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Claes-Henrik Siven

Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna
till det första föreningsmötet i höst. Det
blir den traditionella diskussionen kring
finansplanen och den ekonomiska poli-
tiken. Finansminister Bosse Ringholm
skulle ha varit här, men världshändelserna
har kastat sin skugga också över detta,
om några minuter så lyfter han från
Bromma och skall ner till finansminister-
möte i Liege i Belgien. Han kommer att
företrädas av planeringschefen i Finans-
departementet Jens Henriksson. I övrigt
vill jag hälsa de tre kommentatorerna väl-
komna, Mats Persson, Nils Lundgren och
Stefan Fölster. 

Innan vi börjar den egentliga diskussio-
nen så är det några föreningsangelägenhe-
ter och jag lämnar över ordet till sekrete-
raren idag Peter Skogman Thoursie.

Peter Skogman Thoursie

Jag tänker visa revisionsberättelsen för år
2000, den har precis kommit. Jag vill att
ni snabbt läser sammanfattningen: ”Års-
redovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger där-

med en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Styrelsens
medlemmar har enligt vår bedömning in-
te handlat i strid med föreningens stad-
gar.” Undertecknat av revisorerna. Frågan
är nu om mötet kan bevilja styrelsen an-
svarsfrihet för verksamheten det gångna
året 2000. Svar: Ja. 

Vi har förslag till nya medlemmar till
Nationalekonomiska Föreningen och det
är rätt många, jag skulle vilja att ni tittar
på dem. Godkänner vi dem som nya med-
lemmar i Nationalekonomiska Förening-
en? Svar: Ja.

Bra! Tack, det var allt.

Claes-Henric Siven

Då övergår vi till förhandlingarna och dis-
kussionen kring finansplanen och den eko-
nomiska politiken. Enligt en tradition som
är två à tre år gammal så kommer vi att de-
la upp diskussionen i tre block. I år kom-
mer det att vara konjunkturläget, konjunk-
turpolitiken och skatterna. Jens Henriks-
son kommer att inleda. Efter varje block
följer kommentarerna och sedan övergår
vi till en allmän diskussion. När blocken är
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avslutade ger de tre kommentatorerna kor-
ta inlägg och Jens Henriksson avslutar det
hela. Vi börjar med det första blocket som
handlar om konjunkturläget.

Jens Henriksson

Låt mig börja med att beklaga att finans-
minister Bosse Ringholm inte kan med-
verka i denna traditionsfyllda debatt. Or-
saken till detta är att han på mycket kort
varsel – för två dagar sedan – fick infor-
mation om att han skall delta i Eurogrup-
pens möte vid det inofficiella finansmi-
nistermötet i Liege. Bakgrunden är natur-
ligtvis de ekonomiska konsekvenserna av
terrordåden i USA förra veckan.

Jag har förstått att ni lägger stor vikt
vid att era debatter är aktuella och då
budgetpropositionen för 2002 lades på
riksdagens bord i går är den naturligtvis
dagens huvudnyhet vid sidan av den dra-
matiska utvecklingen i Mellanöstern.
Därmed har jag som planeringschef på
Finansdepartementet av finansministern
fått i uppdrag att debattera regeringens
ekonomiska politik här på Nationaleko-
nomiska Föreningen.

Det är inte utan att man känner sig som
en trasig julgran av plast som dyker upp
på julafton när alla sitter och väntar på
den äkta granen. Trots att jag är medveten
om detta är jag ändå stolt över förtroendet
att ni har valt att genomföra debatten med
mig och ser med stor spänning fram emot
dagens meningsutbyte.

Låt mig inleda med vår syn på de eko-
nomiska konsekvenserna av terrordåden i
USA. De prognoser vi presenterar i bud-
geten slutfördes den 7 september 2001
och bygger därför naturligtvis bara på den
information som fanns tillgänglig t o m
detta datum. 

I vår prognos så förutser vi en BNP-
tillväxt i USA på 1,6 procent i år och en
återhämtning till 2,7 procent nästa år.
Även före terrordåden fanns det en bety-
dande osäkerhet kring den fortsatta ame-
rikanska utvecklingen.

Händelserna för 10 dagar sedan för-
stärker givetvis osäkerheten. Risken för
en fördjupning och en förlängning av
nedgången har naturligtvis ökat. Men,
samtidigt är det för tidigt att dra några be-
stämda slutsatser om konsekvenserna. 

Kraftiga koordinerade räntesänkningar
över hela världen, relativt begränsade ef-
fekter på börserna och en tydlig bered-
skap för ett beslutsamt ekonomisk-poli-
tiskt agerande talar för att konsekvenser-
na av förra veckans händelser kan begrän-
sas. 

Vår slutsats är att vi inte finner det på-
kallat att revidera prognoserna i budget-
propositionen. De ligger fast. Men, vi föl-
jer naturligtvis med stor uppmärksamhet
utvecklingen varje dag. 

Vad gör vi då för prognos? Vi tror att
den svenska tillväxten i år blir 1,7 pro-
cent. Sedan 1995 har den genomsnittliga
tillväxten legat på ca 3 procent. Det är en
betydligt högre tillväxt än den föregående
tjugoårsperioden 1974 till 1994 då den
genomsnittliga tillväxten var ca 1,5 pro-
cent. Jämfört med de sex senaste årens
ekonomiska utveckling är därmed 2001
ett mycket svagt år, men ur ett lite längre
perspektiv är 1,7 procent inte oroväckan-
de lågt, samtidigt som man inte får glöm-
ma bort att Sverige under denna tid hal-
kade efter andra länder.

Den lägre tillväxten beror i stor ut-
sträckning på nedgången i den internatio-
nella ekonomin. Den svenska exportin-
dustrin har drabbats särskilt hårt. Varuex-
porten minskade med 1,9 procent i jämfö-
relse med första halvåret 2000. Exporten
beräknas som helhet minska med 0,4 pro-
cent i år.

Nedgången i USA är naturligtvis en
viktig förklaring till den lägre tillväxten i
den svenska ekonomin. Men, tillväxten
blir även lägre i stora delar av övriga värl-
den. Vår bedömning är att vi kommer att
se en vändning i världsekonomin någon
gång under slutet av året. Det finns ett an-
tal faktorer som talar för ett sådant scen-
ario:
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I USA har centralbanken genomfört
omfattande räntesänkningar. Detta till-
sammans med de skatterabatter som har
skickats ut till amerikanska hushåll har
gjort den ekonomiska politiken expansiv.
Tillförsikten inför framtiden hos ameri-
kanska hushåll är fortsatt stark – men na-
turligtvis med förbehåll för vad konse-
kvenserna av terrorodådet i USA kan föra
med sig. 

Även i Sverige är förtroendet för den
egna ekonomin fortsatt stark hos konsu-
menterna. Det finns en utbredd oro för ut-
vecklingen i ekonomin i stort, men det
verkar inte i någon större utsträckning ha
påverkat hur människor ser på den egna
ekonomin. 

En förklaring till hushållens relativa
optimism, är de senaste årens kraftiga ök-
ningar i real disponibel inkomst. Denna
ökning fortsätter även i år och nästa år. Vi
beräknar att hushållens reala disponibla
inkomst stiger med 4,3 procent 2001 och
5,4 procent 2002. Man får gå tillbaka till
60-talet för att hitta en period med lika
stora ökningar. 

Ökningen nästa år består till stor del av
sänkta skatter. Och även om vi räknar
med att en stor andel av de ökade in-
komsterna går till sparande, borde detta
ökade utrymme bidra till att konsum-
tionsviljan och tilltron till den egna eko-
nomin blir fortsatt stark.

Exportsektorn är särskilt drabbad av
konjunkturnedgången. Inom exportsek-
torn är det i sin tur varor och tjänster rela-
terade till informations- och kommunika-
tionsteknik samt fordonsindustrin som
står för en stor del av nedgången. 

En återhämtning av den svenska indu-
strikonjunkturen väntas ske gradvis i slu-
tet av året. Förutsättningarna för en sådan
utveckling är ett förbättrat internationellt
konjunkturläge och stimulanseffekter från
den svaga svenska kronan. Dessutom för-
utses en början till återhämtning i kom-
munikationssektorn. Även de svenska in-
dustriföretagen tror på en återhämtning.
Enligt KI:s senaste kvartalsbarometer tror

företagen på en viss ökning av såväl or-
deringång som produktion.

Inflationen har ökat under året. Runt
årsskiftet låg KPI på ca 1,5 procent. Nu
ligger inflationen på det dubbla, strax
över taket för riksbankens inflationsmål.
En stor del av denna uppgång kan förkla-
ras av stigande priser på villaolja, el och
kött. Dessa prisökningar väntas i huvud-
sak ha tillfälliga effekter på inflationen.
Därför väntas inflationen nästa sommar
falla ner till ca 2 procent för att sedan lig-
ga kvar på den nivån.

Vår inflationsprognos förutsätter att
den svenska kronan förstärks i förhållan-
de till den senaste tidens svaga nivåer. I
finansplanen skriver regeringen också att
den nuvarande kronkursen inte speglar
styrkan i den svenska ekonomin.

Även om kronförstärkningen skulle
komma senare till följd av den turbulens
som vi upplever är risken för överhettning
liten på grund av resursläget. Kapacitets-
utnyttjandet har successivt minskat sedan
första halvåret 2000 i industrin och är nu
nere på historiskt låga nivåer. 

