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Finanspolitiska rådet om flyktingkrisen och finanspolitiken
I en allt starkare konjunktur krävs krona-för-krona – men låna till flyktingkrisen
Sverige har idag, med hjälp av det ramverk som riksdag och regering satt upp för
finanspolitiken, starka offentliga finanser och kan därför hantera den ekonomiska
belastning som den höga flyktingvandringen innebär. Ekonomin växer snabbt och
resursutnyttjandet är högre än på flera år. I nuläget är det centralt att det finanspolitiska
ramverket respekteras, inte minst för att ha resurser för att kunna utveckla integrationsoch arbetsmarknadspolitiken. Det krävs därför en tydlig plan för hur regeringen ska nå sitt
mål för det offentliga finansiella sparandet. En sådan plan saknas idag. I ett läge där
ekonomin är på väg in i en högkonjunktur borde regeringen tillämpa en krona-för-kronaprincip som även omfattar ökade kostnader för t.ex. sjukförsäkringen. Under förutsättning
att antalet asylsökande minskar kraftigt under den närmaste tiden kan de extraordinära
kostnaderna för flyktingmottagandet finansieras med upplåning. Det är bland annat för att
kunna hantera denna typ av kriser som det är viktigt att ha starka offentliga finanser. Om
däremot antalet flyktingar ligger kvar på en väsentligt högre nivå än som var fallet före
sommaren, bör regeringen planera för att finansiera flyktinginvandringen med ökade
inkomster eller minskade utgifter.
Tillsätt en expertkommission
Den stora flyktinginvandringen de senaste två-tre åren ställer Sverige inför en av de
största utmaningarna på många år. Det spelar stor roll för svensk ekonomi hur
framgångsrik integrationspolitiken blir. Integrationspolitiken har stora brister och har haft
så under en längre tid. Vi har idag ett läge där utrikes födda har en betydligt lägre
sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Den låga sysselsättningen
bland utrikes födda beror inte på att de inte söker jobb; arbetskraftsdeltagandet bland
utrikes födda är näst intill lika högt som för inrikes födda. Den svaga förankringen på
arbetsmarknaden bland utrikes födda är ett politiskt misslyckande som innebär stora
sociala problem som nu riskerar att dramatiskt förvärras. Vi menar därför att regeringen
omgående bör tillsätta en expertkommission med uppgift att snabbt och förutsättningslöst
analysera hur man framgångsrikt ska kunna se till att de nya svenskarna kan integreras på
svensk arbetsmarknad samt föreslå åtgärder för att uppnå detta.
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Ytterligare information
Finanspolitiska rådet består av John Hassler (ordförande), Yvonne Gustafsson (vice ordförande),
Hilde C. Bjørnland, Harry Flam, Cecilia Hermansson och Oskar Nordström Skans.
Kontakt
Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63) eller kanslichef
Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att granska om finanspolitiken möter
sina grundläggande mål. Dessa inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och
utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt och
långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Rådet ska också analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens
fördelning på kort och lång sikt. En uppgift är också att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna
samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska verka för en ökad
offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rapporten Svensk finanspolitik publiceras en gång
per år.

