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Valet blir stökigt, men marknaden tar det med ro
Opinionsläget tyder på att det kommer att bli en utdragen och komplicerad regeringsbildning efter valet den
9 september. Varken de rödgröna eller Alliansen ser ut att få ett tillräckligt stort väljarstöd för att bilda regering och få igenom sin budget. Valrörelsen kommer att präglas av regeringsfrågan. Men det finns ingenting
som tyder på att partierna kommer att bringa klarhet hur landet ska styras efter valet. Det mesta talar för att
det i slutändan blir en minoritetsregering med ett svagt och osäkert regeringsunderlag. Valet väntas inte få
några större effekter på de finansiella marknaderna eller den makroekonomiska utvecklingen i närtid. Sverige har en stark konjunktur, sunda offentliga finanser och det råder konsensus i svensk politik kring den
övergripande inriktningen på finanspolitiken. På längre sikt kan dock de makroekonomiska effekterna bli
större. En minoritetsregering kommer få det svårt att genomföra nödvändiga strukturreformer och bedriva
en effektiv stabiliseringspolitik om det blir en konjunkturnedgång.

Komplicerad regeringsbildning efter valet…
Allt talar för att det blir en komplicerad regeringsbildning efter valet den 9 september. Sverigedemokraternas kraftiga uppgång i opinionen i kombination
med att Socialdemokraterna och Moderaterna tappar väljare kommer göra det mycket svårt att bilda
en hållbar regering. Samtidigt balanserar Kristdemokraterna och Miljöpartiet kring fyra procents spärren
och deras vara eller inte vara i riksdagen kan avgöra
vilka som i slutändan bildar regering efter valet.
Om dagens opinionsläge står sig kommer varken
den nuvarande regeringen eller Alliansen få tillräckligt väljarstöd för att få igenom sina budgetar. Sverigedemokraterna kommer få en vågmästarroll och
enkelt kunna fälla deras budgetar genom att rösta på
Moderaternas respektive Socialdemokraternas budgetalternativ(se faktaruta: Vad krävs för styra landet). Även en mittenregering med Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna, kommer inte ha ett
tillräckligt väljarstöd för att bilda regering och få igenom sin budget.

Varken Alliansen eller de rödgröna
får igenom sina budgetar

Regeringsfrågan kommer att prägla valrörelsen
men det finns ingenting som tyder på att partierna
kommer att bringa någon klarhet kring vilka de vill
samarbeta med om deras huvudalternativ inte får tillräckligt väljarstöd. Partierna kommer att hålla fast
vid att ett att samarbeta med Sverigedemokraterna
är uteslutet och att det inte är aktuellt med en stor-

For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

koalition med både Socialdemokraterna och Moderaterna. När rösterna är räknade på valnatten kommer det därför sannolikt råda stor osäkerhet kring
vem som blir ny statsminister och vilka partier som
kommer att ingå i den nya regeringen.

Rekordlågt stöd för S och rekordhögt för SD
Socialdemokraterna(S)
Vänsterpartiet(V)
Miljöpartiet(MP)
Moderaterna(M)
Liberalerna(L)
Centern (C )
Kristdemokraterna(KD)
Sverigedemokraterna(SD)
M+C+L+KD
S+MP+V
S+C+L
M+SD
S+C+L+MP
S+M
S+SD

Opinionsläge Förändring sedan valet
23,5
-7,5
9,2
3,5
4,3
-2,6
19,2
-4,1
5,3
-0,1
9,0
2,9
3,1
-1,5
22,7
9,8
36,6
-2,8
37,0
-6,6
37,8
-4,7
41,9
5,7
42,1
-7,3
42,7
-12
46,2
2,3

