiken är expansiv eller åtstramande samt under vilka förutsättningar
överskottsmålet nås beskrivs enligt regeringen utförligt i budgetpropositionen
för 2014.
Vid beräkningen av det strukturella sparandet anser regeringen att det finns
ett särskilt värde i att använda motsvarande metoder som tillämpas av
Europeiska kommissionen. Regeringen anser dock att det kan finnas skäl att
se över metoden för att bedöma det strukturella sparandet. Eventuella
förändringar måste dock uppfylla högt ställda krav på transparens och
jämförbarhet.
Regeringen avser att fortsätta arbetet med att förtydliga redovisningen i de
ekonomiska propositionerna i den riktning som Riksrevisionen föreslår, bl.a.
genom att ytterligare tydliggöra kopplingen mellan bedömningen av potentiell
BNP samt prognosen för det strukturella och finansiella sparandet och
tydligare redovisa ett samlat ställningstagande till hur överskottsmålet
kommer att uppnås. När det gäller avvägningen mellan stabiliseringspolitiken
och överskottsmålet framhåller regeringen att den har varit tydlig med att det
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för närvarande behöver göras en avvägning mellan att stötta ekonomin och att
säkerställa att sparandet närmar sig 1 procent. Regeringen avser dock att
fortsätta att utveckla redovisningen av finanspolitikens inriktning.

3.2 Motionen
I kommittémotion 2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) framhålls
Riksrevisionens granskning av transparensen och tydligheten i regeringens
redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2014. Motionärerna
delar Riksrevisionens bedömning att regeringens utvärdering av
måluppfyllelsen i allt väsentligt vilar på regeringens antaganden om effekterna
av den förda politiken. I likhet med Riksrevisionen anser motionärerna att
regeringen ska redovisa en känslighetskalkyl där andra bedömares antaganden
om effekterna av regeringens politik ligger till grund för den
makroekonomiska framskrivningen.
Motionärerna anser att det är svagt av regeringen att inte stå för att den
förda politiken inte är förenlig med överskottsmålet. Enligt motionärerna visar
de indikatorer som regeringen själv har valt att den förda politiken inte är
förenlig med det finanspolitiska ramverket. Motionärerna delar
Riksrevisionens bedömning att regeringen själv bör stå för konsekvenserna av
sin förda politik i ett samlat uttalande om måluppfyllelsen.

3.3 Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet välkomnar att Riksrevisionen återkommande granskar
regeringens redovisning i budgetpropositionen.
Som svar på Riksrevisionens rapport anför regeringen i skrivelsen att den
ständigt strävar efter att öka tydligheten i de ekonomiska propositionerna och
att den har för avsikt att fortsätta det arbetet i den riktning som Riksrevisionen
föreslår, vilket utskottet välkomnar. Utskottet vill, liksom tidigare, framhålla
det arbete som regeringen har bedrivit under flera år med att systematiskt
förbättra redovisningen och tydligheten i de ekonomisk-politiska
propositionerna (bet. 2012/13:FiU20, bet. 2011/12:FiU1). Enligt utskottet är
det positivt att regeringen avser att fortsätta arbetet med att förtydliga
redovisningen.
I avsnitt 2.8 har utskottet redogjort för sin ställning när det gäller den förda
politikens förenlighet med överskottsmålet.
Finansutskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna och avstyrker
med det anförda motionen.
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Reservationer
1.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken,
punkt 1 (S)
av Fredrik Olovsson (S), Pia Nilsson (S), Jörgen Hellman (S), Marie
Nordén (S), Ardalan Shekarabi (S) och Maria Stenberg (S).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken som Socialdemokraterna föreslår i reservationen. Därmed
bifaller riksdagen motion
2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) och
avslår proposition 2013/14:100 punkt 1 och motionerna
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och
2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP).

Ställningstagande
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det är det mål vi sätter främst.
Alla som kan ska arbeta, och ingen människa ska berövas möjligheten att
forma sitt eget liv.
Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Ordning och reda i
statens finanser har varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar.
Regeringen uppger att den står fast vid överskottsmålet men förmår inte leva
upp till det, och i stället har stora och ofta ofinansierade skattesänkningar
genomförts. Vår hållning är att regler ska efterlevas. För att den samlade
ekonomiska politiken ska ta tydligare steg mot full sysselsättning behöver ett
sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Ramverket ska följa utvecklingen
i sysselsättningsgraden, antalet arbetade timmar och arbetslösheten, för såväl
kvinnor som män. Dessutom bör en investeringsplan över de samlade
offentliga investeringarna varje år biläggas budgetpropositionen.
Regeringen har misslyckats med sitt löfte att bryta arbetslösheten och
utanförskapet. För att uppnå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 behöver
efterfrågan på arbetskraft öka genom en aktiv näringspolitik. Dessutom krävs
att mer resurser läggs på utbildning och investeringar. Samverkansformer
mellan det offentliga och det privata som främjar innovation, export och
framväxt av företag bör utvecklas. Sverige bör ha ett innovationsråd under
statsministern som samlar representanter från näringsliv, akademi och
arbetsmarknad i syfte att stärka innovationsklimatet i Sverige.
Finansieringsmöjligheterna i de allra tidigaste faserna av ett tillväxtföretags
utveckling behöver stärkas, och i Sverige ska de mest innovativa testmiljöerna
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i världen utvecklas för att ta fram nya produkter inom exempelvis
livsvetenskap och miljöteknik. Den svenska representationen utomlands bör
stärkas med innovationskontor i de städer och områden som står för den
senaste utvecklingen inom tillväxtnäringar. Vidare bör en nationell strategi för
innovationsupphandling utvecklas. För att underlätta för mindre företag att
våga anställa bör staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.
Dessutom behöver kapitalförsörjningen för mindre företag stärkas. För nya
företagare bör det införas en garanti, där staten på vissa villkor kan dela risken
med bankerna. Sverige behöver en strategi för nyindustrialisering. Strategin
ska innefatta planer för industrins tillgång till kompetens, forskning och
kapital samt förutsättningar för innovation och teknik-produktion i Sverige.
Det behövs också en ny modell för exportfrämjande med särskilt fokus på att
stärka de små och medelstora företagens exportmöjligheter.
Vi vill se en modern och aktiv regional tillväxtpolitik som sätter jobben i
centrum. En sådan politik ska innefatta förbättrat stöd till näringslivsutveckling, möjlighet till utbildning, tillgång till offentlig och kommersiell
service, riskkapital i tidiga skeden och investeringar i kommunikationer och
infrastruktur.
Trots att Sverige har hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta
personal. Det krävs därför ett kunskapslyft om målet om lägst arbetslöshet i
EU 2020 ska nås. Medel bör tillföras redan 2015 för fler utbildningsplatser i
vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Ett första steg för införandet av en 90dagarsgaranti för unga arbetslösa bör tas 2015 och ett utbildningskontrakt
införas redan i höst. Fas 3 bör avskaffas till förmån för Extratjänster som ett
alternativ för långtidsarbetslösa.
Sverige behöver ett långsiktigt och uthålligt byggande. Regeringen bör
samla alla större aktörer för att finna vad var och en kan bidra med i en
byggpakt. Vidare bör en byggbonus införas för studentlägenheter och små
hyresrätter samt förändringar göras i plan- och bygglagen. Den knappa miljard
kronor som tillfördes det kommunala utjämningssystemet från 2014 bör i
stället fördelas som en stimulans till de kommuner som med hänsyn till
befolkningsmängd bygger nya hyresrätter.
För att stärka kunskapsresultaten krävs mindre klasser och mer tidiga
insatser, att läraryrket lyfts och att alla barn erbjuds en bra skola som fokuserar
mer på kunskap än på avkastning. Den specialpedagogiska undervisningen bör
utvecklas och byggas ut med fokus på de tidiga skolåren. För att stärka
läraryrket krävs förbättringar på flera områden, bl.a. att fler vägar öppnas till
yrket. Administrationen måste minska. Skolans verksamhet och skolpolitiken
ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet.
Svensk sjukvård behöver ökade resurser för att dämpa resursbristen och
bidra till att säkra en god sjukvård över hela landet. Sjukvården står inför stora
utmaningar, och en delegation för framtidens kompetensförsörjning i vården
bör tillsättas. Delegationen ska bestå av parterna och lägga förslag på och
rekommendationer om insatser som kan genomföras såväl på nationell nivå
som på lokal eller regional nivå. En jämlik hälso- och sjukvård är en av
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grundvalarna i den svenska välfärden. Gräddfiler för privatbetalande patienter
ska inte vara tillåtna i den offentligt finansierade vården, vilket bör regleras i
lag. De gällande lagarna LOV och lagen om vårdval i primärvården har stora
brister och bör ses över. Det behövs hårda och tydliga regler för vilka privata
alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på insyn i
verksamheterna när de är i gång. Den rätt som kommuner och landsting redan
har att t.ex. hålla inne ersättning, kräva vite och även stänga verksamheter bör
förtydligas och stärkas.
Den generella välfärden är en grundläggande del av den svenska modellen.
Arbetslöshetsförsäkringen bör stärkas genom högre ersättningsnivå och högre
tak. Också sjukförsäkringen bör stärkas med högre tak och ersättning samt
genom slopad bortre tidsgräns och stärkt rehabilitering.
En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen bör tas fram.
Planen ska även innehålla ett program för generationsväxling för personalen.
Pension bör beskattas som lön, och målet bör vara att skatteklyftan sluts helt.
Skatten för pensionärer bör sänkas redan nästa år genom en skatteväxling där
i stället skatten för miljoninkomster höjs.
Legitimiteten hos de offentliga institutionerna är välfärdssamhällets
fundament. För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten krävs
nationella kvalitetslagar. Dessutom bör professionerna ges större möjligheter
att utnyttja sin yrkeskompetens. En ökad samordning mellan myndigheter är
en av de stora utvecklingspotentialerna i den offentliga förvaltningen. En
expertenhet för verksamhetsgenomlysningar bör inrättas i syfte att sänka
kostnader och frigöra resurser på ett mer verksamhetsorienterat sätt än i dag.
En nationell upphandlingsstrategi bör antas med målet att sänka kostnader,
främja innovation och öka kraven på miljöhänsyn och sociala hänsyn vid
offentliga upphandlingar.
Regeringen har haft goda möjligheter att föreslå nya insatser för fler jobb
och bättre skola redan i år. Resurser borde avsättas för att minska klasstorleken
redan i höst. Likaså borde utbildningskontraktet införas redan i år. Angelägna
åtgärder är också obligatorisk sommarskola för elever som går ut grundskolan
utan behörighet och investeringar i bristyrkesutbildningar. Vidare borde det
redan i år införas en stimulans till kommuner som genomför kvalitetsprogram
för bättre kontinuitet i äldreomsorgen. På försvarsområdet bör resurser
omgående föras från internationella insatser till ökad övningsverksamhet och
till anskaffning av behövligt materiel.
För att finansiera den föreslagna politiken bör restaurangmomsen höjas,
jobbskatteavdraget trappas av samt nedsättningen av socialavgifter för unga
avskaffas. RUT-avdraget bör behållas men taket sättas lägre och läx-RUT helt
avskaffas. Vissa höjningar i punktskatter på miljöområdet bör göras. Vi ställer
oss bakom regeringens finansieringsförslag i vårpropositionen med tre
undantag. Vi menar att skatten på både tobak och snus ska höjas med 8
procent. Finanssektorn bör beskattas hårdare, men avskaffad
gruppregistrering för moms är fel väg att gå. Inga besparingar bör heller göras
på försvaret.
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Vi tillstyrker sammanfattningsvis Socialdemokraternas förslag till riktlinjer
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens förslag till
riktlinjer avstyrks, likaså övriga oppositionspartiers riktlinjeförslag.
2.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken,
punkt 1 (MP)
av Per Bolund (MP).

Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken som Miljöpartiet föreslår i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) och
avslår proposition 2013/14:100 punkt 1 och motionerna
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och
2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S).

Ställningstagande
Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken bör inriktas på att öka
klimatansvaret, kunskaperna och antalet nya jobb. Den svenska ekonomin
behöver moderniseras så att nya hållbara jobb skapas i växande företag.
Samhället behöver byggas så att människor känner sig trygga och så att unga
kan växa och ta ansvar. Sverige ska vara en föregångare i omställningen till en
hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Det kräver en offensiv politik med
investeringar i skolan, klimatet och jobben.
Genom stora skattesänkningar har den offentliga sektorns finansiella
sparande minskat. För att trygga uthålligheten även i framtida
konjunkturnedgångar måste detta underskott på sikt vändas. Det kommer att
kräva höjda skatter. Generellt breda höjningar av skatter på arbete och kapital
bör undvikas eftersom de kan skapa negativa incitament för jobb och
företagande. I stället bör miljöskatterna höjas. Under den senaste
mandatperioden har miljöskatternas andel av skatteintäkterna minskat,
tvärtemot vad som borde ha varit fallet.
Genom höjda miljöskatter förbättras den samhällsekonomiska
effektiviteten genom att de styr samhällsekonomin mot minskade utsläpp.
Höjda miljöskatter gör det också mer lönsamt för både hushåll och företag att
investera i hållbar, energieffektiv och resurssnål teknik. Utöver höjd
koldioxidskatt bör det även införas en skatt på lastbilstrafik och en flygskatt.
Långsiktigt bör också en grön skatteväxling införas genom en ökad
beskattning av miljöresurser och utsläpp i kombination med stimulanser som
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sänker kostnaderna för att anställa. Den statliga skatten bör också höjas på
inkomster över 40 000 kronor.
Sveriges framtid bygger på att alla barn ges en chans att utvecklas, växa
och lära genom livet. Både kunskapsresultaten och likvärdigheten i skolan har
försämrats under 2000-talet. Läs- och skrivkunnigheten bland Sveriges
elever sjunker och har nu nått en historisk bottennotering. Denna utveckling
måste vändas. Sverige ska ha ett starkt utbildningsväsen. Därför bör lärarnas
byråkrati minska, och fler lärare bör anställas i skolan. Läraryrket bör också
göras mer attraktivt genom lönelyft och kompetensutveckling. Skolpolitiken
bör förändras för ett öppnare samarbete mellan staten och kommunerna genom
s.k. samarbetsavtal. Vidare bör alla gymnasieprogram ge högskolebehörighet,
och forskningen bör stärkas genom bl.a. fler utbildningsplatser.
Sverige har inte levt upp till sina löften vare sig när det gäller EU:s
klimatmål eller FN:s klimatkonvention om minskade utsläpp av växthusgaser.
För att få ordning och reda i klimatpolitiken med tydliga mål och uppföljning
av styrmedel och satsningar bör ett övergripande klimatpolitiskt ramverk
införas. Utsläppsminskningar bör uppnås genom investeringar och styrmedel.
Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar energi, varför bl.a. Vattenfall
bör ges i uppdrag att ställa om sin verksamhet. Kärnkraften bör fasas ut och
ersättas av förnybar energi. Det behöver också skapas en bättre miljö. Ett antal
åtgärder behöver vidtas. Bland annat bör reglerna skärpas när det gäller
kemikalier.
För att uppnå ett hållbart samhälle är en klimatomställning av
transportsystemet nödvändig. Det behövs modernare transporter och större
resurser till järnvägen. Ytterligare 56 miljarder kronor bör därför avsättas för
perioden 2015–2025 för en modernare infrastruktur. Omprioriteringar bör
också göras så att väginvesteringarna minskar medan investeringarna i spår
ökar. Förutsättningarna för att fler ska kunna åka kollektivt, cykla eller
promenera behöver förbättras. För detta ändamål bör det avsättas 30 miljarder
kronor fram till 2025 i ett s.k. stadsmiljöprogram.
Sveriges arbetslöshet är hög, och långtidsarbetslösheten bland unga har
nästan fördubblats de senaste åren. För att vända denna utveckling krävs en
kraftfull politik för fler jobb, bättre matchning och fler utbildningsplatser.
Nyckeln till fler jobb finns inom småföretagen. Därför bör staten stötta unga
med goda affärsidéer genom att införa s.k. statliga företagslån för unga.
Egenavgiften under de två första åren bör också slopas för alla nystartade
enmansföretag med ägare under 26 år.
Matchningen på arbetsmarknaden bör förbättras genom att lokala
arbetsförmedlare införs samtidigt som kommunernas ansvar för unga
förstärks.
Utbildningssystemet är ungas viktigaste väg till att hitta ett passande yrke
och en egen försörjning. Därför behövs det fler individuella och flexibla vägar
till gymnasiekompetens. Folkhögskolorna och den kommunala
vuxenutbildningen bör byggas ut med fler platser.
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För att få fler företag att vilja växa och skapa nya jobb bör
arbetsgivaravgiften reduceras för alla företag och särskilt småföretag.
Arbetsgivaravgiften bör sänkas med 10 procentenheter på lönesummor upp till
760 000 kronor, och sjuklöneansvaret bör slopas helt för de minsta företagen.
Svenska industriföretag behöver fortsätta att utvecklas och
moderniseras. För att stimulera forskning i svenska företag och utveckla nya
miljöanpassade produkter och produktionstekniker bör en grön
innovationsfond införas.
De investeringar i gröna sektorer och välfärd som här förordas beräknas
sammantaget skapa nya jobb i hela landet på kort och lång sikt inom både
privat och offentlig sektor.
Politiken bör också vara offensiv för en mer jämställd arbetsmarknad.
Bland annat bör det införas en tredelad föräldraförsäkring. Politiskt styrda
arbetsgivare bör vidare avsätta resurser för jämställda löner. Människor bör
också i större utsträckning än i dag ha möjlighet att bestämma över sin egen
arbetstid, varför en rätt till heltid och deltid bör införas.
När det gäller välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg ska de erbjudas
till alla människor på lika villkor och efter behov. Vinster som görs av
välfärdsaktörer bör återinvesteras i verksamheten, och kvalitet bör värderas
högt vid upphandling av tjänster.
För att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen behöver personaltätheten öka.
Ökade resurser bör därför tillföras kommuner och landsting för att de ska
kunna öka personaltätheten inom såväl vården och skolan som omsorgen.
Detta stärker kvaliteten samtidigt som det skapar jobb. Läkarutbildningen bör
också förstärkas med flera nya nybörjarplatser. I stället för den kömiljard som
finns i dag bör det införas en hälsomiljard som har ett mer långsiktigt fokus.
I byggandet av ett samhälle för alla bör bl.a. ROT-avdraget utvidgas för
upprustning av flerbostadshus. Sociala investeringsfonder bör också införas
från vilka kommunerna kan söka pengar. Dessutom bör såväl taket i
bostadsbidraget som underhållsstödet höjas för att minska den ekonomiska
utsattheten.
De försämrade trygghetsförsäkringarna behöver förstärkas. Människor ska
inte kastas ut ur trygghetssystemen utan varken rehabilitering eller jobb. En
arbetslivstrygghet bör införas genom att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs.
Den högsta dagpenningen bör också höjas, och samtidigt bör en
grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet utredas. Tryggheten för
egenföretagare bör förstärkas genom att beräkningen av den
sjukpenninggrundande inkomsten förändras.
Det behövs också en ambitiös bostadspolitik som ökar byggandet av nya
bostäder. Regeringens åtgärder har varit kraftlösa. Bostadsbristen för studenter
är extrem, varför ett särskilt krispaket, i form av villkorad statlig
medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder, bör tas fram.
Den senaste händelseutvecklingen i Ukraina visar att Europa inte är
förskonat från militär aggression. Situationen understryker behovet av en bred
säkerhetspolitik. Därför behövs det en ny inriktning av försvarspolitiken; bl.a.
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bör försvarets personalförsörjning ses över, en civil fredskår inrättas och ett
civilt försvar och krisberedskap utredas.
Jag tillstyrker sammanfattningsvis Miljöpartiets förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens förslag till riktlinjer
avstyrks, likaså övriga oppositionspartiers riktlinjeförslag.
3.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken,
punkt 1 (SD)
av Sven-Olof Sällström (SD).

Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken som Sverigedemokraterna föreslår i reservationen. Därmed
bifaller riksdagen motion
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och
avslår proposition 2013/14:100 punkt 1 och motionerna
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) och
2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP).

