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Två partiers förslag till alternativa budgetar för 
2019 avviker klart från de övriga. Socialdemo-
kraterna (SDP) bidrar till diskussionen med sitt 
eget valprogram i stället för en skuggbudget. Val-
programmet är avsett att vara ett politiskt pro-
gram som sträcker sig över flera år. Kristdemo-
kraterna (KD) i sin tur producerar som skugg-
budget en verkligt avkortad version. Motivering-
en är att det inte finns anledning för partiet att 
presentera ett alternativ, eftersom partiet är helt 
på samma linje med regeringens budget. Så kan 
man ju också se på saken från oppositionshåll.

I det följande går jag systematiskt igenom 
samtliga oppositionspartiers förslag till budget 
för 2019. Jag bedömer skuggbudgeterna å ena 
sidan utgående från det ekonomiska läget och 
å den andra i relation till de mål man säger sig 
eftersträva.

Utgångspunkter   
Till min sorg kan jag konstatera att de flesta par-
tier faktiskt reagerar närmast på de frågor som 
medierna lyfter fram. Beredning av en egen po-
litik verkar inte existera utom i det fall ideolo-
gin kräver att erbjuda alternativ. Detta är be-
kymmersamt eftersom mediernas uppmärksam-
het riktar sig mot olika frågor rätt tillfälligt. Dess-
utom lever medierna enligt en annan logik än 
samhällspolitiken.

Elina Pylkkänen 

är direktör för Löntagarnas forskningsinstitut.

De budgetar oppositionspartierna 
publicerat såsom alternativ till 
regeringens budget för år 2019 är 
snarare reaktiva ställningstagan-
den till regeringens politik och 
försök att fånga mediernas upp-
märksamhet än manifestationer 
för en egen linje. De innehåller 
också detaljerade åtgärdsförslag. 
Det positiva med partiernas 
alternativa budgetförslag är i alla 
fall att utgiftsökningar i de flesta 
fall balanserats med motsvarande 
inkomstökningar, vilket visar att 
man är allvarligt oroad över den 
offentliga ekonomins balans och 
hållbarhet.

Oppositionspartiernas skuggbudgetar 
reagerar på frågor medierna lyft fram
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Befolkningens åldrande. Det har redan länge va-
rit känt att den demografiska utvecklingen i Fin-
land är ogynnsam med hänsyn till den offentliga 
ekonomins hållbarhet. Befolkningen åldras och 
den ekonomiska försörjningsgraden är katastro-
falt hög. Statistikcentralen lyckades visserligen 
med sin färska befolkningsprognos överraska al-
la: nativiteten har sjunkit ytterligare. Varje par-
ti borde ha uppmärksammat detta, men inte i ett 
enda program uttrycktes oro över detta.

Klimatuppvärmningen. Eftersom IPCC:s kli-
matrapport publicerades vid lämplig tidpunkt på 
hösten har varje parti ställningstaganden röran-
de detta och vissa politiska förslag för att hindra 
uppvärmningen. Den bästa tillväxtpotentialen 
finns i serviceexporten som har såsom huvudrå-
vara immateriell kunskap, vars koldioxidfotspår 
är litet. Inte ett enda parti har uppmärksammat 
att serviceexporten har fungerat som motor för 
hela exporten under detta årtusende. 

Den offentliga ekonomins skuldsättning. Alla 
partier är bekymrade över den offentliga ekono-
mins hållbarhet och framför sina åtgärder uträk-
nade så, att hållbarhetsgapet inte ytterligare för-
djupas. Analytikerna i riksdagens informations-
tjänst svarar för uträkningarnas pålitlighet.

Hushållens skuldsättning. Hushållens bespa-
ringsgrad har varit negativ sedan år 2015. Hus-
hållen har med andra ord också skuldsatt sig ef-
ter den långa recessionen. Delvis på grund av att 
bankerna frikostigt beviljat amorteringsfrihet för 
bostadslån. Hushållens skuldbörda är 130 pro-
cent i relation till disponibla inkomster.

Utbildningens eftersläpning. Finländarna har 
kunnat slå sig för bröstet med sin höga utbild-
ningsgrad jämfört med övriga OECD-länder. Nu 
har vi visserligen stagnerat i utvecklingen och de 
övriga hotar att passera oss. Samtliga partier fö-
reslår också satsningar på utbildningen.

Andelen män i arbetsför ålder. Sysselsättnings-
graden för Finlands arbetsföra befolkning är fort-
satt betydligt lägre än i övriga Norden. Dessutom 
är arbetskraften i Finland till sin åldersstruktur 
äldre än i övriga nordiska länder. Ett betydande 

orosmoment är också att antalet män i sin bästa 
arbetsföra ålder som är aktiva på arbetsmarkna-
den är ordentligt lägre än före finanskrisen. Upp-
skattningsvis 75 000 män under 35 år varken till-
hör arbetskraften, studerar eller utbildar sig till 
något yrke.

Arbetsmarknadens polarisering. Med polari-
sering avses att yrken, som hör till medellöne-
gruppen, minskar och låg- och höginkomsttaga-
re ökar. Vid sidan av arbetsmarknadens polarise-
ring upplever arbetet en brytningstid även i öv-
rigt. Det är allt vanligare att människor samti-
digt är löntagare och företagare som bisyssla, och 
allt emellanåt studerar eller gör något annat. För-
hoppningsvis beaktas detta då man förnyar soci-
alskyddet, vilket partierna lyft fram att det finns 
ett behov av.

Urbaniseringen. Det är underligt att man inom 
centralförvaltningen inte förhåller sig särskilt all-
varligt till urbaniseringens megatrend. Helsing-
fors går sin egen väg, och varken regeringen el-
ler oppositionen förstår godkänna eller till och 
med driva på utvecklingen. Finlands ekonomis-
ka tillväxt bromsas av bristen på skäligt prissat-
ta bostäder. De största städerna lider av arbets-
kraftsbrist, som försvåras av bostadsbrist. Hyror-
na har sedan 2012 stigit obegripligt snabbt jäm-
fört med konsumentpriserna och löneutveckling-
en. Tar sig partierna överhuvud an detta problem 
tillräckligt energiskt?   

