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Syftet med denna information är att ge en allmän översikt över tillståndet i den svenska 
ekonomin och dess framtidsutsikter på medellång sikt. Redogörelsen baseras på de kriterier 
som anges i stabilitets- och tillväxtpakten och i det tredje uppdaterade svenska 
konvergensprogrammet som lades fram i november 2002. Viktigare händelser som inträffat 
senare har beaktats i den mån informationen varit tillgänglig, inbegripet det negativa 
resultatet i frågan om ett svenskt medlemskap i euroområdet. 
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Allmän inledning  

Enligt artikel 99 i EG-fördraget skall samtliga EU:s medlemsstater – oavsett om de fullt ut 
deltar i valutasamarbetet eller ej – betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av 
gemensamt intresse, och samordna denna politik inom rådet. Samordningen sker inom ramen 
för rekommenderade ”allmänna riktlinjer” för medlemsstaternas ekonomiska politik. 
 
Enligt de bestämmelser inför övergången till den gemensamma valutan som anges i 
artikel 116 i EG-fördraget skall de medlemsstater som önskar ansluta sig till den 
gemensamma valutan dessutom anta fleråriga program avsedda att säkerställa den varaktiga 
konvergens som är nödvändig för genomförandet av den ekonomiska och monetära unionen. 
Dessa fleråriga program låg till grund för besluten om anslutning till eurosamarbetet i 
maj 1998. 

Kravet på att lämna in sådana ”konvergensprogram” står kvar för de länder som fortfarande 
står utanför eurosamarbetet. När det gäller de länder som redan infört euron, kräver 
stabilitets- och tillväxtpakten – och artikel 4 i rådets förordning nr 1466 av den 7 juli 1997 
om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska politiken – att även ”stabilitetsprogram” skall lämnas in.  

Stabilitetsprogrammen är treåriga, rullande program som fokuserar på framstegen när det 
gäller att uppfylla paktens två viktigaste krav: 

• Ett budgetunderskott under 3 procent av BNP för varje enskilt år. 

• En budget i balans över en konjunkturcykel. 

Stabilitets- och tillväxtpaktens trovärdighet har ifrågasatts i samband med den pågående 
ekonomiska nedgången. För att möta denna kritik föreslog kommissionen smärre 
förändringar av tolkningen av pakten1. Kommissionen betonade att fastställandet av 
budgetmålen och analysen av utfallet skulle ske i strukturella termer, dvs. efter det att den 
aktuella situationen anpassats till konjunkturcykeln. En mjukare tolkning av kravet på en 
balanserad budget skulle kunna tillämpas för länder med ett relativt litet budgetunderskott 
(mindre än 60 procent av BNP) och hållbara statsfinanser. 

Även om rådet antog en gemensam metod för konjunkturcykelanpassning ställde det sig inte 
bakom detta förslag, utan framhöll behovet av att bedöma varje enskilt program för sig, med 
betoning på hållbara statsfinanser på lång sikt och säkerställandet av en tillräcklig 
säkerhetsmarginal, inklusive möjligheten att låta automatiska stabilisatorer operera fritt utan 
att överskrida referensvärdet 3 procent. Statsfinansernas planerade utveckling och kvalitet bör 
vara förenlig med kravet på att budgeten skall vara i stort sett balanserad. Rådet stödde 
slutligen en bestämmelse som skulle innebära att strukturella underskott årligen skulle 
reduceras med 0,5 procent av BNP i de medlemsstater som ännu inte hade uppnått en 
strukturellt balanserad position. 

Varje stabilitets- och konvergensprogram är föremål för en utvärdering av kommissionen och 
ett yttrande från rådet. De utgör en del av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, tillsammans med den övergripande tillämpningsrapport som kommissionen 
offentliggör i januari varje år. 

                                                 
1 Kommissionens meddelande om bättre samordning av finanspolitiken KOM(2002) 668 slutlig. 
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De allmänna riktlinjerna anger inriktningen på medlemsstaternas politik på medellång sikt 
medan de årliga uppdateringarna av stabilitets- och konvergensprogrammen fastställer de 
åtgärder som beslutats av nationella regeringar för att uppnå målen på medellång sikt. De bör 
återspegla budgetförslagen för nästkommande år. De årliga uppdateringarna bör läggas fram 
från mitten av oktober till början av december. 

De ursprungliga stabilitets- och konvergensprogrammen offentliggjordes i slutet av 1998. De 
har uppdaterats fyra gånger. Den fjärde uppdateringen blev tillgänglig i slutet av 2002. 
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Bakgrund till det svenska konvergensprogrammet 

Den fjärde uppdaterade versionen av det svenska konvergensprogrammet, som omfattar 
perioden 2002-2004, offentliggjordes i november 20022. Programmet baseras på regeringens 
budgetproposition för 2003 som lades fram i riksdagen den 8 oktober 2002. På grund av 
omfattande budgetförhandlingar innan den nya regeringen bildades hösten 2002 inkluderas 
inte budgetplanerna för 20053. 