Ställningstagande
Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken bör fokusera på nya reformer
för att stärka vården och omsorgen. Resurser motsvarande 37 miljarder kronor
bör avsättas för åtgärder som en slopad karensdag inom yrken med hög
smittorisk, slopad patientavgift för personer över 85 år och en förlängning av
Omvårdnadslyftet. Inom sjukvården och äldreomsorgen bör bl.a. en akut- och
tillgänglighetsmiljard avsättas. Rätten att arbeta hel- och deltid inom
sjukvården och äldreomsorgen bör också utökas.
Dagens arbetslöshetsförsäkring erbjuder inte en tillräcklig trygghet eller
bidrar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, varför
arbetslöshetsförsäkringen bör förstärkas. Oavsett om man är sjuk eller
arbetslös ska det vara lätt att återgå till arbete. För att underlätta denna
övergång bör Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan slås samman.
Tillgången till mindre kvalificerade arbeten har minskat medan tillgången
till mer kvalificerade arbeten har ökat. I kombination med ett ökat arbetsutbud
som uteslutande förklaras av en fortsatt hög invandring fås problem med bl.a.
matchningen på arbetsmarknaden. Brist på rätt utbildad arbetskraft riskerar
därmed att bli ett allvarligt hinder för tillväxten. Sysselsättningspolitiken bör
därför inriktas på att bl.a. göra det mer lönsamt att arbeta, göra det billigare att
anställa samt minska överutbudet av okvalificerad arbetskraft. Detta bör ske
genom bl.a. en slopad allmän löneavgift för samtliga småföretag, ökade
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resurser till yrkesutbildningen, införande av lärlingsjobb och utökat startaeget-bidrag. Resurstilldelningen inom den högre utbildningen bör också
reformeras, och ambitionen bör vara att skapa fler platser både på komvux och
yrkeshögskolan. En av de viktigaste åtgärderna för att bryta
ungdomsarbetslösheten är att införa lärlingsjobb. Arbetskraftsinvandringen
bör moderniseras genom ett s.k. blåkortssystem. Det möjliggör ett mottagande
av uteslutande högkvalificerad arbetskraft. Genom en mer ansvarsfull
invandringspolitik fås en kraftigt minskad invandring.
När det gäller landsbygdens villkor har regeringen slagit in på fel linje.
Genom att skapa optimala förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i
landsbygdsmiljöer kan näringar på landsbygden blomstra och
avfolkningstrenden motverkas. Trafikverket bör ges i uppdrag att modernisera
Inlandsbanan och tvärbanorna samt inleda arbetet med att bygga
Norrbotniabanan. Höjda bränslekostnader har skapat problem för många delar
av landsbygden, varför milersättningen för reseavdraget bör höjas. Med de
åtgärder för landsbygden som här förordas skapas förutsättningar för många
nya jobb på landsbygden.
Tillgängligheten till effektiv transportinfrastruktur är en förutsättning för
att bygga attraktiva bostadsområden. Det är en statsangelägenhet att
Stockholms transportinfrastruktur, med fokus på tunnelbanan, utvecklas.
Staten bör medfinansiera den föreslagna utbyggnaden, inom ramen för
Stockholmsförhandlingen.
Många kvinnor arbetar i dag deltid mot sin vilja. Det riskerar att leda till en
sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och en lägre framtida pension.
Politikens roll ska vara att motverka diskriminering, upprätthålla valfrihet och
likhet inför lagen och att försöka underlätta tillvaron för såväl män som för
kvinnor i de livssituationer som de själva har valt. Det bör bl.a. skapas
möjlighet att arbeta heltid för samtliga anställda inom den offentliga sektorn–
en åtgärd som kan väntas leda till högre lönenivåer. Underhållsstödet bör
också höjas för att förbättra situationen för småbarnsföräldrar.
Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. Från att ha varit en skola
i världsklass har resultaten försämrats drastiskt under de senaste 20 åren.
Denna utveckling måste förändras. Skolan ska kännetecknas av trygghet,
studiero, kunskapsförmedling, goda kunskapsresultat och ordning och reda.
För att uppnå det bör resurstilldelningen öka och en rad reformer genomföras;
bl.a. bör staten ta över huvudmannaskapet för den svenska skolan. Friskolor
ska bara få startas om det finns ett påvisbart behov av den utbildning som
friskolan avser att ge. Ett förbud mot s.k. kommunala avknoppningar bör också
införas i lag.
Kulturen bör ha en central plats i politiken och i samhällsbygget. Den
nationella identiteten och kulturarvets ställning är en förutsättning för att
främja en positiv samhällsutveckling. Anslagen som riktar sig till mångkultur
och samtidskonst bör därför sänkas. I stället bör insatserna öka för att bevara
och levandegöra det svenska kulturarvet.
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Familjers valfrihet och oberoende gentemot det offentliga bör öka.
Ambitionen bör därför vara att stärka föräldrapenningen genom att höja
ersättningsbeloppet. Jämställdhetsbonusen bör avskaffas, och resurserna bör
användas till att höja bostads- och vårdnadsbidraget. Det bör också lagstiftas
om att kommunerna måste erbjuda vårdnadsbidrag.
Sverige ska vara en framträdande kunskapsnation, varför
forskningsanslagen bör utökas inom högskolorna och universiteten under den
kommande budgetperioden. För att Sverige åter ska bli ett land med
världsledande konkurrenskraft i högteknologiska och avancerade sektorer bör
även anslagen till statlig forskning öka.
När det gäller energipolitiken ska den ska säkerställa en prisvärd och
tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Därför bör det
offentliga sträva efter en energieffektiv verksamhet genom upphandling av ny
och innovativ energieffektiv teknik från alla led, från produktion till
slutanvändning. Vattenfall bör förbli i statlig ägo. Byggandet av nya
kärnkraftverk bör stimuleras genom att effektskatten slopas. Elskatten bör på
sikt sänkas.
Det behöver skapas bättre förutsättningar för ett energieffektivt och hållbart
bostadsbyggande; bl.a. bör det införas skattefria underhållsfonder för att
underlätta upprustningen av storstädernas miljonprogramsområden. Den
kommunala fastighetsavgiften bör avskaffas för studentbostäder.
Kommunerna bör också ges ett betydligt större inflytande över sitt
bostadsbyggande. Den kommunala bostadsplaneringen bör samordnas på
regional nivå, och möjligheten för kommunerna att upprätta egna byggnormer
bör tas bort.
Behovet av bostäder kan inte analyseras utan att hänsyn tas till
invandringens volymer. Den invandringspolitik som jag förordar skulle
medföra en drastiskt minskad invandring och följaktligen minskad efterfrågan
på bostäder. På så sätt underlättas bostadssituationen för i huvudsak
storstäderna. Kommunerna bör inte tvingas ha ett mottagande av nyanlända
flyktingar.
Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat, och underhållet är extremt
eftersatt. Det innebär bl.a. att många människor har svårt att ta sig till sina
arbeten. Resurser bör därför avsättas för upprustning och utbyggnad av
järnvägsnätet. Järnvägen bör också återregleras.
Det behövs en helt ny försvarspolitik. Anslagen bör utökas, och värnplikten
bör återinföras. Det behövs också krafttag mot brottsligheten; bl.a. bör straffen
skärpas kraftigt för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.
Det europeiska samarbetet har i ökad utsträckning fått överstatliga former
–en utveckling som vi sverigedemokrater är starkt skeptiska till. EUmedlemskapet bör därför omförhandlas och följas av en folkomröstning.
Jag tillstyrker sammanfattningsvis Sverigedemokraternas förslag till
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens
förslag till riktlinjer avstyrks, likaså övriga oppositionspartiers riktlinjeförslag.
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Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken,
punkt 1 (V)
av Jacob Johnson (V).

Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken som Vänsterpartiet föreslår i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
avslår proposition 2013/14:100 punkt 1 och motionerna
2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD),
2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) och
2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP).

Ställningstagande
Huvuduppgiften för den ekonomiska politiken ska vara att bekämpa
arbetslöshet. Full sysselsättning ska vara det övergripande målet. De
finanspolitiska ramverken behöver kompletteras med medelfristiga mål för
arbetslöshet, sysselsättningsgrad och undersysselsättning. Överskottsmålet
bör ersättas med ett medelfristigt mål för de offentliga finanserna där dessa i
normalfallet ska vara i balans över en konjunkturcykel. Vidare bör utgiftstaken
endast sättas för det kommande budgetåret. Med en sådan tidshorisont behövs
inte lika stora säkerhetsmarginaler, vilket innebär att utgiftstakens styrande
funktion stärks. Samtidigt ökar flexibiliteten i finanspolitiken i och med att
utgiftstaken kan anpassas till konjunkturläget.
Riksbankslagen behöver kompletteras med ett explicit mål för
sysselsättningen. Därtill bör inflationsmålet höjas till 3 procent. I likhet med
kommuner och företag bör även staten införa en investeringsbudget. En
parlamentarisk utredning bör tillsättas för att utreda frågan om att ändra
budgetlagen så att lånefinansiering utgör huvudprincipen. Ett grundlagsskydd
bör införas för det som ägs gemensamt.
Vinstdrivande bolag ska inte tillåtas driva verksamhet inom vård, skola och
omsorg. Den ska vara behovsstyrd och demokratiskt styrd. Skattepengarna ska
gå till det de är avsedda för och inte till privata vinster.
Lagen om vårdvalssystem (LOV) bör rivas upp och inte heller införas för
specialistsjukvården. Varken hela eller delar av sjukhus ska kunna säljas ut.
För att lösa resursbristen i vissa landsting och bl.a. kunna anställa fler
barnmorskor krävs ett riktat stöd för personalförstärkningar i hälso- och
sjukvården. Vidare bör medel avsättas till primärvården och fler platser
tillföras specialistsköterskeutbildningen.
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Alla elever ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett
bakgrund och förutsättningar. Skolsegregationen som är en följd av skolvalet
är den viktigaste orsaken till skolans försämrade resultat. Skolvalet behöver
därför begränsas. Vinstsyftande bolag ska inte få driva skolor med hjälp av
offentliga bidrag. Regeringens aviserade satsning på lågstadiet är välkommen,
men inte enbart lågstadiet utan grundskolan generellt är i behov av
förstärkning, vilket vi föreslår i stället. Dessutom vill vi att det anslås 1 miljard
kronor till skolor i utsatta områden. Såväl förskolan som fritidshemmen
behöver ökade resurser så att gruppstorlekarna kan minskas och fler ges
tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid.
Det behövs en tryggare, mer jämlik och mer jämställd äldreomsorg både
för de äldre och deras anhöriga. För att uppnå det krävs bl.a. öronmärkta
statsbidrag för fler anställda i äldreomsorgen och hemtjänsten.
Det krävs en rad förändringar för att återupprätta en sjukförsäkring som
bygger på trygghet och solidaritet. Stupstocken måste avskaffas och
prövningen mot arbetsmarknaden utformas på ett rimligt sätt. Taket för
sjukpenningen måste höjas för att säkra dess långsiktiga legitimitet.
Jag vill se ett antal strategiskt viktiga reformer för att minska
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det
obetalda hemarbetet. Det handlar bl.a. om individualiserad föräldraförsäkring,
höjt underhållsstöd och rätt till fasta jobb på heltid.
Sverige måste ställa om så att vi lever inom vad som är hållbart. Det behövs
skarpare klimatmål för Sverige och för EU. Sverige bör ställa om till ett 100
procent förnybart energisystem, och satsningar bör göras på solenergi,
vindkraft och energieffektivisering. Med ett systemskifte inom infrastrukturen
för en grön omställning kan Sverige bli ett bättre samhälle med fler jobb. För
detta krävs omfattande statliga investeringar i järnväg och kollektivtrafik.
Vidare bör järnvägen återregleras och samhället ta ett helhetsansvar för
järnvägssystemet. Vi vill öka anslagen till den regionala och lokala
kollektivtrafiken och införa försök med avgiftsfri kollektivtrafik i två regioner,
en storstads- och en landsbygdsregion. Genom strategiska satsningar på
forskning och utveckling av miljöteknik kan Sverige lägga grunden för nya
företag, ökad sysselsättning och ökad export av miljöteknik.
Sverige behöver en ny bostadspolitik. Vi föreslår att det införs ett statligt
investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter, där stödet är kopplat till
hyresnivå och energieffektivitet. Målet är att det ska byggas 40 000 bostäder
om året varav en majoritet hyresrätter. Dessutom bör det införas ett nytt
upprustningsstöd för flerfamiljshus och ett särskilt stöd för upprustning av
välfärdslokaler.
Arbetsmarknadspolitiken behöver läggas om i grunden, så att tonvikten
läggs på god matchning, kunskapshöjande insatser och funktionella stöd
riktade till dem som bäst behöver dem. Alla unga arbetslösa ska erbjudas ett
jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar. Det behövs betydligt fler platser
på den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen
och yrkesutbildningar i övrigt. Fler platser behövs också på högskolan och då
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framför allt på lärarutbildningarna. En sammanhållen statlig arbetsförmedling
med nationell överblick är en förutsättning för en väl fungerande
arbetsmarknad. De s.k. garantiprogrammen bör avvecklas, och den som utför
ett jobb ska ha lön enligt kollektivavtal. Arbetslöshetsförsäkringen behöver
reformeras i grunden. Bland annat bör taket och golvet i försäkringen höjas
och likaså ersättningsnivån. En kraftig förstärkning bör också göras av
grundförsäkringen. Det ska dessutom bli lättare att kvalificera sig till
försäkringen. Otrygga anställningar undergräver möjligheterna att skapa en
modern och dynamisk arbetsmarknad. Tydliga kriterier bör införas för när en
anställning får vara tidsbegränsad, och reglerna för inhyrning av personal bör
skärpas.
Sverige behöver ställa om till innovationsdriven tillväxt. Det som andra gör
billigare och ibland bättre ska mötas med högre kunskapsinnehåll och
resurseffektivare produktion som utgår från våra samhällsutmaningar.
Samverkan mellan företag, universitet, forskningsinstitut och myndigheter är
av yttersta vikt för att få en verksamhet som inte bara styrs av kortsiktiga
vinstmotiv. De strategiska innovationsområdena ska inriktas mot
klimatutmaningen, den åldrande befolkningen och globaliseringen. Staten ska
vara en aktiv ägare till sina bolag. Medel bör avsättas för att stimulera
forskning och utveckling i små och medelstora företag. De statliga resurserna
bör samlas till ett gemensamt bolag med uppgift att stimulera
kapitalförsörjningen i de riktigt tidiga faserna. Mindre företag bör helt slippa
att betala sjuklön. För att bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet
behöver sparbankerna ges bättre möjligheter att stärka sin kapitalbas.
Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Ett system
bör eftersträvas som är enhetligt och likformigt och som har så få undantag
som möjligt. På så sätt minimeras också möjligheterna till skatteplanering. Det
behövs en översyn av skattesystemet i form av en parlamentarisk utredning.
Jobbskatteavdraget bör stegvis fasas ut till förmån för en rättvis och likformig
beskattning. Samtidigt ska inkomstskatten sänkas för sjuka, arbetslösa och
pensionärer. RUT-avdraget bör avskaffas och pengarna i stället användas på
satsningar i förskolan. För att minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid bör
koldioxidskatten höjas. Samtidigt är det viktigt att hitta kompensatoriska
åtgärder för personer med låga inkomster och boende på landsbygden. En
vägslitageavgift bör införas för tunga fordon för att motverka social dumpning
och en ytterligare ökning av den tunga trafiken. Även flyget bör bära sina egna
kostnader för klimatpåverkan. Det är välkommet med åtgärder som minskar
konsumtionen av alkohol och tobak men till skillnad från vad regeringen
föreslår bör skatten på tobaksvaror höjas generellt med 8 procent. Regeringens
aviserade förslag att slopa gruppregistrering för mervärdesskatt avvisas då det
missgynnar banker och försäkringsbolag på landsbygden. Den ineffektiva
nedsättningen av socialavgifter för unga bör slopas och restaurangmomsen
höjas. Bolagsskatten bör höjas till 26 procent. Min principiella hållning är att
fastigheter är tillgångar som ska beskattas, och marknadsvärdet bör därför
tillåtas slå igenom mer i beskattningen av ägda bostäder än vad det gör i dag.
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Det bör råda skattemässig neutralitet mellan bostäder med olika
upplåtelseformer, och därför bör fastighetsskatten på hyreslägenheter tas bort.
Det bör också införas en arvsbeskattning som betalas av dödsboet innan ett arv
skiftas. Vidare bör en finansskatt införas på summan av vinster och
löneutbetalningar i banker och kreditmarknadsinstitut. Att inte höja skatten för
låg- och medelinkomsttagare men låta bankerna bidra mer till
samhällsbyggandet kan betecknas som en röd skatteväxling. En skatt på
finansiella transaktioner inom EU bör införas, och intäkterna från en sådan
skatt ska tillfalla den svenska staten.
Jag tillstyrker sammanfattningsvis Vänsterpartiets förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens förslag till riktlinjer
avstyrks, likaså övriga oppositionspartiers riktlinjeförslag.
5.

Transparensen i budgetpropositionen för 2014, punkt 2 (S)
av Fredrik Olovsson (S), Pia Nilsson (S), Jörgen Hellman (S), Marie
Nordén (S), Ardalan Shekarabi (S) och Maria Stenberg (S).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) och
lägger skrivelse 2013/14:205 till handlingarna.

Ställningstagande
I likhet med Riksrevisionen anser vi att regeringens utvärdering av
måluppfyllelsen av överskottsmålet i allt väsentligt vilar på regeringens egna
antaganden. Regeringens resonemang bygger på att de stora ofinansierade
skattesänkningarna som har genomförts kommer att leda till en mängd jobb i
framtiden. När sysselsättningseffekterna uppträder kommer de offentliga
finanserna, som i nuläget uppvisar betydande underskott, att förbättras och
närma sig överskottsmålets nivå. Vi instämmer i Riksrevisionens
rekommendationer till regeringen och anser att regeringen bör underkasta sina
mycket optimistiska kalkyler en känslighetskalkyl, där andra bedömares
sannolikt mer realistiska antaganden om effekterna av regeringens politik
ligger till grund för den makroekonomiska framskrivningen. Vi kan också
notera att regeringen anser att det i framtiden kan finnas skäl att förklara hur
bedömningen av potentiell BNP påverkar uppfyllandet av överskottsmålet.
För oss socialdemokrater är det en självklarhet att den typen av
känslighetskalkyler ska redovisas.
Det är vidare svagt av regeringen att inte stå för det faktum att den förda
politiken inte är förenlig med överskottsmålet. De indikatorer som regeringen
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själv har valt för att följa upp överskottsmålet visar tydligt att regeringens
politik är oförenlig med det finanspolitiska ramverket. Regeringen bör därför
stå för konsekvenserna av sin politik i ett samlat uttalande om måluppfyllelsen,
vilket också är Riksrevisionens bedömning.
Vi anser att riksdagen bör ge regeringen till känna vad som här har anförts
om att redovisa en känslighetskalkyl och ett samlat uttalande om
måluppfyllelsen. Därmed bifaller riksdagen motionen och lägger skrivelsen
till handlingarna.
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BILAGA 1
____

Förteckning över behandlade förslag
Proposition 2013/14:100
Proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition:
1.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Följdmotionerna
2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V):
Riksdagen beslutar att godkänna inriktningen på den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken (avsnitt 5–12 i motionen).

