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Stoppa valfläsket. Det säger i dag regeringens ekonomiska rådgivare. Den ekonomiska 
situationen i Europa anses så osäker att såväl regeringen som oppositionen uppmanas att ligga 
lågt med reformförslagen. I värsta fall kan redan utlovade reformer få rivas upp. 

I höst är det riksdagsval, och det finns nog de som hoppas på några saftiga vallöften som gör 
vardagen lite enklare. Frågan är bara hur lämpligt det är just nu.  

Regeringens ekonomiska rådgivare, Finanspolitiska rådet, vill nu dra i nödbromsen och 
stoppa valfläsket. Anledningen är att ekonomin i Europa är så dålig att det är svårt att veta åt 
vilket håll Sverige ekonomi är på väg. 

-Det kan få långvariga effekter på våra offentliga finanser, så vi vet inte vilket utrymme det 
finns för permanenta reformer, säger Lars Calmfors, ordförande i Finanspolitiska rådet. 

Samtidigt är det ju valår, då brukar det ju komma en del vallöften? 
-Ja, och därför riktar vi en skarp uppmaning till både regeringen och oppositionen att inte göra 
några ytterligare utfästelser. 

Enorma skuldberg 
Det är de enorma skuldbergen i EU, USA och Japan som ställer till det. Bara i år kan 
europeiska länder tvingas låna 21.000 miljarder kronor för att kunna betala underskott och 
amortera på sina statsskulder. 

Skuldsituationen kan leda till en förnyad kris. Läget bedöms som så osäkert att 
Finanspolitiska rådet inte tycker att det finns något utrymme för ofinansierade reformlöften. 
Valår eller inte. Och redan utlovade reformer kan i värsta fall få rivas upp. 

"Man var för försiktig" 
Sveriges ekonomi är bättre, men blir det kris i resten av världen dras vi med. Och regeringen 



får viss kritik för att man inte gjort tillräckligt mycket. 

-Vi tycker att man borde ha haft fler stimulansåtgärder 2009, när krisen bröt ut. Då var man 
för försiktig, säger Lars Calmfors. 

-Jag tycker det är bra att Finanspolitiska rådet nu kommer till insikt om att det är bra med 
långsiktigt uthålliga finanser. Vi har hela tiden varit försiktiga när andra har ropat på 
reformer, det har varit vår hållning under hela den här krisen, säger finansminister Anders 
Borg (M).  

Kräver uppryckning 
I morgon ska Anders Borg träffa sina europeiska kollegor på veckans Ekofin-möte i Bryssel. 
Då tänker han kräva uppryckning och hårdare budgetdisciplin. Han tycker att EU bör 
överväga en ny konsolideringspakt. 

-Ska vi kunna bryta den förtroendespiral vi har måste vi visa upp att vi kan säkra stabila 
offentliga finanser, säger han.  

Andreas Öbrink 
 


