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Högkonjunkturen mattas av

Prognoser för arbetslöshet

Källor: Respektive prognosinstitut



Styrräntan höjs i långsam takt

Prognoser för reporäntan vid årets slut

Källor: Respektive prognosinstitut



Sparandet nära överskottsmålet 2019-2020

Prognoser för den offentliga sektorns finansiella sparande

Källor: Respektive prognosinstitut



Överskottsmålet

– Ger utrymme för expansiv finanspolitik vid en 
djupare lågkonjunktur. Ett negativt strukturellt 
sparande kan då vara förenligt med ramverket

– Bidrar till långsiktigt hållbara offentliga 
finanser 

– Eventuellt kan en övergång till ett balansmål 
ske i slutet av 2020-talet, så att demografin 
delvis kan få genomslag

Procent av BNP

Offentlig sektors konsoliderade 
bruttoskuld

Källa: Konjunkturinstitutet
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Budgetära effekter av JÖK

• Oförändrade regler           ett 
budgetutrymme på drygt 100 mdkr eller ca 
2% av BNP skapas fram till 2022

Grov uppskattning:

• Aviserade utgiftsåtgärder bedöms höja 
utgifterna med omkring 1 ½ – 2 ½  
procent av BNP fram till 2022  (osäkerhet 
om bl.a. fördelningspolitiskt motiverade 
åtgärder)

• Aviserade skatteförändringar, bl.a. sänkta 
skatter på arbete och företagande och 
höjda skatter på miljö- och klimat,  
bedöms påverka skattekvoten med 
omkring +/- ½ procent av BNP fram till 
2022 (bl.a. osäkerhet om den gröna 
skatteväxlingen, skattereformen och det 
kommunala skatteuttaget). 

Procent av potentiell BNP

Strukturella utgifter och inkomster i 
offentlig sektor vid oförändrade regler

Källa: Konjunkturinstitutet.



Budgetära effekter av JÖK (forts.)

• Statsbidragen till kommunerna höjs med mindre än kostnaden för 
bibehållen personaltäthet
– Viss risk för höjt kommunalt skatteuttag

• Omfördelning inom ramen för en ungefär oförändrad utgiftskvot till 
förmån för bl.a. kollektiva nyttigheter (försvar, rättsväsende, miljö)

• Överskottsmålet klaras ej om alla partier skulle få igenom sin egna 
tolkningar av överenskommelsen

• Sannolikt scenario: Överenskommelsen förbrukar ungefär hela 
budgetutrymmet fram till 2022, varför åtgärder därutöver bör vara fullt 
finansierade

• Även åtgärder på ändringsbudget 2019 bör vara fullt finansierade. 
Dock troligt att regeringen gör en något annorlunda bedömning



Några strukturella effekter av JÖK

Arbetsmarknad

• Oklara sammantagna effekter på arbetsutbudet

• Sannolikt ökad efterfrågan på utsatta grupper på arbetsmarknaden, 
åtminstone på några års sikt.

• Undvik generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna

• Förslaget om förstärkt korttidsarbete (stöd till enskilda företag med 
tillfälliga ekonomiska svårigheter) riskerar att minska systemets koppling 
till djupa lågkonjunkturer och bromsa önskvärd strukturomvandling

Miljö- och klimat

• Prisbaserad styrning ofta bra, men

– Innebär övergång till skattebaser som är avsedda att minska över tid

– Inte alltid träffsäker

• Risk för minskade incitament att investera i biobränsleanläggningar

• Krav på pant på fler produkter har potential att fungera väl