2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD):
Riksdagen beslutar riktlinjer för den ekonomiska
budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

politiken

och

politiken

och

politiken

och

2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S):
Riksdagen beslutar riktlinjer för den ekonomiska
budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP):
Riksdagen beslutar riktlinjer för den ekonomiska
budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

Skrivelse 2013/14:205
Skrivelse 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i
budgetpropositionen för 2014.
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Följdmotionen
2013/14:Fi8 av Fredrik Olovsson m.fl. (S):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att regeringen samlat bör redovisa uppfyllelsen av
budgetpolitiska mål på det sätt som anges.
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Skatteutskottets yttrande SkU5y
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Utbildningsutskottets yttrande UbU6y
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BILAGA 5
____

Protokoll från öppet seminarium om
Finanspolitiska rådets rapport
Öppet seminarium om Finanspolitiska rådets rapport,
Svensk finanspolitik 2014, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 9.20–12.00
Inbjudna talare
Professor John Hassler, Finanspolitiska rådets ordförande
Juhana Vartiainen, överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral, VATT, i Finland
Finansminister Anders Borg (M)
Deltagande ledamöter
Anna Kinberg Batra (M), ordförande
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Pia Nilsson (S)
Göran Pettersson (M)
Jörgen Hellman (S)
Peder Wachtmeister (M)
Sven-Erik Bucht (S)
Staffan Anger (M)
Bo Bernhardsson (S)
Carl B Hamilton (FP)
Per Åsling (C)
Per Bolund (MP)
Anders Sellström (KD)
Sven-Olof Sällström (SD)
Ulla Andersson (V)
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Jörgen Andersson (M)
Ardalan Shekarabi (S)
Edip Noyan (M)
Lotta Olsson (M)

Ordföranden: Detta är alltså finansutskottets öppna utfrågning om
Finanspolitiska rådets rapport. Jag säger välkommen till utskottets ledamöter,
finansministern, Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler, vår externe
opponent Juhana Vartiainen och även dem som följer detta utifrån.
Finanspolitiska rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är
förenlig med långsiktigt hållbara finanser och de budgetpolitiska målen. Det
framgår av rådets instruktion.
Denna utfrågning går till så att årets rapport presenteras av professor John
Hassler. Därefter kommenteras den av Juhana Vartiainen, överdirektör för
Statens ekonomiska forskningscentral, VATT, i Finland och med bakgrund på
det svenska Konjunkturinstitutet. Vi är mycket glada att han kunde komma hit.
Sedan ges det tillfälle till kommentarer från finansministern och därefter
utskottets ledamöter.
Professor John Hassler, Finanspolitiska rådet: Tack för att jag fick komma
hit och redogöra för vår rapport!
Finanspolitiska rådet består av sex ledamöter, som sköter detta uppdrag vid
sidan om ordinarie arbetsuppgifter. Till vår hjälp, och för att kunna klara detta,
har vi ett effektivt men litet kansli som leds av Joakim Sonnegård. Vi har lite
olika kompetenser i rådet, och jag har därför bett Oskar Nordström Skans att
sitta med här uppe på podiet och svara på eventuella frågor. Oskars speciella
kompetens är arbetsmarknadsfrågor.
Vår uppgift är, som ordföranden sade, att granska regeringens ekonomiska
politik och vara vad som ibland brukar kallas en finanspolitisk vakthund.
Denna vakthund, eller bandhund, ska skälla och kanske till och med släppas
loss om finanspolitiken tenderar att vara ohållbar i ett längre perspektiv.
Till skillnad från situationen i många andra länder har vi ingen anledning
att skälla i Sverige. Tvärtom har den ekonomiska politiken under ett par
decennier varit framgångsrik, enligt vår bedömning. Detta har skett oavsett
färg på den regering som har suttit. Vi har haft en ekonomisk politik som har
varit framgångsrik, och jag tycker också att man måste säga att vi har lärt av
tidigare begångna misstag.
Vi tror att den här framgången, åtminstone delvis, har att göra med det
finanspolitiska ramverket och kanske också med Finanspolitiska rådet. Vi
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hoppas att det kommer att fortsätta så. Även om vi inte skäller har vi en del
synpunkter.
En av rådets allra mest centrala uppgifter är att bedöma om finanspolitiken
är väl avvägd i förhållande till konjunkturutvecklingen. Det är viktigt att säga
att detta är en bedömning som inte kan göras med någon exakthet. Den
offentliga budgeten ska ju variera med konjunkturläget, men hur mycket är
svårt att säga.
I höstens budgetproposition bedömde regeringen att det finansiella
sparandet 2014 skulle bli ett underskott på 1,5 procent, det vill säga 2,5 procent
under normalläget, som anges av överskottsmålet 1 procent. Samtidigt gjorde
regeringen bedömningen att BNP-gapet skulle vara 3 procent. BNP var alltså
3 procent lägre än den skulle ha varit under ett normalt konjunkturläge.
Den här relationen, 2 procent på 3 procent, tycker vi är lagom. Därmed var,
utifrån de bedömningar som regeringen gjorde i budgetpropositionen, det
finansiella sparandet välavvägt i förhållande till konjunkturläget.
Sedan dess har dock läget ändrats en del, och vi bedömer att det finns en
risk för att sparandet 2014 blir lägre än vad som är stabiliseringspolitiskt
motiverat. Regeringens prognoser innebär ett något lägre finansiellt sparande,
samtidigt som avvikelsen mellan normalt konjunkturläge och faktisk BNP är
något mindre. Skulle man här i stället använda Konjunkturinstitutets
bedömningar är relationen mellan det finansiella sparandet och
konjunkturläget mindre välbalanserad. Här är relationen snarare 2 till 1 mellan
det finansiella sparandets avvikelse från normalläget och konjunkturens
avvikelser.
I efterhand får man konstatera att det finns risk för att politiken är något
mindre välbalanserad än vad regeringen bedömde i höstas. I och för sig är det
inget problem. Det är i varje fall inget problem i den meningen att det utgör
något hot mot de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Men det kan
göra, och kommer förmodligen att göra, att återgången till överskott blir något
svårare än nödvändigt.
Vi noterar också att regeringen har en mer positiv syn på det strukturella
underskottet än andra bedömare, vilket kan göra att det blir något svårare att
komma tillbaka till överskott än i förhållande till det som regeringen själv
bedömer.
På figuren visar jag det strukturella sparandet 2014, så som det nu har
bedömts i efterhand under vårkanten, i vårpropositionen och enligt
Konjunkturinstitutets och Ekonomistyrningsverkets bedömningar. Det
strukturella sparandet anger alltså hur det finansiella sparandet är när man
räknar bort konjunktureffekterna. I den meningen kan man säga att skillnaden
mellan de siffror som visas i figuren och 1 procent anger hur mycket som
måste sparas bort mer eller mindre aktivt.
För att i stället sätta kronor på detta kan man säga att regeringens
bedömning av det finansiella sparandet i år är att det ligger i runda slängar 100
miljarder kronor ifrån enprocentsmålet. Enligt regeringens egna bedömningar
beror lite drygt hälften av detta på konjunkturella effekter, och det skulle då
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återstå ett sparbeting på 40–50 miljarder eller någonting sådant, även om dessa
siffror givetvis är långt ifrån exakta. Enligt Konjunkturinstitutet och
Ekonomistyrningsverket är sparbetinget förmodligen betydligt större, och
kanske i storleksordningen 80–100 miljarder.
Vi påstår inte alls att regeringens beräkningar här är felaktiga eller en
skönmålning, men vi noterar att regeringen sticker ut en del i optimistisk
riktning och att det borde ha kunnat motivera en större försiktighet när det
gäller permanenta försvagningar av budgeten, som till exempel
jobbskatteavdragen.
En välavvägd finanspolitik ska variera med konjunkturen så till vida att
sparandet försämras när konjunkturen går ned och tvärtom. I ett internationellt
perspektiv har detta visat sig vara ganska svårt att klara. Finanspolitiken
riskerar att bli dåligt tajmad, helt enkelt.
I vår rapport har vi försökt analysera hur tajmningen har fungerat under de
senaste åtta åren. Vi visar resultatet lite schematiskt i den här figuren, där vi
på x-axeln har resursutnyttjandet, alltså avvikelsen i BNP från ett normalt
konjunkturläge. Går man till vänster i bilden har vi en lågkonjunktur, och vi
har en högkonjunktur till höger. Vi ser att de punkter som vi har ritat in, som
avser de expansiva åtgärderna i höstbudgetarna, ligger i stort sett i den vänstra
övre kvadranten. Det vill säga att vi har haft ett lågt resursutnyttjande.
Vi noterar också att de i en hyfsat hög grad ligger längs en tänkt
nedåtlutande 45-graderslinje. Det betyder att vi har hög expansivitet i
finanspolitiken när resursutnyttjandet är lågt, och vice versa. Det faktum att
punkterna ligger relativt samlade runt den negativt lutande 45-graderslinjen
ser vi som ett uttryck för att regeringens aktiva stabiliseringspolitik har varit
tidsmässigt träffsäker.
I figuren kan man också i efterhand lägga in resursutnyttjandet sådant det
bedömdes. Då blir träffsäkerheten förstås något sämre, men den blir
fortfarande påtagligt väl samlad runt en 45-graderslinje.
I årets rapport konstaterar vi, liksom tidigare år, att överskottsmålet inte
nås. Vi vill försöka vara exakta med vad vi menar med detta. I rapporten säger
vi att vi anger 2018 som ett slutår för våra beräkningar. De flesta bedömare
menar att konjunkturen då är tillbaka i ett normalt läge. Sedan räknar vi bakåt
från 2018 och noterar att vi inte kan finna någon period med slutår 2018 för
vilken vi har haft 1 procents genomsnittligt överskott. Vi menar att regeringen
därför borde konstatera att vi nu har en avvikelse från överskottsmålet.
Är då detta ett brott mot det finanspolitiska ramverket eller mot den
långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna? Nej, vi menar att det inte
är så. Tvärtom menar vi att det skulle vara ganska enkelt att motivera denna
avvikelse mot bakgrund av den långa och djupa lågkonjunkturen.
Vi har tidigare kritiserat regeringen för att det inte har presenterats en tydlig
plan för återgång till överskott, men vi noterar att det i årets vårproposition
finns ett tydligt åtagande att finanserna ska tillbaka till överskott. Orden ”krona
för krona” används i vårpropositionen, och vi menar att detta är ett tydligt och
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värdefullt bidrag till förtroendet för den svenska finanspolitiken, i linje med
vad vi tidigare har efterfrågat. Detta ser vi alltså väldigt positivt på.
En annan sak som vi noterar är att regeringen i vårpropositionen har skjutit
fram tidpunkten för när 1 procents överskott ska nås. Detta har skett utan
någon egentlig tydlig motivering trots att konjunkturläget och återgången till
balanserad konjunktur enligt vårpropositionen sker något snabbare än vad som
sagts i tidigare bedömningar.
Det faktum att vi har denna diskussion med regeringen – där vi hävdar att
överskottsmålet inte nås medan regeringen är av en annan uppfattning – menar
vi pekar på en brist i ramverket. Diskussionen är egentligen inte särskilt
konstruktiv, och det hade varit bättre om ramverket hade varit så tydligt att vi
inte hade behövt ha denna diskussion, särskilt som vi i det här läget inte har
ansett att finanspolitiken har varit obalanserad.
Vi har ett förslag om hur man ska kunna hantera detta. Det vore bra om
man kunde koppla överskottsmålet tydligare till den föreslagna finanspolitiken
i närtid. Vi menar att man kan göra det genom att låta det strukturella
sparandet, alltså det konjunkturjusterade sparandet i de offentliga finanserna,
få en viktigare roll. Där menar vi inte att den ska innebära en automatisk
anpassning av sparandet ifall det strukturella sparandet skulle avvika från 1
procent. Vi menar däremot att om det strukturella sparandet avviker i
betydande grad från enprocentsmålet bör man presentera en plan för hur man
ska komma tillbaka till överskottsmålets nivå, ungefär i linje med det som har
presenterats i vårpropositionen.
Vi har också analyserat frågan om nivån på överskottsmålet. Vi har med
egna beräkningar och med hjälp av Konjunkturinstitutet beräknat
konsekvenserna för ett antal intressanta förmögenhetsstockar och skuldstockar
av en sänkning av överskottsmålet till 0 procent. Som exempel på resultaten
noterar vi att på sikt skulle statsskulden under ett antal rimliga antaganden röra
sig mot ett jämviktsläge på ungefär 20 procent om man sänkte överskottsmålet
till 0. I sig är detta inte en särskilt oroväckande utveckling av statsskulden,
men en sänkning av överskottsmålet innebär ändå mindre krismarginaler.
Buffertarna räcker säkert – eller åtminstone förmodligen – till en kris, men de
räcker kanske inte till två.
Vi utgår i beräkningarna förstås från att överskottsmålet nås. Vi kan dock
notera att så inte riktigt har skett hittills. Det är uppenbart att det finns
situationer där det är befogat att avvika från överskottsmålet.
Säkerhetsmarginalerna blir mindre och konsekvenserna av att inte nå målet
blir större om vi skulle sänka det.
En annan aspekt som ofta glöms bort är att även om en sänkning av
överskottsmålet skapar resurser och utrymme för skattesänkningar eller
utgiftsökningar i dagsläget är det inte ett sätt att permanent finansiera sådant.
Tvärtom innebär en sänkning av överskottsmålet enbart en temporär lättnad i
de offentliga finanserna. På sikt ökar räntekostnaderna, och intäkterna i statens
budget minskar på ett sådant sätt att det här utrymmet äts upp. Dessa
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invändningar leder oss till slutsatsen att målet 1 procent bör kvarstå för det
finansiella sparandet.
Utgiftstaket de närmaste åren är stramt. Det är i och för sig i sin ordning,
men det finns en risk för att det leder till kortsiktiga åtgärder om utgifterna
skulle bli större än beräknat. Den typen av kortsiktiga åtgärder skulle kunna
vara till skada för effektiviteten i den offentliga verksamheten.
Ett exempel där vi ser särskilda risker är sjukpenningen. Där vill jag visa
en figur som visar antalet sjukskrivna i helårsekvivalenter, alltså hur många
personår som sjukskrivningarna har omfattat, i ett långt tidsperspektiv från
1970. Den inkluderar också en prognos för framtiden. Vi ser att det har varit
stora variationer i sjuktalen, inte minst under den senaste tjugoårsperioden.
Lutningen på kurvan innebär i dagens läge motsvarande kanske 5 miljarder
per år. Det vill säga att utgifter motsvarande till exempel det femte
jobbskatteavdraget kan tillkomma eller försvinna på ett par tre års sikt. Det är
relativt stora pengar vi pratar om här.
Vi menar att det vore bra om vi kunde förbättra prognosmetoderna här. Det
har regeringen också bett Försäkringskassan att göra. Vi tror att det finns
möjlighet att göra bättre prognoser, vilket vore värdefullt, även om det är ett
faktum att forskningen inte har kommit till något bra svar på varför vi i Sverige
har haft så stora fluktuationer i sjukskrivningarna. Vi sticker ut i ett
internationellt sammanhang. Det vore också fördelaktigt om regeringen
redovisade grunderna för sin bedömning av hur sjukskrivningskostnaderna rör
sig framöver.
Jag vill också säga något om riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen
i höstas. Vi granskar förstås inte riksdagens arbete, men jag vill ändå
återkomma till den oro vi uttryckte. Vi noterar att den oenighet som finns när
det gäller hur budgetpropositionen ska hanteras är olycklig. Vi menar att det
är viktigt att en minoritetsregering kan bedriva en sammanhållen ekonomisk
politik, och ett viktigt inslag i förutsättningarna för det är rambeslutsmodellen.
Vi hoppas att samtliga riksdagspartier i framtiden tar sitt ansvar, så att man
försöker komma överens och inte anträder det sluttande plan som vi har varnat
för.
Låt mig också säga något om arbetsmarknaden. Här noterar vi att
arbetskraftsdeltagandet
och
sysselsättningsgraden
har
utvecklats
förhållandevis väl under krisperioden. Det är värt att notera att detta har skett
trots lågkonjunkturen och trots att den demografiska utvecklingen i någon
mening har gått emot dessa siffror. Vi har fått en ökande andel äldre, där
sysselsättningen är lägre, och det har haft en effekt i motsatt riktning.
Vi visar i vår rapport att man kan korrigera för de demografiska
förändringarna. Om man gör det har utvecklingen sett något mer positiv ut. I
den här figuren visar vi sysselsättningsgraden som den heldragna linjen och
arbetskraftsdeltagandet som den prickade. Gör man denna demografiska
justering, och alltså kompenserar för det faktum att vi har fått större andelar
av de grupper som har låg sysselsättning, får vi i stället den röda siffran, som
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visar att sysselsättningsgraden faktiskt har ökat i förhållande till 2006 med i
storleksordningen 1 procentenhet.
Vad som är orsaken till detta är inte möjligt att säga med någon exakthet,
men vi tror att de goda offentliga finanserna har bidragit. De har gjort det
möjligt att ha effektiva automatiska stabilisatorer verksamma, och förtroendet
för att de ska kunna göra sitt jobb har behållits under krisen. Vi tror också att
regeringens reformer, i synnerhet jobbskatteavdragen, har bidragit till denna
utveckling.
Vi gör också en internationell jämförelse av utvecklingen av
arbetskraftsdeltagande och sysselsättning. I detta perspektiv är utvecklingen
god men kanske inte exceptionell.
Detta betyder dock inte att allt är frid och fröjd, trots den förhållandevis
positiva bedömningen. Arbetslösheten är hög, och andelen personer som har
varit arbetslösa i mer än sex månader är fortfarande på en hög nivå, även om
den har fallit något. I figuren här ser vi att långtidsarbetslösheten fortfarande
är hög, och arbetslösheten riskerar fortsatt att vara högre än vad vi skulle vilja.
En annan aspekt som kan leda till oro är att en ökad andel arbetslösa tillhör
vad som brukar kallas utsatta grupper, alltså grupper som normalt sett har det
svårare att hitta jobb. Det gäller äldre, människor utan gymnasieutbildning och
människor som är födda i ett annat land. Särskilt Arbetsförmedlingens statistik
pekar på en ökad andel av dessa grupper. Det är dock värt att notera att det här
delvis förmodligen kan förklaras av regeringens reformer, som har syftat till
att dra in fler på arbetsmarknaden. Men det är ändå något som riskerar att ha
konsekvenser och som bör beaktas i framtiden.
Vi noterar också att den officiella arbetslöshetssiffran för ungdomar i åldern
15–24 år är ett alldeles för trubbigt instrument för att egentligen säga särskilt
mycket om hur arbetsmarknaden ser ut för unga. Inom gruppen finns det stor
heterogenitet. I gruppen 15–19 år är arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet
huvudsakligen kombinerat med gymnasiestudier, och de som är arbetslösa är
det till stor del på sommaren. Situationen är helt annan för en 24-åring som
varit arbetslös en längre period eller för de ungdomar som är yngre men inte
har någon gymnasieutbildning.
Ett annat mått som ibland används är inaktivitet. Vi vet att inaktiviteten är
särskilt stor bland ungdomar i 19–20-årsåldern som just har gått ut från
gymnasiet. Den siffran är också intressant, även om väl forskningen inte kan
säga särskilt mycket om hur stort detta problem är i ett längre perspektiv.
En av våra särskilda uppgifter är att granska hur välfärdens fördelning
förändras över tid och hur den ser ut. Vi har ägnat ett särskilt kapitel åt
fördelningspolitiska frågor. Vi noterar först att de disponibla inkomsterna i
fasta priser har ökat med cirka 13 procent under perioden 2006–2012. Vi
noterar också att Gini-koefficienten, som är ett sammanfattande mått på hur
stor spridning inkomsterna har och hur stora skillnader det är mellan olika
individers disponibla inkomst, i stort sett har varit konstant under perioden.
Gini-koefficienten är dock egentligen ett för brett mått för att man ska kunna
säga något om detaljerna i utvecklingen. Bakom den relativt konstanta Gini-
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koefficienten finns en ökad inkomstspridning i de lägre inkomstgrupperna
men en mer hoptryckt fördelning i den övre delen.
Här redovisar vi förändringen av den reala disponibla inkomsten under
tidsperioden för tio inkomstgrupper. Stapel 1, som ju egentligen inte är någon
stapel, är alltså den inkomstförstärkning som har skett bland de 10 procent som
har de lägsta inkomsterna. Där ser vi att det inte har skett någon
inkomstförändring alls under perioden. Tittar vi däremot på grupper med
högre inkomster ser vi att högre inkomster, åtminstone upp till decil 8, har
varit förenade med en ökad disponibel inkomst. Det har lett till en utdragen
inkomstfördelning i den lägre delen. De med lägre inkomster har inte hängt
med medianen. Bland dem med allra högst inkomster har det faktiskt inte varit
en särskilt hög inkomstförändring, och det har lett till att inkomstfördelningen
har blivit mer hoptryckt i dessa grupper. Kombinationen av en utdragen
inkomstfördelning i den lägre delen och en hoptryckt fördelning i den övre har
lett till att Gini-koefficienten har varit ganska konstant.
Det är värt att notera att de med allra högst inkomster i ett längre perspektiv
– under de senaste 20 åren – har haft en exceptionell inkomstökning på i
storleksordningen 100 procent. Det är också värt att notera att en viktig
förklaring till att decil 10 har haft en låg inkomstutveckling förmodligen är att
kapitalinkomsterna i denna grupp har varit låga. Kapitalinkomster brukar
komma tillbaka senare.
Den relativa fattigdomen har ökat efter 2006. Det är alltså den andel av
befolkningen som har en inkomst under 60 procent av medianen. Det ser vi i
denna figur. Vi noterar en trendmässig ökning i denna siffra sedan 1995 men
att ökningstakten möjligen är något högre efter 2006.
Vi har också analyserat jobbskatteavdragen. Det har vi gjort med hjälp av
Konjunkturinstitutet. Vi har noterat att jobbskatteavdragen har bidragit till de
högre genomsnittliga inkomsterna för hushållen, både genom den direkta
effekten och genom att hushållen har ökat sitt arbetskraftsdeltagande och sin
sysselsättning.
I sin helhet har jobbskatteavdragen inte påverkat Gini-koefficienten annat
än högst marginellt. Men vi noterar att jobbskatteavdragen har bidragit till att
avstånden mellan de lägsta inkomsterna och medianen har ökat något. Där har
alltså inkomstfördelningen dragits isär något, medan motsatsen har skett för
de högre inkomsterna. Kvalitativt har jobbskatteavdragen en liknande effekt
som den jag nyss beskrev. Effekten av jobbskatteavdragen är dock alldeles för
liten för att vara den huvudsakliga förklaringen till det som har skett.
Man skulle alltså vilja veta vad som är orsaken till de ändringar i
inkomstfördelningen som vi har sett i både ett kortare och ett längre
perspektiv. Det är en väsentlig fråga som ligger inom vårt område, och vi
hoppas få återkomma till den framöver.
Ordföranden: Tack för det! Då går vi vidare till vår externe opponent, den
i Sverige mycket välrenommerade men numera utomstående professorn