Inkomst- och förmögenhetsskillnader. Till all 
lycka räknar riksdagens informationstjänst auto-
matiskt utan särskild begäran även ut inkomst-
fördelningseffekterna för partiernas alternativa 
budgetar. Fastän inkomst- och förmögenhetsskill-
naderna i Finland hör till världens minsta är pro-
blemet att den inkomstrelaterade och socioeko-
nomiska rörligheten minskar.

Hälsoskillnader. Det var uttryckligen möjlighe-
ten att minska på hälsoskillnaderna som var mo-
tivet till hälsovårdsreformen. I skuggbudgeterna 
har man inte gjort konkreta ställningstaganden 
eller framfört alternativa modeller till den reform 
regeringen driver. Alldeles på sista tiden har lik-
väl sådana diskuterats.
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Internationell konkurrens. De små inhemska 
företagen är i fara. Hur skall man åtgärda detta? 
Finns det några medel för att också de inhemska 
företagen skall klara sig under de multinationel-
la jättarnas press? Erhåller vi mervärdesskatt av 
finländarnas konsumtion? Inte heller detta be-
rörs på allvar, fastän det är en långsiktigare frå-
ga, som tveklöst hör till de helheter som fordrar 
övernationella åtgärder.

Minskande skatteintäkter. Knappa två tredje-
delar av den offentliga ekonomins inkomster är 
skatter som bygger på arbetskraften. En knapp 
tredjedel kommer från mervärdesskatten och 
resterande cirka 10 procent kommer från min-
dre skatteslag, såsom samfundsskatten, ener-
giskatter och fastighetsskatt. Inkomstskatterna 
och socialskyddsavgifterna ackumulerar cirka 
55 miljarder euro årligen. Om sysselsättningen 
sjunker eller beskattningen av arbete sänks be-
tydligt måste man genast hitta kompenserande 
skattekällor. Bekymmersamt med skuggbudget-
arna är att man tar strömmen av skatteinkom-
ster för given.

Politisk osäkerhet. Eftersom Finland är en liten 
öppen ekonomi beror ekonomins tillväxttakt på 
exportmarknaderna, det vill säga på tillväxten 

av världshandeln. Ju mer exporten begränsas i 
form av en handelsbojkott eller i form av höga 
tullar, desto sämre för den finska nationaleko-
nomin. Partierna skapar inte ett ekonomiskt sce-
nario som avviker från regeringens varför jäm-
förbarheten mellan den egentliga budgeten och 
skuggbudgetarna bibehålls.

Allmänna bedömningar av 
skuggbudgetarna
Till all lycka har partierna också starka besked 
och programförklaringar, vilka också konkreti-
seras i detaljerade och kvantitativa åtgärdsför-
slag. Riksdagens informationstjänst bör också 
ha ett tack för att ha gjort jämförbara beräkning-
ar oberoende av uppdragsgivarens begäran. Al-
la beräkningsantaganden är transparenta varför 
det finns mycket mindre utrymme för önsketän-
kande än tidigare.

En del partiers skuggbudgetar är redan val-
program och inte budgetar för ett år. Nästan al-
la partier får impulser av den politik regeringen 
bedrivit eller av de aktuella frågor medierna lyft 
fram. Ett exempel på det förra är skuggbudget-
arnas betydande satsningar på utbildning och 
forskning. Ett exempel på det senare är frågan 
om klimatförändringen, som är en tydlig reak-
tion på IPCC:s rapport, som råkade publiceras 

Figur 1. Den 
offentliga sek-
torns överskott 
eller underskott 
och skuld-
sättning.
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då budgetarna uppgjordes. En flygskatt föreslås 
nästan i alla budgetar. 

Ett genomgående drag i skuggbudgetarna är 
att alla partier är pensionärernas vän. Skattelätt-
nader och en höjning av pensionerna utlovas ge-
nomgående.

 
Vänsterförbundet: jämlikhet, 
bildning och miljö
Vänsterförbundet (VF) höjer trogen sin ideolo-
gi alla dagpenningar och förmåner. För det för-
sta upphävs nedfrysningen av alla förmåner som 
bundits vid index och därtill görs de till föremål 
för en nivåhöjning, varigenom man knappar in 
på den eftersläpning som den borgerliga regering-
en åstadkommit. Man avstår likaså från arbets-
löshetsskyddets karenstid i partiets skuggbudget. 

VF lovar också att konkurrenskraftsavtalet var 
en tillfällig kur för arbetsmarknaden, som kan av-
slutas i och med högkonjunkturen. Semesterer-
sättningen återinförs till arbetstagarna inom den 
offentliga sektorn och arbetstiden kan rent all-
mänt förkortas. Också alterneringsledigheterna 
kan igen tas i bruk på lindrigare villkor. 

Socialskyddet reformeras med hänsyn till för-
äldraledigheterna samt genom att pröva en ny 
basinkomstmodell. Föräldraledigheten skulle de-
las  upp enligt en månadsmodell 6+6+6 varige-

nom vardera föräldern skulle vara minst ett halv-
år föräldraledig.

 VF önskar också satsa ordentligt på tjänster. 
Partiet önskar införa en vårdgaranti inom hälso-
vården, avstå från patientavgiften och höja läke-
medels- och reseersättningar samt ta i bruk en 
givmildare dietersättning. Inom socialvården vill 
man likaså höja på kvaliteten genom att ta i bruk 
mera resurser: till äldrevården dirigerar man till-
läggsresurser i form av att kvotera antalet vårda-
re! (Författarens anmärkning: denna betoning i 
programmet gjordes alltså innan krisen inom äld-
revården utbröt i början av 2019.)

Stora satsningar görs likaså inom utbildnings- 
och kulturpolitiken samt med hänsyn till ut-

Figur 2. Vilka 
belopp de vikti-
gaste skattesla-
gen inbringar 
som proportion 
av bnp.