Anm.: Sammanvägning av opinionsundersökningar från juni 2018
Källa: val.digital

…men valutgången väntas inte få några
större marknadseffekter
Trots att det politiska läget kommer vara osäkert
veckorna efter valet är det svårt att se att det skulle
få några större effekter på de finansiella marknaderna. Sverige har en stark konjunktur, sunda offentliga finanser och jämfört med regeringskriserna i
många andra europeiska länder kommer sannolikt
problemen kring den svenska regeringsbildningen
inte vara speciellt stora. Vidare finns det en konsensus i svensk politik kring den övergripande inrikt-
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Vad krävs för att styra landet?
Bilda regering: En regering behöver inte ha stöd
av en riksdagsmajoritet, men får inte ha en majoritet emot sig. En minoritetsregering kan ”släppas
fram” genom att andra partier röstar ja eller lägger ner sina röster.
Få igenom budgeten: I budgetomröstningen
ställs regeringens budget mot det största oppositionspartiets budgetalternativ (alternativt de
största gemensamma budgetalternativet om flera
oppositionspartier har en gemensamt budgetalternativ). Om regeringens budget stöds av fler
Riksdagsledamöter än oppositionens största
budgetalternativ får regeringen igenom sin budget.
Få igenom propositioner (tex ny lag): En majoritet av Riksdagens ledamöter måste rösta ja till
förslaget.
ningen på finanspolitiken (se faktaruta om det finanspolitiska ramverket). Oberoende vilken regeringskonstellation som tillträder efter valet är det därför troligt att utvecklingen av offentliga finanserna
och makroekonomin, i grova drag, kommer vara desamma under nästa mandatperiod. I samband med
regeringskrisen i december 2014 när Sverigedemokraterna fällde regeringens budget och Stefan
Löfven sa att han tänkte utlysa nyval blev det mycket
begränsade marknadsreaktioner (räntorna var oförändrade och kronan försvagades marginellt).
Om valresultatet blir oväntat kan det dock bli en del
marknadsreaktioner. Sannolikt kommer kronan försvagas om Sverigedemokraterna blir det klart
största partiet. En tydlig indikator på detta är att kronan försvagades efter Sverigedemokraternas uttalande om att de vill ha en folkomröstning om EUmedlemskapet under nästa mandatperiod. Det är
dock svårt att se hur Sverigedemokraterna skulle få
Riksdagens stöd för en folkomröstning om EU-medlemskapet eller att de skulle sitta i regering, även om
de skulle blir det klart största partiet. Troligen kommer det därför endast vara en temporär effekt på kronan även om Sverigedemokraterna blir större än vad
dagens opinionsundersökningar indikerar.

Vad händer efter valet?
Den tydliga blockpolitiken i svensk politik har medfört
att processen att utse statsminister och bilda regering har varit enkel och snabb. I praktiken har det varit klart redan på valnatten vem som blir ny statsminister och den nya regeringen har formellt tillträtt
några dagar efter att Riksdagen samlats efter valet.
I höst kommer troligen regeringsbildningen ta längre tid.

Sannolikt en utdragen och komplicerad regeringsbildning
Det mesta tyder på att Stefan Löfven kommer att
sitta kvar som statsminister efter valet och inleda förhandlingar med de övriga partierna för att få till en
regering som klarar statsministeromröstningen och
kan få igenom sin budget. För att Stefan Löfven
skulle avgå direkt efter valet skulle det sannolikt krävas att det finns ett tydligt regeringsalternativ som
stöds av en majoritet i Riksdagen, vilket inte ser ut
att vara aktuellt om dagens opinionsläge står sig.
Även om partierna är mentalt förberedda på att de
efter valet måste kompromissa och förhandla med
partier som de helst inte vill samarbeta med kommer
det sannolikt bli en utdragen och komplicerad regeringsbildning. Reglerna som gäller kring statsministeromröstningen och budgeten kommer dock troligen bidra till att regeringsbildningen går snabbare
och att en ny regering är på plats under hösten.

