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Konjunkturinstitutet anser, mot bakgrund av det rådande samhällsekonomiska läget med ett
nära balanserat resursutnyttjande i ekonomin 2022, att förslaget inte kan motiveras som en
konjunkturstabiliserande åtgärd.
Däremot kan förslaget motiveras av andra skäl, exempelvis av de skäl som nyligen angavs i
promemorian om förstärkning av skattereduktionen.
Konjunkturinstitutet har inga synpunkter på beräkningen av de offentligfinansiella effekterna.
MOTIVERING

Den ekonomiska politiken har en viktig roll att spela i att reducera fluktuationer i efterfrågan
över tid så att arbetslösheten kan hållas på en låg nivå. Följande skäl till förslaget anges i promemorian:
Det bedöms finnas skäl att understödja den ekonomiska återhämtningen efter pandemin genom att ytterligare
stärka hushållens ekonomi redan 2022.
Konjunkturinstitutet tolkar detta som att förslagets främsta syfte är att höja hushållens efterfrågan, så att den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen i Sverige ökar. Konjunkturinstitutet bedömde dock i den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen 2022 att
det inte finns något större behov av en sådan finanspolitisk stimulans, eftersom resursutnyttjandet väntas vara nära balanserat i början av 2022.1 Hushållens konsumtion förväntas öka
även i frånvaron av finanspolitiska stimulanser. Konjunkturinstitutet delar därför inte uppfattningen att det finns skäl att understödja den ekonomiska återhämtningen genom att
stärka hushållens ekonomi redan 2022.

1 Se ”Uppdatering av konjunkturbilden augusti 2021”, Konjunkturinstitutet.
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Promemorians motivering till att förstärka skattereduktionen skiljer sig delvis från de motiv
som angavs vid införandet av skattereduktionen (Fi2020/02955/S1), och i förslaget om en
förstärkning av skattereduktionen som skickades på remiss nyligen (Fi2021/02448).
Motiveringen som angavs senast, i förslaget om förstärkt skattereduktion (Fi2021/02448),
var att skattereduktionen ska ses som en del i en så kallad grön skatteväxling. Vi tillstyrkte det
förslaget, förutsatt att det skulle utgöra en del av en skatteväxling som gynnar miljön och klimatet.2 Konjunkturinstitutet anser att även en ytterligare förstärkning av skatteavdraget är
motiverad om det utgör ena sidan av en skatteväxling som gynnar miljön och klimatet. Utformningen av skatteavdraget är dessutom väl avvägd för att på ett enkelt och ett schablonmässigt sätt kompensera för de regressiva effekter en höjning av miljöskatterna kan ha på
hushållen. Höjda miljöskatter drabbar ofta låg- och medelinkomsttagare mer än höginkomsttagare räknat i procent av inkomsten. Och utformningen av skattereduktionen, med en lika
stor skattereduktion för flertalet skattebetalare, gynnar låg- och medelinkomsttagare mer än
höginkomsttagare räknat i procent av inkomsten.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Erik Glans.

Urban Hansson Brusewitz

2 Se Konjunkturinstitets svar på remissen ”Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster”, Fi2021/02448.
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