Situationen på arbetsmarknaden är
fortsatt god, även om varningssignalerna
om ökade varsel och något stigande ar-
betslöshet måste tas på allvar. 

Sysselsättningsökningen under första
halvåret har varit stark, antalet sysselsatta
ökade med 100 000 jämfört med samma
period förra året. I juli var den reguljära
sysselsättningen 79,9 procent, och även
om sysselsättningen varierar mycket un-
der året visar det att regeringens mål om
en sysselsättning på 80 procent 2004 lig-
ger inom räckhåll. Den öppna arbetslös-
heten ligger runt 4 procent. 

Hur mycket av den tillväxt som sker
beror då på konjunkturen? Och hur myck-
et beror på den svenska ekonomins lång-
siktiga potential? Den frågan är naturligt-
vis mycket svår att besvara.

Det har de senaste åren skett en rad
stora ekonomiska strukturreformer. Riks-
banken har blivit oberoende. Budgetpro-
cessen i riksdag och regeringskansli har
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stramats upp betydligt. En stor pensions-
reform har genomförts. Ett betydande sa-
neringsprogram har genomförts. Stora re-
former på arbetsmarknaden har gjorts.
Och så vidare. Detta gör att det är svårt
att nyttja historiska data för att göra en
bra analys av både produktionsgapets
storlek och den långsiktigt uthålliga till-
växten. Och det är väl ingen hemlighet att
vi vill vara försiktiga. Det är betydligt lät-
tare att revidera upp än att revidera ner. 

Vår bästa bedömning av resursläget är
att BNP-gapet sluts först 2004. Under
2003 och 2004 beräknas tillväxten uppgå
till 2,6 procent respektive 2,3 procent, vil-
ket överstiger den uppskattade långsiktiga
tillväxten.

Sammantaget blir min slutsats att den
prognos som regeringen har presenterat
fortfarande är vår bästa prognos. Sedan är
det självklart att osäkerheten har ökat be-
tydligt. Jag tror dock att det kommer att
dröja ett bra tag innan vi kan avgöra vil-
ken betydelse terrordåden mot World Tra-
de Center har för världsekonomin. Tack.

Claes-Henric Siven

Tack så mycket. Kommentator till den här
delen som gäller konjunkturläget är fil dr
Nils Lundgren.

Nils Lundgren

Herr ordförande. Hur det går med budge-
tens utgifter och inkomster, som vi har
samlats för att fundera över, beror natur-
ligtvis i mycket stor utsträckning på kon-
junkturen, jag skall alltså tala om den. Sju
minuter betyder att jag kommer att kunna
presentera en del slutsatser, men argu-
mentationen hinner inte bli så ingående. 

Min bedömning är att risken för en vä-
sentligt sämre internationell konjunktur är
mycket stor. Det trodde jag också före
terrordåden i USA, jag tror egentligen in-
te att terrordåden som sådana har någon
särskilt stor kvarstående effekt. De påver-
kar läget bara just nu. Om man vill för-

enkla det ordentligt (och det vill jag göra
här), kan man uttrycka det så att jag, före
den 11 september, trodde att konjunktur-
nedgångens profil skulle få karaktären av
ett W, där vi var nere i den första svackan.
Kanske är det så att den stämning som nu
sprider sig suddar bort ’besvikelsepuck-
eln’ i mitten så att vi får en mera urskålad
lågkonjunktur som sträcker sig en bit in i
framtiden. W förvandlas till ett U, vilket
är den form som amerikanska konjunk-
turbakslag har haft under efterkrigstiden.

Därmed får vi nu i Sverige en väsentligt
sämre budgetbalans än regeringen förut-
ser. Detta är alldeles utmärkt! Ett annat sätt
att uttrycka saken är att de automatiska sta-
bilisatorerna är starka i Sverige, vilket är
bra. Vi har, på grund av den terminologi
och de kamerala synsätt som har vuxit
fram i Bryssel, börjat tala om att vi lider av
en svår konjunkturkänslighet när det gäller
budgetbalansen, men vi har alltså mycket
starka automatiska stabilisatorer, vilket är
en stor fördel.

För det andra så kommer det också att
visa sig att det faktum att vi har möjlighet
till en egen penningpolitik kommer att
vara guld värd, eftersom vi därmed har
möjlighet att verkligen stimulera ekono-
min, om det skulle visa sig att det går så
pass illa som jag nu skall utveckla.

Regeringen har således ett V-scenario.
Det går visserligen neråt nu, men redan
efter kort tid vänder det uppåt. Man har i
’mainstreamfalangen’ länge menat att vi
just hade nått botten. Denna tidpunkt har
visserligen skjutits fram något kvartal då
och då, men tanken är ändå att vi när som
helst är på väg åt andra hållet och snabbt
tar oss upp ur svackan. Prognoserna säger
att vi i Sverige liksom i USA och många
andra länder kommer ner till kanske 1,5
procent tillväxt i år, men nästa år så är vi
redan i full sving och sedan ligger vi på
potentiell tillväxt under de kommande
åren litet överallt i världen. Endast Japan
är undantaget. Där skall man notera att
det i prognoserna även från finansminis-
tern ligger ett antagande om att den ja-
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panska BNP-utvecklingen är minus 1,3
procent i år och minus 0,3 nästa år och
det efter att japansk ekonomi har haft en
urusel utveckling under många år dess-
förinnan. Eftersom prisnivån i konsu-
mentledet sjunker omkring en halv pro-
cent om året och ekonomin är extremt
skuldtyngd, har vi nu ett mycket farligt
läge i den japanska ekonomin. 

I Tyskland är det mera trögt än farligt,
prognoserna ligger nu på ca 1 procent till-
växt i år, men samförståndsprognosen går
ut på att vi redan nästa år kan blåsa faran
över även för Tyskland. I Sverige går det
så fort att sysselsättning och arbetslöshet
faktiskt inte påverkas alls. I dessa avseen-
den antar finansministern att landet går
oskatt på ungefär samma nivå rätt igenom
detta och nästa år.

Min syn är följande. I det här läget
hänger faktiskt allt på den amerikanska
ekonomin och så var fallet även före ter-
rordåden. Det är den amerikanska ekono-
min som har hållit igång resten av världen,
inklusive extremt bräckliga regioner som
Japan och Sydostasien. Dessa regioner är
starkt beroende av USA och av varandra.
Vi har också en mycket bräcklig situation i
Sydamerika och då menar jag inte bara
Argentina utan även Brasilien och då är det
mer än halva Latinamerika vi talar om. 

Ett amerikanskt V, som fortfarande do-
minerar flertalet analyser, ter sig nu osan-
nolikt. Det som vi nu ser och såg innan
terrordåden, är ett läge där mängder av
indikatorer pekar på att det inte är eller
var någon tydlig vändning uppåt på gång.
Ledande indikatorer talar om hur det skall
bli om sex och tolv månader och de ser
inte lovande ut. Federal Reserves Beige
Book som kom nyligen och vars data är
inhämtade före terrordåden och Universi-
ty of Michigans Consumer Confidence
pekar båda nedåt. Vinstvarningarna fort-
sätter att regna. Vi har ju länge försökt in-
tala oss att det ändå går bra i den privata
servicesektorn, men inköpschefernas in-
dex för ’non-manufacturing’ pekar rejält
nedåt för augusti. 

Varför tror man då ändå att det skall
vända uppåt snabbt? Jo, det är penning-
politiken man förlitar sig på. Man säger
sig att här har varit en dramatisk föränd-
ring av penningpolitiken med räntesänk-
ningar och likvidisering av ekonomin från
början av detta år och denna fortsätter.
Och man säger sig att penningpolitikens
”long and variable lags” ändå inte nöd-
vändigtvis är 18–24 månader. Nuförtiden
får man ganska god effekt i våra finans-
marknader redan efter 6–12 månader.
Man skulle alltså kunna vänta sig att det
redan nu börjar vända uppåt. 

Men är detta så säkert? Jag har gjort en
förenkling av lärobokens transmissions-
kanaler över växelkurs-, ränte- och kre-
ditkanalerna. Så här ser det ungefär ut när
vi analyserar i makroekonomin.

Penningpolitikens sätt att verka – Fyra
transmissionskanaler

1. Lägre ränta ger investeringsstimu-
lans

2. Lägre växelkurs stimulerar K-sek-
torn

3. Högre aktiekurser ger billigare ka-
pital för investeringar och stimule-
rar konsumtionen via förmögen-
hetseffekten

4. Lägre ränta stimulerar hushållens
köp av bostäder och varaktiga va-
ror

Punkt 1, Lägre ränta. Vi säger oss att
med sänkt ränta blir det billigare att in-
vestera, vi får lägre växelkurs, vilket gyn-
nar K-sektorn (exporten stiger och man
konkurrerar ut import och får fart på eko-
nomin den vägen), vi får högre aktiekur-
ser, vilket ger billigare riskkapital och le-
der till en förmögenhetseffekt på hushål-
len så att de upprätthåller sin konsumtion
och slutligen stimuleras hushållen till köp
av framför allt bostäder och konsumtions-
varor. Själva teckenanalysen är nog in-
vändningsfri. Räntesänkning drar åt rätt
håll. Men hur mycket i detta läge? Vi
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tvingas gå fort fram här, men låt mig ändå
peka på följande. Det är uppenbarligen så
att i USA har man inte bara felinvesterat
utan överinvesterat. Näringslivet står där-
för med en stor kapitalapparat och har låg
efterfrågan. Det är väl känt att investe-
ringarnas räntekänslighet då är mycket,
mycket låg. Varje företagare man talar
med säger att ”Jag har aldrig i mitt liv
suttit i en styrelse, där vi sagt att det här
verkar vara en väldigt bra investering,
men nu när räntan ser ut att komma att
ligga 0,5 procent högre än väntat, så gör
vi den inte.” På marginalen måste det na-
turligtvis finnas ett och annat sådant fall,
men i huvudsak är det ändå så att investe-
ringarna påverkas via en ”loop” där lägre
räntor stimulerar hushållens efterfrågan
och därmed ger hopp om högre efterfrå-
gan. Det är det som gör att plötsligt kan
man räkna hem investeringarna. I det nu
aktuella läget är det väldigt svårt att se
någon effekt via penningpolitiken under
punkt 1. 

