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Sveriges starka offentliga finanser ger en viss handlingsfrihet när det gäller 
stabiliseringspolitik. Men Finanspolitiska rådet ser ändå faror i den ekonomiska krisens spår. 

Hög skuldsättning i omvärlden kräver finanspolitisk försiktighet. Regeringen bör inte göra 
några ytterligare utfästelser om ofinansierade reformer på grund av den stora osäkerheten om 
den ekonomiska krisens långsiktiga effekter. Men starka offentliga finanser i Sverige ger viss 
handlingsfrihet när det gäller stabiliseringspolitik, skriver det Finanspolitiska rådet i sin tredje 
rapport. 

Riskerna för bakslag i konjunkturen är stora, konstaterar rådet. De grundläggande problemen i 
Europa består trots EU:s räddningspaket för att hantera den akuta krissituationen. Det finns 
större anledning att oroa sig för budgetunderskotten i USA, Storbritannien och Japan, anser 
dock rådet. 

"Det är ett politiskt val om man vill använda handlingsutrymmet för fortsatta tillfälliga 
stimulansåtgärder eller snabbt återställa buffertarna inför framtiden", skriver rådets 
ordförande Lars Calmfors. 

Stöd till kommuner kan förlängas 
Om man väljer att göra finanspolitiken mer expansiv anser rådet att en förlängning av det 
tillfälliga statsbidraget till kommunerna ligger närmast till hands. 

"Men en risk är att bidragen då uppfattas som permanenta. Därför måste regeringen påskynda 
arbetet på ett regelsystem för att utjämna kommunernas inkomster över konjunkturen", skriver 
rådet. 

Rådet ger regeringens hanteringen av sysselsättningspolitiken både ris och ros. 
Sjukförsäkringsreformen angriper ett svårt problem men har genomförts förhastat. 
Jobbcoachning har använts för mycket i lågkonjunkturen och arbetsmarknadsutbildning för 
litet, anser rådet. 

Rådet anser också att rot-avdraget bör omprövas när konjunkturen vänder. 

"Ett gott betyg" 
-Som vi ser det ger rådet ett gott betyg för den krispolitik vi har fört, sade finansminister 
Anders Borg när han under en pressträff kommenterade Finanspolitiska rådets rapport. 

Han pekade bland annat på att rådet konstaterar att effekterna av jobbskatteavdraget på 



sysselsättningen är väl belagda. 

-Man drar slutsatser som vi delar. 

Om rådets förslag att rot-avdraget ska vara en tillfällig åtgärd sade Borg: 

-Även rot har stora strukturella effekter. Det vore farligt att gå tillbaka, då skulle man riskera 
att få tillbaka en kultur av svartarbete. 
 