199

2013/14:FiU20

BILAGA 5____PROTOKOLL FRÅN ÖPPET SEMINARIUM OM FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT

Juhana Vartiainen, som är överdirektör
forskningscentral, (VATT) i Finland.

för

Statens

ekonomiska

Juhana Vartiainen, VATT, Helsingfors: Ärade utskottsledamöter! Mina damer
och herrar! Tack för inbjudan! Jag har lusläst rapporten. Det är svårt att plocka
några kritiska eller tvivelaktiga punkter där. Jag ska bara konstatera att
Sveriges ekonomiska politik i stora drag har varit väldigt lyckad efter 90talskrisen och under den här regeringen. Den bedömningen görs också i rådets
rapport.
Man konstaterar att finanspolitiken under krisen har varit väl avvägd ur en
stabiliseringssynvinkel. Därutöver är det klart att arbetslinjereformerna har
haft positiv effekt på ekonomin även under lågkonjunktur. Detta är den stora
bilden i rapporten. I Norden är det alltid bra att vara kritisk och utmanande,
men man ska ändå inse att rapporten är väldigt positiv till den förda politiken.
Jag ska inte titta på några detaljer här utan presentera några reflexioner om
vissa större frågeställningar i svensk ekonomisk politik i ljuset av rapporten
och den del av den ekonomisk-politiska diskussionen som jag känner till. Det
handlar om överskottsmålet och arbetslinjen, som jag tycker har varit bra, och
sedan en lite mer kritisk fråga om Riksbankens mandat, penningpolitiken och
bostadsmarknaden. Det kan vara en tankeställare för framtiden, möjligen.
Låt mig börja med överskottsmålet. Jag förstår att det pågår en debatt här
om huruvida det ska ligga kvar på 1 procent eller om det kan justeras. Det finns
en bra analys av detta i rådets rapport liksom i Göran Hjelms artikel i
Ekonomisk Debatt för några veckor sedan. För mig förefaller analysen antyda
ungefär följande.
Den motivering och de argument som användes när överskottsmålet
inrättades var att man proaktivt skulle förstärka den offentliga ekonomin inför
den kommande demografiska förändringen. I detta syfte har överskottsmålet
fungerat bra. Om man endast skulle upprepa de tankegångarna skulle analysen
leda fram till att man nu utan större skada skulle kunna pruta på
ambitionsnivån och sänka målet till exempelvis 0. De argumenten ventileras
bra i rapporten.
Å andra sidan finns det många argument utifrån det nu rådande läget som
skulle motivera en försiktighet här. De skulle motivera att man faktiskt vill ha
kvar den ambitiösa målsättningen med ett 1-procentigt överskottsmål. Mycket
har att göra med försiktighetsmarginaler. I synnerhet måste man beakta att
Sverige även i framtiden, och kanske inte inom en så avlägsen framtid, kan
drabbas av en ny lågkonjunktur. Finansmarknadens problem kommer att
kvarstå, och det kan komma olika överraskningar från den europeiska
finansmarknaden. På nytt kan man störta på nollränterestriktionen i
penningpolitiken. Möjligen kan man alltså komma in i ett läge där den
offentliga ekonomin utmanas, och då vill man ha så starka offentliga finanser
som möjligt. Jag kan alltså mycket väl förstå rådets syn när man förespråkar
ett fortsatt överskottsmål. Detta var min första punkt.
Den andra punkten är ett område där jag skulle vilja ge extra beröm åt
regeringen och åt svensk ekonomisk politik över lag. Sveriges offentliga
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finanser har skötts proaktivt och försiktigt från och med 1990-talskrisen.
Budgetsaneringen mynnade så småningom ut i överskottsmålet och ett
finanspolitiskt regelverk. Detta har tjänat Sverige bra. Det har även
arbetslinjen gjort.
Den uttalade strävan att öka arbetsutbudet och få fler individer in på
arbetsmarknaden har sannolikt gett goda resultat även under lågkonjunkturen.
Det är något som är värt att betona här. Ofta visar sig dylika reformer svåra att
genomföra av politiska skäl i många länder.
Det finns också spridda tankegångar enligt vilka det inte är någon vits att
introducera strukturella arbetsutbudsreformer när det ändå finns arbetslöshet
och lågkonjunktur. Men jag tycker att den analys och den erfarenhet som vi
nu har från Sverige under denna lågkonjunktur starkt antyder att man även ska
sköta arbetsutbudet med robusta reformer, trots att man lider av en
lågkonjunktur.
Där finns det en positiv cirkel i och med att ju starkare ekonomisk potential
man har, det vill säga att man har starka framtidsutsikter om man kan öka den
framtida potentiella produktionen och sysselsättningen, desto mer utrymme
har man förstås i sin ekonomiska politik för att understödja efterfrågan även
under en långvarig lågkonjunktur som vi nu har haft. Å andra sidan: Ju mer vi
kan stimulera under lågkonjunkturen, desto mindre blir de långfristiga
förluster som är förknippade med lågkonjunkturen.
Det är omöjligt att än så länge ge någon exakt bedömning av effekten av
regeringens reformer. Men, som även John Hassler var inne på, Sveriges
prestation var bättre för att sysselsättning och arbetskraftsdeltagande varit
ganska bra under denna lågkonjunktur. Sysselsättningen och
arbetskraftsdeltagandet har ökat. Från och med 2010 har sysselsättningen ökat
med mer än 200 000 individer.
Där skulle jag gärna vilja dra en parallell med ett annat land som jag råkar
känna väl, nämligen Finland. Jag jobbar numera i Finland igen. Där har
ekonomin drabbats av både en negativ exportchock och en krympande
arbetskraft, vilket innebär att antalet individer i arbetsför ålder har börjat
minska. Det skapar i sin tur en ond cirkel eftersom det är mycket svårt att
motivera strukturella arbetsutbudsreformer när det är lågkonjunktur. Och
eftersom man ser en svag potentiell tillväxt framför sig har man inte råd med
kraftiga finanspolitiska stimulanser.
Jag ska visa några bilder. Jag har ritat denna indexbild strax före jul. Därför
kan dessa prognoser ha justerats lite grann. Men den kvalitativa punkten
kommer väl fram här. Denna indexbild visar BNP-utvecklingen i Sverige –
den röda linjen – och i Finland – den blå linjen. Ni kan se att från och med
2009 har Sverige återhämtat sig ganska bra, och man ligger nu redan ovanför
den förra konjunkturtoppen 2007, medan Finland i stort sett stagnerar. Det är
en mycket svagare ekonomisk utveckling där.
Då skulle nog många nu börja tala om Nokias svårigheter, exportchocker
och den finska skogsindustrins speciella problem och även om
euromedlemskapet. Det är den vanliga litanian av argument eller förklaringar
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till detta. I och för sig är alla befogade. Finlands export har drabbats av
negativa chocker. Det är också lite otur med Nokia.
Men det är mycket värdefullt att även titta på några andra bilder. Man kan
ta med i bagaget att det är från och med 2009 som sysselsättningsutvecklingen
i Sverige och Finland verkligen börjar divergera. På bilden har jag ritat ett
index av arbetskraften. År 2006 är det 100, och man ser att fram till 2009 var
utvecklingen av arbetskraften ungefär densamma i dessa länder. Men efter
2009 började utvecklingen av arbetskraften för individer mellan 15 och 64 år,
den tidigare definitionen, divergera mellan Sverige och Finland. Det är en
fortsatt ökning av arbetskraften i Sverige, medan den börjar stagnera i Finland.
Detta är en renodlad utbudsfaktor. Det påverkas förstås något av
efterfrågeläget men inte mycket. Detta påverkas mycket av demografin, alltså
ålderssammansättningen, men även lite grann av regeringens reformer i
Sverige. Men i Finland har det varit färre reformer.
Man kan observera att den divergerande BNP-utvecklingen sammanfaller i
tid med den divergerande utvecklingen av arbetskraften. Om man tittar på
sysselsättningen ser man förstås precis samma divergens. Det är från och med
2009
som
sysselsättningen
börjar
öka
i
Sverige,
medan
sysselsättningstillväxten i Finland är avsevärt sämre.
I den ekonomisk-politiska diskussionen får man ofta bemöta frågan: Vad är
vitsen med att öka arbetskraften när vi ändå har arbetslöshet och en
lågkonjunktur? Vitsen är just att man trots en lågkonjunktur kan främja
sysselsättning. Vad arbetslösheten beträffar har dessa två kurvor varit i stort
sett identiska. Trots att arbetskraften växer i betydligt snabbare takt i Sverige
är arbetslöshetstalen i stort sett desamma. Man kan alltså se en liten uppgång
av Sveriges arbetslöshet jämfört med Finlands runt 2009. Det är faktiskt precis
vad den så kallade sökmodellen skulle visa, alltså att när flödet till
arbetskraften är högre blir nivåerna i arbetslösheten aningen högre.
Men den stora bilden är ändå att sysselsättningsutvecklingen börjar
divergera mellan dessa länder vid precis samma tidpunkt som
arbetskraftsutvecklingen börjar divergera. Jag tror därför att det är en stor vits
med arbetsutbudsreformer, trots en lågkonjunktur. Det främjar
sysselsättningen. Det är bra för Sverige. Oavsett vilken regering som kommer
att finnas efter 2015 är det viktigt att man fortsätter att förstärka arbetslinjen,
så att sysselsättningen kan öka även under en lågkonjunktur trots hög eller
ökande arbetslöshet. Man kan i någon grad, som man också gör i
Finanspolitiska rådets rapport, tycka att den liksom arbetslösheten och den
höga jämviktsarbetslösheten är ett annat problem. Det är någonting som också
måste skötas. Men man kan ändå förstärka ekonomins potential genom
arbetslinjereformer trots konjunkturella problem. Det var min andra fundering.
Min tredje fundering gäller något som lite grann berörs i rådets rapport.
Bostadspolitiken nämns där men utan några utförliga analyser denna gång.
Men jag skulle gärna vilja peka på några potentiella problem, eller åtminstone
utmaningar, i framtiden för den nuvarande arbetsfördelningen i svensk
ekonomisk politik.
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I stora drag har nuvarande ramverk och ekonomisk-politiska institutioner
tjänat Sverige ganska bra. Man har en flytande växelkurs, en oberoende
centralbank, ett inflationsmål, och man har gett Riksbanken ett väldefinierat
och begränsat uppdrag. Man ska sträva efter ett inflationsmål på 2 procent.
Den teknik som Riksbanken använder sig av är någorlunda känd. Man justerar
reporäntan, och det finns en fin ekonomisk teori, modellering och empiriska
underlag som visar hur detta tar ekonomin till balans och 2-procentsmålet. I
ett sådant upplägg är finanspolitiken också viktig, men den har en något
underordnad roll i stabiliseringspolitiken.
Det som nu förefaller aktuellt för mig är att penningpolitikens tankegångar
och doktriner verkar vara i gungning. Efter finanskrisen har man bland
makroteoretiker och centralbanker börjat ifrågasätta det snäva inflationsmålet,
och det finns en livlig forskardebatt. Det är ett sammanträde i Portugal just i
dag där ECB-ledningen och de främsta makroexperterna finns samlade på
plats. Där diskuteras dessa nya penningpolitiska idéer.
Såvitt jag kan förstå och tolka den diskussionen verkar den så småningom
gå åt det hållet att man inte ifrågasätter inflationsmålet i sig. Jag förmodar att
det kommer att vara kvar. Men centralbankerna kommer möjligen att ha ett
mycket bredare uppdrag i att upprätthålla och bevaka den finansiella
stabiliteten. Diskussionen har gått mycket från pris- och lönesättningens
trögheter till finansmarknadens trögheter. Detta kommer eventuellt att
förändra centralbankernas roll. Det blir en mer proaktiv penningpolitik där
man ibland också måste omfördela resurser mellan olika grupper, till exempel
investerare eller deponenter och dylikt.
Det finns ingen bra, etablerad och allmänt accepterad teoribildning kring
det än. Men detta kan mycket väl mynna ut i ett penningpolitiskt tänkande som
ger ett bredare uppdrag åt centralbankerna och som utgår från att den
finansiella stabiliteten och inflationsmålet på något sätt blir beroende av
varandra. Man kan inte lika renodlat som hittills separera ut detta inflationsmål
och bevakandet av finansiell stabilitet.
När jag har försökt bekanta mig med den penningpolitiska diskussionen i
Sverige har jag möjligen kunnat skönja tecken på samma motsättning i
Sverige. Det finns en ganska seriös kritik av Lars Svensson om Riksbankens
räntebeslut. Han tycker att de är svåra att motivera utifrån endast
inflationsmålet. Man ser hushållens skuldsättning som ett orosmoment. Men
detta skapar å andra sidan ett problem för lönesättningen, eftersom
lönesättarna har utgått från 2-procentsmålet som har blivit ett ankare för de
löneavtal som förhandlas och träffas i Sverige. Men om räntepolitiken
kontamineras av frågor kring hushållens skuldsättning och bostadspriser kan
lönesättningen möjligen bli mindre effektiv.
Ett problemområde som Finanspolitiska rådet tar upp är att vi i Sverige har
en bostadspolitik som av strukturella skäl gör att många hushåll blir ganska
belånade. De får hög leverage, som man säger på engelska. De har en värdefull
bostad i sin tillgångsbalans och en hög grad av skuldsättning. Då blir hushållen
mycket beroende av variation i tillgångspriserna. Vi har en omfattande
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hyresreglering kvar. Å andra sidan är det ur skattesynvinkel gynnsamt att äga
sin bostad. Detta innebär på sätt och vis att det är banken som blir hyresvärd,
men hushållen blir mycket känsliga inför kapitalrisker.
I detta sammanhang har jag en bild som jag har lånat från
Konjunkturinstitutet som visar att även fem års inflationsförväntningar
möjligen har påverkats. Jag vet inte om detta är befogat. Men man skulle kunna
se en sådan lindrig lutning nedåt även i de femåriga inflationsförväntningarna.
Jag ska avsluta mina funderingar i detta sammanhang. Möjligen kommer
man även i Sverige att behöva ta ställning till Riksbankens måluppfyllelse.
Man bör fundera på, vilket rådet också rekommenderar, huruvida
bostadspolitiken borde läggas om för att lindra hushållens exponering och
möjligen uppmuntra en bättre fungerande privat hyresmarknad. Sedan måste
man fråga sig, om penningpolitikens roll förändras, om ett bredare mandat är
förenligt med Riksbankens oberoende. Jag har alltid tolkat läget som att en
oberoende ställning för en teknokratisk myndighet i en demokrati måste bygga
på att uppdraget och mandaten är mycket väldefinierade. Men om
centralbanken måste fatta svåra beslut och möjligen kommer att uppfattas som
en myndighet som främst tillgodoser exempelvis bankernas intressen, som
lönesättarna inte riktigt förstår, kan det skapa problem.
Men detta är snarare en framåtblickande oro som vi har. Vi har förstås alla
skäl att hoppas att dessa farhågor inte besannas.
Ordföranden: Nu ska finansministern få ge sina kommentarer både på
rapporten och på det som har sagts från Juhana Vartiainen. Därefter kommer
det att ges tillfälle för frågor och diskussion med utskottets ledamöter.
Finansminister Anders Borg (M): Jag ska börja med att säga att jag välkomnar
det arbete som rådet har gjort. Jag tackar både rådets ledamöter och
sekretariatet för ett mycket väl utfört arbete. Formen på rapporterna börjar bli
klarare och bättre, och jag tycker att det är en stor fördel att man i dessa
sammanhang jobbar med relativt återhållsamma och genomtänkta adjektiv.
Det tycker jag att rådet gradvis har börjat närma sig från att kanske initialt ha
varit lite mer vildsint, eller ostrukturerat.
I huvudsak tycker jag att rådets slutsatser är rimliga. Jag delar i huvudsak
de bedömningar som görs. Vi har haft en väl avvägd finanspolitik även i
budgetpropositionen för 2014. Det normala har varit att ekonomer har sagt att
möjligheterna att bedriva stabiliseringspolitik med finanspolitiken är väldigt
dåliga därför att man har en låg träffsäkerhet. Det gäller nog tyvärr även
generellt om vi tittar på EU-länderna just nu, där många länder har fört en
finanspolitik som har varit åtstramande under krisens värsta år. I Sverige har
vi alltså kunnat följa en linje där vi faktiskt har stimulerat rätt tydligt under
alla krisår. Vi har också haft en relativt positiv utveckling av arbetsmarknaden.
Min kanske mest centrala poäng är att jag också delar rådets slutsats om att
överskottsmålet bör kvarstå. Jag ska argumentera för det. Jag tycker att detta
är den absolut sämsta tänkbara tidpunkten för att avskaffa överskottsmålet. Vi
står inför en mycket besvärlig internationell utveckling där de få och svaga
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skyddsvallar som vi kan skapa runt Sverige kommer att vara av väldigt stor
betydelse. Den slutsatsen tycker jag att det är mycket bra att rådet drar.
Tittar man på hur läget har sett ut i Sverige under de senaste åtta eller de
senaste fyra åren har Sverige haft en högre tillväxttakt än jämförbara länder.
Här ser vi 14 europeiska länder och för den delen USA. Ackumulerat har BNPtillväxten i Sverige varit den högsta under åttaårsperioden. Om vi tar in
kommissionens prognoser för 2014 ser det ut som att vi faktiskt är det EUland av de utvecklade som har haft den högsta tillväxten också under den
senaste mandatperioden. Vi har samtidigt också haft det starkaste finansiella
sparandet av dessa länder, både under fyraårsperioden och under
åttaårsperioden. Det omsätts i att vi också är det enda landet i denna krets som
faktiskt har upplevt en minskad skuldsättning. Detta tycker jag naturligtvis är
positivt.
Man ska också konstatera, precis som rådet gör, att arbetsmarknaden har
utvecklats förhållandevis väl. Vi har haft en kraftig ökning av arbetskraften
under dessa år. Det har också omsatts i en relativt stark ökning av
sysselsättningen, starkare än vad de flesta andra länder har uppnått. Man kan
notera att det land som i någon utsträckning kan konkurrera med Sverige är
Tyskland. Det är intressant därför att det är ett land som har fört en väldigt
likartad politik med en tyngdpunkt på just arbetsmarknadsreformer, även om
man har legat lite tidigare än vi med dessa reformer.
Sverige har nu också den högsta sysselsättningsgraden av de jämförbara
europeiska länderna. Det kan noteras trots att vi har haft en relativt ogynnsam
demografisk utveckling under samma period. Detta – får man naturligtvis
också konstatera – beror inte på att vi har köpt oss en starkare arbetsmarknad
med sämre löneutveckling, utan tvärtom har den reala disponibelinkomsten
under perioden stigit snabbare än i de flesta andra länder. Man kan till exempel
notera att det land som ur arbetsmarknadsperspektiv kanske har klarat sig
hyggligt i jämförelse med Sverige, nämligen Tyskland, har haft i runda slängar
en femtedel av vår reallöneökning. I Tyskland har man med stor sannolikhet
fått en bättre arbetsmarknadsutveckling därför att man har haft en väsentligt
sämre reallöneutveckling för vanliga människor. Det är naturligtvis ett val man
kan göra. Men utvecklingen i Sverige visar att man kan ha både en rätt stark
reallöneutveckling och en stark sysselsättningsutveckling.
Tittar man på arbetslösheten är Sverige nu, när vi tittar på personer över 25
år, ett av de länder som har lägst arbetslöshet. Tittar man på gruppen mellan
15 och 24 år ligger arbetslösheten ungefär på genomsnittet för Europa. Då kan
man konstatera att när krisen inleddes tillhörde vi toppländerna, och vi har rört
oss från toppen ned till genomsnittet. Men 23,4 procent är naturligtvis en
mycket hög ungdomsarbetslöshet, och det är ett kvarstående viktigt problem
för Sverige.
Då är det intressant att notera att rådet anser att vi också bör titta på andelen
inaktiva som ligger väsentligt lägre också i de yngre åldersgrupperna. Där kan
man igen notera att Sverige och Tyskland, som har prioriterat
arbetsmarknadsreformer och tydliggjort arbetslinjen, också är de länder som
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har haft en bättre utveckling. Möjligtvis kan man göra reflexionen att om
Spanien, Grekland och ett antal andra länder har gjort mer betydande
strukturreformer kan man anta att läget kommer att förbättras för dem
framöver.
Rådet drar också en del slutsatser om inkomstfördelningen. Vi har haft en
rätt kraftig ökning av skillnaderna, både när vi har tittat på koncentrationen av
de högsta inkomsterna och på spridningsmåtten. Denna ökning ligger i allt
väsentligt under perioden före 2006. Detta är naturligtvis lite förvånande. Om
man hade sagt till den samlade kåren av experter att vi skulle ha den värsta
ekonomiska krisen sedan depressionen, tror jag att många hade gjort
bedömningen att det fanns en risk att det skulle ha lett till ökade ekonomiska
skillnader mellan människor. Så har det alltså inte blivit, utan tvärtom
förefaller det vara så att den mycket snabba ökning som vi hade framför allt
under den sista delen av denna period, 2002 – 2006, har brutits. Det kan noteras
att i stort sett hela ökningen av Gini-koefficienten ligger före 2006, och i
princip hela ökningen av koncentrationen av disponibelinkomster i grupp 10
ligger före 2006.
Min tes är att det finns skäl till detta, och det är att när man tittar på
jobbskatteavdraget och politiken kring arbetslinjen kan man inte bara värdera
det utifrån de kortsiktiga direkta inkomstfördelningseffekterna, utan man
måste titta på någonting mycket viktigare, nämligen den bredare
välfärdsfördelningen. När det gäller välfärdsfördelningen, alltså vilka
möjligheter man har att styra över och forma sitt liv och vilka likartade
möjligheter man har, har arbetsmarknadens betydelse en absolut särställning
därför att just närvaron på arbetsmarknaden har väsentligt större effekter på
välfärdsfördelningen än den enkla och kortsiktiga inkomstfördelningen.
Det faktum att arbetskraften och sysselsättningen har ökat är förmodligen
också
en
väldigt
viktig
och
bidragande
orsak
till
att
inkomstfördelningsökningen före 2006 har brutits. Tack vare att vi har pressat
tillbaka utanförskapet har vi också fått en väsentligt bättre välfärdsfördelning.
Det är intressant att notera att både SCB:s och Finansdepartementets mått
på helårsekvivalenser, alltså personer som står utanför arbetsmarknaden, har
gått ned mycket kraftigt. Jag tror helt enkelt att detta är ett orsakssamband. När
människor kommer ur fattigdomsfällor och inaktivitetsfällor och vi inte längre
har stora inflöden i förtidspensioner, sjukskrivningar och arbetslöshet på det
sätt som vi historiskt har haft, då ökar också möjligheterna att vara på
arbetsmarknaden och därmed också förbättra sin livssituation. Då får det också
konsekvenser på inkomstfördelningen. Då minskar riskerna för växande
klyftor.
Detta återspeglas i att Gini-koefficienten i den senaste statistik som vi har
från Eurostat är den lägsta i Sverige av de jämförbara länderna. Vi har
samtidigt den minsta andelen med låg materiell standard, vilket kanske är det
mest relevanta måttet eftersom det speglar hur människor med låg standard
faktiskt lever, alltså vilka boendemöjligheter de har och vilka möjligheter de
har att konsumera livsmedel och annat. Den har också minskat under dessa
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krisår. Det tror jag är en effekt av att vi har en större rörlighet där människor
går in på arbetsmarknaden, och fler går upp i arbetstid och arbetar heltid.
Därmed förbättrar många sin situation.
Många skulle hävda att det finns en motsatsställning mellan stigande
disponibelinkomst och fördelning i så måtto att man köper bättre inkomster till
priset av ökad spridning. Det relevanta och intressanta här är att Sverige har
haft en mycket kraftig ökning av reala disponibelinkomster under denna period
och samtidigt inte har upplevt en ökad spridning i inkomsterna. Det kan vara
värt att notera att man i många andra länder har haft en mycket svag real
disponibelinkomstökning och samtidigt haft kraftigt ökande klyftor. Tittar
man på länder som USA och Storbritannien, där man har haft en relativt svag
disponibelinkomstutveckling inte bara under dessa 10 år utan under de senaste
20 åren och samtidigt har haft ökande klyftor, då landar man i att vanliga
löntagare har fått en väldigt liten förbättring, medan vi i Sverige faktiskt har
klarat av att åtminstone under de senaste 8 åren ha haft en bra
disponibelinkomstutveckling utan ökade klyftor.
Nu tänkte jag säga någonting om ett par punkter kring vad Finanspolitiska
rådet säger, och jag ska försöka delge delvis annorlunda bedömningar. Vi kan
konstatera att rådet menar att vi bedrev en väl avvägd finanspolitik i
budgetpropositionen 2014. Man ska också komma ihåg att det är den slutsats
som rådet har dragit även för 2011, 2012 och 2013.