Punkt 2, Lägre växelkurser. Där är
kruxet att dollarn överlag har stigit under
den här perioden snarare än sjunkit, där-
för att resten av världen köper amerikans-
ka tillgångar. Det är klart att dollarn nu
kan tänkas börja sjunka, det är t o m tro-
ligt. Men då vill jag påminna om att vi
här är intresserade av den amerikanska
ekonomins möjlighet att fortsätta att fun-
gera som motor i världsekonomin. Ett
dollarfall skulle emellertid stimulera ame-
rikansk ekonomi genom att förbehålla
den efterfrågan som ändå finns för ameri-
kanska producenter, dvs det skulle få
motsatt effekt på resten av världen. 

Punkt 3, Högre aktiekurser. Där är det
ju tyvärr så att vi är inne i en period med
sjunkande aktiekurser. Enligt min bedöm-
ning finns det föga hopp om att aktiekur-
serna kommer att börja stiga påtagligt och
generera positiva effekter på konsumtion
och investeringar.

Punkt 4, Lägre ränta gynnar hushållen.
Ja, oavvisligen finns det sådana effekter.
Problemet är att konsumtionen redan lig-

ger mycket högt. Det är väldigt svårt att
tänka sig att vi skulle få upp den ytterliga-
re. Det är fråga om hushåll som under en
lång period har spenderat mer än de har
tjänat efter skatt och som även nu ligger
ganska nära noll i sparande. Det som nu
håller igång amerikansk ekonomi är att
man har en lönestegringstakt som ligger
över prisstegringstakten plus produktivi-
tetsökningen. Det betyder att lönerna realt
sett stiger delvis på bekostnad av vinsterna
som därför sjunker. Och när vinsterna
sjunker, går aktiekurserna och investering-
arna inte upp utan ner. Sådana här kon-
junkturnedgångar bryts inte förrän löne-
stegringstakten börjar sjunka och det gör
den dessvärre inte förrän det börjar bli ont
om jobb och arbetslösheten stiger. Detta
förutsätter en mycket kraftigare konjunk-
turnedgång med genomslag på arbets-
marknaden och processen kommer därför
att ta längre tid än de flesta räknar med.

Jag förstår här av ordföranden att det in-
te finns utrymme för ett antal intressanta
bilder som ni skulle ha fått se här. Låt mig
därför avsluta med att påminna om att vi
fortfarande ligger med P/E-tal som är bort-
åt det dubbla mot det som varit det norma-
la under tvåhundra år i kapitalismens his-
toria. Fjorton är det normala, dvs 7 procent
realavkastning. Nuläget är att lågvärdera-
de börser ligger på P/E-tal som är strax
över 20. I Sverige, USA och andra finansi-
ellt mera avancerade länder ligger P/E-
talen mellan 25 och 30. Vad händer då? Ja,
om detta förhållande skall kunna förklaras
på vanligt sätt, så behöver vinsterna i väst-
världen stiga till ungefär det dubbla inom
tolv månader och sedan antas stanna där
för gott. Det finns ingen som tror detta. Ett
annat alternativ är att man säger att vi nu
för tiden kommer att ha så höga P/E-tal
permanent. Detta är liktydigt med att säga
att avkastningen på aktier i fortsättningen
inte skall vara 7 procent utan 2–3 procent.
Mycket osannolikt! Det är föga troligt att
någon vill ta risken att placera i aktier, om
obligationer ger lika hög avkastning vid
lägre risk. 
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Det tredje alternativet är att börskurser-
na anpassar sig nedåt, vilket tyvärr är
ganska troligt. 

Jens Henriksson

Om jag skall förstå Nils Lundgrens kritik
rätt så handlar den mycket om de progno-
ser som fanns före den 11 september. Mitt
intryck är då att regeringen låg rätt nära
konsensusbilden. Sedan kom den 11 sep-
tember och då sa Nils Lundgren att han
inte tror att terrordåden kommer att på-
verka nedgången i någon större utsträck-
ning och professor Hamilton skrev här-
omdagen något liknande. När man då föl-
jer riksdagsdebatt och media så får man
en helt annan bild. Folk pratar om att man
skall riva upp budgeten och att prognosen
är helt värdelös. Låt mig ta fram budgeten
för 1999, den kom i oktober 1998. Då var
Asienkrisen som värst. 

Vi lade i samband med budgeten för
1999 som presenterades i oktober 1998
en tillväxtprognos som kritiserades för att
det var för optimistiskt. Trycket ökade
och den 11 december kom vi med ett
pressmeddelande där vi gick ut med en
ny konjunkturbild. 

Vad blev då utfallet av detta? Jo, till-
växten blev högre såväl 1998, 1999 som
2000 – både jämfört med vår första och
jämfört med den andra nedreviderade
prognosen. De offentliga finanserna blev
ännu starkare. Vad kan då detta lära oss
om den nuvarande situationen? Egentli-
gen inte mycket mer än att man skall vara

försiktig att dra snabba slutsatser av nå-
gonting som sker oväntat.

Jag kommer nu in på frågan hur den
ekonomiska politiken skall utformas mot
bakgrund av det ekonomiska läget, dvs
den andra delen av dagens debatt.

Som de flesta här säkert känner till har
regeringen satt upp målet att de offentliga
finanserna skall uppvisa ett överskott på i
genomsnitt 2 procent av BNP över en
konjunkturcykel. Det finns en rad skäl för
detta. Låt mig nämna tre av dessa.

För det första så visar erfarenheterna
från 1990-talet tydligt konsekvenserna för
välfärden när den offentliga sektorn blir
beroende av stora upplåningar på de fi-
nansiella marknaderna. Jag har själv job-
bat i den politiska ledningen på finansde-
partementet sedan regeringsskiftet okto-
ber 1994 och följt med svenska finansmi-
nistrar jorden runt för att låna upp av de
finansiella marknaderna. Den situationen
skall Sverige aldrig hamna i igen. 

För det andra är den demografiska ut-
vecklingen sådan att från 2010 och framåt
så kommer Sverige att uppleva stora de-
mografiska påfrestningar i takt med att
40-talisterna går i pension. Kraven på äld-
revård och sjukvård kommer inte att min-
ska, för att uttrycka sig försiktigt.

Om Sverige skulle gå in i en sådan ut-
veckling utan att innan dess ha kraftigt
minskat den offentliga finansiella skul-
den, finns det inte utrymme för att klara
dessa påfrestningar utan stora nedskär-
ningar och skattehöjningar. 

För det tredje har vi med överskott i de
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Prognos 1998 1999 2000
Tillväxt i BP 99, okt. 98 3,0 3,0 3,2
Tillväxt, dec. 98 2,8 2,2 2,6

Off. finanser i BP 99, okt. 98 2,1 1,1 2,3
Off. finanser, dec. -98 2,4 1,1 2,2

Utfall
Tillväxt 3,6 4,1 3,6
Off. finanser 2,1 1,7 4,1
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offentliga finanserna i utgångsläget möj-
ligheten att driva en aktiv stabiliserings-
politik utan att underskotten blir för stora.
Jag skall dock inte överdriva detta fak-
tum, då vi idag har en valutapolitisk re-
gim med flytande växelkurs. I ett sånt lä-
ge är det framförallt penningpolitiken
som är ett effektivt instrument för en ak-
tiv konjunkturpolitik. Men, om Sverige
skulle gå med i EMU ökar detta naturligt-
vis kraven på finanspolitiken.

Utifrån det långsiktiga målet om 2 pro-
cent fastställs sedan specifika budgetpoli-
tiska mål för de kommande åren. Dessa
mål har sedan de infördes 1997 nåtts –
och överträffats – varje år.

Sveriges mål är ambitiösare än EU som
helhet. Vi måste ju dels leva upp till kon-
vergenskriterierna, dels till våra egna mål.
Detta har bidragit till att vi idag har starka-
re finanser än de flesta andra EU-länder. 

Faktum är att de flesta EU-länder inte
har utnyttjat de goda åren fullt ut till att
konsolidera de offentliga finanserna. En-
ligt OECD kommer det genomsnittliga
underskottet i Euroområdet nästa år att
vara 0,6 procent av BNP. Märk väl att jag
sade underskott och inte överskott.