Kommissionen yttrade sig om den fjärde uppdateringen av konvergensprogrammet den 
8 januari 20034. Kommissionens slutsats var att det uppdaterade programmet låg i linje med 
kraven i stabilitets- och tillväxtpakten och i stora drag med kraven i de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken. Kommissionen noterade att det saknades information om 2005 
och påpekade att detta stred mot uppförandekoden om stabilitets- och 
konvergensprogrammens innehåll och format5. Statsfinanserna förväntades även i 
fortsättningen uppvisa ett överskott under hela perioden, även om kommissionens 
beräkningar indikerade att överskottsmålet på 2 procent av BNP kanske inte skulle uppfyllas. 
Ett skäl till detta var att de skattestimulansåtgärder som vidtogs 2001 och 2002 endast till viss 
del skulle kompenseras de följande åren. Det skulle därför även i fortsättningen behövas en 
strikt utgiftskontroll. Statsskuldens del av BNP, vilken varit under 60 procent sedan 2000, 
skulle sjunka ytterligare och förväntades nå en nivå av 49,3 procent under 2004. Sverige 
deltog ännu inte i valutasamarbetet ERM2 och den svenska kronan hade fluktuerat sedan den 
senaste uppdateringen presenterades. I sin konvergensrapport från 2002 konstaterade 
kommissionen att Sverige fortfarande inte uppfyllde växelkurskonvergenskriteriet. 
Kommissionen ansåg att den svenska lagstiftningen stred mot ECBS:s stadgar. 
BNP-tillväxten för 2003 och 2004 förväntades bli 2,5 procent båda åren. Detta utfall var 
optimistiskt enligt kommissionens beräkningar som visade en mer måttfull tillväxt på 
2,2 procent under 2003 och 2,4 procent under 2004. De sunda statsfinanserna skulle göra det 
möjligt att klara de ökade budgetkostnaderna i samband med en åldrande befolkning. Tredje 
delen av ett skattesänkningsprogram, till en kostnad av 1,1 procent av BNP, genomfördes i 
enlighet med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Kommissionen påpekade 
att Sverige hade ett högt skattetryck jämfört med andra industriländer och att 
skattesänkningen var viktig för att stärka ekonomins tillgångssida. Utmaningen låg emellertid 
i att även i fortsättningen behålla de hållbara statsfinanser som uppnåtts under de senaste 
åren. 

Rådet avgav sitt yttrade över programmet den 21 januari 20036. I yttrandet konstaterades att 
Sverige på medellång sikt har kvar sitt mål om ett budgetöverskott på i genomsnitt 2 procent 

                                                 
2 Sveriges uppdaterade konvergensprogram, november 2002. 

(http://www.finans.regeringen.se/inenglish/pdf/convergence_03.pdf). 
3 Rådets yttrande av den 21 januari 2003 om Sveriges uppdaterade konvergensprogram 2002-2004. 

(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=3200
3A0204(05)&model=guichett). 

4 Kommissionens utvärdering av 2002 års uppdatering av det svenska konvergensprogrammet (2002–2004), 
kommissionens pressmeddelande IP/03/13. 

5 Utdrag ur ”European Economy” nr 3/2000 ”Public Finances in EMU”, Europeiska kommissionen. 
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/codeofconduct_en.pdf). 

6 Rådets yttrande av den 21 januari 2003 om Sveriges uppdaterade konvergensprogram 2002-2004. 
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=3200
3A0204(05)&model=guichett). 
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av BNP över en konjunkturcykel, vilket medfört fortsatt överskott för regeringen under hela 
perioden. Prognoserna för förväntad ekonomisk tillväxt verkade optimistiska och rådet ansåg 
att det fanns risk för en avstannande tillväxt. En mer måttfull tillväxt kunde förväntas 
eftersom det fanns tecken på sårbarhet både externt och internt. Programmet uppfyllde kravet 
på att statsfinanserna under hela perioden skulle vara ”i stort sett i balans eller uppvisa ett 
överskott”. Rådet noterade att Sverige uppfyllde konvergenskriteriet om prisstabilitet och 
förväntades göra detta under åren fram till 2004. De långfristiga räntorna hade under de 
senaste åren följt trenden på den internationella obligations- och aktiemarknaden. Sverige 
fortsatte att uppfylla konvergenskriteriet för den långfristiga räntan. Kronans växelkurs 
hade varit instabil sedan den senaste uppdateringen av konvergensprogrammet och Sverige 
uppfyllde inte detta konvergenskriterium. Rådet slog fast att även om Sverige inte deltog i 
valutasamarbetet ERM2 förväntade man sig att Sverige inom kort skulle ansluta sig till 
växelkursmekanismen. 
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Utfallen för 2001 och 2002 

Nedgången i världsekonomin, särskilt inom IT-sektorn, påverkade i hög grad den svenska 
ekonomin under 2001. IT-sektorn utgör en viktig del av den svenska ekonomin och 
nedgången inom denna sektor påverkade BNP-tillväxten som stannade på 1,4 procent för 
2001. Under 2002 ökade BNP-tillväxten något till 1,9 procent. Detta var högre än 
genomsnittet i EU. Mobiliseringen mot Irak under hösten 2002 hade emellertid en negativ 
inverkan på de internationella marknadernas återhämtning. Detta påverkade Sveriges export 
som fortsatte att lida av dålig internationell efterfrågan. Även den inhemska efterfrågan 
minskade7. Sveriges BNP var 2 340 miljarder svenska kronor (257 miljarder euro)8 2002, 
vilket motsvarar 2,8 procent av den sammanlagda bruttonationalprodukten i EU:s 
15 medlemsstater. 

