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1   Se Jonung (2017) för en beskrivning av hur synen på stabiliseringspolitiken har förändrats.

Yngve Lindh gör en viktig observation 
i sin sammanfattning av Ekonomisk De-
batts temanummer om stabiliseringspo-
litiken (nr 4/2017). Han noterar att ”en 
djupare analys av finanspolitikens roll” 
saknas (Lindh 2018, s 62). Vi instäm-
mer i hans iakttagelse. Penningpolitik 
och finansiell stabilitet står i centrum. 
Finanspolitiken är inte temat för något 
av bidragen. Vi vill gå Yngve Lindh till 
mötes genom att söka förklara varför 
finanspolitiken har fått en sådan styv-
moderlig behandling. Vi gör det genom 
att sammanfatta vår uppfattning om 
finanspolitiken. Den ger vårt svar på 
hans fråga: Varför har finanspolitiken 
försvunnit? 

Synen på finanspolitiken har änd-
rats dramatiskt under de senaste 50 
åren. Förr fanns stor optimism kring 
finanspolitikens möjligheter att påverka 
det ekonomiska utfallet. Valutaregle-
ringen, som delvis avskärmade Sverige 
från omvärlden, och den fasta växel-
kursen för kronan gjorde att finansmi-
nistern hade betydande inflytande över 
svensk ekonomi. Som Lindh noterar låg 
kontrollen över penning- och finanspo-
litiken hos finansdepartementet under 
Gunnar Strängs långa tid som finansmi-
nister. Finansministern var ansvarig för 
stabiliteten i den svenska ekonomin. 

Efter 1970- och 1980-talets åter-
kommande kriser och stabiliseringspo-
litiska felsteg och med övergången till 
en rörlig kronkurs byttes optimismen 
till pessimism rörande finanspolitikens 
möjligheter. Finanspolitiken, som ti-
digare sågs som en källa till stabilitet, 

hade av en rad skäl kommit att betraktas 
som en källa till instabilitet. Nu gällde 
det att begränsa handlingsutrymmet 
för finansministern för att minimera 
risken för de skador som kortsiktig 
diskretionär finanspolitik kan ge upp-
hov till. En ”tvångströja” i form av ett 
finanspolitiskt ramverk växte fram ef-
ter 1990-talskrisen. En ”övervakare” i 
form av det Finanspolitiska rådet eta-
blerades 2007.1  

Den svenska processen följer här 
den internationella mot mer regelbase-
rad stabiliseringspolitik. Den har också 
en motsvarighet i övergången till själv-
ständiga centralbanker och regelbaserad 
penningpolitik med inflationsmål. 

Vilken roll bör då finanspolitiken 
spela i dag? För att svara på frågan vill vi 
först betona att effekterna av finanspoli-
tiken finns på flera områden – den påver-
kar såväl konjunkturen som tillväxten 
och inkomstfördelningen. Här lägger vi 
helt fokus på stabiliseringspolitiken. 

En viktig uppgift för dagens finans-
politik är att skapa ett manöverutrym-
me för att möta en större framtida kris. 
Sverige bör därför ha en tillräckligt låg 
statsskuld innan krisen kommer för att 
finanspolitiken ska kunna möta krisen 
genom en kraftig ökning av statsskul-
den. Finanspolitiken har således en cen-
tral stabiliserande uppgift, men enbart 
vid stora ekonomiska kriser. 

Denna tolkning, vilken genomsy-
rar Överskottskommitténs betänkande 
(SOU 2016:67), leder till att finanspo-
litiken ska vara inriktad på storleken av 
statsskulden i förhållande till nationalin-
komsten. Överskottskommittén rekom-
menderar ett skuldankare på 35 procent. 
Vi föreslår en nivå kring 25 procent som 
en mer rimlig tröskel för att kunna han-
tera en omfattande finansiell kris (An-
dersson och Jonung 2016). 

Sett i detta försäkringsperspektiv 
får finanspolitiken knappast någon ak-
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tiv konjunkturstabiliserande roll under 
normala omständigheter. Finanspoliti-
ken blir i stället en del av den ekonomis-
ka beredskapspolitiken inför komman-
de störningar och kriser. Detta förklarar 
delvis varför finanspolitiken inte har en 
sådan framträdande ställning som tidi-
gare i debatten. 

Det finns förvisso teoretiska argu-
ment som talar för en aktiv finanspo-
litik. Dessa tar dock inte hänsyn till de 
praktiska problem som en sådan politik 
ofta är förknippad med. Historien visar 
att det finns en tydlig slagsida mot ut-
giftsökningar och ofinansierade skatte-
sänkningar, vilken driver fram perma-
nenta budgetunderskott. Dessa skapar 
snarare instabilitet än stabilitet och 
hämmar troligen på längre sikt den eko-
nomiska tillväxten. 

Den kraftiga expansionen av stats-
skulden i länder som Japan, USA och i 
Frankrike har inte varit förenad med 
signifikant större konjunkturstabilitet 
eller högre tillväxt än i Sverige, där stats-
skuldskvoten varit sjunkande under 
samma period. I själva verket har den 
expansiva finanspolitiken bidragit till 
obalanser.

Ur vårt perspektiv är det så att när 
väl statsskulden i förhållande till natio-
nalinkomsten nått skuldankaret finns 
förvisso ett handlingsutrymme för fi-
nansministern. Men även här ger forsk-
ningen svagt stöd för en diskretionär 

strategi, dvs för en ”aktiv” finanspoli-
tik. Problemen med en sådan politik är 
välkända sedan länge. Informations-
problemen är stora. Prognoser slår sys-
tematiskt fel. Kalkylerna över politikens 
effekter likaså. Det saknas stabila sam-
band för handfast vägledning.

Ett annat problem är den valtaktiska 
användningen av finanspolitiken. Vi har 
en god illustration i dagens svenska po-
litik. Mitt under en brinnande högkon-
junktur bedriver regeringen en starkt 
expansiv finanspolitik – trots kritik från 
instanser som Konjunkturinstitutet 
och Finanspolitiska rådet – för att inte 
nämna ekonomerna vid universiteten. 
Nästa riksdagsval äger rum i september 
i år. Detta ger starka incitament till en 
destabiliserande finanspolitik.

Yngve Lindh saknar diskussion om 
finanspolitikens roll. Vi tror att sakna-
den beror på att erfarenheterna av fi-
nanspolitiken är så pass dystra att den 
har tappat sin fornstora glans. 
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