Överskottsmålet för Sverige är i år 2,5
procent av BNP. Trots avmattning av den
svenska ekonomin beräknar vi det finan-
siella sparandet i år till 4,6 procent av
BNP, dvs även i år klarar vi målet med rå-
ge.

Detta innebär en avbetalning på den of-
fentlig-finansiella skulden på cirka 100
miljarder kronor. Det höga sparandet i år
beror delvis på periodiseringar av skatter
och tillfälligt höga skatteinkomster, men
också på att avmattningen framför allt
drabbar den exportinriktade sektorn, där
skatteelasticiteten är betydligt lägre.

Nästa år har vi ett överskottsmål på 2,0
procent av BNP. Vår bedömning under
den tidiga hösten var att detta möjliggjor-
de skattesänkningar och utgiftsreformer
om sammanlagt cirka 44 miljarder kronor
nästa år. 

Utgiftsreformerna var redan till stor del

givna till följd av vårpropositionen från
april – det rör sig om ca 21 miljarder kro-
nor. Därmed kunde vi genomföra en skat-
tesänkning nästa år på motsvarande 23
miljarder kronor. 

Låt mig senare återkomma till hur des-
sa skattesänkningar är fördelade i mitt av-
slutande inlägg. Låt mig dock redan nu
lyfta fram att de har en inriktning mot
låg- och medelinkomsttagare samt att de
bidrar till att minska marginaleffekterna
för dessa grupper. Detta påverkar även
konjunkturpolitiken.

Den ekonomiska politiken är expansiv
under nästa år. Skattesänkningar och re-
former – eller den diskretionära finanspo-
litiken – bidrar med 1,7 procent av BNP.
Hushållens konsumtion stimuleras där-
med kraftigt. Och då reformerna har en
god fördelningspolitisk profil påverkar
det efterfrågan i hög grad, trots att vi räk-
nar med att ungefär hälften av den dispo-
nibla inkomstökningen går till sparande.

Efter nu föreslagna åtgärder uppvisar
de offentliga finanserna nästa år ett över-
skott på 2,1 procent av BNP, det vill säga
nästan exakt på målet. Det är viktigt att
betona att detta är ett överskott för hela
den offentliga sektorn. Och att alla mål vi
har ställt upp gäller just hela den offentli-
ga sektorn. 

Överskottet är nämligen inte jämnt för-
delat i den offentliga sektorn. Pensions-
systemet uppvisar för närvarande ett
överskott på knappt 3 procent av BNP.
Den kommunala sektorn där varje kom-
mun har ett balanskrav uppvisar ett litet
överskott. Därmed uppkommer ett under-
skott i den statliga sektorn på knappt 1
procent av BNP. Trots detta faller stats-
skulden som andel av BNP.

En del debattörer hävdar att detta är ett
problem. Jag delar inte den uppfattning-
en. Som jag just sa, var en av huvudorsa-
kerna till att vi har ett överskottsmål att vi
skall klara av de demografiska utmaning-
arna till följd av att andelen äldre ökar.
Vad är då naturligare än att lägga en stor
del av överskottet i pensionssektorn?
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Vi skriver också i budgeten – som vi
alltid har gjort – att om tillväxten skulle
bli svagare, så kan vi tänka oss motsva-
rande anpassning av överskottsmålet för
de offentliga finanserna. Målet om 2 pro-
cents överskott i genomsnitt över en kon-
junkturcykel ger oss inte bara ett utrym-
me att överskrida målen utan också att
under vissa år ha ett lägre överskott.

Sammantaget är de offentliga finanser-
na starka. Och det är ingen tillfällighet att
vi har hamnat i detta läge. Den ekonomis-
ka politiken har under de senaste åren
handlat om att bygga upp marginaler,
samtidigt som vi har gjort stora investe-
ringar i utbildning. Det har handlat om att
skapa en långsiktigt uthållig ekonomi.

Under mandatperioden 1998 till 2002
beräknar vi att statsskulden minskar med
349 miljarder kronor. Det vill säga att för
varje riksdagsman har skulden minskat
med 1 miljard kronor. Och även om kanske
inte varje enskild riksdagsman har bidragit
till detta, för att uttrycka mig försiktigt, vi-
sar detta på styrkan i det svenska politiska
systemet. En styrka som få ekonomer för
några år sedan hade trott vara möjlig.

Låt mig även kommentera den mytbild
som fortfarande tyvärr är alltför vanlig
bland ekonomer och tyckare. Och det är
den att förbättringen i de offentliga finan-
serna till stor del beror på höjda inkom-
ster och inte på minskade utgifter. 

I själva verket är det precis tvärtom. Att
de offentliga finanserna har förbättrats be-
ror nästan uteslutande på att utgifterna har
minskat. Mellan 1994 och 2002 – två soci-
aldemokratiska mandatperioder – har de
offentliga finanserna förbättras från ett un-
derskott på –10,8 procent av BNP till ett
överskott nästa år på 2,1 procent av BNP. 

Förbättringen har framförallt skett ge-
nom minskade offentliga utgifter. Utgifts-
kvoten går ner med drygt 13 procent mel-
lan 1994 och 2002, medan inkomsterna
minskar med 0,1 procent. Den stora ned-
gången är på utgiftssidan.

En annan myt är att de offentliga finan-
serna inte skulle klara en konjunkturned-

gång. Vad det gäller den ekonomiska ut-
vecklingen gör finansdepartementet en-
dast prognoser för i år och nästa år, efter-
som osäkerheten därefter är för stor. 

Det innebär att för 2003 och 2004 görs
endast kalkyler. Vi har dels en baskalkyl
som utgår från att vi 2003 och 2004 får
en tillväxt på 2,6 respektive 2,3 procent.
De offentliga finanserna uppvisar då ett
överskott på 2,2 procent respektive 2,3
procent för 2003 och 2004. Vi har även
en högtillväxtkalkyl som jag inte skall or-
da mer om.

Slutligen presenterar vi en lågtillväxt-
kalkyl. I den räknar vi med att den inter-
nationella konjunkturnedgången både blir
djupare och längre. Tillväxten i år blir då
bara 1,2 procent. Och nästa år faller till-
växten ner till 0,6 procent. Återhämtning-
en kommer först 2003, men även det året
har vi en lägre tillväxt än basalternativet.

Vad blir då konsekvenserna av denna
djupa lågkonjunktur? Jo, de offentliga fi-
nanserna försämras kraftigt. Överskottet i
år blir 4,3 procent, det vill säga några
tiondelar lägre. Och både nästa år och
2003 försämras de offentliga finanserna
ytterligare. Men trots detta uppvisar de ett
överskott. Helt i linje med ett överskott på
2 procent i genomsnitt över en konjunk-
turcykel.

Vad gäller utgiftstaket så innebär en
kraftig nedgång av konjunkturen att vi
nästa år kommer att överskrida utgiftsta-
ket med 3 miljarder kronor enligt våra be-
räkningar om inga åtgärder vidtages. Re-
geringens bedömning är dock att utgifts-
taket klaras efter smärre utgiftsbegräns-
ningar. Vi har även tidigare varit i situa-
tioner då utgiftstaken har varit hotade. Vi
klarade det då. Och vi skall klara det även
nu. Utgiftstaken ligger fast och skall kla-
ras. Tack.

Mats Persson

Finansplanen förutser en tillväxt i BNP i
år på 1,7 procent och prognosen för nästa
år är mer optimistisk, då räknar man med
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2,4 procent. Jag är inte i en position att
ifrågasätta dessa siffror, för regeringen
och Konjunkturinstitutet har de bästa re-
surserna för att göra sådana beräkningar.
Däremot kan man fråga sig om regering-
en brukar skönmåla verkligheten. Finns
det anledning, på basis av vad regeringen
tidigare har gjort för prognoser om BNP-
utvecklingen i sina finansplaner, att tro att
regeringen i år skönmålar utvecklingen?
För att försöka besvara den frågan har jag
tittat igenom de senaste tjugo årens fi-
nansplaner för att se om det finns någon
systematisk skönmålning. Det visade sig
dock att det inte fanns några sådana ten-
denser. Prognoserna i finansplanerna fö-
refaller vara hederliga; i genomsnitt bru-
kar de varken vara alltför optimistiska el-
ler alltför pessimistiska. Jag tittade också
på om det fanns någon systematik året fö-
re valår, men inte ens då fanns någon ten-
dens till skönmålning. I och för sig kan
man ifrågasätta varje enskild siffra, men
historiskt finns ingen systematisk tendens
till skönmålning i finansplanerna.

Icke desto mindre är det idag många
som känner stor oro inför utvecklingen.

Jag tänkte illustrera det med ett diagram
som jag tagit fram med ett mått för osä-
kerheten på börsen. 

På de finansiella marknaderna kan man
genom att beräkna s k implicita standard-
avvikelser på optionerna få ett mått på
den känsla av osäkerhet som råder bland
placerarna. Jag har beräknat detta mått
från 1997 och fram till igår. På lång sikt
så brukar den implicita standardavvikel-
sen ligga rätt lågt, omkring 20.

I diagrammet ser vi tydligt den stora
ökningen av osäkerheten i slutet av 1998,
då Asienkrisen skakade om världens eko-
nomier. Sedan lugnade det ner sig fram
till år 2000, då osäkerheten åter ökade
och låg omkring 30 under hela året. Där-
efter ser vi den kraftiga uppgången i osä-
kerheten i samband med terrordåden i
förra veckan.