”Till all lycka har partierna också star-
ka besked och programförklaringar, vil-
ka också konkretiseras i detaljerade och 
kvantitativa åtgärdsförslag. Alla beräk-
ningsantaganden är transparenta var-
för det finns mycket mindre utrymme 
för önsketänkande än tidigare.”
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vecklingsbiståndet. Hur i all världen avser VF 
att finansiera så stora satsningar på förmåner, 
vårdsektorn, utbildning och kultur då vi vet att 
Finlands ekonomiska tillväxt är i händerna på 
världsmarknaden och antalet pensionerade årli-
gen ökar och andelen åldringar växer snabbare 
än arbetskraften? En driven ekonom drar slutsat-
sen att finansieringen av den rejäla budgeten är 
mycket baserad på önsketänkande. Av skattepo-
litiken förväntar man sig verkligen under. Även 
sysselsättningens tillväxt förväntas ta hand om 
en stor del av utgifterna, men då även syssel-
sättningen befrämjas genom att öka anslagen för 
offentliga arbetskraftstjänster och lönestöd blir 
nettoeffekten liten, speciellt som den lättare sys-
selsatta delen av de arbetslösa redan är i arbete. 

Budgetens intäktsdel är lika enkelt uppgjord 
som utgiftsdelen. Man återkallar i minnet be-
skattningens huvudsakliga uppgifter: finansie-
ring av offentliga förpliktelser, utjämning av in-
komstskillnader samt en incentivering och styr-
ning av aktörerna inom ekonomin då konkur-
rensen på marknaden inte själv förmår ta hand 
om detta. I skuggbudgeten samlar partiet in till-
läggsinkomster genom att stärka beskattning-
ens progressivitet samt gallra skattesubventio-
ner: begränsa ränteavdrag, skärpa beskattningen 
på utdelning, skära i hemvårdsavdraget, avskaf-
fa företagaravdraget samt lättnaderna beträffan-
de arvs- och gåvoskatt samt häva skatteförmå-
nen för placeringsförsäkringar. Samfundsskatten 
skulle höjas med två procentenheter och man 
vill återinföra den så kallade solidaritetsskatten.

Bedömning      
VF:s skuggbudget skulle utan tvekan minska 
kraftigt på inkomstskillnaderna. Enligt en be-
dömning gjord av riksdagens informationstjänst 
skulle ginikoefficienten, som anger inkomstskill-
naderna, minska med till och med 0,9 procent-
enheter – och det är mycket. Även fattigdoms-
graden skulle minska med en procentenhet. 
Man kan således inte beskylla partiet för brist 
på mod. Därtill skulle den ekonomiska ojämlik-
heten mellan män och kvinnor minska.

Problemen uppkommer då man börjar tilläm-
pa de åtgärder, som på pappret ser bra ut. Vård-
garantin och en höjning av vårdarkvoten utgör 
en stor kostnadspost, eftersom det gäller arbets-

kraftsintensiv service. Tilläggskostnaden som 
beräknats för detta verkar dock relativt skälig. 
Och med samma andetag kan man undra var-
för inte hemvårdsavdraget riktas mer mot vård 
och omsorg, utan man är färdig att skära i det.

Hur går det med sysselsättningen då dagpen-
ningen genomgår en nivåhöjning och dess be-
skattning lättas? Åtminstone urvattnar man det 
ekonomiska incitamentet för att ta emot arbete 
– det som under de två senaste årtiondena efter-
strävats. Det framstår också som orealistiskt att 
de betalningshöjningar som överförts på lönta-
garna i samband med konkurrensavtalet skul-
le sänkas.  

Man önskar öka småföretagandet genom att 
höja den nedre gränsen för momsskyldigheten. 
Undersökningar visar likväl att det att småfö-
retag hopar sig under skattskyldighetens nedre 
gräns inte beror på att skattesatsen förändras då 
man passerar gränsen, utan på de administrativa 
kostnader som förorsakas av att man blir skatt-
skyldig. Det allra viktigaste för en småföretaga-
re vore att minska på byråkratin.

Politikerna ber av tjänstemännen en förteck-
ning i vilken samtliga skattestöd räknats upp 
och där man uppskattat förlusterna av skatte-
intäkter. Från listan stryker man de stöd som 
behövs minst. Fastän det framgår av listan hur 
mycket skatt som går förlorad på grund av stö-
det så medför avlägsnandet av stödet sällan lika 
mycket skatteintäkter. Också i VF:s budget för-
faller man till detta önsketänkande då man ge-
nom att avlägsna företagsstöd erhåller en stor 

”Undersökningar visar likväl att det att 
småföretag hopar sig under skattskyl-
dighetens nedre gräns inte beror på att 
skattesatsen förändras då man passe-
rar gränsen, utan på de administrati-
va kostnader som förorsakas av att man 
blir skattskyldig. Det allra viktigaste för en 
småföretagare vore att minska på byrå-
kratin.”
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euromängd på inkomstsidan. Det är viktigt att ta 
hänsyn till de dynamiska effekterna särskilt när 
det gäller beskattningen.

SDP: Framtidshopp och trygghet
Såsom jag redan konstaterade i början är partiets 
skuggbudget ett långsiktigt valprogram, i vilket 
man utformar målen ända till 2030. Jag behand-
lar inte alls dessa långsiktsmål, utan koncentrerar 
mig på de kortsiktigare åtgärdsförslagen.

SDP vill naturligtvis också återinföra index-
bindningarna för alla förmåner. Men därtill höjer 
man garantipensionerna med 21 euro och folk-
pensionen med 30 euro i månaden för dem som 
erhåller en arbetspension om 1 400 euro. Också 
beträffande studiepenningen görs en nivåhöjning 
och indexjustering.

Den solidariska politiken skulle också omfatta 
beskattningen: grund-, pensionsinkomst- och ar-
betsinkomstavdragen höjs och de som förtjänar 
över 90 000 euro per år skulle tilläggsbeskattas. 
Därtill skulle kapitalskattesatserna höjas och fö-
retagaravdraget slopas (enligt partiets retorik: ap-
tekaravdraget) liksom det nyligen introducerade 
svårbegripliga skogsarealavdraget.

