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REMISSVAR (Fi2014/583) 

 

Översyn av statsskuldspolitiken 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Statsskuldsutredningens 
betänkande ”Översyn av statsskuldspolitiken”, SOU 2014:8.  

I betänkandet analyseras om det i vissa lägen finns argument för staten att låna 
mer än vad som är motiverat för att finansiera den offentliga sektorns 
verksamhet.  

 

Sacos synpunkter: 

Saco delar utredningens bedömning att det är viktigt att upprätthålla en väl 
fungerande marknad för statspapper även om det inte finns något primärt 
upplåningsbehov. Det är viktigt dels för att den ”riskfria” statslåneräntan utgör 
en viktig referensränta för andra räntor, dels för att säkerställa en väl 
fungerande upplåning i händelse av att upplåningsbehovet skulle öka kraftigt i 
samband med en kris. Svenska statspapper är dessutom ett viktigt ”riskfritt” 
placeringsalternativ vid finansiella kriser. 

Saco delar också utredningens bedömning att det är viktigt att de medel som 
överupplånas placeras på ett sätt som minimerar risken i förvaltningen och att 
medlen bara får användas för att betala tillbaka de underliggande lånen då de 
förfaller till betalning. 

Saco delar utredningens bedömning - och argumenten för – varför staten 
däremot inte bör överupplåna för att inrätta en krisbuffert. Här vill Saco också 
hänvisa till de bedömningar som gjordes i Ds 2010:4 ”Utvärdering av 
överskottsmålet”, avsnitt 6.7. 

Saco menar samtidigt att utredningen inte på ett övertygande sätt har visat hur 
stor bruttostatsskulden minst måste vara för att en väl fungerande marknad för 
statspapper ska kunna upprätthållas. Slopas överskottsmålet och ersätts med 
ett balansmål inom en snar framtid, som Saco föreslagit i andra sammanhang, 
kommer vi under överskådlig tid ha en tillräckligt stor kvarvarande 
bruttostatsskuld där någon överupplåning inte kommer att bli nödvändig för 
att kunna upprätthålla en väl fungerande marknad för statspapper. 
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