Reglerna kring statsministeromröstningen och budgeten kan bidra
till att regeringsbildningen går
snabbare och att en ny regering är
på plats under hösten

Senast två veckor efter att Riksdagen samlats, den
8 oktober, måste en statsministeromröstning äga
rum. Statsministerkandidaten kommer därför ha ambitionen att ha ett färdigt regeringsalternativ senast
den 8 oktober.
Budgeten måste lämnas till Riksdagen senast den
15 november. Det innebär att den nya regeringen
senast måste tillträda vid månadsskiftet oktober-november för att hinna få fram en budget. Denna hållpunkt är sannolikt viktigare för en Moderatledd regering. Inkomstskatteförändringar kan endast införas
vid årsskiften, så om de inte kan lägga fram en budget i höst måste de vänta till 1 januari 2020 innan de
kan genomföra sina inkomstskatteförslag (bl.a. ett
jobbskatteavdrag). De flesta övriga reformerna kan
läggas fram i samband med Vårpropositionen för
2019 och träda i kraft den 1 juli 2019 om den nya
regeringen inte hinner lägga fram en budget i höst.
Om ingen ny regering har tillträtt innan den 15 november ska den nuvarande regeringen, som sitter
kvar i en s.k. övergångsregering tills en ny regering
har tillträtt, lägga fram en budget. Denna ska då vara
så "opolitisk" som möjligt och bör inte innehålla reformer eller betydande förändringar i statsbudgeten.
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Samtidigt kan det inte uteslutas att det blir en mycket
utdragen regeringsbildning eller att det till och med
kommer att krävas ett extra val. Om en majoritet av
ledamöterna röstar emot statsministerkandidaten i
den första statsministeromröstningen får talmannen
i uppgift att ta fram en ny statsministerkandidat. Det
finns inga bestämmelser om när nästa statsministeromröstning måste hållas. Regeringsbildningen kan
därför, som i Tyskland och Belgien, bli utdragen och
bli klar först under 2019. Det är även möjligt att det
kommer att krävas flera statsministeromröstningar.
Om förslaget till statsminister skulle förkastas fyra
gånger blir det ett extraval, som måste hållas inom
tre månader efter den fjärde omröstningen.
Regeringen
sitter kvar
24 sep:
 Riksdagen samlas
 Statsministeromröstning
Senast 9 okt
 Regeringen
lämnar budgeten till riksdagen

Snabbt
regeringsskifte
10 sep- 23 sep:
 Statsministern
lämnar in sin
avskedsansökan
27 sep
 Statsministeromröstning
28 sep
 Ny regering
tillträder
Senast 19 okt
 Regeringen
lämnar budgeten till riksdagen

Utdragen
regeringsbildning
24 sep
 Riksdagen samlas
24 sep - 8 okt
 Första statsministeromröstningen
28 sep - ?
 Ny regering
tillträder
15 nov
 Senaste datum
budgeten
måste lämnas
till riksdagen

Snabb regeringsbildning, statsministern sitter
kvar (låg sannolikhet)
Ett möjligt scenario med en snabb regeringsbildning
är att Stefan Löven inleder förhandlingar med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Om Socialdemokraterna snabbt skulle komma överens med Centern
och Liberalerna om att de stödjer dem i statsministeromröstningen samt att de röstar för regeringens budget skulle statsministern kunna sitta kvar.1 I
sådana fall skulle en statsministeromröstning kunna
äga rum när Riksdagen samlas den 24 september,
därefter lägger den nya regeringen fram sin budget
den 9 oktober.

Ulf Kristersson i uppdrag att försöka bilda en regering. Om denna process går snabbt, som det har
gjort vid tidigare regeringsskiften, kommer statsministeromröstningen ske den 27 september och den
nya Moderatledda regeringen tillträder dagen efter.