Man önskar slopa hushållsavdragets självrisk 
och förvandla skatteavdraget till ett stöd för dem 
som inte betalar någon skatt från vilken avdraget 
kunde göras. Dessutom skulle man erhålla för-
höjt hushållsavdrag för energireparationer av bo-
städer. Det allra originellaste förslaget är moms 
för hållbar utveckling varigenom man vill sty-
ra konsumtion och produktion i miljövänligare 
riktning.

Bedömning 
SDP:s skuggbudget är, som sagt, ett klart valpro-
gram fastän det står något annat på pärmen. För 
att vara en skuggbudget är luntan svårbegriplig 
och full av sådana önskemål, som man inte skul-
le kunna uppfylla under en valperiod. Å andra si-
dan förekommer också realism. Avvikande från 
tidigare löften har förslaget om pensionshöjning-
ar dragits tillbaka – eller åtminstone tidshorison-
ten tänjts.

Ett traditionellt vallöfte lyder så här: småin-
komsttagares beskattning måste lindras så att det 
lönar sig att arbeta. Den här meningen har inte 
enbart uttryckts av SDP, utan är av samtliga par-

tier tillämpad populism. Småinkomsttagarnas be-
skattning kan inte lindras, eftersom de inte just 
betalar skatt (löntagarnas skattetröskel för årsin-
komster är 14 500 euro). SDP:s svar är ett kredit-
system, som skulle tillämpas som negativ skatt 
eller som lönestöd för småinkomsttagare. Fortfa-
rande utgör reaktionen i realtid ett problem. Skul-
le stödet upphöra automatiskt om inkomsterna 
tillfälligt ökar och vem skulle följa med ström-
men av oregelbundna inkomster? Skulle stödet i 
alla fall vara en skatteåterbäring i efterskott vari-
genom sysselsättningseffekten försvinner?

I budgetförslaget finns många sådana åtgär-
der, som inte ännu prövats i praktiken. Sådana 
är hushållsavdragets kreditsystem, som riktas till 
småinkomsttagare: Det skulle vara administrativt 
tungt och som fortfarande skulle lämna det sed-
vanliga likviditetsproblemet för småinkomsttaga-
re olöst. En annan fråga som hänför sig till stödet 
är varför man skulle slopa självrisken på 100 eu-
ro i hushållsavdraget? Eftersom relativt välförtjä-
nande utnyttjar avdraget kan man av deras antal 
(400 000 personer) direkt räkna ut penningförlus-
ten för den offentliga sektorn. Det är likaså märk-
ligt att blanda ihop minskningen av koldioxidut-
släppen med hushållsavdraget. Varför skall man 
eftersträva samma mål med många olika skattein-
strument? Vi har ju redan ett väldigt effektivt och 
styrande energiskattesystem, som envar känner 
av: i sin elräkning såväl som vid bensinmacken.

SDP skulle vilja göra momsen till styrmedel 
för klimat- och miljöpolitiken. Momssystemet är 
likväl redan till sin grundnatur produktions- och 
kostnadsneutralt. Den moms som ingår i produk-
tionens insatsprodukter är avdragsbar för företa-
gen, varför den inte ökar på produktionskostna-
derna. Därför kan man inte heller med hjälp av 
den inverka på företagens produktionsmetoder. 
Inte heller kan man med hjälp av de nedsatta 
skattesatser vilka berör slutprodukterna effektivt 
styra konsumenternas beteende, eftersom de är 
svåra att rikta och anpassa just för de produkter, 
vilkas konsumtion man avser att befrämja. Ra-
batten skulle sannolikt inte ens överföras till pri-
serna (Kosonen 2018). Det är också skäl att mär-
ka att momsdirektivet förhindrar användningen 
av skattesatserna för ett dylikt ändamål och en 
ändring av direktivet å sin sida förutsätter enig-
het mellan medlemsstaterna. En ökande tillämp-
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ning av sänkta skattesatser skulle öka företagens 
administrativa kostnader och negativt påverka 
funktionen av den inre marknaden.

De gröna: En framtidsbudget 2019       
De gröna har producerat en skuggbudget, som 
tydligt strävar efter att korrigera den sittande re-
geringens politik. I det avseendet är program-
met reaktivt. Enligt de gröna skulle samma pro-
gram väl fungera som baslösning för följande re-
geringsprogram. Skuggbudgeten innehåller no-
ga avvägda åtgärder och budgetkonsekvenser-
na har redovisats på en mycket noggrann ni-
vå. Budgeten kan lätt jämföras med regering-
ens budget.

Nedskärningen av stöden för fossila bränslen 
är huvudtema. Enskilda energiskatter höjs och 
skattestöd skärs ned. Stöden till den tunga in-
dustrin och systemet för återbetalning av ener-
giskatter bör slopas. Man bör ta i bruk flygskatt 
och plastskatt. Skattefria kilometerersättningar 
och stöd för passagerartrafik skulle begränsas. 
Rörande beskattningen av djurprodukter borde 
man göra en utredning. Därtill redogör man för 
ett mycket intressant förslag: Avdraget för ar-
betsresor skulle ändras till ett schablonmässigt 
kilometeravdrag.

Satsningar vill de gröna göra särskilt på ut-
bildningen. Satsningen skulle sammanlagt upp-
gå till nästan 800 miljoner euro. Därtill vill par-
tiet satsa på en reduktion av fattigdomen och 
minskning av inkomstskillnaderna, men likväl i 
mindre utsträckning än VF. Förmånerna index-
binds igen, grundtryggheten och minimidagpen-
ningen för arbetslösa höjs, likaså garantipensio-
ner och studiebidrag. Medicin- och reseersätt-
ningar förbättras och klubbavgifter för barn och 
skolelever sänks för låginkomsttagare. Målet för 
anslaget för utvecklingsbistånd höjs igen till 0,7 
procent av bnp. 

De gröna anser fortfarande att basinkomsten 
är en bra form för socialskydd. Man bör fortsät-
ta med basinkomsförsöket, fastän med hjälp av 
en annan modell. De gröna önskar satsa 10 mil-
joner euro på planeringen och påbörjandet av ett 
mer utvidgat basinkomstexperiment.