Tabell 1: Ekonomiska nyckeltal för 2001 and 2002 

 Sverige 
2001 

Genomsnitt 
för EU 2001 

Sverige 
2002 

Genomsnitt 
för EU 2002 

BNP: Realtillväxt (%) 1,1 1,6 1,9 1,0 

Inflation - HIKP (%) 2,7 2,2 2,0 2,1 

Arbetslöshet (%) 5,1 7,7 4,9 7,6 

Budgetunderskott (-) / 
överskott (+) (% av BNP) 

3,9 -0,5 1,3 -1,9 

Statsskuld (% av BNP) 54,5 63,0 52,7 62,3 

Källa: Eurostat 

Trots en långsammare tillväxt sjönk arbetslösheten till 4,9 procent under 2002, vilket är lägre 
än genomsnittet i EU. Sysselsättningen utvecklades långsammare än under föregående år, 
delvis på grund av den ekonomiska nedgången men även på grund av att nettoinvandringen 
fördubblades och arbetskraften därmed ökade9. 

Efter att inflationen under våren 2001 legat över såväl riksbankens mål på 2 procent som 
genomsnittet i EU sjönk inflationen och nådde åter målet våren 2002. Inflationen förblev låg 
resten av året. Höga olje- och livsmedelspriser kan delvis förklara den högre inflationen, i 
kombination med oväntade prisökningar på den inhemska marknaden. Inflationen sjönk 
främst på grund av lägre internationell efterfrågan. Kronans växelkurs har fluktuerat starkt 
de senaste två, tre åren. Kronan var starkast i januari 2001 när en euro betingade 8,90 svenska 
kronor. Den var svagast i september 2001 när växelkursen var 9,67 SEK/€10. Utvecklingen 
för de långa räntorna var ungefär densamma som inom euroområdet. 

                                                 
7 Det ekonomiska läget i Sverige - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades till 

riksdagen den 15 april 2003. 
(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/vp03/pdf/vap03_fifakta2.pdf). 

8 Växelkursreferensvärden för euron den 23 juni 2003. Kurs på 9,0965 SEK/€. 
(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/). 

9 Insatser för ökad sysselsättning - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades till 
riksdagen den 15 april 2003. 

10 Mittkurser, genomsnitt månad och år från 1980, Sveriges riksbank. 
(http://www.riksbanken.se/upload/4966/Apr2003.xls). 
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Under 2001 fortsatte statsfinanserna att utvecklas i enlighet med regeringens mål på ett 
genomsnittligt överskott motsvarande 2 procent av BNP över konjunkturcykeln. Under 2001 
sjönk överskottet till 1,3 procent. Statsskulden sjönk till 52,7 procent av BNP under 2002. 
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Analys och framtidsutsikter 

Sverige har haft en svag tillväxt på grund av världsekonomins långsamma återhämtning. I 
utvärderingen av 2002 års konvergensprogram för 2003 noterades emellertid ökad tillväxt, 
delvis som ett resultat av en expansiv skattepolitik. Svensk export har lidit av låg 
internationell efterfrågan och exportorderstocken är låg trots en liten förbättring. Den 
inhemska efterfrågan har också varit väldigt låg. Statsfinanserna är i grunden sunda och 
regeringens överskottsmål på 2 procent behålls. Sysselsättningen förväntas ligga på en hög 
nivå, även om arbetslösheten förmodligen kommer att öka något. Inflationen förväntas sjunka 
till riksbankens mål på 2 procent. 

Ekonomisk tillväxt 

Den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet ledde till negativ tillväxt i Sverige. Under 
åren 1990-1993 sjönk BNP med nästan 5 procent. Sedan 1993 har Sverige haft en stark 
tillväxt med undantag för en tillfällig avmattning under 1996. I början av 2001 började 
emellertid världsekonomin att mattas av, beroende på att IT-bubblan sprack. Den svenska 
ekonomin är väldigt beroende av IT-sektorn och drabbades därför hårt av den ekonomiska 
nedgången. 

Diagram 1: Bruttonationalprodukt 1990-2004 
(årlig förändring av volymen, %) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet 

Sveriges BNP växte med 1,9 procent 2002, endast något mindre än prognosen på 2,1 procent 
från 2001 års uppdatering av konvergensprogrammet. De makroekonomiska projekt som 
presenterades i det uppdaterade konvergensprogrammet baseras på att tillväxten i den globala 
ekonomin kommer att öka under 2003 och att den genomsnittliga BNP-tillväxten kommer att 
uppgå till 2,5 procent, något högre än under 2002. Tillväxten inom EU förväntas uppgå till 
2,2 procent. Den svenska kronan förväntas öka i värde sett i ett långsiktigt perspektiv. 

I en aktuell rapport om den svenska ekonomin11 låg tillväxtprognosen på 1,3 procent för 
2003, vilket är klart lägre än prognosen i 2002 års konvergensprogram. 

                                                 
11 Konjunkturläget augusti 2003, Konjunkturinstitutet. (http://www.konj.se/). 
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Handels- och bytesbalans 

I början av 1990-talet led Sverige under flera år av en betydande obalans. En stark 
exporttillväxt mellan 1993 och 2000 och det faktum att importen minskade mer än exporten 
under 2001 förbättrade balansen. Ett överskott i handels- och bytesbalansen förväntas under 
2003 och 2004, på samma nivå som under de senaste åren.  

Diagram 2: Sveriges handels- och bytesbalans 1990-2002 
(% av BNP) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet 

Inflation 

I likhet med många andra länder hade Sverige hög inflation i början av 1990-talet. Detta 
ledde till en politik som hade som mål att minska inflationen. Under andra hälften av 
1990-talet hade Sverige ganska låg inflation, klart under EU-genomsnittet. Även om trycket 
från världsmarknadens priser har varit lägre sedan nedgången började under 2002 har Sverige 
upplevt prisökningar. Detta har bland annat berott på ökade reallöner. 