Det är ännu mer intressant att titta på
utvecklingen dag för dag. I mitt andra
diagram har jag därför ritat in måttet på
osäkerheten för varje dag under augusti
och september i år. Den sista siffran hän-
för sig till gårdagen. Det finns alltså en
oro ute på marknaden och förmodligen
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också en oro bland hushållen. Detta kan
eventuellt leda till minskade investerings-
planer bland företagen och minskade in-
köpsplaner bland hushållen. Men därav
följer inte att vi nödvändigtvis kommer
att gå in i en lågkonjunktur. Regeringen
och Konjunkturinstitutet följer naturligt-
vis siffrorna över konjunkturutvecklingen
noggrant – det är ju deras jobb – och de
har ingen anledning att blunda om det
plötsligt kommer signaler som tyder på
att hushållens inköpsplaner för varaktiga
konsumtionsvaror skulle falla kraftigt.

Jag har varit med om två börskrascher,
dels den 1987 och dels Asienkrisen 1998.
Vid bägge tillfällena var vi oroliga för att
de fallande börskurserna skulle slå ige-
nom på privatkonsumtionen, men vid ing-
et av dessa tillfällen skedde något sådant.
Jag skulle därför vilja ge uttryck för en
försiktig optimism: det kommer nog inte
att gå fullt så illa som många konjunktur-
bedömare förutspår i tidningarna i dessa
dagar. Men man måste självklart bevaka
utvecklingen och se vad som sker dag för
dag. Och det är ju inte bara regeringen
som bevakar konjunkturen; även riksban-

ken gör det. På flera håll finns det således
statliga organ som sitter inne med policy-
instrument att ta till om det skulle börja
gå riktigt dåligt.

Antag att vi plötsligt skulle få indika-
tioner om att konjunkturen faller kraftigt.
Bör vi då kräva att finansministern skall
försöka stimulera ekonomin? Det enkla
svaret är: ”Nej, det är inte så viktigt för
det sköter ändå riksbanken”. Det har vi
sett nu när både den amerikanska central-
banken och de europeiska centralbanker-
na, inklusive vår egen, häromdagen sänk-
te räntan kraftigt. Om man gräver djupare
i den här frågan så gäller den en avväg-
ning mellan penning- och finanspolitik.
Givet att vi nu har en riksbank som bedri-
ver penningpolitik – bör vi då också be-
driva finanspolitik i avsikt att stimulera
ekonomin? Det är en svår fråga med
många olika aspekter, men forskningen
idag ger vid handen att stimulanseffekten
av finanspolitik i regel är ganska liten.
Det beror på olika saker, bland annat att
om staten ökar utgifterna för att stimulera
ekonomin, så tenderar hushållen att skära
ned sin konsumtion i motsvarande grad så
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att den totala stimulanseffekten inte blir
så stor. Den mekanismen kallas i litteratu-
ren för ”Ricardiansk ekvivalens” och det
har forskats ganska mycket om den, men
vi har ändå ganska dåliga kunskaper om
effekterna av finanspolitiska stimulanser.
En allmän åsikt bland forskarna är dock
att effekterna inte är så stora. Man pekar
bl a på Japan som har försökt stimulera
ekonomin genom ökade budgetunderskott
i många år utan att lyckas.

Men om ökade statliga utgifter, eller
minskade skatter, inte får så stora stimu-
lanseffekter kan man i stället peka på den
låga kronkursen. Många i debatten brukar
peka på kronans fall som om det vore ett
problem för Sverige, men just i det här
konjunkturläget är nog kronfallet ganska
bra. Det stimulerar exportindustrin och
kan eventuellt hjälpa oss ur lågkonjunktu-
ren, om den skulle komma.

Jag vill avsluta med att peka på att det
här innebär ett politiskt och opinionsmäs-
sigt dilemma. Finansministern betraktas
allmänt som politiskt ansvarig för om vi
råkar in i en lågkonjunktur, men finans-
ministern har inte så särskilt kraftfulla
ekonomisk-politiska instrument för att
bedriva konjunkturpolitik. Det är dock
han som får bära hundhuvudet om vi
skulle råka in i en svår lågkonjunktur.
Riksbanken å andra sidan har instrumen-
ten. Genom att sänka styrräntan kan man
dels påverka företagens investeringar di-
rekt, dels stimulera exportföretagen via
växelkursen. Forskarna anser allmänt
idag att penningpolitiken kan påverka
konjunkturen högst avsevärt. Men riks-
banken har inte något politiskt ansvar,
riksbanksledningen består av opolitiska
tjänstemän som inte sitter på något poli-
tiskt mandat. Makten respektive ansvaret
verkar därför orättvist fördelat mellan de
två aktörerna: finansministern har ansva-
ret men inte makten, och riksbanken har
makten men inte ansvaret. Det är ett di-
lemma som kan leda till att den politiskt
ansvarige, dvs finansministern, pressad av
massmedia och opposition lockas att ta

till åtgärder för att förbättra konjunkturen
som egentligen inte har så stora effekter
men som ändå är tänkta att lugna opinio-
nerna. Då får vi åtgärder som i bästa fall
är stora slag i luften, men i sämsta fall
kan vara skadliga – de kanske inte påver-
kar konjunkturen men har andra negativa
effekter på strukturen i ekonomin.

Jens Henriksson

Låt mig först kommentera professor Pers-
sons inlägg med att säga att jag förstår
ditt tankesätt. Samtidigt kan man inte
komma ifrån att de nuvarande politikerna
är ansvariga för den här maktfördelning-
en. Det är vi socialdemokrater som med
stöd av de fyra borgerliga partierna har
drivit igenom riksbanksreformen. Visst
har vi ett ansvar. 

Sverige är en liten och exportberoende
ekonomi som i hög grad påverkas av ut-
vecklingen i den internationella ekono-
min. Man kan konstatera att vi har fått
mer makt på sistone, bara det faktum att
Bosse Ringholm inte är här idag visar ju
på att han faktiskt är med och formar en
politik som rör hela världen. 

Skatternas främsta syfte är att finansie-
ra välfärden. Låt oss vara tydliga. För att
kunna erbjuda alla en bra vård, skola och
omsorg måste skatterna vara relativt hö-
ga. Samtidigt måste skattesystemet vara
utformat så att det stimulerar både till
arbete och investeringar och bidrar till
minskade klyftor.

Låt mig inleda med att visa en bild på
skattekvotens utveckling under de senaste
åren. Den formella skattekvoten är i dag
högre än i början av 90-talet. Tittar man
däremot på den egentliga skattekvoten –
dvs den formella skattekvoten plus under-
skottet i de offentliga finanserna – visar
den hur mycket skatt som måste betalas
för att välfärden skall vara finansierad.
Man kan se det som en förenklad ricardi-
ansk ekvivalens.

Regeringen presenterade under 1999
en inkomstskattereform bestående av två
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delar. Den första delen handlar om en
kompensation av egenavgifterna. Idag be-
talar alla löntagare egenavgifter till pen-
sionssystemet och de utgår på årsinkom-
ster upp till ca 300 000 kronor. 

Egenavgifterna är på 7 procent och bi-
drar till högre marginalskatter för framför
allt låg- och medelinkomsttagare. Egen-
avgifterna är vidare en central del i det re-
formerade pensionssystemet, som social-
demokraterna och de fyra borgerliga op-
positionspartierna står bakom. Därmed
går de inte att ta bort.

Regeringen har därför med start år
2000 påbörjat en kompensation för egen-
avgifterna. Det första steget innebar att 25
procent av egenavgifter kompenserades.
Den andra steget togs innevarande år och
därmed är 50 procent av egenavgifterna
bortkompenserade. 

Regeringen föreslår nu att ett tredje
steg tas. Nästa år skulle därmed tre-fjär-
dedelar av egenavgifterna kompenseras.
Resultatet blir både sänkta marginaleffek-
ter för inkomsttagare med en årsinkomst
på upp till cirka 300 000 kronor och lägre
skatter för alla. Ekonomisk forskning vi-
sar att det är just arbetsutbudet från låg-

och medelinkomsttagare, och då särskilt
kvinnor, som är särskilt känsligt för för-
ändringar av marginaleffekter.

Den andra delen av inkomstskatterefor-
men handlar om att minska antalet som
betalar statlig skatt över den så kallade
brytpunkten. Inkomstskattelagen är skri-
ven så att brytpunkten årligen automatiskt
justeras upp med KPI plus 2 procentenhe-
ter. Men, den goda ekonomiska utveck-
lingen och de stora reallöneökningarna
har medfört att allt fler skattebetalare be-
talar statlig skatt.

I samband med skattereformen så for-
mulerades ambitionen att högst 15 pro-
cent av inkomsttagarna skulle betala
statsskatt. I dag utgår statsskatt på inkom-
ster över den så kallade nedre brytpunk-
ten på ca 270 000 kronor. Andelen skatte-
betalare som har inkomster över denna
gräns beräknas i år uppgå till ca 18 pro-
cent.

Regeringen har såväl 2000 som 2001
höjt gränsen för statlig skatt. Regeringen
föreslår nu även här att ytterligare ett steg
skall tas även i denna del. Brytpunkten
för 2002 kommer därmed att hamna på
290 000 kronor. Därmed minskas andelen
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som betalar statlig inkomstskatt till 17
procent. 