Bedömning 
De gröna kör blåögt ned användningen av fossi-

la bränslen. Verkningarna  av nedskärningen av 
olika skattestöd och -återbäringar har endast 
bedömts utgående från statiska budgeteffekter. 
Följdernas effekter har inte analyserats med hän-
syn till Finlands konkurrensförmåga. Miljöpo-
litik måste bedrivas på global eller åtminstone 
på EU-nivå.

Däremot är begränsningen av kilometerersätt-
ningar och arbetsreseavdrag välkomna. Beträf-
fande båda existerar i dagsläget en klar skatte-
fri överkompensation, som det skulle vara möj-
ligt att avskaffa med ett genomskinligt kilome-
terbaserat schablonavdrag. En dylik modell skul-
le uppmuntra människor till samåkning, att åka 
cykel och att distansarbeta. Och samtidigt skul-
le den minska på administrativ byråkrati såväl 
för skattebetalarna som skattemyndigheterna. 
Ett kilometerbaserat skatteavdrag skulle omedel-
bart frigöra 100 år administrativt arbete hos skat-
teförvaltningen och åtskilliga tiotals timmar i de 
olika rättsinstanserna, eftersom dyra besvärspro-
cesser samt skattetvister skulle förpassas till his-
torien. Detta skulle också vara ett verkligt digi-
talt språng vid verkställandet av beskattningen. 

De gröna stöder ännu envist någotslags med-
borgarlön eller basinkomst. Resultaten av det år 
2017–18 utförda basinkomstexperimentet är inte 
tillsvidare uppmuntrande åtminstone i det hän-
seendet att sysselsättningen skulle befrämjas. 
Fastän de som deltagit i experimentet meddelar 
att deras välbefinnande ökat är basinkomsten 
åtminstone i den form den tillämpades mycket 
dyr och därigenom omöjlig att genomföra. Mån-
tro de gröna kunde hitta på en bättre och effek-
tivare modell, som fungerar som incitament att 
arbeta? Eller bygger försvaret för modellen på en 
positivare människosyn än andra tillägnat sig?

”Ett kilometerbaserat skatteavdrag skul-
le omedelbart frigöra 100 år administra-
tivt arbete hos skatteförvaltningen och 
åtskilliga tiotals timmar i de olika rätts-
instanserna, eftersom dyra besvärspro-
cesser samt skattetvister skulle förpassas 
till historien.”



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2019   35  

Sannfinländarna: Någon gräns 
Även sannfinländarnas skuggbudget motsvarar 
helt partiets image och ideologi. Patriotism och 
skyddet av den egna befolkningen och den inre 
säkerheten är centrala teman. Finland skall gö-
ras till det minst attraktiva landet i Norden för 
icke-arbetskraftsinvandring. I finanspolitiken är 
nyckelorder disciplin: statens skuldsättning mås-
te upphöra. Vår nationalegendom skall skyddas 
och den bör bevaras i finländska händer. Lev-
nadsstandarden måste likväl höjas, men fördel-
ningen av medel måste göras jämlikare.

Sannfinländarna skulle ge tilläggsanslag till 
polisen och för yttre säkerhet samt för gränsbe-
vakning. Till unga skulle riktas tilläggsresurser 
för utbildning, hobbyer och mentalvård samt för 
förhindrande av mobbning. Skolornas inneluft 
bör förbättras.

Pensionärerna glöms inte heller bort i den-
na budget. Löften utgörs av indexjustering och 
en satsning på äldrevård. Boendekostnaderna 
sänks genom att lätta på fastighetsbeskattning-
en och elöverföringskostnaderna samt energibe-
skattningen. 

I skuggbudgeten finns ett eget avsnitt om 
skattelättnader. Man vill satsa på företagande så, 
att arvsbeskattningen görs skäligare, den nedre 
gränsen för moms höjs och de små- och medel-
stora företag, som anställer nya arbetstagare, be-
frias från samfundsbeskattning om de inte de-
lar ut dividend. De skattelättnader som utlovas 
hushållen innehåller till sin storlek oklara för-
värvsinkomsskattelättnader för löntagare, pen-
sionärer och närvårdare. Det är frågan om en 
drygt 10 procents lättnad rörande rundradioskat-
ten och en lättnad på 2 cent per liter rörande tra-
fikbränslen.

Sysselsättningspolitik vill sannfinländarna ock- 
så bedriva med hjälp av energibeskattningen. Lo-
giken är följande: energibeskattningen för den ex-
portintensiva industrin sänks till EU-miniminivå, 
eftersom också energi- och klimatpolitiken mås-
te stöda sysselsättning och tillväxt.

Utgiftsökningarna och skattelättnaderna finan-
sieras framförallt genom att gallra i statens bi-
drag och stöd. Man nämner explicit att man bör 
skära i partistöd, företagsstöd, EU:s medlemsav-
gift, utvecklingsbistånd och utjämningsavgiften 
till Åland. Medel till utgifterna skulle man också 

erhålla genom att minska på skadlig invandring 
och statsförvaltningens digisprång.

Bedömning               
Uppmärksamheten fästs vid den tydliga dubbel-
moralen: å ena sidan är man bekymrad över mil-
jöns tillstånd och klimatförändringen, och å den 
andra vill man köra ned energibeskattningen till 
ett minimum för den energiintensiva exportsek-
torn – i sysselsättningens och tillväxtens namn. 
Man uppnår knappast sysselsättningsmålet då 
den energiintensiva industrin inte är en arbets-
kraftsintensiv sektor. Klimatpolitik skulle man 
förverkliga genom önskedrömmen att vi skulle 
kunna överta produktion från låglöneländer samt 
genom att vi inte längre i Finland skulle ta emot 
invandrare från varmare länder.