 

Diagram 3: Inflationen i Sverige 1996-2004 
(HIKP, årlig förändring i %) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet  
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Under 2002 sjönk den svenska inflationen gradvis till under 2 procent. De låga siffrorna för 
andra hälften av 2002 kan delvis förklaras med en starkare krona och en sänkt internationell 
prisnivå. 

Diagram 4: Årlig inflation 2001-2003 
(HIKP, månatlig förändring över 12 månader i %) 

Källa: Eurostat 

Huvudskälet till att inflationen kraftigt steg i början av 2003 var högre elpriser på grund av 
vattenbrist i kraftbolagens reservoarer12. I februari 2003 var den årliga inflationen uppe i 
3,3 procent för att under de påföljande månaderna sjunka och nå riksbankens mål på 
2 procent i maj 2003. Inflationen låg emellertid något över denna siffra under 
sommarmånaderna. Sjunkande oljepriser och lägre elpriser, liksom allmänt minskad 
efterfrågan, bidrog till lägre inflation. Att den svenska kronan stärktes bidrog också till att 
inflationen minskade. 

Enligt prognoserna i det uppdaterade konvergensprogrammet kommer både KPI- och 
HIKP-inflationen att ligga på omkring 2 procent under 2003. I kommissionens vårprognos 
beräknas prisökningarna, enligt HIKP, bli något högre och ligga på 2,4 procent. 

Arbetslöshet 

 
Efter en period med väldigt låg arbetslöshet på 2 procent steg den svenska arbetslösheten till 
9,3 procent 1993 till följd av den djupa ekonomisk nedgången. Även om arbetslösheten aldrig 
överskred genomsnittet inom EU låg den kvar på cirka 9 procent fram till 1998. Den därpå 
följande minskningen kan delvis tillskrivas den allmänna förbättringen i ekonomin, men även 
de konkreta åtgärder som vidtogs av regeringen för att öka sysselsättningen. 
 
Att bekämpa arbetslösheten är ett av huvudmålen för den svenska regeringen. Regeringen har 
i stor utsträckning bedrivit en aktiv arbetsmarknadspolitik och tillhandahållit såväl utbildning 
som andra stödåtgärder. Med sina 2 procent av BNP är Sverige nr 1 inom OECD när det 
gäller utgifter för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Relationen mellan de människor som deltar 
i dessa olika program och antalet arbetslösa har hela tiden varit hög, cirka 50 procent13. Enligt 
AMS beräkningar steg andelen personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
ytterligare under 200214.  

                                                 
12 Det europeiska ekonomiska läget 2003, PriceWaterHouseCoopers.  
13 OECD:s ekonomiska översikt – Sverige, mars 2001, s. 93. 
14 Arbetsmarknadspolitiska program - Årsrapport (Ure 2003:2), Arbetsmarknadsstyrelsen. 

(http://www.ams.se/admin/Documents/rapporter/2003/ure03_2.pdf). 
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Till följd av svagare internationell tillväxt, som medförde lägre efterfrågan på svenska 
exportprodukter, steg arbetslösheten till 4,9 procent 2002. I det uppdaterade 
konvergensprogrammet är emellertid prognosen att arbetslösheten kommer att vara lägre än 
regeringens mål på 4 procent under åren 2002-2004. Det förtjänar att påpekas att det finns 
skillnader mellan de arbetslöshetssiffror som finns i kommissionens prognos och de som 
finns i det svenska konvergensprogrammet. Detta beror på att olika definitioner har använts15. 

 

Diagram 5: Arbetslösheten 1990-2004 
(%) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet 

Sysselsättningsnivån är högre i Sverige än i de flesta av EU:s medlemsstater. Särskilt 
andelen äldre arbetstagare (de mellan 55 och 64 år) är högre än i någon annan medlemsstat. 
Regeringen tänker emellertid öka sysselsättningen ännu mer och har satt 80 procent av den 
arbetsföra befolkningen som mål16. Det är detta som regeringen avser med ”full 
sysselsättning”. 

I 2002 års uppdatering av konvergensprogrammet presenteras två olika tillväxtscenarion, ett 
med låg tillväxt och ett med hög tillväxt. Högtillväxtscenariot utgår från att tillväxt, 
sysselsättning och tillgång på arbetskraft är högre än i grundscenariot men att löner och priser 
ligger kvar på samma nivå som i grundscenariot. Om så sker räknar den svenska regeringen 
med att nå sitt mål på en sysselsättningsnivå på 80 procent till 2004. 

Låg tillväxt i början av 2003 tillsammans med en ökad andel äldre till följd av invandring 
påverkar arbetsmarknaden på ett negativt sätt. Målet med full sysselsättning kommer därför 
knappast att nås till 2004. Sysselsättningsnivån beräknas till 77, 6 procent för både 2003 och 
2004. Under årets första månader 2003 gick sysselsättningen ned och arbetslösheten ökade. 
Arbetslösheten förväntas överstiga regeringens mål på 4 procent och stiga till 4,8 procent för 
att sedan sjunka till 4,5 procent under 2004, beräknat på att 2 procent av arbetskraften deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder17. 

                                                 
15 I svenska texter avser sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna den del av befolkningen som är i åldrarna 

20-64 år. Kommissionen använder den mer spridda befolkningsreferensen 15-64 år. 
16 Arbetskraften definieras som den del av befolkningen som är i åldrarna 20-64 år. 
17 Arbetsmarknadsutsikterna för 2003 och 2004 (Ura 2003:5), Arbetsmarknadsstyrelsen. 

