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Uppläggning

1. Principiellt om finansieringsutmaningarna för den offentliga sektorn
2. Bedömningar av möjligheterna att finansiera de offentliga 

åtagandena i framtiden
- lång sikt
- de allra närmaste åren

3. Alternativa lösningar (privata eller kollektiva)



Principiellt om finansieringsutmaningarna för 
den offentliga sektorn
• Baumols sjuka
• Wagners lag
• Åldrande befolking



Baumols kostnadssjuka

• Produktiviteten ökar normalt långsammare i tjänsteproduktionen än i 
varuproduktionen

• Men lönerna ökar på lång sikt ungefär lika mycket i hela ekonomin
• Följden blir att priserna på (kostnaderna för) tjänster ökar snabbare än 

priserna på (kostnaderna för) varor
- relativpriset för tjänster stiger
- det gäller också offentlig sektors produktion av tjänster

• Men detta skapar inte i sig några finansieringsproblem för offentlig sektor
- produktivitetsökningarna i varuproduktionen ökar skatteintäkterna lika

mycket som de ökar den offentliga sektorns kostnader



Wagners lag

• När BNP växer, så ökar de offentliga utgifternas andel av BNP
- då måste också skatternas andel av BNP öka

• Inkomstelasticitet över ett för till exempel utbildning och sjukvård 
enligt en del studier
- 1 procents ökning av inkomsterna leder till mer än 1 procents ökning

av efterfrågan på utbildning och sjukvård
• Oklart om Wagners lag är en lag eller inte
• Problemet förvärras av Baumols kostnadssjuka













Viktiga antaganden

• Hur standarden i välfärdstjänsterna utvecklas
• Vad som händer med åldern för utträde från arbetsmarknaden
• Hur väl vi lyckas med integrationen av invandrare på 

arbetsmarknaden
• Hur transfereringarna (alltså olika bidrag) utvecklas
• Hur hälsoläget för äldre utvecklas
• Om vi kan åstadkomma produktivitetsökningar i den offentliga 

sektorn
• Vad som händer med reglerna i pensionssystemet



Antaganden i Finansdepartementets 
huvudscenario
• Oförändrad resursinsatsen per brukare av olika välfärdstjänster (i 

form av antal arbetstimmar) 
• Oförändrad utträdesålder från arbetsmarknaden
• Samma sysselsättningsgrader som idag för invandrare med olika långa 

vistelsetider i Sverige 
• Transfereringar som sjukpenning, arbetslöshetsersättning, barnbidrag 

m m ligger kvar på samma andel av lönerna som idag
• Samma hälsoläge för olika åldersgrupper som idag
• Ingen produktivitetsökning i offentligt finansierade tjänster
• Oförändrade pensionsregler



S2-indikatorn

• Ett mått på hur hållbara de offentliga finanserna är 
• Indikatorn anger med hur mycket skatterna (som andel av BNP) idag 

och för all framtid måste höjas för att de offentliga finanserna precis 
ska gå ihop på lång sikt
- den finansiella nettoförmögenheten får varken öka eller minska i all

oändlighet 
• Ett positivt värde innebär att skatterna behöver höjas
• Ett negativt värde innebär att skatterna kan sänkas



S2-indikatorn enligt Finansdepartementet









Pensionsregler

• Lägsta ålder för att ta ut inkomstpension: 61 år
• Ålder för avgångsskyldighet: 67 år
• Ålder för garantipension: 65 år
• Rätten till a-kassa och sjukpenning upphör vid 65 år
• Behov av att samtliga gränser förskjuts uppåt

- Pensionsåldersutredningen (2013) föreslog en riktålder i
pensionssystemet som skulle styra alla gränser

• Förändringar i det statliga pensionssystemet måste samordnas med 
förändringar i kollektiva tjänstepensioner





S2-indikatorn enligt Konjunkturinstitutet











Överväganden om skatter

• Skatter driver en kil mellan privatekonomisk och samhällsekonomisk avkastning
- huvudproblemet är att drivkrafterna för arbete, kompetens-
utveckling och utbildning minskar

- skatter på arbete ger de största snedvridningarna
• Kostnaderna av förändrad demografi uppkommer främst i kommunsektorn

- risk för kommunalskattehöjningar
- SKL räknar med 2 kronors skattehöjning fram till 2020

• Argument för att öka statsbidragen till kommunerna
• Men det måste finansieras

- fasighetsskatt värd namnet
- enhetlig moms





Alternativ till skattehöjningar

1. Topping-up
- Komplettera offentligt finansierat basutbud med möjligheter att

köpa till extra kvanitet/kvalitet
- Mer välfärdstjänster för dem som vill – och kan – betala extra.
- Fördelningspolitiskt problem
- Men kan bevara politiskt stöd för bra basutbud

2. Betala två gånger
- Köpa välfärdstjänster i alternativa system (höginkomsttagare)
- Betala både för alternativa köp och skatt för basutbud som inte unyttjas
- Mindre av fördelningspolitiskt problem
- Men urholkar det politiska stödet bland högre inkomsttagare för välfärdssystemet
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