Allokeringen till olika befolkningsgrupper fram- 
står som frieri. De stora löften som riktas till ut-
bildningspolitiken kan inte realistiskt sett uppnås 
genom en tilläggssatsning på 180 miljoner eu-
ro. Ökningen av vårdarkvoteringen och ökning-
en av långvårdsplatser saknar helt en kostnads-
beräkning, men envar vet att satsningen kostar 
en hel del. Beträffande beskattningen hänger man 
sig också åt populism: pensionsinkomsternas be-
skattning är redan nu på samma nivå som löne-
beskattningen, eftersom det varit målet i praktiskt 
taget alla regeringsprogram under 2000-talet. Och 
om sannfinländarna verkligen skulle vilja sänka 
en medelinkomsttagares inkomstskatt till samma 
nivå (arbetsgivaravgiften borträknad) som i Sve-
rige skulle det kosta verkligt mycket! Och småin-
komsttagare betalar inte nuförtiden inkomstskatt. 
Det skulle också vara klar populism att lova små-
lönetagare skattelättnader. Samma placebomedi-
cin serveras också anhörigvårdare. Lättnaden av 
beskattningen bidrar inte till att öka ersättningen 
för vårdaren, eftersom stödet för anhörigvård be-
skattas som arvode på vilket man inte erlägger so-
cialskyddsavgift och ingen inkomstskatt om det är 
vårdarens enda inkomstkälla.

Ett modigt drag i skuggbudgeten är att sänka 
fastighetsskatten. Å andra sidan skulle man med 
detta löfte få en betydande röstmängd. Hur impo-
pulär än skatten i medborgarnas ögon är, är den 
en av de effektivaste i vårt skattesystem. Den för-
svagar inte ekonomisk driftighet, till exempel in-
citamenten för att arbeta och är avdragsgill i nä-
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ringsbeskattningen. OECD och EU samt ekono-
mister rekommenderar ständigt att skatten höjs 
betydligt i Finland.   

En höjning av momsskyldighetens omsätt-
ningsgräns skulle närmast öka statens skatte-
förluster genom att höja skattestödet och däri-
genom flytta den småskaliga företagsverksam-
hetens kluster till en något högre inkomstni-
vå. Bra i den sannfinländska budgeten är att 
man vill införa nya verksamhetsformer i be-
slutsprocessen. Det är säkert inte partiets egen 
idé, men likväl en fräsch idé att eftersträva fe-
nomenbaserad budgetering, vilket skulle bety-
da att man avstod från facktänkande inom po-
litiken. Tunnelseende är uttryckligen ett sätt 
som cementerar åtgärder och tänkande i fack, 
vilket från år till år driver nästan liknande bud-
getar: ettvart ministerium erhåller en på för-
hand avtalad del av helhetsbudgeten och en 
prioritering kan ske endast inom förvaltnings-
grenen och inte mellan dem.

Kristdemokraterna: mänskligare 
och hållbarare        
Kristdemokraternas (KD) skuggbudget är tunn 
och kort. De viktigaste målgrupperna för åtgär-
der är familjerna och pensionärerna. Familjepoli-
tik skulle bedrivas genom att höja barnbidragen 
och de studerandes försörjningsbidrag, genom 
att fortsätta barnavdraget och genom att bevilja 
1 000 euro babypenning för envar nyfödd. Seni-
orskyddet skulle förverkligas genom att ersätta 
de indexnedskärningar och nedfrysningar som 
gjorts, genom att bevilja 30 euros förhöjning rö-
rande garantipensionerna och genom att lätta på 
beskattningen av pensioner.

Små stöd beviljas till olika ändamål. Låt oss 
nämna några: medicin- och specialdietersätt-
ningar, mathjälp för mindre bemedlade, en sats-
ning på terminalvård och anhörigvård, ökning 
av utvecklingsbiståndet, stöd för religiösa sam-
funds byggnads- och ersättningsinvesteringar 
samt stöd för att förbättra den judiska försam-
lingens säkerhet. Till dessa små satsningar hör 
också de stora politiska diskussionsämnena, så-
som befrämjande av naturresurs- och bioekono-
mi, energieffektivitet, inomhusreparationer, of-
fentliga transporter, utbildning, mentalvården, 
arbetskrafts- och företagsservice och polisens 

verksamhetsutgifter och bekämpning av den grå 
ekonomin. I skattepolitiken är det viktigaste ini- 
tiativet att sänka momsen för frukter och grön-
saker till en lägre nivå än övriga livsmedel, det 
vill säga 10 i stället för 14 procent.

Fastän utgifterna begränsas genom att krym-
pa tilläggssatsningarna till det minimala måste 
inkomsterna i alla fall motsvara utgiftsökning-
arna. Inkomster erhåller man från socker- och 
alkoholskatter, företagsstöd, genom att begrän-
sa arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas 
skatteavdrag och genom att bekämpa den grå 
ekonomin. En betydande 200 miljoner euros be-
sparing erhåller man för den offentliga ekono-
min då man återinför förmögenhetsbegränsning-
ar vid beviljandet av det allmänna bostadsbidra-
get. Enligt programmet skulle man härigenom 
allmänt begränsa boendekostnaderna.

Bedömning 
Pensionärer och barnfamiljer får höjda anslag. 
De största skattelättnaderna riktas just till dessa 
befolkningsgrupper. Partiet vill återinföra barn-
avdraget i inkomstbeskattningen, som var i kraft 
tidsbundet för tiden 2015–17. Redan från bör-
jan var barnavdraget administrativt besvärligt att 
förverkliga, eftersom vårt inkomstbeskattnings-
system bygger på individuell särbeskattning och 
familjebeskattning inte har tillämpats på årti-
onden. Beskattaren måste skaffa en hel del till-
läggsuppgifter för verkställande av beskattning-
en. Dessutom försvagar barnavdraget det eko-
nomiska incitamentet att arbeta, eftersom av-
draget minskar då inkomsterna ökar i motsats 

”Bra i den sannfinländska budgeten 
är att man vill införa nya verksamhets-
former i beslutsprocessen. Det är säkert 
inte partiets egen idé, men likväl 
en fräsch idé att eftersträva fenomen-
baserad budgetering, vilket skulle 
betyda att man avstod från fack-
tänkande inom politiken.”
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tull vad som är fallet beträffande barnbidraget, 
vars storlek inte påverkas av inkomsternas stor-
lek. Förslaget är likaså dåligt med tanke på sys-
selsättningen, eftersom sysselsättningen i Finland 
bland småbarns mödrar är mycket lägre än i öv-
riga Norden.