Med detta har tre-fjärdedelar av in-
komstskattereformen genomförts. Rege-
ringen skriver i finansplanen att den avser
att hösten 2002 göra en bedömning av det
samhällsekonomiska utrymmet för ett
slutförande av inkomstskattereformen
2003. Min förhoppning är att finansmi-
nister Bosse Ringholm i oktober nästa år
kan stå här på nationalekonomiska före-
ningens debatt och stolt säga att reformen
nu är genomförd.

När vi nu ändå talar om skatter och
marginaleffekter – tyvärr är det inte bara
skatter som påverkar marginaleffekterna.
Det finns även en rad avgifter och bidrag
som medför fattigdomsfällor och margi-
naleffektsproblem. 

I den budget som nu presenteras kom-
mer den maxtaxereform som vi socialde-
mokrater under lång tid har kämpat för.
Den medför kraftigt sänkta marginalef-
fekter för många barnfamiljer och kan
därmed ha en positiv inverkan på arbets-
kraftsutbudet. 

Budgeten innehåller även en rad andra
skatteförslag. Låt mig lite kort gå igenom
de viktigaste av dessa.

Även pensionärerna får sänkt inkomst-
skatt. Pensionärer betalar i dag inte egen-
avgifter. Därför föreslås istället en sär-
skild skattesänkning för pensionärerna.
Skattesänkningen medför att det stora
flertalet pensionärer (under 150 000) får
cirka 100 kronor mer i månaden från och
med den 1 januari 2002. 

Skattesänkningen är så utformad att
pensionärer får del av den speciella skat-
tesänkning som tidigare gjorts för lågin-
komsttagare. Regeringen aviserar även i
budgeten att 2003 kommer den speciella
skattesänkningen för låginkomsttagare på
1 320 kronor att växlas över till ett höjt
grundavdrag.

Regeringen föreslår även en skattere-
duktion för fackföreningsavgift. 1993 av-
skaffades avdragsrätten för fackförenings-
avgifter. Därmed missgynnades löntagar-

nas bidrag till den fackliga verksamheten
jämfört med arbetsgivarnas bidrag till sina
organisationer. Regeringen föreslår därför
en skattereduktion för fackföreningsavgif-
ter och för avgifter till arbetslöshetskassan
nästa år. I genomsnitt medför det en skatte-
sänkning på lite knappt 100 kronor i måna-
den för en normal inkomsttagare.

Sedan har vi fastighetsskatten. Den är
en del av kapitalinkomstbeskattningen
och ger i år intäkter på mer än 20 miljar-
der kronor. De senaste åren har priserna
på villor och andra bostäder ökat kraftigt
på många håll i Sverige. I år har taxe-
ringsvärdena till följd av detta stigit kraf-
tigt i de områden där huspriserna har sti-
git som mest. 

För att minska effekterna av de höga
taxeringsvärdena har vi sänkt skatten på
småhus från 1,5 till 1,2 procent och skat-
ten på hyreshus från 1,2 till 0,7 procent.
Dessutom har fribeloppet höjts i förmö-
genhetsskatten.

Regeringen har även tagit fram ett för-
slag om en begränsningsregel i fastighets-
skatten. Begränsningsregeln innebär att
hushåll med normala inkomst- och för-
mögenhetsförhållanden skall betala max
5 procent av sin inkomst i fastighetsskatt. 

Men, prisutvecklingen på bostadsmark-
naden har varit kraftigare än vad vi förut-
såg. Därför föreslår regeringen i budget-
propositionen att fastighetsskatten sänks
ytterligare, från 1,2 till 1,0 procent för
småhus. Regeringen föreslår även att fas-
tighetsskatten på hyreshus sänks från 0,7
till 0,5 procent. Sänkningarna föreslås
gälla retroaktivt från innevarande år. 

Regeringen kommer även att föreslå
ändringar i omräkningsförfarandet. En ut-
redning har föreslagit att omräkningsför-
farandet vid fastighetstaxeringen skall er-
sätts med en förenklad fastighetstaxering
mitt emellan de allmänna fastighetstaxe-
ringarna. Regeringen skriver nu i budge-
ten att den avser lägga ett förslag med
denna inriktning. Vidare kommer rege-
ringen senast nästa år att föreslå regler
som innebär att höjda taxeringsvärden in-
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te får omedelbart genomslag på uttaget av
fastighetsskatt. 

Dessutom föreslår regeringen att fribe-
loppen i förmögenhetsskatten höjs, från 1
till 1,5 miljoner kronor för ensamstående
respektive från 1,5 till 2 miljoner kronor
för sambeskattade par. Därmed har anta-
let som betalar förmögenhetsskatt min-
skat med runt 200 000 personer.

Regeringen föreslår även att bokmom-
sen sänks. Jag skall erkänna att det här
förslaget inte stod högst på den socialde-
mokratiska regeringens agenda. Men, nu
är det så att vi samarbetar med Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet om budgeten och
för dem var detta en viktig och prioriterad
fråga. Jag kan ge ett exempel på de skat-
tetekniska problem som uppstår. Alla är
överens om att momsen på en kartbok
skall sänkas. Borde den då även sänkas
även på en karta? Ja, hur blir det då med
jordglobar? Svår teknisk fråga! Samma
sak för kassettband med intalade böcker –
ja, det låter rimligt, men hur är det om det
finns litet musik på bandet? Var går grän-
sen? Svåra tekniska frågor som man som
ekonom inte tycker om att diskutera, men
någonting som vi som politiker får ägna
oss åt varje dag.

Regeringen föreslår även ett antal skat-
tesänkningar för att förbättra företagskli-
matet i Sverige.

De senaste årens utveckling med väx-
ande regionala skillnader är problematisk.
Regeringen föreslår därför en nedsättning
av socialavgifter i stödområde A (huvud-
sakligen Norrlands inland), med 15 pro-
cent på lönesumman upp till ca 850 000
kronor. Därigenom gynnas företagandet i
dessa regioner.

Regeringen föreslår också att skatten
på investmentbolag sänks så att skatten på
dessa bolag likställs med skatten på vär-
depappersfonder. Idag är schablonintäk-
ten för investmentbolag 2 procent. Rege-
ringen föreslår en sänkning till 1,5 pro-
cent. Detta bidrar till att öka neutraliteten
och rättvisan i beskattningen mellan olika
ägarformer.

Ett annat problem rör beskattningen i
koncerner. Idag kan en och samma före-
tagsvinst beskattas både i dotterföretaget
och i moderföretaget. Företagens vinster
bör endast beskattas en gång i företags-
sektorn. Därför bör kapitalvinstbeskatt-
ningen på näringsbetingade aktier i bo-
lagssektorn avskaffas. Frågan är dock
komplicerad, vilket innebär att vi tidigast
under våren 2002 kommer att kunna gå
till riksdagen med ett förslag.

Slutligen tar vi ytterligare ett steg i den
gröna skatteväxlingen. Skatteväxlingen
består i att energiskatten på el höjs med
1,2 öre per kWh. Dessutom höjs koldiox-
idskatten med 15 procent. Industrin, jord-,
skogs- och vattenbruk undantas dock från
höjningen medan effekten för bensin och
diesel neutraliseras genom lika stora sänk-
ningar av energiskatten. Vidare höjs av-
fallsskatten med 15 procent. Intäkterna an-
vänds för att finansiera en höjning av
grundavdragen i inkomstskatten med 900
kronor.

Det var en snabb genomgång av de för-
slag som vi lägger i budgeten. Jag utgår
från att näringslivets chefekonomer inte
ser några som helst problem med denna
skattepolitik. Tack!

Claes Henric Siven

I denna tredjedel av diskussionen som rör
skatter så är kommentatorn chefekonom
Stefan Fölster.

Stefan Fölster

Herr ordförande och ärade åhörare. Jag
vill börja med att rikta en eloge till fi-
nansdepartementet för de skattesänkning-
ar som utlovas i budgeten. Ja, kanske inte
till dagens finansdepartement utan det de-
partement som en gång drev fram de ut-
giftstak som nu gör det oundvikligt för
dagens finansdepartement att sänka skat-
ten. Alla intäkter som rullar in nu kan inte
läggas på hög.

Dagens finansdepartement tycks ha en
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kluven inställning. Även om man stödjer
utgiftstaket så har man också avsatt resur-
ser för att utreda alla möjliga sätt att fiffla
med utgiftstaket och några av dem an-
vänds också. Dagens finansdepartement
tycks också ofta välja linjen att inte sänka
skatten mer än nödvändigt. Man kan re-
flektera över det kloka i årets situation,
där vi har en kraftig konjunkturavmatt-
ning och ändå ett överskott i den offentli-
ga sektorns finanser på 4,6 procentenhe-
ter. Hade det inte varit klokare att ge en
litet större skattesänkning? Inte för att jag
tror så mycket på efterfrågestimulerande
effekter, men skattesänkningar har ju ock-
så utbudsstimulerande, effektivitetshöjan-
de effekter på ekonomin. Det finansde-
partement som en gång drev fram utgifts-
taket arbetade också hårt för många andra
stora reformer, t ex skattereformen och
pensionsreformen. Ett ledmotiv var att
bryta upp den kökkenmödding, den hårda
beläggningen på botten av en hönsbur,
som årtionden av små regeländringar,
små symbolhandlingar och initiativ, så-
dant som regeringar gör för att visa hand-
lingskraft, hade lämnat. Dessa reformer
var framgångsrika. Vår tillväxt tycks av
allt att döma nu ligga i linje med OECD-
ländernas. De senaste tre åren har tillväx-
ten varit ungefär densamma som inom
OECD-området. Vår produktivitetstill-
växt var hög i början på 1990-talet men
har nu konvergerat till OECD-snittet.

