
   

                   

 

Calmfors: Sluta dutta med skatterna 
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Avskaffa värnskatten, ta tillbaka fastighetsskatten och gör a-kassan obligatorisk. Så lyder Finanspolitiska 
rådets uppmaningar till finansminister Anders Borg. 

Regeringen fick som brukligt både ris och ros när Finanspolitiska rådet, med ordförande 
professor Lars Calmfors, på måndagen presenterade sin årliga utvärdering av finanspolitiken. 

I debatten om att staten bör investera mer i exempelvis infrastruktur i stället för att fortsätta 
spara i ladorna fick Anders Borg stöd. 

”Vi har en annan uppfattning än den gängse. Den offentliga sektorn har en nettoförmögenhet på 
20 procent av BNP. Ska den nivån behållas som andel av BNP krävs överskott i de offentliga 
finanserna”, säger Lars Calmfors 

Vad säger att just 20 procent är en önskvärd nivå? 
”Det finns ingen exakt vetenskap som säger att den ska vara på en viss nivå. Det är mer en 
skönsmässig bedömning vad som är en rimlig nivå för att ha en säkerhetsmarginal.” 

Rådet ställer sig också på Anders Borgs sida gentemot de många som är skeptiska till att 
jämviktsarbetslösheten, det vill säga den nivå på arbetslösheten som är förenlig med en ekonomi 
i balans, ska kunna pressas till 5 procent. 

”Regeringen är väldigt optimistisk om jämviktsarbetslösheten, men vår bedömning är att det är 
ganska rimliga slutsatser man har landat i. Effekterna i andra länder som genomfört stora 
reformer har blivit större än man hade trott”, säger Lars Calmfors. 

Däremot får regeringen hård kritik för att vara otydlig med hur reformutrymme uppstår. 



”Reformutrymme uppstår därför att skatter är proportionerliga mot BNP medan många 
utgifter inte automatiskt följer BNP. Det innebär att gamla reformer urholkas. Det är uppgifter 
som medborgarna skulle behöva.” 

Regeringen får också kritik för duttandet med skattesystemet. Exempelvis har Rådet svårt att se 
varför momsen på mat och kulturevenemang ska vara lägre. 

”Det finns en stor risk för alltför mycket finjusteringar i skattesystemet. Det öppnar för 
särintressen. Vi tycker att det vore bra med en parlamentarisk översyn av skattesystemet.” 

Ett par förändringar rådet skulle önska är att värnskatten avskaffades och att fastighetsskatten 
återinfördes. 

”Den skattesänkning som skulle ge störst samhällsekonomiska vinster vore att ta bort 
värnskatten, som har hög självfinansieringsgrad. Det kan kombineras med en återgång till en 
fastighetsskatt värd namnet. Men vi är medvetna om att detta inte har några lysande politiska 
förutsättningar”, säger Lars Calmfors. 

När det gäller A-kassan tycker rådet att systemet med olika höga avgifter beroende på risken för 
arbetslöshet varit misslyckat. Dels beroende på att kostnaderna för långtidsarbetslöshet inte faller 
på kassorna, dels för att många yrkeskategorier kan vara med i samma A-kassa. 

”Antingen borde de differentierade avgifterna avskaffas eller så borde en obligatorisk kassa 
införas. Vi ser starka principiella skäl till det senare.” 

Calmfors ger dock regeringen en eloge för att  havarit tydliga i vårpropositionen med att 
jobbskatteavdrag och lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemet kan väntas leda till lägre 
löner. 

Viktor Munkhammar 
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