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Yttrande om Ds 2012:30, Fördraget om stabilitet, 
samordning och styrning inom ekonomiska och monetära 
unionen, den s.k. Finanspakten 
 
 
Sammanfattning 
Finanspolitiska rådet är positivt till att Sverige, givet de förutsättningar som anges i Ds 
2012:30, ansluter sig till fördraget. 
 
 
Rådets synpunkter 
Finanspolitiska rådet diskuterar finanspakten i sin rapport Svensk finanspolitik 2012 och 
är positivt till att Sverige ansluter sig till fördraget. Rådet anser att det ligger i Sveriges 
intresse att de offentliga finanserna inom EU är stabila och långsiktigt hållbara. 
 
Rådet konstaterar i sin rapport att kravet att det årliga strukturella underskottet i de 
offentliga finanserna maximalt uppgår till 0,5 procent av BNP innebär en restriktion på 
finanspolitiken även under goda tider. Ett sådant strukturellt underskott i en 
högkonjunktur innebär att det icke korrigerade finansiella sparandet uppvisar ett 
överskott. Rådet anser att det är ett steg i rätt riktning i jämförelse med stabilitets- och 
tillväxtpaktens krav om att underskottet i det icke korrigerade finansiella sparandet 
maximalt får uppgå till 3 procent av BNP. Det vore emellertid önskvärt enligt rådet 
uppfattning om finanspaktens regelverk gick ännu längre i denna riktning med än 
starkare krav på överskott i goda tider och en större acceptans för underskott i dåliga 
tider. 
 
Rådet konstaterar vidare att finanspaktens krav inte är lika ambitiösa som det svenska 
överskottsmålet och att finanspakten saknar den typ av stödjande system som finns i det 
svenska ramverket; där överskottsmålet understöds av nominella utgiftstak, ett krav på 
kommunerna att budgetera för en ekonomi i balans samt en beslutsordning i riksdagen 
där beslut om den totala nivån på utgifterna tas först och därefter beslut om hur dessa 
utgifter ska fördelas på enskilda anslag. Rådet anser att det svenska ramverket är att 
föredra framför finanspakten och ser ingen anledning att revidera det svenska ramverket 
i riktning mot finanspaktens regler. Så länge Sverige inte är ett euroland är paktens regler 
inte heller bindande. 
 
Det kan vara värt att påpeka att problemen i den europeiska ekonomin inte är 
undanröjda i och med tillkomsten av finanspakten. De interna obalanser som byggts upp 
inom euroområdet under tio års tid samt deras strukturella orsaker kvarstår. 
Finanspakten innehåller inte några särskilt utformade instrument för att lösa dessa 
fundamentala problem. 
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