(http://www.ams.se/RDFS.asp?L=39). 
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Den svenska kronans växelkurs 

Till skillnad från sin granne i söder, Danmark, men i likhet med Förenade kungariket, valde 
Sverige att inte gå med i valutasamarbetet ERM2 när den gemensamma valutans tredje fas 
inleddes i januari 1999. I stället behölls den flytande växelkurs som introducerades 1992. Den  

svenska kronan har stått utanför ERM2 sedan dess. 

Diagram 6: Den svenska kronans växelkurs gentemot euron 2000-2003 

 Källa: Sveriges riksbank18 

 

Även om Sverige haft för avsikt att gå med i EMU finns inga hänvisningar i 2002 års 
uppdatering av konvergensprogrammet till att Sverige har några avsikter att delta i 
valutasamarbetet ERM2. När folkomröstningen om euron närmade sig förklarade emellertid 
statsministern att ett sådant steg skulle tas i slutet av 2003 om resultatet av folkomröstningen 
skulle stödja ett svenskt deltagande19. Eftersom nej-sidan vann folkomröstningen kommer 
Sverige knappast att gå med i ERM2 inom den närmaste framtiden20. 

Den svenska kronans växelkurs bestäms för närvarande av kapitalrörelser i kombination med 
grundläggande faktorer som handelsvillkor och relativ produktionsökning. Kronan 
försvagades omkring 15 procent mellan hösten 2000 och hösten 2001. Detta berodde på 
svaga aktiemarknader och ökad diversifiering när det gällde institutionella investerares 
aktieportföljer samt den dåliga utvecklingen inom IT-sektorn. Kronan började stärkas igen 
under hösten och stabiliserades sedan på en nivå omkring 9,2 SEK/€. Den svenska kronan 
anses fortfarande undervärderad och förväntas under de kommande två åren öka i värde. 

Långfristiga räntor 

Fram till början av 1990-talet hade Sverige hög inflation som orsakade höga räntor, mycket 
högre än de tyska räntorna. En förändrad ekonomisk politik och makroekonomisk stabilitet 
ledde till lägre inflation och starkare statsfinanser som minskade klyftan. De svenska 
långfristiga räntorna, beräknat på tioåriga statsobligationer, har legat uppskattningsvis 
50 punkter över motsvarande tyska räntor under de senaste åren. 

                                                 
18 Mittkurser, genomsnitt månad och år från 1980, Sveriges riksbank.  
19 Riksdagsbeslut, ERM2-inträde och medlemsansökan, SEB. (http://taz.vv.sebank.se/cgi-

bin/pts3/pow/index.asp?ss=/pow/foretag/EMU/sv_5.shtm). 
20 I folkomröstningen den 14 september avvisade en majoritet på 56,1 procent av svenskarna tanken på att 

Sverige skulle införa euron. Valdeltagandet i folkomröstningen var relativt högt, 80 procent av de 
valberättigade röstade. 
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Stark ekonomisk utveckling under 1999 och i början av 2000 medförde att de svenska 
räntorna steg. När förväntningarna om hög tillväxt började försvagas i slutet av 2000 sjönk 
räntorna igen. Under andra hälften av 2001 ökade skillnaden mellan den långfristiga räntan i 
Sverige och Tyskland, huvudsakligen på grund av högre inflationsförväntningar i Sverige och 
en ökad nervositet på finansmarknaderna. Sett på lång sikt fortsätter emellertid 
ränteskillnaderna att vara små. Under 2003 har skillnaden mellan den svenska och tyska 
långfristiga räntan i stort sett varit ganska stabil. Sverige uppfyller konvergenskriterierna när 
det gäller räntan.  

 

Diagram 7: Den långfristiga räntan i Sverige jämfört med euroområdet och Tyskland  
Skillnader i årlig avkastning på statsobligationer (procentenheter)21 

Källa: Eurostat 

 

Budgetunderskottet 

De svenska statsfinanserna förbättrades avsevärt under andra hälften av 1990-talet. Under 
åren 1995-1998 inriktades den svenska finanspolitiken på att få bort det stora underskott i den 
offentliga sektorn som hade uppkommit under den djupa ekonomiska nedgången i början av 
1990-talet. Ett konsolideringsprogram baserat på strukturella reformer vände trenden när det 
gällde statens upplåning, och statsfinanserna förbättrades från ett underskott på cirka 
12 procent av BNP 1993 till ett överskott på cirka 1,5 procent av BNP 1998. Sedan dess har 
Sverige uppfyllt Maastrichtkriteriet för den offentliga sektorns finanser. 

                                                 
21 Maastrichtfördragets definition (genomsnitt). 
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Diagram 8: Allmän budgetbalans 1993-2004 
(nettoinlåning -/nettoutlåning + som % av BNP) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet 

 

På medellång sikt har regeringen som mål att uppnå ett genomsnittligt överskott i den årliga 
budgeten på 2 procent av BNP under en konjunkturcykel. De statliga utgifterna begränsas av 
nominella utgiftstak som medger en nominell ökning på 4 procent per år för 2003 och 2004. 
Från och med 2000 skall de lokala förvaltningarnas budgetar vara i balans. 

 

I 2002 års konvergensprogram ingår en känslighetsanalys med ett lågtillväxtscenario och ett 
högtillväxtscenario. Lågtillväxtscenariot beskriver en utveckling med mycket långsam 
tillväxt under 2002 som avtar helt 2003. I detta scenario påverkas den svenska exporten, som 
till stor del består av investeringsvaror, av världsmarknadens långsamma återhämtning. Den 
svenska kronan skulle emellertid falla, vilket till viss del skulle motverka minskade 
exportintäkter. Arbetslösheten skulle stiga och den inhemska efterfrågan följaktligen minska. 
Trots avsaknad av BNP-tillväxt skulle statsfinanserna uppvisa ett litet överskott. 
Högtillväxtscenariot utgår från att tillväxt, sysselsättning och tillgång på arbetskraft är högre 
än i grundscenariot, men att löner och priser ligger kvar på samma nivå som i grundscenariot. 
Statsfinanserna skulle följaktligen förbättras och överskottsmålet på 2 procent av BNP skulle 
nås. 