Man är lite bekymrad över att vi valde att göra ytterligare stimulanser med
permanenta åtgärder 2014. Jag delar inte alls rådets bedömning där. Jag tror
att makroekonomer fäster alldeles för stor vikt vid stabiliseringspolitik och har
en övertro på kortsiktiga och så kallade tillfälliga åtgärder. I den politiska
debatten blir tillfälliga åtgärder nästan alltid i nästa led en neddragning av
infrastrukturinvesteringar, utbildningsplatser eller yrkesvuxplatser. Året efter
beskrivs det alltid som en kraftig neddragning.
Därmed tenderar den där typen av tillfälliga åtgärder att fastna i systemen,
och så blir de inte tillfälliga utan permanenta. Har man då valt tillfälliga
åtgärder med en inriktning som har en mycket liten effekt på långsiktig
tillväxt, då har man i realiteten försämrat den ekonomiska potentiella tillväxten
eftersom man då har höjt utgiftsnivån på ett sätt som kanske inte var motiverat.
Sedan måste man följa upp det med skatter som sänker tillväxten. Det är detta
som har varit risken med en stabiliseringspolitik som långsiktigt försämrar
ekonomins funktionssätt.
Därför är det viktigt att stabiliseringspolitiken bedrivs med långsiktigt
riktiga åtgärder, alltså åtgärder som ger stimulans men som också långsiktigt
förbättrar ekonomins funktionssätt.
Då kan man notera att rådet säger att jobbskatteavdraget har betydande
effekter på sysselsättningen, och John Hassler konstaterade här att det är i
synnerhet jobbskatteavdraget som ökar sysselsättningen på lång sikt. Då är det
enligt min uppfattning särskilt motiverat att använda den typen av åtgärder när
man bedriver stabiliseringspolitik. Där har vi olika syn.
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Jag tror att de flesta finansministrar i dag tenderar att vara på min sida och
att akademikerna är på den andra sidan. Det tror jag beror just på att
akademikerna tenderar att fokusera för mycket på stabilisering och har en
övertro på vad som är tillfälligt. Jag tror att tillfälliga åtgärder i en politisk
miljö helt enkelt inte fungerar, utan man måste göra det som är långsiktigt rätt
för ekonomin som helhet. Akademiker får vara mer kortsiktiga, så får vi
beslutsfattare försöka sikta på det som är långsiktigt riktigt.
När det gäller överskottsmålet delar jag med emfas den slutsats som rådet
drar. Detta tycker jag är den kanske allra viktigaste slutsatsen i rådets rapport,
och jag ska försöka förklara varför.
Till att börja med är Sverige en liten och exportorienterad ekonomi. Vi får
aldrig glömma bort hur utsatta vi är. Det finns en väldig naivitet om hur vi tror
att världsekonomin fungerar. Det finns nu ett antal betydande risker mot oss.
Dels är det en påtaglig förstärkning av globaliseringen som ligger framöver
och som kommer att sätta press på inte minst sysselsättningen i svenska
exportföretag, dels är det en underliggande oro för den europeiska ekonomin,
där vi alltså har en oerhört kraftig skuldsättning i offentliga ekonomier och där
man nu ligger nära 100 procent eller över 100 procent. Detta kommer att göra
att vi under nästa kris med rätt betydande sannolikhet kommer att hamna i rena
skuldomstruktureringsdiskussioner relativt tidigt och att möjligheterna till
stabiliseringspolitik kommer att vara uttömda väldigt snabbt.
Om man tror att stabiliseringspolitik är viktigt är det mer viktigt än normalt
att hålla fast vid våra möjligheter att ha de skyddsvallarna. Vi har inte mycket
annat att sätta emot. Om det är något vi ska lära oss är det att skyddsvallen är
överskottsmålet. Det vore absolut olämpligt att avskaffa detta nu. Vi ska arbeta
oss tillbaka så att vi har en buffert och en säkerhetsmarginal före nästa
lågkonjunktur. Allt tyder på att nästa lågkonjunktur kommer att bli brutal. Då
bör vi ha de skyddsvallar vi kan ha.
Jag ska inte ägna mer tid åt att upprepa rådets argument, men jag vill till
finansutskottets ledamöter säga att om jag ska dra en slutsats av de 25 år jag
har jobbat med ekonomisk politik är den att hålla fast vid överskottsmålet. Det
är det enda vi har som skyddar oss när saker och ting går åt pipan. Det gäller
för de kommande fyra åren och under all tid som åtminstone jag kan
överblicka.
När det gäller tolkningen av överskottsmålet har Finansdepartementet och
Finanspolitiska rådet lite olika syn. Jag ska försöka förklara varför jag menar
att vår syn är mer rimlig och att det finns en del betydande risker förknippade
med rådets syn.
Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att överskottsmålet ska
tolkas utifrån att när det är balans i resursutnyttjandet bör det vara ungefär 1
procents överskott. Om resursutnyttjandet är lågt bör den ekonomiska
politiken åtminstone göra något för att stötta och då bör vi ligga under 1
procent. Vid ett högt resursutnyttjande bör vi rimligen ligga över 1 procent.
Jag vill också understryka den sista punkten på bilden. Jag är orolig för
tendensen att tro på mekaniska tolkningar av indikatorer. Den erfarenhet vi har
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av snart 20 år av stabiliseringspolitik som fungerar i Sverige i Riksbanken och
i Finansdepartementet är att man måste jobba med samlade bedömningar. All
övertro på ett enskilt intermediärt mellanliggande mål är farlig. Om man tror
att det är KPIX, producentpriser, strukturellt sparande, något bakåtblickande
eller en framåtblickande indikator är nog erfarenheten från Sverige och andra
länder att så snart man valt den riktningen har man valt fel. Man måste hålla
fast vid samlade bedömningar där riskbilden är av avgörande betydelse och
jobba med ett bredare perspektiv.
Hur ska man förstå överskottsmålet, och varför riskerar rådets syn att bli
kontraproduktiv och besvärlig?
Om överskottsmålet ska vara en styråra för den ekonomiska politiken måste
det ses framåtblickande. När vi som politiker lägger fram en budgetproposition
får den effekt för nästa år, sedan året därpå och året därpå. Det brukar normalt
sett vara att åtgärden gradvis träder i kraft under de kommande två åren och
därför av naturnödvändighet bör sikta på ett perspektiv på tre fyra år framåt.
Om vi har ett öppet outputgap bör politiken läggas så att vi kommer tillbaka
till 1 procents sparande.
Det går inte att bedriva en bakåtblickande politik där man tar med sig de
historiska genomsnitten från en 5–15-årsperiod. Då riskerar man att få en
politik som är felaktig för den situation vi har i ekonomin.
Här finns ett allvarligt problem med hur rådet resonerar. Om rådet säger att
vi 2018 ska ligga på 1 procents överskott i genomsnitt för 5–20 års
bakåtblickande perspektiv ska vi komma ihåg att i den 20-årsperioden ligger
både 90-talskrisen och den nuvarande krisen med. I 10-årsperioden täcker vi
in hela krisperioden, och även den sista 5-årsperioden täcker in ekonomins
återgång ur en djup kris.
Att hävda att man under en kombination av 90-talskrisen och the great
recession skulle ha 1 procent i genomsnittligt överskott är helt enkelt att
argumentera för en obalanserad och ogenomtänkt finanspolitik som skulle
bidra till högre arbetslöshet och större ekonomiska svängningar. Jag förstår att
rådet ska utvärdera delvis bakåtblickande, men med det sätt man formulerar
sig på och arbetar med frågan riskerar man att säga till finansministrar att om
de ska uppfylla överskottsmålet ska de föra en obalanserad politik. Rådet säger
i dag att politiken har varit väl avvägd under åren, och ändå konstaterar man
att den avviker mot överskottsmålet. Det är helt enkelt ett farligt feltänk som
riskerar att leda till att vi får en alltför stram finanspolitik framöver. Jag inser
att rådet gör på sitt sätt, men jag tycker att rådet verkligen borde fundera över
formuleringarna. De ger inte intrycket att man har ägnat tillräcklig tid åt
diskussionen i rådet. Man borde helt enkelt fundera igen på ett mer
genomgripande sätt.
Jag ska ge ett exempel för att belysa hur besvärligt det är. Vi bedrev
budgetarbete 2007 – jag tar med det året eftersom det finns överskott från 2008
och det därför inte kan handla om att vi vill ursäkta underskott. År 2007
upplevde jag att vi hade ett högt resursutnyttjande. Vi hade ett stort överskott.
Det var ett över-överskott i förhållande till 1 procent samtidigt som Sverige
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bedömdes ha långsiktigt uthålliga finanser. Utifrån rådets tolkning borde vi
2007 när vi lade fram budgeten för 2008 ha fört en expansiv finanspolitik. Vi
valde att absolut inte göra det utan att i stället föra en mycket stram
finanspolitik. Vi hade gjort omfattande strukturreformer redan 2007. Sedan
tillämpade vi principen att alla permanenta åtgärder skulle finansieras med
permanenta förstärkningar. Det ledde till att vi fick en stram politik i
förhållande till praktiskt taget alla andra länder, och det finansiella sparandet
steg. Detta skedde trots att ett positivt BNP-gap, ett högt sparande,
sjuårsindikatorn, strukturellt sparande indikerade att vi här skulle ha gjort
något annat. Om vi hade gjort det hade rådet kanske sagt att vi hade fört en
obalanserad politik men uppfyllt överskottsmålet.
Det här är det jag tycker är det pedagogiska och intellektuella dilemmat för
rådet. Om politiken är välbalanserad är den i överensstämmelse med
överskottsmålet. Om den är obalanserad är det ett bekymmer. Jag tror att det
helt enkelt bygger på att rådet bör fördjupa och tänka igenom frågan mer
noggrant än vad man har gjort. Om man vidhåller den uppfattning man har ber
man helt enkelt finansministern att lägga fram budgetar som blir obalanserade
och som leder till illa avvägd ekonomisk politik. Det är under den enda
omständigheten rådet kan säga att överskottsmålet är uppfyllt. Det är ett
felaktigt resonemang.
Rådet har också ett resonemang som jag vill varna för, och det gäller
strukturellt sparande. Rådet förefaller vara av uppfattningen att strukturellt
sparande kan ge ökad tyngd i den ekonomiska politiken. Det tror jag inte alls
på. Jag tror att det går rätt mycket i motsatt riktning till hur de flesta
centralbanker och finansdepartement i dag resonerar. Jag tror att
erfarenheterna av outputgap är relativt dåliga. Det är skakiga mått som har en
svag teoretisk grund och som är mycket svåra att tolka. Jag ska försöka att
beskriva hur besvärliga de är.
Den här bilden visar osäkerheten i bedömningarna av resursutnyttjandet när
vi bara tittar på kommissionens ekonomiska bedömningar och vi bara tittar på
utfall. Till detta kan läggas OECD:s, IMF:s, KI:s och Riksbankens
bedömningar av outputgapet. Då skulle ni inse att bara i det bakåtblickande
perspektivet skulle vi i princip täcka hela utrymmet som finns. Om vi sedan
ska lägga till de outputgap som finns i prognoserna, de som är relevanta för
när besluten fattas, skulle vi ha en ännu större spridning i graferna. Till
exempel år 2006 eller 2007 kan man antingen ha ett balanserat
resursutnyttjande eller ett mycket högt. År 2006 kan man antingen ha ett
måttligt resursutnyttjande eller ett högt. Det är inte något som har att göra med
att EU-kommissionen använt dåliga metoder som snabbt kan rättas till genom
att anställa en duktig ekonometriker som kopierar en bra teknik. Det är så det
är. Riksbanken har många gånger jobbat igenom frågan, och man landar alltid
i slutsatsen att det egentligen inte finns någon vettig ram för att förstå hur man
mäter resursutnyttjande på ett relevant sätt för en framåtblickande politik.
Osäkerheten i måtten är så stora. Det är det som gör att Federal Reserve, ECB,
Bank of England och Riksbanken har landat i slutsatsen att mått för
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resursutnyttjande eller mått för strukturellt sparande är högst osäkra. Så stor är
osäkerheten för vad som är ekonomins potentiella växtkraft, och det är också
en lika stor osäkerhet om den faktiska tillväxten så att den blir svår att hantera.
Jag tror inte att man ska övergå från modellen med en samlad bedömning
och i stället börja fokusera på strukturellt sparande. Jag tror att man ska fästa
en viss vikt vid alla indikatorer. Det finns säkert skäl för Finansdepartementet
att se över de bakåtblickande indikatorerna respektive sjuårsindikatorerna. De
är inte speciellt väl funna. Men jag tror inte att den översynen ska landa i att
välja ett annat mått, till exempel strukturellt sparande, som det avgörande
måttet. Jag tror helt enkelt att vi får erkänna att vi ekonomer inte vet så mycket
om hur ekonomin fungerar att vi kan skapa ett perfekt mått. Här måste det bli
samlade bedömningar där vi tar in olika indikatorer på hur resursutnyttjandet
ser ut, till exempel löneökningar, inflationsförväntningar, prisstegringstakt i
tjänstesektorn, producentpriser – all den information som vi normalt tvingas
ta in i våra bedömningar. Sedan får vi väga in riskbilden och därefter
bestämma politiken.
Idén att man ska ersätta samlade bedömningar med ett enskilt mått fungerar
helt enkelt inte.
Här är en bild med de viktigaste slutsatserna. Överskottsmålet bör ligga
fast. Det är centralt för Sverige, som är en liten, öppen och sårbar ekonomi, att
vi har skyddsvallar. Vi riskerar att råka ut för en brutal internationell
utveckling framöver. Vi har stora obalanser i vårt närområde, framför allt i
termer av hög skuldsättning i den offentliga sektorn. Det kan sammantaget
leda till att vi riskerar att få en brutal utveckling i nästa lågkonjunktur. Om vi
inte har byggt skyddsvallar för det kommer vi att sitta illa till. Enligt min
uppfattning är det här en extremt illa vald tidpunkt för att göra en översyn av
överskottsmålet, och jag tycker att vi ska hålla fast vid det riksdagen ställde
sig bakom när vi senast lade fram en skrivelse, nämligen att det är en översyn
som bör göras kanske vart tionde år. Då bör nästa översyn ligga någonstans
bortåt 2025 eller 2024. Det kan vara ett rimligt perspektiv.
För den kommande tioårsperioden ser jag inte att det är vare sig rimligt att
göra en översyn eller rimligt att avvika från överskottsmålet. Det ska vi hålla
fast vid som styråra. Sedan kan man ha synpunkter på en del teknikaliteter om
hur man ska tolka överskottsmålet och strukturellt sparande. Det är viktiga
frågor som jag gärna fortsätter att diskutera med rådet, men den avgörande
punkten är att överskottsmålet bör ligga fast.
Ordföranden: Klockan är nästan exakt 10.40, det vill säga vi är exakt där vi
ska vara enligt schemat. Det är nu dags att inleda diskussionen med utskottets
ledamöter, rådet, opponenterna och finansministern. Vi kommer att ge
möjlighet till den som vill att ställa frågor även till Oskar Nordström Skans.
Jag ber ledamöterna att ange tydligt om det är någon särskild de vill ställa
frågorna eller kommentarerna till. Vi gör som vi brukar, nämligen ett par
frågor i taget. I första rundan innebär det vice ordföranden och jag.
Socialdemokraterna företräds här av Fredrik Olovsson.
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Jag vill tacka alla inledarna. Syftet med övningen, som också framgår i
rapporten och i instruktionen till rådet, är att verka för en ökad offentlig
diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Vi ser fram emot en
spänstig sådan.
Fredrik Olovsson (S) vice ordförande: Fru ordförande! Tack också till de
personer som har hållit föredragningar under förmiddagen.
Årets rapport innehåller en hel del intressant och matnyttigt – som alltid.
Rådet belyser inte minst en situation där arbetslöshet och långtidsarbetslöshet
riskerar att växa sig fast på höga nivåer. Jag tycker också att avsnittet om
växande klyftor bidrar med lite nya infallsvinklar till diskussionen om
jämlikhet – eller snarare ojämlikhet.
Jag tänkte ändå framför allt uppehålla mig vid frågan om budgetmål, som
är en central del i rådets uppdrag. Jag måste ändå kommentera det
finansministern sade nyss. Det är olyckligt om utvärderingen om hur man når
ett överskottsmål i slutändan handlar om vilken bedömning finansministern
gör och att det inte finns något mer konkret att ta på än en samlad bedömning
som inte minst ett valår kan ha smittats av andra saker än ekonomiska
fundamenta.
Det finns stora underskott i de offentliga finanserna. Det gör att regeringen
bryter mot överskottsmålet, som vi ser det. Det konstaterade Finanspolitiska
rådet redan i förra årets rapport, och rådet gör samma konstaterande i år.
Tidigare har det kompletterats med ett omdöme om att rådet trots allt har ansett
att finanspolitiken varit väl avvägd. I årets rapport slås det inte fast. På flera
ställen i rapporten pekar man i stället på att det finansiella sparandet är för lågt
och att det är svårt att hävda att politiken är väl avvägd. Den var det möjligen
i finansministerns sinnevärld när han lade fram sin budgetproposition, men i
verkligheten ser det lite annorlunda ut.
Jag ställer mina frågor framför allt till John Hassler. Hur menar rådet att en
väl avvägd politik hade gestaltat sig under perioden? Vilka konsekvenser mer
detaljerat får avvikelsen från överskottsmålet för finanspolitiken de
kommande åren?
Ordföranden: Näst i storleksordningen är (M), som företräds av mig i den här
rundan.
Jag tar framför allt fasta på bakgrunden i den bild som Juhana Vartiainen
visade om arbetskraftsförändring och sysselsättningsutveckling vid en
jämförelse av Sverige och Finland. Båda länderna är, som bekant, små och
öppna ekonomier. Där syns en tydlig skillnad till svensk fördel efter de senaste
årens reformer, främst mot bakgrund av att arbetade timmar ökar – särskilt
bland kvinnor.
Jag skulle vilja rikta in mig på arbetskraft och sysselsättning i mina frågor.
De kommer att bli två.
Om man reflekterar över Sverige och Finland, och även Sverige jämfört
med länder som till exempel Danmark och Irland, ser man att olika
finanspolitik ger olika resultat i arbetskraft under och efter krisår och oavsett
befolkningsutveckling.
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På sidorna 84 och 85 i rapporten beskrivs arbetade timmar för kvinnor
respektive män. Det är en tydlig skillnad till kvinnornas fördel. Där resonerar
rådet om att det kan finnas två skäl. Vi ser att med samtliga indikatorerna i
tabellerna har arbetade timmar per kvinna ökat tydligt, särskilt efter krisen,
medan det inte har varit samma tydliga återhämtning för män. Båda minskade
under krisen men något mer för män. Rådet resonerar om två möjliga skäl till
detta, dels att män, allt annat lika, drabbas hårdare när exportindustrin går ned
eftersom det finns en större andel män där, dels att det kan vara en långsiktig
trend mot ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden.
Jag vänder mig till John Hassler och Juhana Vartiainen. Bland annat vill
jag be er båda reflektera över även i fortsättningen prioriterade reformer som
påverkar just kvinnors deltagande på arbetsmarknaden – om det finns något
särskilt att ta fasta på. Det är mycket resonemang om ungdomar, men finns det
skillnader i effekt för kvinnor respektive män? Vidare vill jag veta om det
hänger på exportindustrin framöver. Det gör det naturligtvis i en liten och
öppen ekonomi. I ett scenario där Sverige fortsätter att vara en liten och öppen
ekonomi i hård internationell konkurrens där konkurrenstrycket ökar, vilka
reformer är då särskilt högt prioriterade för att fortsätta att stärka svensk
exportindustris konkurrenskraft? Det är viktigt för både kvinnor och män.
Professor John Hassler, Finanspolitiska rådet: Jag ska börja med att kommentera Fredrik Olovssons frågor. Vi noterar i rapporten att givet regeringens egna
bedömningar i höstas finns det inget som säger att nivån på sparandet inte var
förenligt med en väl avvägd stabiliseringspolitik.
Vi noterar också att det redan då fanns en del olika bedömningar av behovet
av stimulansåtgärder. Sedan dess har kunskapsläget förändrats en del. Vi
menar nu att även om det inte är helt klart finns en betydande risk för att det
finansiella sparandet för 2014 är för lågt i förhållande till konjunkturläget. Vi
noterar att det inte är ett hot mot de långsiktiga finanserna och inte heller mot
trovärdigheten för den offentliga sektorns finansiella stabilitet. Men vi tror att
det kommer att bli svårare att komma tillbaka till överskott än vad det annars
skulle ha blivit med ett mindre underskott för 2014. Vi noterar också att det
återigen finns olika bedömningar där – enligt Konjunkturinstitutet och
Ekonomistyrningsverket – besparingsbetinget blir besvärligare än vad
regeringen själv tror. Vi hade kanske velat se en diskussion om
konsekvenserna av att regeringens bedömningar här inte visar sig vara riktiga
utan snarare i linje med Konjunkturinstitutets.
Diskussionen illustrerar att man måste göra en bedömning av det
strukturella sparandet på sikt. Även om man av olika skäl anser det befogat att
använda sig av permanenta åtgärder i stabiliseringspolitiskt syfte leder det inte
till att man kommer ifrån behovet av att återta den finansiella konsekvensen
av de åtgärderna. De måste göras på ett annat sätt. Där tror vi att det är en
poäng att ha ett regelverk som stöttar detta. Vi kan inte ha ett regelverk som
egentligen bara säger att regeringen i varje läge ska föra en bra politik. Vi
måste ha ett regelverk som lite mer tydligt säger huruvida det finns en
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avvikelse eller inte. Notera att vi inte använder ordet brott mot ramverket eller
överskottsmålet utan vi använder ordet avvikelse. Vi menar att en sådan finns.
Till skillnad från finansministern menar vi att det inte alls är något
pedagogiskt problem att det finns en avvikelse från ramverket som samtidigt
kan vara förenlig med en välbalanserad politik. Det är av anledningen att den
slutliga utformningen av politiken förstås måste göras utifrån en samlad
bedömning av läget. Frågan om det finns en avvikelse från ett regelverk är en
annan sak. Vi kan inte ha ett regelverk som bara säger att det ska ske en samlad
bedömning och bedöma vad som är rätt politik.
Jag vill gärna lämna över till Oskar Nordström Skans att besvara frågorna
om arbetsmarknadspolitiken.
Oskar Nordström Skans, Finanspolitiska rådet: Det var lite svåra frågor att
svara på. I linje med vad finansministern sade är vi lite bakåtblickande snarare
än framåtblickande. Så ser vi på vårt uppdrag. Vi ska snarare bedöma vad som
har hänt. Det ligger inte riktigt i vårt uppdrag att föreslå vilka reformer som
ska gå framåt. Framför allt känns det lite svårt att vid sittande bord tänka ut en
reformväg framöver.
Ordföranden: Frågan syftade snarare på reformer som har särskild effekt i de
avseendena. Det kan gärna vara lite bakåtblickande också.
Oskar Nordström Skans, Finanspolitiska rådet: Jag tror ändå att jag måste
passa på frågan. Jag vet inte om John hade något klokt att säga om
exportindustrin. Det man kan säga är att exportindustrin av naturliga skäl är
mer utsatt för den typen av chock som vi har haft nu. Det är väl inte osannolikt
att exportindustrin kommer att möta större varians framöver. Det finns en
koppling mellan att den variansen drabbar män i högre utsträckning än
kvinnor. Tyvärr, jag kan inte ge något riktigt bra svar.
Juhana Vartiainen, VATT, Helsingfors: Det var en kommentar om större
ökning av kvinnornas arbetskraftsdeltagande och arbetade timmar under
återhämtningen. Där ser jag även effekterna av jobbskatteavdragen och skiftet
mellan industri- och tjänstesektorn.
Den långfristiga trenden har nog främst att göra med hur
ansvarsfördelningen fungerar hemma, det vill säga kvinnors och mäns
ställning på arbetsmarknaden är en spegelbild av arbetsfördelningen och
ansvarstagandet i hemmet. Alla åtgärder som gör att det senare blir mer
symmetriskt kommer också att främja kvinnornas arbetskraftsdeltagande. En
före detta forskarkollega till mig, Thomas Andrén, gjorde en bra studie när vi
arbetade tillsammans på Konjunkturinstitutet om hur just avbrott i kvinnornas
arbetskarriärer avsevärt försvagar deras ställning på sikt på arbetsmarknaden.
Även efter det att kvinnan har återvänt till arbetet går det att med hjälp av
ekonometriska metoder observera en effekt av dessa avbrott under en längre
tid. Det handlar om åtgärder som gör att arbetsfördelningen hemma blir mer
symmetrisk. Detta ”hemvårdsbidrag” är problematiskt i detta avseende.
Jag vet inte hur en sådan kalkyl i dag skulle se ut i Sverige. Man borde alltid
sträva mot att kostnaden för arbetsgivaren för barnafödandet inte är hög för en