Man kan fråga sig om det räcker som

ambitionsnivå. Borde vi inte försöka att
komma tillbaks från sjuttonde plats i
OECD:s välståndsliga till den forna fjär-
de platsen? Vilka ambitioner skulle det
kräva för politiken, inte minst på skatte-
området? Om dagens finansdepartement
hyser några sådana ambitioner, eller fun-
derar på reformer som skulle krävas, så
sker det i största möjliga hemlighet. I
budgetpropositionen finns i alla fall ingen
antydan om det. Trots att skattetrycket
sänks något är den fortfarande en bra bit
över 50 procent av BNP. 

Denna bristande ambitionsnivå går
också igen när det gäller detaljarbetet. Ta
t ex företagsamheten. Under senare år har
vi ofta fått en bild förmedlad av att före-
tagsamheten blomstrar, men vad säger
SCB?

Den nedre linjen visar vad som hänt
med antalet företagare sedan 1980, med
människor av kött och blod som arbetar i
företag som de själva äger. Ni ser att det
har varit en nedåtgående trend, inte ens
IT-bubblan under de senaste åren syns där
och under de senaste sju åren faller det
återigen. Den övre linjen visar antal före-
tag som är registrerade hos Patent- och
Registreringsverket, de har blivit fler men
enbart därför att anställda oftare extra-
knäcker i registrerade bolag, som domare,
läkare och en och annan ekonom gör.

Göran Persson ställde 1997 i utsikt att
100 000 fler företag skulle skapas fram
till år 2000, av det blev inte mer än ca
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20 000. Ni kan se hur antalet företag
flackar av under de senaste tre åren. Vad
gör då finansdepartementet? Ni kanske
lade märke till att den lista av åtgärder för
företagsamheten, som Jens Henriksson
presenterade, bestod av ganska små sym-
bolhandlingar, t ex att utveckla tillväxtav-
talen eller sänkt arbetsgivaravgift till stö-
dområde A. Den sänkta arbetsgivaravgif-
ten är rent av utformad för att ge minsta
möjliga sysselsättningseffekt. Sänkningen
ges bara upp till en lönesumma av
850 000, dvs alla företag som har fler än
två eller tre anställda får ingen sänkning
för nya anställningar.

Regeringen hade större ambitioner tidi-
gare. Där ingick t ex Simplexgruppen,
vars arbete i stor utsträckning gått i stå.
Idag är det så att vänsterpartiet driver en
betydligt mer företagsvänlig skattepolitik
än vad regeringen och finansdepartemen-
tet står för. En vanlig företagare i Sverige
betalar dubbelt så hög skatt jämfört med
vad som är vanligt inom EU, alltså EU-
snittet. Det innebär att trots allt tal om att
man är för konkurrens i budgetpropositio-
nen, så finns det ingen konkurrens på lika
villkor för företagsägande. Det är en av
förklaringarna till att fler och fler svenska
företagare engagerar sig utomlands, och
att svenska företag köps upp av utlän-
ningar. Denna symmetri är också en del
av förklaringen till att vi har en kapital-
flykt som bidrar till den svaga kronan. 

Nu kan man säga som Mats Persson att
det är bra att vi har en svag krona, det sti-
mulerar ekonomin konjunkturmässigt.
Men det betyder också att vi är tillbaks i
krondeprecieringscykeln, som vi alla
trodde var ett minne blott. Det betyder att
vi betalar för tillväxt med sänkta realin-
komster. Det blir allt fler Bulgarienresor
och allt färre resor till Florida.

Den bristande ambitionsnivån går igen
på många små områden som inte betyder
något för skatteintäkterna. Ett exempel är
att konkurrens betonas om och om igen i
budgetpropositionen, men man vill inte
ändra de skatteregler som gör att vi blir

inlåsta i aktiefonder. Det är dyrt att byta
till andra aktiefonder för att reavinsten då
måste skattas av i stället för att kunna fö-
ras över. Arvskatten är utformad så att vi
på papper kan ärva pengar och i slutändan
gå med minus eftersom skatten beräknas
på värdet på arvet på dödsdagen, dvs
långt innan någon arvinge kan disponera
pengarna. Listan av orimligheter kan gö-
ras hur lång som helst. 

Ambitionen att skapa ett bättre skatte-
system för tillväxt och rättvisa tonar inte
fram i budgetpropositionen. I stället görs
en lång rad ad hoc-justeringar, t ex avse-
ende fastighetsskatten, som man tar till
när det politiska trycket tilltar. ’Vi bygger
den nya kökkenmöddingen’ verkar vara
ledmotivet för en del av finansdeparte-
mentets nitiska fogdar. Där inbegriper jag
inte Jens Henriksson, men väl en del av
hans kolleger. Tack.

Claes-Henric Siven

Jag tänkte göra något ytterst ovanligt nu
och bryta diskussionen för ett mycket
kort föreningsärende. Jag har från två för-
eningsmedlemmar fått in förslag att välja
in Jens Henriksson som medlem i för-
eningen. Kan vi förfara på det sättet?
Svaret är ja och då återgår vi till den ordi-
narie debatten. Jag tänkte göra så nu att vi
tar in inlägg från er i salen, men jag vill
erinra om att vi inte har så gott om tid och
vi skall ha en slutomgång. Därför ber jag
om mycket korta, koncentrerade och
kärnfulla inlägg om högst två minuter och
ordet är fritt. 

Carl Johan Åberg

Ett väldigt kort inlägg och något vid si-
dan om. Det har att göra med att Jens
Henriksson är här idag och inte finansmi-
nistern. Det har vi inte haft någon anled-
ning att klaga över, det har varit en ut-
märkt inledning. Jag undrar nu om jag
hörde rätt när Jens sade att finansminis-
tern var tvungen att resa till Liege för att
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deltaga i ett Euromöte? Jag utgår då ifrån
att han inte sitter i tamburen och väntar
på att man skall fatta beslut och att han
först därefter får komma in och deltaga.
Jag kan se ett intressant motiv för att den
svenske finansministern kallas till ett
Euromöte, och det är den utomordentligt
svaga kronkursen, som ju naturligtvis är
ett växande problem för i varje fall en del
av de mindre Euroländerna som skall mö-
ta denna konkurrens. Min enkla fråga är
alltså vad är det för ett möte som Bosse
Ringholm deltar i Liege? Om det är ett
möte i Eurokretsen tycker jag att det är
intressant om en svensk finansminister får
delta.

Jens Henriksson

Jag blev så nervös när finansministern sa-
de att jag skulle få åka hit så jag har fak-
tiskt inte frågat honom exakt vad de skall
ta upp. Jag har suttit hela natten och för-
sökt tänka igenom vad jag skulle säga, så
jag har inte hunnit ägna det en tanke.

Carl Johan Åberg

Men medge att det är en ganska intressant
frågeställning!

Jens Henriksson

Ja.

Nils Lundgren

Får jag bara som EMU-skeptiker påpeka
att därmed slås grunden undan för ett av
de viktigaste argumenten för svenskt
EMU-medlemskap. Detta argument är att
vi får inte vara med vid dessa viktiga mö-
ten. Som synes är sanningen att när möte-
na är viktiga, så får vi vara med.

Är det månne så att vi ser en historisk
förändring nu? Under större delen av ef-
terkrigstiden förde vi en finanspolitik
som saxade oss uppåt när det gällde of-
fentlig sektor. När det behövde stramas åt

gick skatterna upp, när det behövde sti-
muleras, gick de offentliga utgifterna upp.
Till slut stod vi med OECD-områdets
största offentliga sektor. Nu tycks vi vara
inne i en motsatt utveckling. Nu sjunker
de offentliga utgifterna vid åtstramning
och behövs stimulans så sänker vi skatter-
na. Vi kanske kommer att bli ett ganska
normalt EU-land och kanske t o m ett låg-
skatteland inom EU, om den utvecklingen
pågår i en ca 3–4 år till. Konkurrensen
där är ju inte så hård! 

I USA har man restituerat skattepengar
till medborgarna för att ge stimulans, men
som Mats Persson påpekade så tror vi
överlag att det inte har någon stor stimu-
lanseffekt på medborgarnas sätt att bete
sig, framför allt inte om det är engångsbe-
talningar. Jag tror därför inte att skatte-
sänkningarna bäddar för en snabb åter-
hämtning i USA. 

Slutligen vill jag ta upp ett problem
vars storlek jag inte själv vet mycket om,
men som vi ändå bör fundera över. Det är
att det amerikanska näringslivet faktiskt
är mycket svårt skuldsatt. Det är svårt att
veta hur man skall mäta detta. Ett sätt är
att ställa de totala skulderna i relation till
bruttonationalprodukten. Den siffran upp-
går i USA till ungefär 150 procent. Det är
historiskt sett mycket högt och frågan är
hur det går om vi får fortsatt stora fall i
aktiekurserna. Är det då risk för att detta
stimulerar en finansiell krisutveckling i
den amerikanska ekonomin. Det är inte så
att jag påstår att så är fallet men vi bör
fundera på och undersöka saken.