Statsskulden 

Statsskulden sjönk från toppnoteringen 78 procent av BNP 1994 till cirka 56 procent 2000, 
vilket för första gången sedan 1991 ligger under Maastrichtkriteriernas gräns på 60 procent. 
Sverige uppfyller följaktligen konvergenskriterierna från Maastricht när det gäller 
statsskulden. Minskningen av statsskulden var ett resultat av en beslutsam 
konsolideringsinsats i kombination med en relativt stark BNP-tillväxt. 

Statsskuldens andel av BNP förväntas falla till 49,3 procent under 2004. Lägre skuld kommer 
att bidra till långsiktigt hållbara statsfinanser. Under första halvåret 2003 ökade emellertid 
den svenska statsskulden. Sedan 1996 har sparandet varit positivt under det första kvartalet av 
året, vilket gör att de negativa siffrorna eventuellt kan vara en indikation på försämrade 
statsfinanser22. 

                                                 
22 Finansräkenskaperna första kvartalet 2003: Statens skulder ökade, svensk statistik 

(http://www.scb.se/press/press2003/press179fm0103eng.pdf). 
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Diagram 9: Den totala statsskulden 1993-2004  
(% av BNP) 

Källa: Eurostat och konvergensprogrammet 
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Strukturella reformer 

Sverige är en liten, öppen industriell ekonomi. Den strukturella utvecklingen har formats av 
en unik blandning av kapitalism och socialistisk interventionspolitik som syftar till relativ 
löneutjämning, full sysselsättning och ett socialt välfärdssystem som omfattar alla 
medborgare. Denna modell har emellertid uppvisat allvarliga svagheter och lett till en 
nedgång i relativa inkomster sedan början på 1970-talet. Ställd inför en allvarlig 
konjunkturnedgång och behovet av en strikt utgiftskonsolidering under 1990-talet har 
regeringen vidtagit åtgärder för att förbättra marknadernas funktion och välfärdssystemets 
effektivitet. Samtidigt som regeringen medger att en marginell lindring av skattebördan 
kommer att ge vissa fördelar är den fast besluten att försvara grundprincipen att bevara det 
traditionella svenska välfärdssystemet. 

Att främja användningen av modern teknik och garantera tillgången på nödvändig kompetens 
är svenska prioriteringar som har förverkligats genom generösa offentliga anslag. Sverige är 
nr 1 i EU när det gäller utgifterna för forskning och utveckling som andel av BNP. Sveriges 
investeringar i kunskapssektorn utgjorde 6,5 procent av BNP 1998, och därmed ligger landet 
högst upp på listan över kunskapsbaserade ekonomier i en undersökning som nyligen 
genomfördes av OECD23. 

I de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2003 noteras att den svenska 
skattepolitiken, som går ut på att behålla stora överskott i ett långsiktigt perspektiv och ha en 
strikt kontroll av utgifterna med hjälp av utgiftstak, under de kommande åren kommer att 
resultera i statsfinanser som ”i stort är sett i balans eller uppvisar ett överskott”. Sverige 
måste emellertid öka produktiviteten, tillgången till arbetskraft på medellång sikt och 
konkurrensen inom vissa sektorer samt effektiviteten inom den offentliga sektorn, med tanke 
på att den åldrande befolkningen förmodligen kommer att orsaka brist på arbetskraft och 
ytterligare utgiftstryck24. Enligt de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken skulle 
både tillväxt och sysselsättning gynnas av en minskning av de mest snedvridande elementen i 
skatte- och bidragssystemen. 

Arbetsmarknaden 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken vilar på två pelare. På kort sikt syftar aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, inklusive en stark betoning på utbildning, till att garantera att de 
arbetslösa fortsätter att vara aktiva och använder sin tid till att förbättra sina chanser på 
arbetsmarknaden. På lång sikt skall tillhandahållandet av en kvalitativt god utbildning på 
gymnasienivå och främjandet av vuxenutbildning (livslångt lärande) göra det möjligt för 
medborgarna att skaffa sig och anpassa kunskaper och färdigheter enligt de föränderliga 
kraven på arbetsmarknaden, också när inget omedelbart hot om arbetslöshet föreligger. Ett 
bättre utbud av utbildad arbetskraft borde kunna garantera ett adekvat utbud av arbetskraft för 
fortsatt ekonomisk tillväxt och hjälpa till att möta problemen med en åldrande befolkning 
genom att se till att de äldre arbetstagarna har lämpliga kunskaper. Bland övriga åtgärder för 
att öka flexibiliteten återfinns skattesänkningar och lättnader i den restriktiva lagstiftningen 
om anställningsskydd. 

                                                 
23 OECD: Resultattavla STI 2001. (http://www.oecd.org/dsti/sti/). 
24 De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2003. 

(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/broadeconomypolicygu
idelines2003_en.htm). 

Kommissionens genomföranderapport, Commission Staff Working Paper, Bryssel 14.1.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 
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Under 2002 var det fortsatt ganska tufft på arbetsmarknaden. Arbetslösheten uppgick till 
5 procent, trots att sysselsättningen steg med nästan 2 procent. På medellång sikt betyder 
detta att arbetskraftsreserven är begränsad. Sverige har dessutom en hög sysselsättningsnivå 
bland äldre arbetstagare (55-64 år). År 2000 var 65 procent av de äldre arbetstagarna 
sysselsatta, vilket är högre än i någon annan medlemsstat.  

