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Enligt Konjunkturinstitutets mening har utredningen på ett förtjänstfullt sätt
redogjort för såväl de stabiliseringspolitiska problem som kan uppkomma då
den inhemska penningpolitiken försvinner som instrument att motverka
svängningar i ekonomin som för hur det kvarvarande stabiliseringspolitiska
instrumentet − finanspolitiken − bäst bör utformas under de nya förutsättningar
som ett EMU-medlemskap innebär.
I korthet presenterar utredningen följande konkreta förslag:
•

Riksdagen bör slå fast en principiell ram för hur finanspolitiken ska bedrivas
vid ett deltagande i valutaunionen, med följande riktlinjer:
-

Finanspolitikens stabiliseringspolitiska mål ska vara att motverka större
avvikelser från produktionens långsiktigt hållbara nivå på såväl kort som
medellång sikt.

-

Diskretionär finanspolitik ska användas stabiliseringspolitiskt endast vid
stora störningar, förslagsvis motsvarande ett produktionsgap på minst
två procent i någondera riktningen.

-

Den offentliga sektorns saldomål bör höjas till 2,5 alternativt 3 procent
av BNP i genomsnitt över konjunkturcykeln.

-

Budgeteringsmarginalen under utgiftstaket bör delas upp i en konjunkturmarginal och en planeringsmarginal. Konjunkturmarginalen bör
endast få tas i anspråk för sådana utgiftsökningar som med automatik
följer av konjunkturutvecklingen eller av diskretionära finanspolitiska
beslut i syfte att stabilisera konjunkturen. Planeringsmarginalen ska
täcka in planerade reformer samt prognososäkerhet som följer av andra
faktorer än konjunkturen.
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•

Ett oberoende rådgivande organ, ett finanspolitiskt råd, bör inrättas med
uppdrag att analysera den ekonomiska utvecklingen och ge
rekommendationer angående de stabiliseringspolitiska aspekterna av
finanspolitiken utifrån den principiella ram som slagits fast av riksdagen.

•

Statsmakterna bör på förhand välja ut ett mindre antal lämpliga finanspolitiska medel att användas för konjunkturstabilisering vid stora
makroekonomiska störningar.

•

De kommunala inkomsterna bör stabiliseras över konjunkturen, antingen
genom att det kommunala skatteunderlaget beräknas på grundval av ett
genomsnitt av de beskattningsbara inkomsterna under flera år eller att
statsbidragen utformas så att de med automatik kompenserar för
konjunkturens effekter på det kommunala skatteunderlaget.

Konjunkturinstitutet finner samtliga förslag välmotiverade och stödjer därför
dessa. Det kan emellertid finnas skäl att ytterligare kommentera några av
förslagen.
Den ansats som utredningen föreslår när det gäller konjunkturstabiliserande
finanspolitik, dvs. att diskretionära finanspolitiska åtgärder vidtas då det s.k.
produktionsgapet bedöms komma att uppgå till minst två procent i någondera
riktningen, är enligt Konjunkturinstitutets mening tilltalande. En sådan
handlingsregel betonar att konjunkturstabiliserande finanspolitik ska bedrivas på
ett symmetriskt sätt över konjunkturcykeln. Detta minskar risken för en i
genomsnitt alltför expansiv finanspolitik som i sin tur kan leda till problem med
de offentliga finanserna.
Det är emellertid möjligt att en handlingsregel som bygger på preciserade
bedömningar av ett tämligen abstrakt begrepp − produktionsgapet − av många
kan uppfattas som överdrivet teknisk och mekanisk och den kan därför vara
svår att på ett pedagogiskt och övertygande sätt kommunicera till en bredare
allmänhet. Det är möjligt att en mer allmän och i mer kända termer formulerad
handlingsregel − exempelvis formulerad på så sätt att åtgärder ska vidtas vid en
”påtaglig låg- respektive högkonjunktur” − lättare skulle vinna acceptans. Givet
att det t.ex. inte finns en tendens att reagera på mindre konjunkturstörningar
nedåt än uppåt behöver skillnaden i förhållande till den i utredningen föreslagna
handlingsregeln inte bli speciellt stor.
Det finanspolitiska råd som föreslås i utredningen skulle enligt Konjunkturinstitutets mening kunna fylla en viktig funktion, inte minst genom att
stimulera och ge tydligare underlag för den offentliga diskussionen om
stabiliseringspolitikens utformning. Det är emellertid uppenbart från den debatt
som förts efter det att utredningen presenterats att detta förslag uppfattats som
alltför långtgående. En typ av kritik har varit att redan befintliga institutioner
som Konjunkturinstitutet i princip skulle kunna fylla motsvarande uppgift som
det föreslagna finanspolitiska rådet.
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Om ett särskilt finanspolitiskt råd inte bedöms vara önskvärt skulle därför ett
möjligt alternativ kunna vara att Konjunkturinstitutet ges en utökad roll när det
gäller bedömningar av den finanspolitiska utvecklingen avseende bl.a.
resursutnyttjandet och strukturellt offentligt sparande under de närmaste åren.
Om riksdagen slagit fast en principiell ram för finanspolitiken t.ex. av det slag
som utredningen föreslår så skulle Konjunkturinstitutet, med utgångspunkt från
denna ram, också kunna göra en bedömning av den önskvärda finanspolitiska
inriktningen. Konjunkturinstitutet skulle då delvis kunna spela den roll som
utredningen föreslår för det finanspolitiska rådet, men detta skulle ske inom
ramen för den traditionella myndighetsstrukturen. Konjunkturinstitutet ser
positivt på att tilldelas en sådan utökad roll och vill samtidigt understryka vikten
av att riksdagen, i enlighet med vad utredningen förordar, beslutar om en
principiell ram med riktlinjer för hur finanspolitiken bör bedrivas vid ett
deltagande i valutaunionen.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson efter
föredragning av Mikael Apel.
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