Mats Persson

Det är många frågor man skulle vilja dis-
kutera här som dock delvis faller utanför
ramen för kvällens möte. Det skulle t ex
vara intressant att ha en ordentlig diskus-
sion om den så kritiserade fastighetsskat-
ten. En annan fråga rör taket i A-kassan;
jag såg nämligen i tidningen idag att LO
säger att just nu, när vi går in i ett läge
med högre arbetslöshet, är det extra ange-

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 1 101



Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 2001-09-21

läget att höja taket i A-kassan. En annan
sak, som inte direkt har med budgeten att
göra men som ändå är aktuell i dagarna,
är planerna på att ändra placeringsregler-
na för AP-fonderna så att man inte skall
använda dem i första hand till pensionä-
rerna utan till att trygga jobb inom Sveri-
ge. Ja, det finns många intressanta frågor,
men jag skall begränsa mig och försöka
vara konstruktiv när det gäller konjunk-
turpolitiken.

Min grundsyn är att finanspolitiken har
ganska små effekter när det gäller att sti-
mulera konjunkturen. Finns det då någon
finanspolitisk åtgärd som finansministern
kan vidta och som trots allt har stimulans-
effekter? Jag kommer på en, men den är
ganska vansklig. Tanken är denna: på
grund av den ökade osäkerheten inför kri-
sen så blir hushållen oroliga. Det tar sig
uttryck i att de senarelägger inköp av var-
aktiga konsumtionsvaror. P g a terrorist-
attacken och börskrisen väntar många
människor kanske några månader eller ett
halvår med att köpa sin nya bil eller sitt
nya kylskåp. En sådan senareläggning av
planerade inköp kan få negativa effekter
på konjunkturen. Det finns då en åtgärd
som kan hjälpa upp situationen, nämligen
en tillfällig momssänkning. Säg att rege-
ringen sänker momsen med 5 procenten-
heter från 1 oktober fram till nyår. Då gäl-
ler det att passa på att köpa medan mom-
sen är låg, och då undviker man senare-
läggningen av inköpen. Men det är en far-
lig väg att vandra, för när man kommer
till nyår och skall höja momsen igen så
vill det verkligen till att konjunkturen har
gått igång. Annars sitter vi fast i en be-
svärlig situation.

Stefan Fölster

En tillfällig sänkning av bokmomsen, det
vore något. Då kan vi bunkra upp! 

Jag har redan gett en bild av vad jag
anser om handlingskraften i företagspoli-
tiken i den här budgetpropositionen. Men
jag vill utvidga den bilden till sociala om-

råden som ofta inte kommer upp i de här
sammanhangen. Det är för mig förvånan-
de att många av de stora sociala utma-
ningar som vi har, sjukskrivning, sjuk-
vård, eller bostadsbrist, ändå inte tas rik-
tigt på allvar i budgetpropositionen. 

Det område som har tagits på allvar i
tidigare budgetpropositioner är arbetslös-
het och socialbidrag. Där tycker jag att
regeringen har åstadkommit en hel del,
t ex skärpningar i regeltillämpningar i A-
kassesystemet. 

Inom sjukvården har man lanserat en
nationell handlingsplan som består av att
man pytsar in litet pengar i system som
inte fungerar väl och därutöver är det
ganska mycket snömos, för att använda
ett annat finansdepartementsuttryck efter
kökkenmöddingen. Ett annat exempel är
sjukskrivningen som skenar. Där finns i
budgetpropositionen ett program om elva
punkter mot ökad ohälsa i arbetslivet. Av
dessa elva punkter avser fem enbart sam-
tal och mer utredning. Ytterligare fem
punkter avser sådant där man anger färd-
riktning mot en eventuell åtgärder, inget
drastiskt gud bevare, men inte ens dessa
skall införas utan utredas mer. Trots att
regeringen redan haft två stora utredning-
ar sittandes i flera år. Utredningar som
man gett så smala direktiv att båda utre-
darna Jan Rydh och Gerhard Larsson, ut-
tryckligen skrev i sina utredningar att de
var förhindrade att lägga de förslag som
de trodde skulle fungera. Nu tar man inte
ens till sig de många små förslag som
kom i utredningen, utan skall utreda mer.
Den elfte punkten handlar om de pengar
som man pytsar in i sjukvårdssystemet.

Ett tredje exempel är bostadsbristen där
man allokerar några korvören för bo-
stadsbyggande. Samma typ av subventio-
ner som misslyckades på 1980-talet. Det
finns inget tänkande kring de strukturpro-
blem som leder till bostadsbrist. Hemlös-
heten som har bitit sig fast under 1990-
talet. 

Det mest förvånande i budgetproposi-
tionen, tycker jag, är att en regering som
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ändå har en ideologi, som har en social
agenda, eller borde ha, visar så litet hand-
lingskraft, inte bara när det gäller företag-
samhet utan också i sociala frågor. Tack.

Jens Henriksson

Låt mig då inleda med att kommentera
Fölsters inlägg om att det inte är dagens
finansdepartement som man skall tacka
för de sänkta skatterna. Det är inte seri-
öst.

Det håller på att skapas ett slags myt-
bildning om att den saneringspolitik som
genomfördes under 1994 till 1998 skedde
i något slags stor enighet och att det var
ett stort stöd från ekonomer och politiker.
Nej, så var det inte, det var rakt på sak –
djävligt tufft. Jag jobbade med Göran
Persson och Erik Åsbrink under mandat-
perioden 1994–98. Det var tufft och vi
hade en hård politisk strid med våra poli-
tiska motståndare. Den socialdemokratis-
ka regeringen genomförde många åtgär-
der som jag är väldigt stolt över. Detta
gjordes under hård strid och det är klart
att det är nu som vi till viss del får ta del
av frukterna. Det är ju faktiskt tack vare
detta som vi kan genomföra de reformer
som vi har utlovat. Vi sitter inte på nätter-
na och pratar om nya sparpaket därför att
vi har skaffat oss de marginalerna.

Fölster säger också att dagens finans-
departement är försiktigt. Ja, det tar jag
mer som beröm så det avser jag inte att
vidare kommentera. 

Vad det gäller de 4,6 procenten så är
orsaken till att överskottet blev så stort i
år till stor del de ökade reavinstskatterna
och de dyker upp först i år. Det finns en
del tekniska förklaringar till att vi har så
stort överskott i år. Det är också så att vi
inte har sett någon större nedgång i Sveri-
ge. Den senaste arbetskraftsundersök-
ningen visade på en sysselsättningsök-
ning på 13 000 personer jämfört med ett
år innan. 

En annan sak gäller den långsiktigt ut-
hålliga nivån på den offentliga sektorns

storlek. Låt mig vara tydlig. Det finns
inga mål för att ta ner den ordentligt, utan
vi vill behålla en statligt eller offentligt fi-
nansierad skola, vård, omsorg. Vi vill be-
hålla en god välfärd och för det behövs
resonabelt stora offentliga utgifter.

Litet kort om socialbidragsmålet. Re-
geringen har satt upp målet att vi skall
halvera antalet socialbidragsberoende
mellan 1999 och 2004. Det beror på att vi
vill komplettera de mål vi arbetat med.
Först arbetslöshetsmålet och sysselsätt-
ningsmålet och nu också ett konkret rätt-
visemål. Och är det någon erfarenhet jag
drar av den tid som jag suttit på finansde-
partementet så är det vilken oerhörd kraft
det finns i ett regeringskansli när alla vet
åt vilket håll de skall springa. De mål
som man satt upp för de offentliga finan-
serna har gjort att hela regeringskansliet
har sprungit åt ett och samma håll. 4-pro-
centsmålet för den öppna arbetslösheten
hade oerhört stor betydelse, på samma
sätt som sysselsättningsmålet och social-
bidragsmålet har betydelse. Fölster säger
att 11-punktsprogrammet inte till alla de-
lar är så konkret. Det håller jag med om.
Men det är viktigt att sätta upp mål. De
skall vara få och lätta att kommunicera
och de skall också gå att stämma av för
oss politiker.

Vad drar jag då för slutsatser av dagens
möte? För det första har det varit roligt.
Och för det andra så står den svenska
ekonomin väl rustad inför en eventuellt
förlängd konjunkturnedgång. Det är ord-
ning och reda i de offentliga finanserna.
Inflationsförväntningarna är låga. Räntor-
na är låga. De offentliga finanserna visar
betydande överskott. 

Vi har skaffat oss en buffert, en säker-
hetsmarginal. Vi behöver inte nu börja
diskutera hur vi skall spara i alla trygg-
hetssystem. Därför ligger det reformpaket
som riksdagen beslutade om i våras fast. 

Det är viktigt att vi fortsätter med ord-
ning och reda i ekonomin, så att alla män-
niskor kan lita på att våra trygghets-
system står pall den dag de verkligen be-
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hövs. Det är det som har varit målet med
de senaste årens ekonomiska politik. 

Clas-Henric Siven

Därmed så avslutar vi dagens debatt kring
finansplanen och den ekonomiska politi-
ken. Jag vill tacka er alla som har deltagit
i en, som jag tycker, både spännande och
spänstig diskussion. Tack skall ni ha!

104 Ekonomisk Debatt 2002, årg 30 nr 1