Sverige betonar livslångt lärande och olika aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
tillsammans med det särskilda, tillfälliga utbildningsprogrammet sysselsätter nästan 5 procent 
av arbetskraften. Hur effektiva de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är kan emellertid 
diskuteras. Aktuella undersökningar ger ett blandat resultat.  

De skattesänkningar som inleddes 2000 har gynnat låg- och medelinkomsttagare, men 
skatten på arbete är fortfarande en av de högsta i EU. En maxtaxa inom barnomsorgen 
infördes 2002 för att förbättra arbetsmöjligheterna för småbarnsföräldrar och för att minska 
marginaleffekterna och på så sätt stimulera tillgången på arbetskraft. Enligt en 
TT-undersökning är det emellertid höginkomsttagarna som tjänar mest på 
maxtaxereformen25.  

Den svenska regeringen siktar på att nå sitt sysselsättningsmål på 80 procent under 2004. 
Med tanke på det nuvarande läget i världsekonomin kommer detta knappast att ske. 
Arbetsmarknadspolitiken inriktas emellertid på att minska flaskhalsar och öka 
ansträngningarna för att hjälpa dem som har svårast att hitta arbete. Arbetslöshetsstödet 
höjdes både 2001 och 2002. 

I de landsspecifika kommentarerna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
2002 behandlades skatte- och bidragssystemens roll för att främja arbetsinitiativ och 
förbättringar av aktiva arbetsmarknadsprogram. Det förstnämnda är ”på gång” medan det 
andra har avslutats. De nya arbetsmarknadsprogrammen är färre till antalet och koncentrerar 
sig mer på ”kvalitet än på kvantitet”26. 

Antalet arbetsdagar som går förlorade på grund av sjukskrivningar har ökat dramatiskt de 
senaste åren. Detta har bland annat lett till högre kostnader för den offentliga sektorn. På fyra 
år har kostnaderna fördubblats från 50 miljarder kronor (5,5 miljarder euro) till 100 miljarder 
kronor (11 miljarder euro). Bland de faktorer som orsakat detta kan nämnas en åldrande 
befolkning, förändrade attityder till att vara sjukskriven samt otillräckliga incitament för 
arbetsgivare att återanställa personer som återkommer efter att ha varit långtidssjukskrivna. 
Den svenska regeringen har som mål att mellan 2002 och 2008 halvera antalet 
sjukskrivningsdagar och minska antalet personer som får sjukpenning. Under de senaste åren 
har regeringen skjutit till 70 miljarder kronor (7,7 miljarder euro) till den offentliga sektorn 
för förebyggande hälsovård27.  

Beskattning 

En återkommande rekommendation i de allmänna ekonomiska riktlinjerna för Sverige har 
varit att sänka skattetrycket. Skattetrycket är mycket högt i Sverige jämfört med andra länder 
                                                 
25 Lågavlönade tjänar minst på maxtaxa på dagis, Aftonbladet, 16 september 2002. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/9809/16/telegram/inrikes44.html). 
26 Kommissionens genomföranderapport, landsspecifika kommentarer, Commission Staff Working Paper, 

Bryssel 14.1.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 

27 Fler insatser för att förebygga ohälsa - Faktablad om 2003 års ekonomiska vårproposition som överlämnades 
till riksdagen den 15 april 2003. 
(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/vp03/pdf/vap03_fifakta3.pdf). 
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i EU och OECD. För närvarande utgör skatteintäkterna ungefär 60 procent av BNP. Under 
senare år har emellertid den svenska regeringen, samtidigt som den sänkt skatterna, valt att 
använda en del av det manöverutrymme som skapats till att öka vissa utgifter. Löftet att 
bevara ett överskott på 2 procent i statsfinanserna har emellertid hela tiden hållits. Detta 
kommer att vara fallet även under 2003. 

På kort sikt skall skatterna sänkas i enlighet med det fleråriga skattesänkningsprogram som 
offentliggjordes 1999. Tre steg av reformen har genomförts. Det sista steget kommer att 
genomföras under mandatperioden 2003-2006 om den ekonomiska situationen tillåter detta. 
Regeringen hänvisar till överskottsmålet på 2 procent av BNP som ett skäl till att inte 
genomföra det sista steget under 200328. Sänkningen av den personliga inkomstskatten utgör, 
beräknat som en andel av de minskade statliga intäkterna, den största delen av reformen. Dess 
effekt var 14,6 miljarder kronor (1,6 miljarder euro) under 2001 och kommer att bli 
20,3 miljarder kronor (2,2 miljarder euro) under 2002. Den nedre brytpunkten på skatteskalan 
kommer att höjas, vilket begränsar andelen skattebetalare som måste betala statlig skatt till 
15 procent. Företagens vinstskatter och de sociala avgifterna sänktes redan 2001. Under 2003 
genomförs en ”grön” skatteväxling till en kostnad av 3 miljarder kronor (0,33 miljarder euro). 
Denna skatteväxling innebär höjda energiskatter och sänkta inkomstskatter genom att 
grundavdraget höjs. 

I de landsspecifika kommentarerna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
2002 uppmanades Sverige att sänka skattetrycket för låg- och medelinkomsttagare, utan att 
för den skull göra avkall på det medellångsiktiga överskottsmålet. Sverige sänkte skatterna 
med motsvarande 1,1 procent av BNP under 2003 och överskottsmålet behölls i 2002 års 
uppdatering av konvergensprogrammet. 