214

BILAGA 5 PROTOKOLL FRÅN ÖPPET SEMINARIUM OM FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT

2013/14:FiU20

kvinnlig medarbetare. Regelverket och föräldraförsäkringen borde fungera på
ett symmetriskt sätt.
Finansminister Anders Borg (M): Jag vill gärna fortsätta diskussionen med
rådet om samlade bedömningar. Man kan notera att vi här har en sits där rådets
ordförande säger att det finns en avvikelse från målet och finansutskottets vice
ordförande säger att vi bryter mot överskottsmålet. Bara det är en tydlig
illustration av att rådets sätt att använda begreppet inte fungerar i en bredare
diskussion. Då blir huvudkritikpunkten mot finanspolitiken att vi bryter mot
överskottsmålet och ska föra en väsentligt stramare politik. Jag skulle varna
för att bidra till en sådan utveckling. Jag tycker att vi har sett i andra länder att
en stram finanspolitik i perioder av lågt resursutnyttjande är kostsamt för
samhället. Jag delar inte den uppfattningen.
Jag har i många år fört diskussionen med akademiker i olika roller här, i
Finansdepartementet, i Riksbanken och på marknaden. Det finns en akademisk
lust att säga att en samlad bedömning, som många policy makers på Federal
Reserve, ECB och på Finansdepartementet landar i, är mer otydlig. Så vill man
hitta ett fantastiskt ekonometriskt utvecklat mått som ska samla all information
och i stället bli en indikator.
Det är inte så att en samlad bedömning är att vi bara ska tycka till. Den
bygger på att man i stället får jobba sig igenom olika mått på outputgap, att
man inte väljer ett utan använder olika typer av statistiska metoder, att man
tittar på barometerdata så att vi vet hur industrin bedömer sitt
resursutnyttjande, att man gör en detaljerad sektorsvis analys av löner för att
se om det är just inhemska sektorer som tenderar att vara mer
kostnadsdrivande. Lönerna ökar. Man tittar på produktivitetsutveckling för att
bedöma vad vi långsiktigt klarar som är förenligt med inflationsmålet, man
tittar på olika prisstegringsmått av konsumentprisindex, rensat för ränta och
för energi- och matpriser som är mer volatila, tittar på producentpriser, olika
delindex och inflationsförväntningar.
Man måste naturligtvis också göra bedömningar av faktiskt finansiellt
sparande och olika delkomponenter, till exempel hur skatteintäkter och utgifter
utvecklats. Det är en sak om det finns stigande utgifter på grund av krig i
Syrien och en annan om det finns en underliggande utgiftstrend. Sedan måste
man värdera hur skuldutvecklingen ser ut både kortsiktigt och långsiktigt.
Nu tycker de flesta att det är komplicerat och att många olika faktorer ska
vägas in. Det är därför jag tror att många akademiker har tröttnat långt tidigare.
Många av dem har inte vare sig tiden eller ambitionen att gå så djupt in i
frågorna. Det blir inte heller speciellt lätt att hantera den typen av samlade
bedömningar ekonometriskt. Då blir det i stället att enkelt söka sig till att hitta
ett nytt mått. Jag har hållit på med detta i så många år och jag har hört
diskussionerna på så många områden med KPIF, UND1X, Ex Food & Energy,
H–P-filter, produktionsfunktionsmodeller, unobserved components, små
makromodellsbaserade mått och så vidare.
Man hittar på något nytt mått, och sedan visar det sig efter ett eller två år
att det inte fungerar. Då är man lika övertygad om att det nya måttet fungerar.
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Kan vi inte i stället vara lite realistiska här och säga att innan det ens finns en
teoretisk modell för vad som styr potentiell BNP på ett två tre års sikt och det
egentligen inte finns några säkra bedömningar av faktiskt BNP på ett två års
sikt får vi vara mer ödmjuka och erkänna att vi måste ta in massor av olika
variabler och sedan försöka göra en realistisk och samlad bedömning av dem?
Det är naturligtvis inte bara finansministerns bedömning som är viktig. Det är
just för att det är en bedömning som det är centralt att det finns ett råd som har
möjlighet att sitta ned och diskutera igenom alla variablerna.
Jag vill varna för det överdrivna sökandet efter det perfekta intermediära
målet. Det har aldrig fungerat i penningpolitiken, och jag tror att erfarenheten
från finanspolitiken är att det helt enkelt inte blir bra.
Ordföranden: Vi går vidare på listan – närmast till Miljöpartiet, som företräds
av Per Bolund, och därefter till Folkpartiet.
Per Bolund (MP): Fru ordförande! Tack till alla talare för en bra och intressant
inledning på den här dagen! Jag tycker att det har varit spännande. Jag vill
också tacka Finanspolitiska rådet för en bra rapport, som jag tycker har gett
mycket bra insikter.
Jag tänkte fråga lite grann om prognoser och bedömningar. Alla vet ju att
det generellt är svårt att göra prognoser och bedömningar. Det finns stor risk
att de inte besannas och att det blir avvikelser från dem. Samtidigt konstaterar
Finanspolitiska rådet och ordföranden John Hassler att regeringen sticker ut i
optimistisk riktning när man jämför med andra prognosmakare och bedömare.
Det kommer såklart att hända någon gång ibland att man sticker ut i
antingen optimistisk eller pessimistisk riktning. Men om det blir en tendens
som håller i sig att man hela tiden sticker ut åt ett håll kan det medföra att man
får en försvagad trovärdighet. Med tanke på det track record som regeringen
har haft – till exempel i den förra höstbudgeten, då det fanns stor
samstämmighet om att regeringens prognoser var väldigt optimistiska och
regeringen också senare kom tillbaka med en revidering av prognoserna och
var tvungen att göra om de prognoser som låg till grund för höstbudgeten –
kan det på sikt urholka förtroendet för den ekonomiska politiken.
Jag vill därför fråga både John Hassler och Juhana Vartiainen hur de ser på
riskerna med att konsekvent avvika från övriga prognosmakare, framför allt
om man avviker i optimistisk riktning. Vilka konsekvenser kan det få för
trovärdigheten i den ekonomiska politiken?
Carl B Hamilton (FP): Fru ordförande! Jag ska börja med att ställa en fråga
om inkomstfördelningsresonemangen.
För att förklara utgångsläget är det enligt rådets beskrivning så att den
genomsnittliga ökningen av disponibel inkomst i Sverige är 13 procent
inflationsrensat sedan 2006. I genomsnitt har alla alltså fått det bättre. Alla har
också fått sänkt skatt. En del har dock fått skatten sänkt mer än andra. Då
kommer vi in på effekten av jobbskatteavdragen ur fördelningspolitisk
synpunkt.
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Ni hade ju en ganska lång genomgång av hur folk, individer, flyttas mellan
olika deciler. Det kan man naturligtvis se, men det kanske är lite överdrivet
som en social mobilitet. Framför allt har ytterligare 120 000 personer kommit
in och fått sysselsättning. Det är en ökad social mobilitet.
Jag har alltid funderat över detta att de som sysslar med
inkomstfördelningsmått på något sätt inte väger in detta. För en liberal – och
för de flesta andra, tror jag – är det här med ökade möjligheter, som social
mobilitet innebär, något som också måste vägas in och tas hänsyn till. Det
fångas naturligtvis inte av ett mått som Gini-koefficienten, men man måste
ändå lyfta fram det, tycker jag.
Det är också så att er slutsats är att Gini-koefficienten, som ju är ett mått
som mäter hela inkomstfördelningen från inkomst noll till den högsta
inkomsten, ger vid handen att det är ganska små skillnader som har uppstått
under den här regeringens tid. Finansministern pekade på att det var större
förändringar tidigare i kölvattnet av 90-talskrisen.
Men på slutet blev John Hassler lite mystisk. Då började han på något sätt
antyda: Ja, hade vi bara haft mer tid och resurser och ytterligare något år på
oss skulle det minsann ha blivit ett annat resultat. Därför är det min avslutande
fråga, förutom det här med social mobilitet och om Gini-koefficienten
verkligen är förändrad. Är det så?
Förra året hade ni ju en genomgång av fördelningspolitiken, och då var
Anders Björklunds slutsats ungefär den här: Trots att det har varit en väldigt
turbulent tid med uppgång och nedgång i ekonomin har vi förbluffande nog
haft väldigt små förändringar i inkomstfördelningen. Står ni fast vid den
slutsatsen även efter att ha gjort den fördjupade studien för 2014?
Avslutningsvis, fru ordförande, vill jag bara understryka det som
finansministern sade. Jag har också suttit som både akademiker och
statssekreterare på Finansdepartementet. Tanken man ofta möter i
seminarierummen på Nationalekonomiska institutionen är att man kopplar in
en autopilot, och sedan styr man ekonomin efter det. Det är egentligen samma
teknik som i en termostat; det är hämtat rätt mycket från den typen av
resonemang. Men man ska veta att om man gör det väljer man bort massor
med information som kan vara oerhört värdefull. Det är att på något sätt
fördumma beslutsprocessen genom att inte tillgodogöra sig all den information
som finns i ekonomin och hos dem som studerar ekonomin.
I diskussionen om överskottsmålet – det här är en fråga till John Hassler –
kan vi väl alla vara överens om att behålla det. Jag tycker också att man ska
behålla överskottsmålet, men kärnfrågan är när detta ska ske. Då kan man säga
att det är när man har gått igenom hela konjunkturcykeln. Den ser dess värre
inte ut som en snygg sinuskurva. Men det gör ju också att om man säger som
jag säger nu - och det står också i vårpropositionen någonting om att man får
göra det i den takt som resursutnyttjande och arbetsmarknad tillåter – är
kärnfrågan hur hårt man ska binda sig vid vissa årtal.
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Om man skulle säga att överskottsmålet ska uppfyllas redan 2016, då skulle
vi slå till nu med en politik som skulle driva upp arbetslösheten väsentligt. Är
det detta ni vill?
Ordföranden: Innan vi får höra kommentarerna till det ger jag ordet till
Centerpartiets Per Åsling.
Per Åsling (C): Tack för intressanta inledningar!
John Hassler lyfter upp bland annat det finanspolitiska ramverket och
backar upp det, vilket jag tycker är viktigt att konstatera oavsett om vi pratar
om överskottsmål eller om vi pratar om rambeslutsmodellen. Men jag noterar
också att Hassler framhåller att vi inte får anträda ett sluttande plan som en
kommentar till den oenighet som fanns under hösten när det gällde den
rampolitiska modellen.
Jag delar förstås den uppfattningen, och jag tolkar Hassler som att han med
det tar oppositionen i örat. Jag skulle vilja att John Hassler kommenterar vilken
hans rekommendation är hur vi ska gå vidare för att skapa det breda
samförstånd som är så viktigt när det gäller beslutsreglerna och gärna också
vad det är som måste moderniseras för att vi ska uppnå de önskade effekterna.
Låt mig också kommentera Riksbankens rapport om skuldsättning på
individnivå som kom häromveckan. Vi har ofta stor fokusering på
skuldsättning – med rätta – och då ofta på hushållens skuldsättning kopplad
till bostadsmarknaden.
Den intressanta rapporten konstaterar att skuldsättningsgraden i Stockholm,
Göteborg och Malmö ligger på mellan 400 och 450 procent och i övriga landet
på cirka 300 procent. I kategorin övriga landet finns bara den kategorin, vilket
gör att man med rätta kan tro att skuldsättningsgraden varierar mycket mellan
olika orter. Det är klart att det här i förlängningen visar att räntevapnet så som
Riksbanken använder det är ett verktyg för storstadsproblemen. Vi vet
dessutom att tillgången på kapital och kostnaderna, alltså räntan, är lägre där.
I förlängningen ser jag en risk för att vi bygger regionala klyftor i landet.
Jag skulle vilja fråga John Hassler vilka risker han ser med en allt högre
skuldsättning koncentrerad till i första hand storstadsområdena när det gäller
den individuella nivån.
Låt mig också, fru ordförande, få ställa en fråga till överdirektör Vartiainen.
Ni gör en jämförelse mellan Finland och Sverige när det gäller
arbetskraftsutveckling och sysselsättningsutveckling. Vi har klarat oss
betydligt bättre på svensk sida. Vi ligger någonstans mellan 7 och 8 procent i
tillskott, medan det för Finlands del ligger på runt 1,5 procent. När det gäller
BNP har vi haft en utveckling – också den sedan 2006 till dags dato, alltså
under en åttaårsperiod – på 12 procent i förhållande till er.
Er analys i anförandet var att det beror mycket på utvecklingen inom den
finska industrin – skogsindustrin, Nokia – men också tillhörigheten till
eurosamarbetet. Jag kan också tro att den förda nationella politiken kan spela
en viss roll.
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Min fråga är: Vilken bedömning gör överdirektören när det gäller den
nationella politiken och hur den har förts kontra att Finland tillhör
eurosamarbetet? Jag tycker att den frågan, må vara två dagar efter EP-valet, är
relevant att ställa.
Ordföranden: Jag noterar att alla har antecknat flitigt. Då går vi in på en svarsoch kommentarsrunda från panelen. Den inleds av professor John Hassler.
John Hassler, Finanspolitiska rådet: Det var många bra och väsentliga frågor.
Jag skulle egentligen behöva skriva en ny rapport för att kunna svara på dem.
Det hinner jag inte så fort, så jag kommer nog inte att göra frågorna rättvisa.
Per Bolund frågar om konsekvenserna av att regeringen sticker ut i
optimistisk riktning när det gäller ekonomins förmåga att återgå till balans.
Det är sant att skulle regeringen systematiskt avvika i det här avseendet är det
inte bra och någonting som måste åtgärdas. I andra länder, till exempel
Storbritannien, har man hanterat det genom att delegera till en självständig
myndighet att göra den här typen av prognoser.
Vi noterar att man sticker ut i år, men vi har tidigare gjort bedömningen att
det inte finns någon systematisk bedömning. Vår rekommendation tills vidare
är framför allt att se till att det inte blir någon systematisk bias och att man i
den mån man ändå upplever sig avvika i den typen av bedömningar diskuterar
konsekvenserna av att ha fel.
Carl B Hamilton frågar om social rörlighet. Det är en fråga som ligger mig
varmt om hjärtat – den akademiska uppsats som jag själv är mest stolt över
handlar om just social rörlighet och värdet av detta.
Det är helt sant att det inte fångas av de statiska måtten. Vi har egentligen
inte analyserat detta i Sverige, men man kan notera att Sverige är ett av de
länder i världen som har högst social rörlighet. Det är förstås någonting som
är väldigt värdefullt.
Huruvida det här har ändrats över tiden eller inte är en mycket svårare fråga.
Möjligen kan vi återkomma till den, men jag har inte något bra svar på den i
dag. Det finns en internationell erfarenhet som pekar på att man kanske har
sett en tendens till minskad social rörlighet, men om det gäller för Sverige vet
vi inte.
Carl B Hamilton sade också att jag var mystisk på slutet. Det var inte min
mening. Vad jag avsåg på slutet var att vi noterar att det i ett längre
tidsperspektiv har skett betydande förändringar i inkomstfördelningen i
Sverige. Det är någonting som har noterats av många, inte minst av OECD.
Vad som är orsaken till förändringarna är mycket omdebatterat, inte minst
internationellt eftersom vi även där ser stora förändringar.
Vi vill gärna fortsätta jobba med frågan, även om vi noterar att bara att
beskriva utvecklingen är komplicerat och mångfasetterat. Det är uppenbart
med tanke på att det är fördelningen av miljontals inkomster som ska beskrivas
på ett någorlunda lättfattligt sätt. Det är komplicerat, men vi kommer att
fortsätta med det. Det ligger i vår instruktion, och vi är också mycket
intresserade av de här frågorna. Men som sagt, deskription är svårt.
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Ännu svårare är förstås att beskriva orsaker. Vi noterar att det under krisen
har skett inte obetydliga förändringar i inkomstfördelningen. Anders
Björklund påstod här att de kanske inte är så stora som man skulle ha anledning
att tro. Jag har ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. Vi kan notera
att förändringarna under 90-talskrisen var betydligt mer dramatiska än de som
har skett nu.
Men vi konstaterar också att det har skett inte obetydliga förändringar inom
ramen för en konstant Gini. Det verkar inte vara jobbskatteavdraget som är
den huvudsakliga förklaringen till detta. Vad som i stället är förklaringen vill
vi gärna återkomma till.
Var jag mindre mystisk nu? Jag hoppas åtminstone det.
Vad gäller överskottsmålet finns det en internationell diskussion, inte bara
bland akademiker utan också bland policy makers, om hur man ska konstruera
ett vettigt ramverk för finanspolitiken. Den grundläggande frågan är vilket
förtroende man har för att politikerna fattar långsiktigt bra beslut.
I vissa politiska system finns det anledning att ha ganska lågt förtroende för
detta. Då måste man ha mer mekaniska regler. Det illustreras nu av
utvecklingen i vissa euroländer.
Alternativet är ett fullständigt förtroende: Det här är inget bekymmer. Det