Troligen en minoritetsregering med svagt och
osäkert regeringsunderlag
Det mesta talar för att det i slutändan blir en minoritetsregering med Ulf Kristersson eller Stefan Löfven
som statsminister. För att det ska bli en majoritetsregering skulle det rimligen krävas att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar en storkoalition eller att
Sverigedemokraterna ingår i regering. Av flera skäl
är det svårt att se att tiden är mogen för något av
dessa alternativ. För att Socialdemokraterna och
Moderaterna skulle bilda regering krävs det sannolikt att det under hösten inträffar en kris som kräver
att det snabbt kommer en handlingskraftig regering
på plats eller att det efter långa förhandlingar visar
sig att enda alternativet är ett extraval om de inte inleder ett regeringssamarbete.
Det råder stor osäkerhet om vem som blir ny statsminister och vilka partier som kommer att ingå i den
nya regeringen. Det avspeglas även i sannolikheten
(oddsen) för vem som blir nästa statsminister och
sannolikheten för olika regeringskoalitioner, enligt
Unibet. Många olika regeringskoalitioner är möjliga
och det mest sannolika utfallet (Alliansen) ligger
endast på omkring 20 procent. Enligt oddsen är det
relativt säkert att det blir en moderat eller en socialdemokratiska statsminister (en sannolikhet på ca 83
procent). Men det står öppet om det blir Ulf Kristersson (ca 44 procent) eller Stefan Löfven (ca 39 procent). Sannolikheten för att Centern respektive Sverigedemokraterna får statsministerposten är ca 9 respektive 8 procent, enligt Unibets odds.

Snabbt regeringsskifte (låg sannolikhet)
Visar det sig att Socialdemokraterna inte kommer att
lyckas bilda regering kommer Stefan Löven troligen
avgå som statsminister innan riksdagen samlas den
24 september. Talmannen kommer då sannolikt ge

1

Ett sådant regeringssamarbete, där den nuvarande regeringen sitter kvar med stöd av Centern och Liberalerna,
skulle ha marginellt större stöd än Moderaterna och Sverigedemokraterna givet dagens opinionsläge. Så även om
Moderaterna och Sverigedemokraterna röstar mot Stefan
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Löfven i statsministeromröstningen och Sverigedemokraterna röster på Moderaternas budgetalternativ skulle
regeringen klara statsministeromröstningen och få igenom sin budget.
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slaviskt har det varit en styråra för både Alliansen
och den rödgröna regeringen. Det har bidragit till att
Sverige nu har en mycket låg offentlig skuldsättningen i både ett historiskt och internationellt perspektiv. Oberoende av vilken regeringskonstellation
som tillträder efter valet är det därför troligt att utvecklingen av offentliga sektorns finansiella sparande och statsskulden i grova drag kommer att vara
densamma. Statsskulden kommer fortsätta att
minska under nästa mandatperiod om det inte inträffar en lågkonjunktur eller någon annan ”kris”.

Källa: Unibet
Det finns en del som talar för att det i slutändan blir
en regering bestående enbart av Moderaterna eller
Socialdemokraterna. En sådan regering kommer troligen lättare kunna samarbeta med de flesta av partierna i Riksdagen. De kan t.ex. budgetsamarbeta
med vissa partier och sluta andra överenskommelser med andra partier. Med ett sådant upplägg behöver partierna som regeringen budgetsamarbetar
med inte stå bakom all politik som regeringen bedriver. Det kan underlätta samarbetet då migration och
ett direkt/indirekt samarbete med Sverigedemokraterna sannolikt kommer att vara på agendan under
nästa mandatperiod.
Erfarenheterna från den nuvarande mandatperioden
talar även för att ett sådan alternativ kan vara attraktivt för många partier. Vänsterpartiet har varit med i
budgetförhandlingarna men har inte behövt stå
bakom regeringens övriga politik. De har fått igenom
mycket politik och gått upp i opinionsundersökningarna. Samtidigt har Miljöpartiet haft en jobbig regeringsperiod och tvingats stå bakom många beslut
som de egentligen är emot. En regering bestående
enbart av Moderater eller Socialdemokrater kommer
dock ha ett svagt och osäkert regeringsunderlag.

På kort sikt; valet har små effekter på offentliga finanser och svensk ekonomi…
Det finns en konsensus i svensk politik kring reglerna
och riktlinjerna i det finanspolitiska ramverket, med
bl.a. ett överskottsmål för offentliga sektorns finansiella sparande (se faktaruta om det finanspolitiska
ramverket). Även om överskottsmålet inte har följts
2

Regeringen bedömde i deras juniprognos att det strukturella sparandet (sparandet rensat för konjunktureffekter) är 0,5 procent av BNP 2019. Det indikerar att den
nuvarande regeringen landar i att reformutrymmet är ca
0-10 mdkr, så att det strukturella sparandet blir i linje
med överskottsmålet 2019.

