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REMISSVAR (Fi2010/606) 

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) 

 

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
departementspromemorian ”Utvärdering av överskottsmålet” (Ds 2010:4). 

 

Saco välkomnar genomgången av frågor förknippade med överskottsmålet och 
de förtydliganden som föreslås. 

 

När det gäller bevekelsegrunderna för överskottsmålet menar Saco att de 
stabiliseringspolitiska skälen väger tyngst. De senaste årens erfarenheter 
understryker betydelsen av starka offentliga finanser i kristider.  

 

De generationsmässiga skälen är inte lika entydiga. Frågan vad som är 
”rättvist” kompliceras av att kommande generationer sannolikt kommer att ha 
större betalningsförmåga än de nuvarande. När det gäller pensioner – som är 
uppskjuten lön – är det väsentligt att ordna ett stabilt och över tiden hållbart 
system, men det är inte lika självklart att dagens generationer ska spara för 
morgondagens offentliga konsumtion av t.ex. sjukvård. Erfarenhetsmässigt 
beror utvecklingen av den offentliga konsumtionen inte bara på demografiska 
förändringar utan också på medborgarnas preferenser och teknikens 
utveckling. Det är därför svårt att förutse de framtida resursanspråken. Det är 
möjligt att dessa kommer att vara svåra att möta inom ramen för nuvarande 
offentliga intäktskällor, men av detta följer inte nödvändigtvis att man redan nu 
måste bygga upp offentliga överskott av generationsskäl. Slutsatsen kan lika 
gärna vara att man bör förbereda medborgarna på att delar av dagens offentliga 
åtaganden så småningom måste finansieras på andra sätt än nu. På denna 
punkt berör promemorian frågor som förtjänar att utvecklas närmare.    

 

När det gäller frågan om en statlig buffertfond för stabiliseringspolitiska 
åtgärder delar Saco uppfattningen att frågan förtjänar ett mer ingående 
studium. I summeringen nämner promemorian valutariskerna som en 
komplicerande faktor, men i genomgången har den snarare pekat på att små 
valutor tenderar att råka illa ut vid finansiell oro. Det kan snarast tala för att 
staten bör bygga upp en buffertfond som placeras i andra valutor. 

 

Utredningen tar upp frågan om de offentliga investeringarna är tillräckliga. 
Saco har inte underlag för en bedömning på aggregerad nivå, men frågan är om 
det statliga budgetsystemet är ändamålsenligt när det gäller finansieringen av 
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investeringar. Även om man inte förespråkar en ”gyllene regel” kan det finnas 
skäl att se över anslags- och kassaflödesprincipen för att medge en ekonomiskt 
mer effektiv periodisering av investeringskostnaderna.  
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