behövs inget regelverk, utan man kan helt enkelt låta politiken verka helt fritt
utan några ramverk.
Där är vi inte heller i Sverige, utan jag tycker att en lämplig avvägning är
att man försöker göra en någorlunda formaliserad bedömning av huruvida det
finns ett behov av åtgärder i närtid för att komma tillbaka till de mer
långsiktiga mål som man har satt upp för politiken. Om det då finns en
avvikelse som indikerar att man behöver göra en sådan plan ska den inte
behöva diskuteras så förskräckligt mycket. Det är meningslöst med ett
ramverk som det är väldigt svårt att avgöra om man når eller inte.
Däremot ser jag inte alls att det är ett bekymmer att man då och då kommer
fram till att man i läget som gäller bör avvika från överskottsmålet. Men då
bör man också redovisa hur man ska komma tillbaka. Det tycker jag är en
lämplig avvägning.
Finansministern vet mycket väl att vi har tillräckligt stort förtroende för
honom och eventuella andra finansministrar i framtiden för att inte föreslå en
mycket mer mekanisk regel än så. Vi vill inte att det ska vara en mekanisk
styrning av det finansiella sparandet utifrån några indikatorer.
Per Åsling frågar hur ni i riksdagen ska kunna gå vidare med och komma
överens om frågan om budgethanteringen. Min ödmjukhet – den lilla jag har
– förbjuder mig att ge några råd där. Det måste ni hantera själva. Men vi
noterar att det viktigaste är att man kommer överens om de regler som gäller.
Lika lite som i fotboll är det särskilt bra att man diskuterar reglerna under
pågående match. Det vore ytterligt värdefullt om man kunde komma överens
här.
Det viktigaste är att komma överens om regler som håller för den här
hanteringen. Vi har också sagt att vi lutar i riktning mot att det är vanskligt att
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bryta ut vissa typer av beslut från rambeslutsmodellen. Men det här är ganska
komplicerad materia. Det viktigaste är att man hittar regler som man kan vara
eniga om.
Vad gäller skuldsättningen är det uppenbart är det är ett regionalt problem.
I grunden är problemet förstås prisuppgången. När bostadsmarknaden
fungerar dåligt samtidigt som hushållen, särskilt i storstadsregionerna men
också utanför, efterfrågar bättre boende och den efterfrågan inte möts får de
inte bättre boende utan bara högre priser. Det är förstås samhällsekonomiskt
någonting väldigt dåligt. Det är grundproblemet.
Givet detta tror jag inte att det går att undvika att det också blir en hög
skuldsättning, som förstås i sig är bekymmersam. Den regionala aspekten
tycker jag är väsentlig och någonting som vi gärna kan tänka oss att återkomma
till.
Det var vad jag tänkte säga. Hade du någonting, Anders? Nej.
Juhana Vartiainen, VATT, Helsingfors: Per Bolund undrade om prognoser
som avviker. Generellt är det min bedömning att den sittande regeringen har
ganska bra trovärdighet.
De som är läskunniga i fråga om prognoser kommer förstås alltid att titta
på vilka de betingande variablerna är. Varför avviker prognoserna från
varandra? Det är det som utgör synen som sedan eventuellt påverkar hur man
betraktar regeringens eller en annan prognosmakares analys.
Nu har jag inte jobbat i Sverige på två år, men rådet påpekar att regeringen
haft ett konsekvent lägre estimat av jämviktsarbetslösheten och att detta skulle
kunna vara ett centralt skäl till att regeringens prognos avviker. Det är
möjligen någonting som man skulle kunna fördjupa sig i. Jag insinuerar inget
sådant, men det skulle inte vara omöjligt i ett demokratiskt politiskt system.
En regering som pläderar för olika reformer måste kunna trovärdigt
argumentera för sådana reformer. Då måste man binda sig till vissa estimat av
deras effekter.
De flesta av oss som har jobbat med ekonometriska studier och
konsekvenskalkyler vet att osäkerheten ändå är enorm. Alla dessa första
decimaler döljer en verklighet där vi inte så precist kan estimera
jämviktsarbetslöshetens nivå. Men generellt tycker jag att regeringen har bra
trovärdighet i Sverige, även vid en internationell jämförelse.
Jag tillåter mig en kort kommentar till några andra frågeställningar. Det är
klart att man inte ska binda sig till något visst mått i fråga om outputgapet och
resursutnyttjandet, men det är väldigt viktigt att alla dessa mått diskuteras och
tas fram eftersom denna information om utbudssidan av ekonomin är vital.
Det finns en inbyggd bias i många politiska system där man endast fäster
uppmärksamhet vid efterfrågesidan. Det är den stora fördelen i Sverige: att
man alltsedan Konjunkturinstitutets inrättande och nu under 00-talet alltid
flitigt har diskuterat utbudssidan och försökt samstämma i samma bild
efterfrågeimpulserna med utvecklingen av ekonomins potential. Det finns
inget entydigt mått, men det finns många andra länder där utbudssidan inte
spelar samma roll i debatten. Det här är absolut en fördel för Sverige.
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Vad gäller överskottsmål kan man tänka sig många teoretiska
konstruktioner. Det som man ändå ser när man blickar bakåt – och jag har
studerat stabiliseringspolitiken i många länder – är att man kan göra tre fel,
och det gör man väldigt ofta.
Om det finns någon mekanisk regel och några lite dumma, hökaktiga
ekonomer som säger att stabiliseringen under lågkonjunkturen inte spelar
någon roll, då kan man inte stimulera eller låta de automatiska stabilisatorerna
fungera under en lågkonjunktur. Då blir det onödigt lidande.
Fel nummer två är typiskt att man i en lågkonjunktur inte börjar strama åt
tillräckligt tidigt. Man ska i ett tidigt skede, när ekonomin börjar växa, sikta
mot ett överskottsmål och börja strama åt.
Det kanske allra värsta felet görs alltid i högkonjunkturer. Titta exempelvis
på Danmark som hade starka offentliga finanser runt 2005. Man slösade bort
det utrymmet på populistiska skattesänkningar, och nu sitter de i ett betydligt
värre läge. Det finns till och med fog att säga att de värsta felen gör man i en
högkonjunktur och i en överhettad ekonomi.
Regeln och överskottsmålet må vara vilka som helst, men om det är en regel
som hjälper det politiska systemet och medborgaren att undvika dessa tre fel
har man kommit långt. Vi kommer aldrig att ha någon teknisk regel här.
Å andra sidan måste jag för min nationalekonomkollega Anders här påpeka
att han med sin sofistikerade utbildning i nationalekonomi kanske inte är en
alldeles vanlig finansminister. Det finns politiska system i många andra länder
som inte förfogar över så pass sofistikerade tjänstemannaresurser och
regeringar. Man ska röra sig på en jordnära nivå här. Även en lite dum och
mekanisk regel, även om den ger ett mer kaotiskt politiskt system, kan spela
någon positiv roll.
Per Åsling undrade om den nationella politikens roll i Finlands svåra sits.
Jag hoppas att jag inte gav intrycket att jag skulle skylla Finlands svårigheter
på euro- och exportindustrichockerna. De sistnämnda har förstås spelat roll,
men jag tror inte att euron har spelat någon stor roll alls.
Jag såg häromdagen att Lars Calmfors hade författat en debattartikel om att
euromedlemskapet avsevärt skulle begränsa Finlands möjlighet att bedriva en
stimulerande politik. Jag tror att det är en delsanning.
Poängen med mina diagram var att trots att man har ett dystert
efterfrågeläge och det inte går bra för industrin är det ändå så att i en ekonomi
som den svenska nu har varit, där det finns en robust tillväxt på utbudssidan
och det kommer fler individer till arbetsmarknaden, blir det också mer liv i
arbetsmarknaden – det skapas mer jobb.
Många väljare och beslutsfattare tänker lite naivt att om man har en
lågkonjunktur och efterfrågan är låg händer ingenting. Det blir inga nya jobb,
och då skulle det vara förgäves att öka arbetskraften. Men så är det inte alls. I
en normal ekonomi, även under en lågkonjunktur, är det ungefär 10–20
procent av jobben som omsätts varje år. Det blir nya jobb, och några jobb
försvinner.
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Det är precis vad man ser i jämförelsen mellan Sverige och Finland. Man
är i Sverige i en lågkonjunktur, men arbetskraften växer. Det ger högre
sysselsättning. I Finland, där man inte har gjort liknande reformer lika
proaktivt och därutöver har en värre demografisk utveckling – man har en
krympande befolkning i arbetsför ålder – blir det en stagnerande ekonomi
oavsett om man är euromedlem eller inte.
Lars Calmfors poäng var att om Finland inte var med i euron skulle den
nationella valutan markka förmodligen vara svagare nu, och det skulle bli
lättare för exportindustrin att reparera sig.
Å andra sidan måste man konstatera att man i Finland ända fram till i höstas
har haft en ganska oansvarsfull lönebildning. Man har haft för stora
löneökningar.
Allt det här är kontrafaktuellt, men om Finlands bank hade varit kvar hade
den hållit räntan uppe för att kontra dessa inflatoriska impulser. Finland har
ända fram till dessa dagar haft en av de högsta prisökningstakterna inom
euroområdet.
Calmfors träffar alltså rätt lite grann, men det är inte hela sanningen. Det
skulle ha hjälpt och gagnat Finland enormt om man mer proaktivt hade ökat
arbetsutbudet med arbetslinjereformer.
Finansminister Anders Borg (M): Låt mig till att börja med understryka att jag
delar Vartiainens slutsats och rådets slutsats om behovet av fördjupning i fråga
om potentiell BNP, outputgap och resursutnyttjandemått. Vi behöver inte färre
mått utan fler, och vi måste fortsätta utveckla dem. Det är ett arbete som
Finansdepartementet bedriver, och det är viktigt att Konjunkturinstitutet, rådet
och andra bidrar till en sådan utveckling.
Det är alltså för att vi bättre förstår potentiell BNP som vi långsiktigt kan
föra en bra politik. Min poäng är bara att man inte ska försöka koka ned allt
till en indikator. Däremot ska man förbättra alla indikatorerna.
När det gäller bedömningen av prognoserna som Finansdepartementet gör
och om det skulle föreligga några systematiska politiseringar som skulle leda
till att prognoserna blir felaktiga, kan jag bara konstatera att rådet vid flera
tillfällen ju har prövat den frågan. Man har då landat i slutsatserna – det visar
ju för övrigt även våra egna utvärderingar och de utvärderingar som
Konjunkturinstitutet och Riksbanken gör – att det inte finns några systematiska
avvikelser.
Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet gör prognoser
som ofta har brister, därför att verkligheten ju styrs av en komplex serie av
chocker och obalanser som inte riktigt ryms i makromodellen. Jag kan
konstatera att vi har varit för optimistiska och för pessimistiska. Vi var för
optimistiska 2009, 2012 och 2013. Vi var för pessimistiska 2007, 2008, 2010,
2011 och 2014. Rådet konstaterar att vi kanske var för optimistiska när vi
gjorde bedömningarna 2012, men vi kan ha varit för pessimistiska i år, alltså
att tillväxt och sysselsättning riskerar att utvecklas starkare än vad vi trodde.
Förra gången var det lite svagare än vad vi trodde.
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Det är oundvikligt att man kommer att missa, och när omsvängningar sker
är det mer komplicerat för Finansdepartementet och många andra att hänga
med i svängarna. Vi tenderar att göra två genomarbetade bedömningar per år
medan andra är mer lättfotade eller snabbfotade, hur man nu vill formulera
det.
Det kan också konstateras att vi rimligen inte kan ha haft felaktiga
prognoser. Politiken under de här åren har i huvudsak varit träffsäker. Det är
ändå den slutsats som rådets diagram visar. I huvudsak har vi lutat oss
åtminstone åt rätt håll, och det är ungefär så mycket som jag tror att man ska
ha som ambition.
När det gäller outputgapet och våra bedömningar kan man naturligtvis göra
olika analyser. Är outputgapet större eller mindre? Vi har gjort bedömningen
att reformerna på arbetsmarknaden har haft en betydande effekt på
jämviktsarbetslösheten. Konjunkturinstitutet och Riksbanken har gjort ungefär
samma bedömningar, men man har landat i lite andra bedömningar av det
samlade resursutnyttjandet.
Vi kan konstatera att det som har hänt i Sverige under den senaste
femårsperioden är att vi har haft väldigt låg inflation, bland de lägsta i Europa.
Inflationen har alltså gått nedåt.
Vi hade den här diskussionen för något år sedan med IMF som i sin artikel
4 var bekymrade över att inte resursutnyttjandet var högre än vad vi hade trott.
Nu när de kommer tillbaka kan vi konstatera att därefter är det allvarlig risk
för att Sverige går in i en deflation. Det är i grund och botten det yttersta
belägget för att resursutnyttjandet inte är för högt. Tvärtom kanske det är lägre
än vad vi har trott. Det tycker jag skulle tala för att gapet kan vara lite större.
Jag vill varna för idén om att flytta prognoserna från Finansdepartementet,
och jag vill ge två skäl för det.
Det riskerar att skapa en otydlighet i den ekonomiska politiken.
Finansministern, regeringen och riksdagen fattar beslut om en ekonomisk
politik på grundval av sin bedömning av det ekonomiska läget. Det är den som
sedan kan utvärderas av väljare, opposition och andra granskare. Om vi skulle
börja fatta beslut om den ekonomiska politiken på grundval av någon annans
bedömning av det ekonomiska läget, ja, då är det väldigt oklart var ansvaret
ligger. Ska vi sedan komma tillbaka och säga att Konjunkturinstitutet
visserligen gjorde den och den bedömningen, men vi bedrev inte politiken med
den som grund därför att vi själva hade en annan, mer pessimistisk eller
optimistisk bedömning. Då får man en svagare länk mellan ekonomisk
bedömning och beslutsfattande, och jag tror att det riskerar att öka
otydligheten.
Jag vill inte säga att Finansdepartementets tjänstemän är bättre än
Riksbankens eller Konjunkturinstitutets tjänstemän, för det är ungefär samma
personer som går mellan dessa institutioner och byter roller vart tredje år. Men
om vi inte har den typen av kompetens i Finansdepartementet finns det en risk
för att departementsledningen och departementet helt enkelt blir sämre på att
göra bedömningar som ändå är rätt avgörande för den ekonomiska
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utvecklingen. Vi ägnar väldigt mycket tid internt åt att helt enkelt göra
sakbedömningar av den här typen av frågor. Vi sitter då tillsammans med
tjänstemän och diskuterar igenom ekonomiska risker, resursutnyttjande och
annat. Det tror jag är en rätt nödvändig process för att man ska landa i rätt
beslut. Det finns alltså en risk med att flytta ut verksamheten.
Sedan vill jag bara säga till Per Åsling när det gäller regionala klyftor, att
här bör man vara lite försiktig. Per och jag bor ju båda i områden där
överbelåning inte är någon vanlig företeelse därför att det är helt enkelt inga
banker som vill låna ut pengar till människor som bor i Flodafors eller i andra
orter i Sverige där man är bekymrad.
Men världen är inte rättvis, och man förtjänar inte alltid de ekonomiska
öden som man alltid får. Skulle vi få en överskuldsättningskris i Sverige är de
som bär de största riskerna förmodligen vi som bor på landsbygden. I
storstäderna klarar man ekonomiska chocker normalt sett väsentligt bättre för
arbetsmarknaden är tätare, rörligheten större och utbildningsnivån är oftast
högre. Dessutom är man mindre beroende av exportindustrin och basindustrin.
Man har oftast också en större koppling till tjänstesektorn.
Den orättvisa sanningen är att det mycket väl kan vara så att det är
storstadsborna som överbelånar sig, och sedan är det Per, jag och våra grannar
som får bära konsekvenserna av det. Så om det är någon som bör vara en
lobbygrupp mot instabilitet är det vi som bor i glesbygden. Det är vi som till
slut får betala priset för excesserna på Hamngatan. Det är tyvärr inte de som
bor i Stockholms innerstad, som ju inte heller förtjänar att drabbas, åtminstone
inte mer än nödvändigt.
Sven-Olof Sällström (SD): Min fråga riktar jag i första hand till John Hassler
och Juhana Vartiainen.
Ni har delvis besvarat mina frågor. Till exempel sägs det att det inte är en
bra lösning att ha stramare regelverk för måluppfyllelsen när det gäller
överskottsmålet. Det var så jag uppfattade det. Det är svårt att veta när man
ska sätta in detta därför att man ser ofta i efterhand att man inte har uppnått
måluppfyllelsen.
Samtidigt har vi en finansminister som inte vill ha ett stramare regelverk
för hur man ska förhålla sig till andra bedömare av den ekonomiska
utvecklingen, vilket också skulle kunna vara ett sätt att nå måluppfyllelse. Om
man är tvungen att ta in andra bedömare kan man komma närmare
måluppfyllelsen.
Under senare år har vi sett att Konjunkturinstitutet i sina bedömningar har
legat betydligt närmare verkligheten än Finansdepartementet.
Jag ser med oro på utvecklingen. Vi har ett valår. Det finns vallöften som
ska infrias, och det finns en betydande risk att man i skenet av de frikostiga
vallöften som ska infrias helt sopar tanken på överskottsmålet av banan och
lämnar det därhän. Historiskt sett har man kunnat göra det utan att det har fått