Den 4 procentenheter lägre momssatsen för 
frukter och grönsaker är ett mycket tveksamt 
medel då avsikten är att öka konsumtionen av 
frukt och grönsaker av hälso- och klimatskäl. 
Fastän momssänkningen i sin helhet skulle över-
föras till priserna skulle prisrabatten inte vara sär-
skilt märkbar. De olika momssatserna för livs-
medel är en stor administrativ kostnad även för 
företagen. Till detta hänvisar man också då man 
argumenterar för en gemensam momssats på EU-
nivå. Att ta i bruk en sockerskatt är inte heller all-
deles enkelt. Man var tvungen att avstå från söt-
saks- och glasskatten eftersom gränsdragnings-
problemen i relation till produkter som påmin-
de om sötsaker blev alltför uppenbara. Sötsaker-
nas pris är i familjernas konsumtionskorg en så 
liten utgiftspost, att en liten höjning av priset in-
te ens teoretiskt skulle minska konsumtionen av 
produkterna.

Den knappa 10 miljoner euros tilläggsresurs 

KD allokerat till mentalvård framstår som märk-
lig. Preventiv vård och terapi är uppenbarligen ef-
fektiva medel, men bägge är arbetskraftsintensi-
va och sålunda dyra medel. Då en stor grupp av 
barn och unga, för att inte tala om vuxna, lider 
av psykiska störningar måste man satsa åtmins-
tone det tiodubbla beloppet för att ens på något 
sett kunna angripa problemet. Enligt statistiken 
lider en femtedel av finländarna av dessa pro-
blem. Av arbetsoförmögenhetspensionerna beror 
hälften på psykiska störningar.

Positivt i partiets skuggbudget är utan tvekan 
det, att den är kort och märgfull, som man lätt or-
kar läsa. Därtill får man en klar uppfattning om 
partiets betoningar och värden. Jag blev likväl 
förbluffad då jag hörde förklaringen av partiets 
representant varför deras program är kort. Därför 
att de villkorslöst stöder den sittande regeringens 
budgetförslag för 2019!

SFP: Vi kan bättre
Svenska folkpartiets (SFP) skuggbudget är en te-
gelsten jämfört med den föregående. Det 40-si-
diga dokumentet är tungt, eftersom det till sin 
form motsvarar statsbudgeten. Den är formule-
rad som en reaktion på regeringens budgetför-

Oppositionen utmanar regeringen. SDP:s Sanna 
Marin i talarstolen med Blå framtids Sampo 
Terho och Centerns Annika Saarikko i regerings-
båset.
Foto: Lehtikuva
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slag. De egna temahelheterna presenteras likväl 
klart och precist.

Inom familjepolitiken vill partiet främja ett 
föräldraledighetssystem och föreslår den nord-
iskt kända modellen 6+6+6. Man föreslår vida-
re att dagvårdsavgifterna sänks och därtill före-
slås fyra timmars gratis småbarnspedagogik för 
alla barn över tre år.

I partiets skuggbudget föreslås en strukturell 
ändring av beskattningen för att främja syssel-
sättningen sålunda att beskattningen lindras och 
konsumtionsskatterna höjs i samma mån. För-
ändringen skulle genomföras på ett social rätt-
vist sätt. Förändringsförslag till beskattningen 
skulle därtill vara ett avskaffande av arvs- och 
gåvoskatten vid generationsskifte samt en or-
dentlig höjning av hushållsavdraget: avdragets 
maximibelopp skulle höjas till 3 000 euro (nu 
2 400 euro) och avdraget från arbetskostnaden 
skulle höjas till 60 procent (nu 50 procent).

Också SFP skulle upphöra med indexfrysning-
en av folkpensionerna och höja garantipensio-
nerna. Också studiebidraget skulle höjas. Möj-
ligheterna till arbete under studierna utökas ge-
nom att höja inkomstgränserna för att erhålla 
studiebidrag. 

Klimatpolitiken får mycket utrymme i SFP:s 
program. Det långsiktiga målet är koldioxidneu-
tralitet. Man föreslår ändringar beträffande ener-
gibeskattningen och bilskatten, varigenom man 
snabbare skulle nå målet.

Man föreslår också åtgärder för att upprätthål-
la den mentala vården och arbetshälsovården. 
Dessutom skulle man satsa 175 miljoner euro 
mer på utvecklingshjälpen och kvotflyktingar-
nas antal skulle höjas från nuvarande (750) till 
mer än det tredubbla (2 500).

Bedömning    
Det utmärkta förslaget att strukturellt reformera 
beskattningen görs så begränsat att man knap-
past skulle uppnå någonting. Beskattningen av 
arbete skulle mildras med under 400 miljoner 
euro och momsen skulle höjas med samma be-
lopp, med en halv procentenhet rörande var-
je skattesats. En minskning av förvärvsbeskatt-
ningen på alla inkomstnivåer med en procenten-
het (vilket också är ganska litet) skulle kosta den 
offentliga ekonomin en dryg miljard. Sysselsätt-

ningseffekterna skulle fortsatt vara ganska små 
enligt gjord forskning (Matikka et al. 2017). Åt-
gärden skulle inte medföra stora förändringar i 
köpkraften för hushållen, då momsförhöjningen 
även skulle minska på konsumtionen. 

I programmet eftersträvas ambitiöst en syssel-
sättningsgrad på 75 procent eller rentav 80 pro-
cent. Om de andra nordiska länderna kan upp-
nå detta, varför kan inte vi? Nog förmår vi. Det 
beror på hur man mäter sysselsättningen. Då 
man använder fulltidssysselsättning som mäta-
re (s.k. full time equivalent employment rate), så 
minskar skillnaden mellan Finland och de övri-
ga nordiska länderna tydligt eller rentav försvin-
ner helt. I de övriga nordiska länderna är den of-
fentliga sektorns andel av de sysselsatta betyd-
ligt högre än i Finland, det vill säga cirka 5 pro-
centenheter högre i genomsnitt. Därtill är del-
tidsarbete i de övriga nordiska länderna allmän-
nare än i Finland.