Troligen mer expansiv politik än ”normalt” 2019
Om regeringens prognoser som presenterades innan midsommar står sig kommer utrymmet för nya
ofinansierade reformer i budgeten för 2019 vara relativt begränsade. Utgångspunkten i budgetförhandlingar kommer troligen vara att budgeten ska landa
på omkring 0-10 miljarder kronor i nya ofinansierade
reformer, utöver de reformer på ca 20 miljarder kronor som redan har aviserats för 2019 i samband med
årets budget.23 Sannolikt kommer komplicerade förhandlingar kring regeringsfrågan och budgeten bidra
till att budgeten för 2019 i slutändan blir något mer
expansiv (dvs. mer än 10 miljarder kronor i nya ofinansierade reformer).
Om det blir ett regeringsskifte brukar finanspolitiken
relativt sett vara mer åtstramande i början av en
mandatperiod, vilket bl.a. beror på att de kan finansiera en del av reformerna med att ta bort en del

3

I samband med budgetpropositionen för 2018 aviserade
regeringen bl.a. att statsbidragen till kommunsektorn ska
öka med 5 miljarder kronor 2019 och att skatten för
pensionärer ska sänkas ytterligare.
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skattesänkningar eller utgiftsreformer som den tidigare regeringen har infört. Det skulle tala för att en
regering som leds av Moderaterna på marginalen
skulle föra en något mindre expansiv finanspolitik
2019, jämfört med en Socialdemokratisk regering.
Denna effekt kommer dock sannolikt vara mindre än
”normalt” eftersom flera av moderaternas utgiftsbesparingar inom transfereringssystemet kan vara
svåra att genomföra om det ska få igenom budgeten
i riksdagen.

En något mer expansiv finanspolitik bidrar till att BNP-tillväxten
blir något högre 2019

En något mer expansiv finanspolitik kommer bidra till
att BNP-tillväxten blir något högre och att arbetslösheten blir något lägre 2019. Om exempelvis budgeten i slutändan innehåller 10 miljarder kronor mer i
ofinansierade reformer än normalt kommer det, enligt standard antaganden kring hur finanspolitiska reformer påverkar tillväxten och arbetslösheten, leda
till att BNP-tillväxten blir 0,1 - 0,2 procentenheter
högre och att arbetslösheten blir omkring 0,1 procentenheter lägre 2019. Det kan på marginalen bidra
till att inflationen och de korta räntorna blir något högre.
Inriktningen på politiken kommer på många områden
vara densamma oberoende av regeringskollation.
Det kommer att satsas på välfärden (sjukvården,
skolan, äldreomsorgen), försvaret, lag och ordning
(polis m.m.) och sänkt skatt för pensionärer. En stor
del av nästa mandatperiods reformutrymme kommer
att gå till kommunsektorn så att de inte behöver dra
ner på kvalitén eller höja skatterna för att klara de
ökande behoven med både fler äldre och yngre. De
borgliga partierna vill öka incitamenten att arbeta genom att sänka skatten på arbete och minska ersättningarna i vissa bidragssystem. Vidare vill de bl.a.
lägga ned arbetsförmedlingen i dess nuvarande
form och ta bort subventionerna för att bygga hyresrätter. Socialdemokraterna vill istället satsa mer på
bl.a. traditionell fördelningspolitik. Skillnaderna är
dock inte så stora att de kommer få några stora effekter på makroekonomin de närmaste åren.
Om mot förmodan ingen ny regering har tillträtt innan
den 15 november ska den nuvarande regeringen,
som sitter kvar i en s.k. övergångsregering tills en ny
4

De automatiska stabilisatorerna är finanspolitikens
automatiska reaktioner på konjunkturläget. I en konjunkturnedgång sjunker skatteintäkterna automatiskt och de
offentliga utgifterna för arbetslöshetsersättning stiger
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regering har tillträtt, lägga fram en ”opolitisk” budget
som inte innehåller några större reformer. Det betyder att finanspolitiken kommer att bli åtstramande
under första halvåret av 2019. Rimligen kommer
framför allt offentlig sektor drabbas av det, med b.la.
mindre pengar till kommunsektorn. Den nya regeringen kommer dock i samband med Vårpropositionen för 2019 kunna lägga reformer som träder i
kraft 1 juli, så finanspolitiken kommer bara vara
åtstramande det första halvåret av 2019.