några konsekvenser.
Min fråga som jag delvis har fått svar på är: Om det är så att regeringen
alltid eller väldigt ofta misslyckas i sina prognoser, får det också en
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konsekvens på måluppfyllelsen när det gäller överskottsmålet, borde inte en
lösning kunna vara att man måste förhålla sig till andra institut och andra
bedömare i den ekonomiska politiken för att komma närmare en
måluppfyllelse?
Ulla Andersson (V): Jag har några frågor. Den ena handlar om
stabiliseringspolitiken. Rådet säger ju att regeringens stabiliseringspolitik har
varit tidsmässigt träffsäker. Sedan har ni diagram, 2:10 och 2:11. Där gör ni
en bedömning utifrån regeringens prognoser och aktiva åtgärder, det vill säga
att ni inte använder det vedertagna måttet på finanspolitikens inriktning, vilket
egentligen är förändringen av det strukturella sparandet. Så har i alla fall
Finanspolitiska rådet tidigare arbetat. Så gör regeringen, och så gör också
Konjunkturinstitutet.
Tittar man på dessa diagram och jämför med hur det blev kan man väl säga
att det är två saker som saknas. Dels beräknas inte utgifter som är direkt
åtstramande, det vill säga de utgifter som inte indexeras, dels blev BNP-gapet
minus 6,5 procent. I diagrammet ligger det på minus 1,5 eller någonstans
mellan 1,5 och 2 procent.
Samtidigt vet vi så här efteråt att det strukturella sparandet ökade med hela
1,1 procent under krisen. Det var en direkt åtstramande politik under
finanskrisen, vilket jag menar förvärrade situationen på arbetsmarknaden mer
än vad det annars skulle ha gjort. Så min fråga till Finanspolitiska rådet är:
Varför använder ni ett annat mått än det mer vedertagna, det vill säga
förändringen av det strukturella sparandet? Det här innebär ju att om
regeringen gör dåliga prognoser får man bra betyg av Finanspolitiska rådet.
Min andra fråga handlar om arbetsmarknaden. Där utgår ni ifrån 2006, och
det är ju lite märkligt. För att ta ett exempel kan man säga att genomsnittet på
sysselsättningsgraden 2006 var 65,8 procent. I januari 2007 var
sysselsättningsgraden 66,8 procent, det vill säga en procent högre motsvarande
cirka 70 000 personer. Regeringens politik kan ju inte ha gällt förrän man lade
fram sin första budget, och den började ju gälla den 1 januari 2007.
Utifrån den ekonomiska teoribildningen vet vi att regeringens stora
reformer, det vill säga förändringen av arbetslöshetsförsäkringen och
jobbskatteavdraget, påverkar lönebildningen, men det tar ytterligare år. Så
varför använder ni året 2006 som jämförelseår?
Till sist har jag en fråga om inkomstfördelningen. Mest för nyfikenhetens
skull skulle jag vilka veta hur mycket 7 procents ökning av inkomsterna decil
2 är i kronor? I decil 9 var ökningen 15 procent. Hur mycket är det i kronor?
Har ni gjort någon bedömning exklusive kapitalinkomster, för vi vet att de
förändras väldigt mycket när det är kris?
Anders Sellström (KD): Tack för en bra och intressant rapport. Jag kan ställa
samma fråga som Ulla Andersson. Varför använder man inte 2009 som
utgångspunkt då vi slogs av den värsta finansiella krisen? Hur har regeringen
klarat utvecklingen efter den krisen? Det vore oerhört intressant att använda
det årtalet i stället.
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Jag har två frågor. Jag har en fråga till Hassler, och den har att göra med att
du såg väldigt allvarligt på ramverket, att man inte håller ihop det och att vi
får en situation i riksdagen där det börjar hanteras ovarsamt. Jag håller med er.
Det är hela riksdagens ansvar att hålla ihop ett ramverk. Men min fråga är: Hur
kan detta på sikt påverka förtroendet internationellt för Sverige och när
Sverige ska långa pengar, statsobligationer och sådant? Kan det vara så att
man tar ut lite extra ränta, om vi inte har ordning och reda på den här delen?
Det var den ena frågan.
Den andra frågan går till Vartiainen som har jämfört detta med
arbetskraftsutbud och sysselsättning, och det tycker jag var intressant.
Skillnaden mellan Sverige och Finland när det gäller arbetskraftsutbudet är ca
6 procent, enligt dina bilder. När det gäller sysselsättningen är skillnaden cirka
5 procent.
Om vi skulle göra som Finland och återgå till den situation som vi hade
2006 med 200 000 fler förtidspensionerade, då halverar vi arbetslösheten i
Sverige, men vi minskar ju också arbetskraftsutbudet.
Då är min fundering: Skulle detta ha inneburit att vi hade fått en betydligt
sämre sysselsättningsutveckling i vårt land? Skulle det i sin tur ha gjort att den
kommunala och landstingskommunala sektorn skulle ha haft betydligt mindre
pengar att röra sig med? Är det korrekt uppfattat av mig?
John Hassler, Finanspolitiska rådet: Först en reflexion som egentligen har
med alla dessa frågor att göra. Juhana Vartiainen sade att vi har en kunnig och
klok finansminister. Jag har den uppfattningen att det finns anledning att ha ett
stort förtroende för regeringen, finansministern och för den ekonomiska
politiken i Sverige. Det beror inte bara på att Anders gick min makrokurs för
ett antal år sedan på Stockholms universitet. Det beror inte heller på att
Magdalena Andersson också gick den kursen några år senare. Det beror på att
jag tycker att vi har ett gott track record när det gäller många aspekter.
Det gäller också aspekten prognosmissar som Sven-Olof Sällström tog upp.
Vi har inte gjort bedömningen att regeringen tidigare systematiskt har avvikit
i sina prognoser från andra. Jag delar finansministerns uppfattning, att om man
inte kan belägga att det finns ett sådant problem, då ska man helt enkelt inte
flytta uppdraget till någon annan som ska göra den här typen av prognoser. Jag
instämmer i finansministerns uppfattning där.
Det är klart att detta är någonting som man måste fortsätta att hålla koll på.
Jag tror inte heller att det i dagsläget finns anledning att i ramverket föreskriva
att man ska förhålla sig till andras prognoser. Vi har påpekat att man bör göra
det, och regeringen har också gjort det nu och tidigare, och det är bra. Det har
framför allt gällt BNP-utveckling, men det borde också gälla bedömningen av
jämviktsarbetslöshet och potentiell BNP.
Så vi har förtroende för den svenska ekonomiska politiken och för
ramverket. Det är klart att vi ibland måste polemisera med regeringen, men jag
vill inte vara alltför polemisk, åtminstone inte i en debatt här i riksdagen. Vi
känner oss som era tjänare. Det ramverk som ni beslutar om måste vara ett
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sådant som majoriteten upplever att man kan ha användning för i syfte att
bedriva sin politik. Där är vi som era tjänare en del i detta.
När det gäller detta med förtroende tog också Anders Sellström upp frågan
om hanteringen av budgeten i höstas och rambeslutsmodellen. Det finns olika
uppfattningar om huruvida det hotar förtroendet för de offentliga finanserna.
Det går ju inte att säga annat än att det inte är så att förtroendet för Sveriges
offentliga finanser är hotat i närtid. Det finns ingen risk för någonting sådant.
Men vi ser med en viss oro på att man har en oenighet om detta. Kvarstår den
under en längre tid är det någonting som inte är bra. Men återigen har vi
förtroende för att man kommer att kunna hantera detta på ett konstruktivt sätt
och komma fram till en beslutsmodell som alla upplever som acceptabel.
Till Ulla Andersson: Det är mycket möjligt att man skulle ha tittat på andra
tidsperioder. Jag har inte något bra svar, så vi får ta med oss frågan och tänka
på vilka tidsperioder som är bäst att analysera utifrån för nästkommande år.
När det gäller den tidsmässiga precisionen i stabiliseringspolitiken tycker
jag ändå att det som vi redovisar om de diskretionära föreslagna åtgärderna
har ett ganska stort informationsvärde. Vi skulle också kunna presentera ett
diagram på förändringen i strukturellt sparande, det håller jag med om. Jag tror
inte att det skulle ha gjort att bedömningen hade ändrats. Men jag ser ändå en
viss fördel med dessa siffror. Det strukturella sparandet är – och jag instämmer
i det som andra har sagt – svårt att beräkna. Det finns stora problem där. Men
vi borde nog ha redovisat ett sådant diagram, så det tar jag till mig inför nästa
år, även om jag i dag gör bedömningen att det inte hade ändrat våra slutsatser.
Du pekade också på 2009 i den figur där jag redovisade att det bedömda
resursutnyttjandet var 1,5 procent. Sedan visade det sig vara över 6 procent.
Det är ju sant att det var en väldigt stor prognosmiss. I sin kommentar till vår
rapport sade Lars Calmfors att han håller med om det. Vi skulle kanske ha
pekat mer på detta. Det är i och för sig värt att notera att Finanspolitiska rådet
under ledning av Lars Calmfors då sade att det redan på hösten fanns anledning
att tro att resursutnyttjandet skulle bli betydligt sämre. Så jag håller med om
att det året sticker ut, men vår sammanfattande bedömning är ändå att det inte
är så dåligt.
Oskar Nordström Skans, Finanspolitiska rådet: När det gäller startåret gick
det ruskigt fort med frågan, så jag är inte säker på att jag riktigt fångade upp
essensen. I kapitel 3 redovisar vi utvecklingen på arbetsmarknaden, och i
huvudsak visar vi utvecklingen för alla år. Vill man ha ett senare startår kan
man ju använda det för sig själv.
Utvecklingen mellan 2006 och 2007 påverkades naturligtvis av mycket mer
än regeringens politik. Det gäller också utvecklingen mellan 2007 och 2008,
mellan 2008 och 2009 och alla år som vi kan titta på.
Ulla Andersson (V): Ursäkta, men 2006 var det ju inte den här regeringen. Det
var det frågan handlade om.
Oskar Nordström Skans, Finanspolitiska rådet: Jag förstår det. Men om man
i stället vill titta på utvecklingen från 2007 går det ju fint att göra det i den
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delen i figuren eftersom man kan se alla år. Men poängen är att utvecklingen
över tiden som sådan är ju inte en direkt diagnostik av regeringens politik helt
enkelt därför att det händer en massa andra saker i ekonomin i Sverige och
utanför Sverige, vilka inte är en direkt effekt av den politik som förs.
Vårt uppdrag är ju att göra en bedömning av om den samlade ekonomiska
politiken är förenlig med långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Med tanke på
den utveckling som i stora drag har skett under hela perioden, givet de
förutsättningar som finns i omvärlden, är det svårt att landa i något annat än
att politiken som helhet – som naturligtvis också består av en massa politiska
beslut som fattades före 2006 – är förenlig med en långsiktigt hållbar hög
sysselsättning. Det är ungefär där vi landar, och jag tycker att det är svårt att
komma till någon annan slutsats. Slutsatsen är inte beroende av startåret 2006.
Sedan är det jättesvårt att säga vad av det här som beror på enskilda
reformer som regeringen har genomfört, och det säger vi också. Det är svårt
att säga hur mycket av detta som beror på regeringens politik. Men den analys
som vi har gjort av jobbskatteavdraget är att de bedömningar som har gjorts
av de effekter som det har är rimliga, och vi skulle vilja säga att det har bidragit
till den relativt positiva utveckling som vi ser. Det är ju inte heller beroende
av 2006 som startår i figuren.
När det gäller inkomstfördelning kan jag på rak arm inte ange några siffror
på vad 7 procent innebär längre ned i fördelningen. Men helt klart är att 7
procent längre ned i fördelningen är mycket mindre i kronor än 7 procent högre
upp i inkomstfördelningen – tveklöst är det så. Det är så det definieras. Även
om den procentuella inkomstökningen hade varit lika stor över hela
inkomstfördelningen hade det ger mer i kronor för dem som befinner sig högre
upp i fördelningen. Nu ser vi dessutom att i procent räknat är den faktiska
inkomstutvecklingen mycket mer begränsad längre ned i fördelningen. I den
sista decilen är ju reallöneutvecklingen till och med noll. Om utvecklingen är
noll procent är det också noll kronor.
John Hassler, Finanspolitiska rådet: Ulla Andersson frågade också om
inkomstfördelningsutvecklingen exklusive kapitalinkomster. Det är en
väsentlig skillnad där som är värd att notera. Gini har visat en ganska konstant
uppåtgående trend exklusive kapitalvinster. Nu tycker vi egentligen att
kapitalvinsterna bör räknas med, eftersom de utgör en del av den disponibla
inkomsten, särskilt för hushåll med högre inkomster. Åtminstone
internationellt finns det en trend att kapitalinkomster kan bli en större andel,
både av reella orsaker och av skattemässiga skäl.
I princip bör man inkludera kapitalinkomster om man tittar på välfärdens
fördelning. Med det sagt är kapitalinkomsterna betydligt mer
konjunkturkänsliga. Så det faktum att man har sett en dålig utveckling i den
högsta decilen under krisen förklaras delvis av ovanligt låga kapitalinkomster,
som då är ett temporärt fenomen. Det här ska man definitivt ha med i
bakhuvudet. Där instämmer jag i det som du säger.
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Juhana Vartiainen, VATT, Helsingfors: Anders Sellström, om jag förstod
frågan rätt undrar du om vi i Sverige hade haft en svagare
sysselsättningsutveckling om vi hade haft en mindre arbetskraft. Svaret är
förstås ja. Det nationalekonomiska synsättet är att storleken på arbetskraften
inte spelar någon roll för sysselsättningsgraden och arbetslöshetsgraden. Om
man ökar arbetskraften med ungefär oförändrade egenskaper hos
arbetskraften, då har sysselsättningen efter några år ökat och arbetslösheten
har ökat med motsvarande antal.
Du pratade om förtidspensionerade individer. De är en speciell grupp, men
den robusta intuitionen är att när man ökar arbetskraften, då får man mer
sysselsättning.
Finansminister Anders Borg (M): Jag delar Sven-Olof Sällströms bedömning,
att det är centralt att Finansdepartementet både i utformningen av politiken och
i bedömningen som redovisas i finansplanen hela tiden förhåller sig till andra
bedömare. Vi tar in bedömningar från framför allt IMF som har ansvar för att
kontrollera obalanser mellan länder. Kommissionen har i sitt uppdrag att
utvärdera och även fastställa riktlinjer för den ekonomiska politiken.
Riksbanken är en annan policymaker. Konjunkturinstitutet har de tunga
resurserna.
Dessa fyra bedömningar är någonting som man alltid förhåller sig till.
Antingen delar man bedömningen eller också redovisar man varför man
avviker. Det är ju en synpunkt som rådet har haft och som vi har förändrat i
finansplanen, att vi mer tydligt förhåller oss till andra bedömningar. Det tror
jag är ett klokt sätt, givet vad jag har sagt om svårigheterna att lita på enskilda
mått eller att göra prognoser. I den här meningen är ett eklektiskt
förhållningssätt är väldigt effektivt.
Jag skulle vilja dra två huvudslutsatser i diskussionen om rådets rapporter.
Den första är att det är centralt att vi håller fast vi överskottsmålet. Jag tycker
att det är en bra analys som rådet gör. Jag vill lägga till faktorn att vi har en
stor finansiell sektor och att vi har en omvärld som är i rätt dåligt skick. Redan
i dag har vi tydliga obalanser som håller på att växa fram, framför allt kanske
i Italien, Frankrike och ett antal andra euroländer. När de så småningom
drabbas av en extern chock – det kan dröja tre år, fem år eller tio år – då är det
mycket som kommer att skaka. Då är den bästa skyddsvallen överskottsmålet.
Jag tycker att det är väldigt centralt att hålla fast vid rådets slutsats, att
överskottsmålet bör ligga fast. Vi behöver inte göra någon översyn av målet
på många år. Det finns ingen anledning att skapa oklarhet om det genom att
diskutera att övergå till något annat mål.
Min andra huvudslutsats är att det centrala för en bra ekonomisk politik i
grund och botten är strukturåtgärderna. Det är vad man gör för att höja
produktiviteten, även om de flesta åtgärder som man vidtar för att öka
produktiviteten ställer krav och uppfattas som kontroversiella. Det betyder att
man behöver öka konkurrenstrycket och omställningsförmågan.
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Sedan kan man också naturligtvis öka arbetsutbudet. Det är att höja den
långsiktiga produktiviteten och att höja det långsiktiga arbetsutbudet som är
huvuduppgifterna för finanspolitiken.
Det är viktigt med stabiliseringspolitik, men det får aldrig överskugga det
som är kärnuppgiften, nämligen att vårda och utveckla den långsiktigt hållbara
tillväxten. Då är det ökad produktivitet och ökat arbetsutbud som är kärnan i
arbetet.
Ordföranden: Då har vi kommit till slutet på detta öppna seminarium om
Finanspolitiska rådets rapport. Vi vill tacka hela rådet och framför allt dess
ordförande John Hassler och Oskar Nordström Skans som har medverkat här
i dag. Tack till finansministern och till vår speciellt inbjudne kommentator
Juhana Vartiainen. Tack också till alla som har ställt frågor och som har följt
seminariet både på plats och på andra sätt.
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