Fulltidssysselsättningen skulle också utökas 
av SFP:s förslag att höja inkomstgränserna för 
att kunna erhålla studiestöd. Detta är ett gott för-
slag! De studerande arbetar flitigt vid sidan av si-
na studier och skulle vara ännu flitigare om för-
värvsarbete inte skulle skära i studiestödet. En-
ligt en färsk undersökning arbetar studerande 
precis så mycket som gränserna tillåter och slu-
tar arbeta omedelbart då dessa uppnås (Koso-
nen et al. 2019). Ingen gillar en återinkrävning 
av studiebidrag ett halvår senare. Förändringen 
är utan tvekan förnuftig, eftersom den offentli-
ga ekonomins inkomster skulle växa med cirka 
5 miljoner euro netto enligt denna nyligen publi-
cerade undersökning. 

Att avskaffa arvs- och gåvobeskattningen hör 
till en företagarvänlig grundjargong. Fastän man 
hur mycket som helst med forskningsdata påvi-
sar (bland annat VATT) att den effektiva skat-
tegraden i dessa fall redan är verkligt låg, cirka 
fyra procent, så förmår lobbyister alltid smyga in 

”Är fyra procent för mycket? Faller
generationsskiftena på detta? 
Gåvo- och arvsskatten är allt som allt 
en av de effektivaste skatterna.”
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detta önskemål i vissa partiers program. Är fyra 
procent för mycket? Faller generationsskiftena på 
detta? Gåvo- och arvsskatten är allt som allt en 
av de effektivaste skatterna. Arv och gåvor mins-
kar nämligen på mottagarens ekonomiska aktivi-
tet. Därtill ingår det ett rättvisedrag, eftersom ta-
bellen är progressiv och bygger på betalningsför-
måga (likviditetsbegränsningen obeaktad).

SFP vill betydligt öka hushållsavdragets maxi- 
mibelopp och ersättningsprocent. Avdraget är 
verkligen givmilt för den som använder det, ef-
tersom avdraget görs från skatten och inte från 
den skattepliktiga inkomsten. Jag skulle förstå 
förslaget om vi befann oss i en djup recession 
och exporten inte skulle dra och vi skulle behö-
va stimulera hemmamarknaden eller om bygg-
nadsföretagen skulle sakna arbete och det skul-
le finnas många arbetslösa byggnadsarbetare. Av 
hushållsavdraget används nämligen årligen över 
85 procent uttryckligen på renoveringar. Avdra-
get används mest av de som har de högsta in-
komsterna. Sett ur den offentliga ekonomins syn-
vinkel skulle det ha varit ett mer motiverat för-
slag att i detta konjunkturläge befrämja efterfrå-
gan av vårdservice med hjälp av hushållsavdra-
get. Med hjälp av det skulle man kunna lätta på 
vårdkostnaderna.

Sammandrag av samtliga 
skuggbudgetar    
Typiskt för oppositionens skuggbudgetar är att re-
alismen fattas. Till exempel beträffande bekämp-
ningen av den grå ekonomin förväntar man sig 
att erhålla en hel del tilläggsinkomster liksom 
från att stävja skattestöd och skatteplanering. Om 
dessa inkomster skulle vara lätta att erhålla hade 
de säkert redan åtgärdats.

Samtliga partier önskar nästan unisont att ge-
nast återföra indexbindningarna rörande förmå-
ner. Och alla partier önskar höja garantipensio-
nerna och lätta på pensionsbeskattningen. Man 

märker tydligt att de aktivaste potentiella väljar-
na har gått i pension.

En annan lika klar och enig förändring hos op-
positionen är att satsa på utbildning och kunnan-
de och forskning.

Glädjande är att alla riksdagspartier under näs-
ta valperiod önskar reformera socialskyddet. Det-
ta innebär naturligtvis olika saker för olika parti-
er, men alla har märkt att vårt system är föråld-
rat. I samband med detta önskar man också en 
familjeledighetsreform, nu fördelar sig ju ledig-
heterna mycket ojämnt mellan mödrar och fäder. 

Jag skulle ha önskat tydligare ställningstagan-
den rörande befrämjande av förändringen av ar-
bete. Inkomsterna byggs upp alltmer från olika in-
komstkällor. Många löntagare är företagare, free- 
lancers eller studerande vid sidan om sitt vanli-
ga arbete, eller arbetet är tidsbestämda korta ar-
beten och arvodesbaserade beting. För de nya in-
komstsätten måste skapas ett socialskyddssystem 
där det inte förekommer personer som faller mel-
lan stolarna.

Allt som allt visar skuggbudgetarna i sin string-
ens åtminstone att varje parti är moget för rege- 
ringsansvar under nästa valperiod. Ännu skul-
le man likväl önska att forskningsresultat skulle 
utnyttjas i betydligt högre grad än för närvaran-
de vid beslutsfattandet. Och att man framförallt 
skulle förstå att åtgärder inte kan vidtas i blindo, 
utan att man på förhand bör stöda sig på forsk-
ning och påbörja stora reformer genom mindre 
försök eller genom stegvist verkställande, så att 
man kunde undvika större misstag och kostna-
der. Först då man erhåller utforskad kunskap ge-
nom vetenskapliga test av experimentresultaten 
kan man med offentliga medel bedriva ansvars-
full och hållbar politik.  

    
(översättning från finska: Max Oker-Blom)

Artikeln bygger på Ekonomiska samfundets öppna mö-
te den 27 november 2018. De dåvarande oppositionspar-
tiernas skuggbudgetar presenterades av partiernas re-
presentanter och kommenterades av forskningsrådgiva-
re Tarmo Valkonen från Näringslivets forskningsinstitut Et-
la och direktör Elina Pylkkänen från Löntagarnas forsk-
ningsinstitut PT.

           

                               

     

”Jag skulle ha önskat tydligare ställnings-
taganden rörande befrämjande av för-

ändringen av arbete. Inkomsterna byggs 
upp alltmer från olika inkomstkällor.”