…men på längre sikt kan de makroekonomiska effekterna bli större
En minoritetsregering kommer få det svårt att genomföra nödvändiga strukturreformer inom bl.a. arbetsmarknads-, bostads- och skattepolitiken. Det
kommer på lång sikt dämpa tillväxtpotentialen i
svensk ekonomi. Erfarenheterna från de senaste
åtta åren av minoritetsregeringar visar att det är möjligt att nå blocköverskridande överenskommelser
kring bl.a. pensioner, försvaret- och energipolitiken
men svårare på bl.a. bostads- och skatteområdet
där det finns tydliga ideologiska skillnader mellan de
traditionella blocken.
Det finns en stor risk för att Sverige går in i en lågkonjunktur under nästa mandatperiod. Lågkonjunkturer har stora samhällsekonomiska kostnader. Arbetslösheten stiger och produktionen dämpas och
det brukar vara svårt att komma tillbaka till den trendtillväxt eller arbetslöshetsnivå som rådde innan lågkonjunkturen. Lågkonjunkturer tenderar därför få
varaktiga effekter på ekonomin.

Finanspolitiken behöver ta ett
större stabiliseringspolitiskt ansvar
i dagens lågräntemiljö

Sedan 1990-talet och fram till finanskrisen 20082009 rådde mer eller mindre konsensus kring att en
oberoende centralbank borde bära huvudansvaret
för konjunkturstabilisering i länder med en egen valuta som i Sverige. Finanspolitiken ska bidra till att
stabilisera ekonomin enbart via de automatiska stabilisatorerna förutom i mycket djupa lågkonjunkturer
när aktiva finanspolitiska åtgärder kan användas om
det finns ett offentligfinansiellt utrymme.4 Detta synsätt byggde bl.a. på en tro på att finanspolitisk stimulans var ineffektiv och att det fanns en misstro mot
utan att nya beslut fattas. Det uppstår alltså ett budgetunderskott utan att politikerna fattar beslut om detta, och
detta budgetunderskott bidrar automatiskt till att motverka konjunkturnedgången.
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det politiska systemets förmåga att dra tillbaka stimulansen när den inte längre behövdes.

bli djupare och att de varaktiga effekterna (s.k. persistenseffekterna) av lågkonjunkturen blir större.

Under de senaste åren har dock många börjat ifrågasätta detta synsätt:
1. För närvarande är Riksbankens möjligheter
att bedriva en mer expansiv penningpolitik
begränsade. De flesta bedömare är även
överens om att den naturliga räntan har fallit
globalt och många tror att den kommer att
förbli låg framöver på grund av den demografiska utvecklingen och andra strukturella
faktorer som en svag produktivitetsutveckling. Det innebär att penningpolitikens möjligheter att stabilisera ekonomin i en lågkonjunktur har försämrats.
2. Ny forskning har visat att finanspolitiska stimulansåtgärder, som mer pengar till hushåll
och kommunsektorn, har större positiva effekter på tillväxten och sysselsättningen än
vad som var konsensusuppfattningen innan
finanskrisen. Dessutom har man funnit att
de finanspolitiska stimulansåtgärder har en
mycket större positiv effekt på ekonomin i en
lågräntemiljö där styrräntorna ligger nära sin
nedre gräns. Det har även bidragit till att det
offentlig finansiella utrymmet för att bedriva
en aktiva finanspolitik har ökat. Nu finns det
till och med de som hävdar att ett finanspolitiskt stabiliseringspaket i vissa lägen kan
vara självfinansierat på grund av positiva tillväxt- och inflationseffekter, dvs. att statskulden inte ökar om man för en mer expansiv
finanspolitik.
Sammantaget har en ny syn på finanspolitiken börjat
växa fram, (”the new view”), där institutioner som
IMF och OECD förespråkar att finanspolitiken tar
större stabiliseringspolitiskt ansvar i dagens
lågräntemiljö.
En minoritetsregering kommer dock få det svårt att
bedriva en effektiv stabiliseringspolitik om det blir en
konjunkturnedgång. Om det blir en lågkonjunktur
måste regeringen agera snabbt och genomföra stabiliseringspolitiska åtgärder som har stora sysselsättnings- och BNP-effekter per satsad krona. I en
minoritetsregering krävas det förhandlingar inom
både regeringen och med andra riksdagspartier, vilket gör det svårt att agera snabbt. Vidare kommer
det bli många kompromisser på vägen, så det kommer att vara svårt att få igenom de stabiliseringspolitiska åtgärder som är effektivast. Sammantaget
medför detta att nästa konjunkturnedgång risker att
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Det finanspolitiska ramverket
Dagens finanspolitiska ramverk växte fram som en följd av det svåra statsfinansiella läget i början av 1990-talet.
Ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är långsiktigt hållbar och transparent. Några av dessa
principer är reglerade i lag, andra följer praxis. Om finanspolitiken inte är långsiktigt hållbar tappar de finansiella
marknaderna, hushåll och företag förtroendet för den offentliga sektorns förmåga att fullgöra sina åtaganden.
De budgetpolitiska målen för finanspolitiken är en central del av det finanspolitiska ramverket. Dessa består
av ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten, krav på kommunsektorn att ha sina
budgetar i balans och ett skuldankare.
Riksdagen fastställer 2007 överskottsmålet till att det finansiella sparandet ska uppgå till i genomsnitt 1 procent
av BNP över en konjunkturcykel. Från 2019 sänks överskottsmålet till 0,3 procent efter en blocköverskridande
uppgörelse.
I det nya ramverket som tillämpas från och med 2019 har även ett skuldankare införts. Skuldankaret är ett
riktmärke för hur stor den konsoliderade bruttoskulden ska vara på medellång sikt. Skuldankaret är fastställd till
att bruttoskulden för den offentliga sektorn (den s.k. Maastrichtskulden) ska vara 35 procent av BNP.
Utgiftstaket för statens utgifter är den övergripande restriktionen för budgetprocessen. Det anger den övre
gränsen för statens utgifter för tre år framåt. Utgiftstaket ger bl.a. förutsättningar att uppnå överskottsmålet.
Nivån på utgiftstaket ska även främja en långsiktigt önskvärd utveckling av de statliga utgifterna. Utgiftstaket
tillsammans med överskottsmålet bidrar till att förhindra en utveckling där skatteuttaget stegvis måste höjas till
följd av bristfällig utgiftskontroll.
Sedan år 2000 tillämpas ett balanskrav inom den kommunala sektorn. Balanskravet innebär att varje kommun
och landsting ska budgetera för ett resultat i balans om inte synnerliga skäl föreligger.
Utöver de nationella budgetpolitiska målen är Sverige, i egenskap av medlem i EU, bunden av reglerna inom
stabilitets- och tillväxtpakten. Reglerna består av en korrigerande del och en förebyggande del.
Den korrigerande delen anger gränsvärden som innebär att underskottet i de offentliga finanserna inte får vara
större än 3 procent av BNP och att den offentliga bruttoskulden inte får överstiga 60 procent av BNP.
Den förebyggande delen av pakten ska säkerställa att medlemsstaterna bedriver en sund finanspolitik på medellång sikt och förhindra att det uppstår alltför stora underskott i medlemsstaternas offentliga finanser. Varje
medlemsstat har ett medelfristigt budgetmål (MTO) för det strukturella sparandet, dvs. för den offentliga sektorns konjunkturjusterade finansiella sparande. Sveriges MTO är -1 procent av BNP.
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