Pensionssystemet 

En omfattande pensionsreform antogs av riksdagen i januari 1998, och gäller från och med 
januari 200329. Syftet med reformen var att kunna klara konjunktursvängningar och 
demografiska förändringar genom att skapa en bättre överensstämmelse mellan bidragen till 
och uttagen från systemet. Till skillnad från det tidigare systemet kommer förmånerna att 
baseras på inkomsterna under hela arbetslivet. Förändringar i den förväntade livslängden kan 
tas med i beräkningen när man skall bestämma den ålder vid vilken full pension skall utgå. 
Det nya systemet kommer i högre grad än det tidigare att bygga på fonder. En del av 
avgifterna kommer att investeras i värdepapper som den framtida förmånstagaren kan välja 
själv. De första pensioner som baseras uteslutande på det nya systemet kommer att betalas ut 
under 2014. 

                                                 
28 Kommissionens genomföranderapport, landsspecifika kommentarer Commission Staff Working Paper, 

Bryssel 14.1.2003. 
(http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee103en.pdf). 

29 Det svenska pensionssystemet, Socialdepartementet och försäkringskassans styrelse, juni 2003. 
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Politisk bakgrund 

Det politiska systemet 

Sverige är en konstitutionell monarki. Den regerande monarken, kung Carl XVI Gustaf, 
tillträdde 1973. Hans funktioner och plikter, som i huvudsak är av ceremoniell art, beskrivs i 
1975 års grundlag. Där beskrivs också arbetsprocedurerna för riksdag och regering. 

Den svenska regeringen består av en statsminister och 21 övriga ministrar. Sverige styrs för 
närvarande av en socialdemokratisk regering under ledning av statsminister Göran Persson 
som får stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet.  

Den lagstiftande makten finns samlad i riksdagen, som har en kammare. Den har 
349 ledamöter som väljs vart fjärde år genom proportionella val i valkretsar med flera 
kandidater. Det senaste allmänna valet genomfördes i september 2002. Nästa val skall äga 
rum 2006. 

Tabell 2: Resultat från riksdagsvalet 2002 

Politiskt parti Antalet mandat 
Socialdemokraterna (s) 144 
Moderata samlingspartiet (m) 55 
Vänsterpartiet (v) 30 
Kristdemokraterna (kd) 33 
Centerpartiet (c) 22 
Folkpartiet liberalerna (fp) 48 
Miljöpartiet de Gröna (mp) 17 

Den allmänna opinionen 

Den senaste Eurobarometern för att analysera den allmänna opinionen när det gäller olika 
frågor som rör Europeiska unionen genomfördes i samtliga medlemsstater under 
våren 200330. 

Enligt undersökningen anser 41 procent av svenskarna att landets EU-medlemskap är ”bra” 
medan 27 procent anser att det är ”dåligt”. Svenskarna är därmed mindre benägna att stödja 
ett medlemskap än de europeiska medborgarna i allmänhet (54 procent för, 11 procent emot). 
Stödet för EU-medlemskapet är emellertid mer allmänt spritt bland svenskarna än känslan att 
landet har haft fördel av sitt medlemskap. Endast 31 procent anser att Sverige har haft nytta 
av sitt medlemskap i EU. 

När det gäller stödet för utvidgningen visar resultaten att den allmänna opinionen varierar 
kraftigt i medlemsstaterna. I Grekland är 71 procent för utvidgningen medan det i Frankrike 
endast är 31 procent som har en positiv inställning. I Sverige har stödet för utvidgningen 
minskat något från 65 procent till 56 procent. 

I den Eurobarometerundersökning som genomfördes hösten 200231 var svenskarna något mer 
optimistiska än de flesta européer, både när det gällde den personliga ekonomiska 
situationen och landets ekonomiska situation. Så många som 86 procent förväntades sig att 
deras situation skulle förbli stabil eller förbättras och endast 12 procent fruktade en försämrad 
personlig ekonomisk situation under 2003. När det gäller sysselsättningsutsikterna i sitt 

                                                 
30 Eurobarometer; allmän opinion i Europeiska unionen. 

(http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb59/eb59_en.pdf). 
31 Den senaste Eurobarometerundersökning i vilken frågan ställdes. 

(http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb58/eb58_en.pdf). 



SVERIGE 

 23 PE 298.414/rev.2 

land fruktade 29 procent av de tillfrågade svenskarna att situationen skulle försämras under 
2003, vilket är färre än året före. 
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Bilaga: Sverige och EMU 

År 1998 uppfyllde Sverige samtliga konvergenskriterier utom kravet på en självständig 
ställning för centralbanken. Ny lagstiftning avseende riksbankens ställning, som gav den rätt 
att bedriva en självständig valutapolitik, oberoende av regeringen, trädde i kraft 1999. 
Sverige valde emellertid att inte gå med i valutasamarbetet ERM2 i början av den tredje fasen 
av EMU och har stått utanför sedan dess. Tack vare att kronan inte har varit knuten till euron 
har Sverige kunnat använda valutapolitiken för andra syften. 
Enligt den nuvarande lagstiftningen avseende riksbankens ställning är prisstabilitet det 
övergripande målet för valutapolitiken och riksbankens verkställande ledning fattar 
oberoende beslut i syfte att garantera prisstabilitet. Centralbanken följer ett inflationsmål 
som är en årlig ökning av konsumentprisindex (KPI) på 2 procent +/- 1 procentenhet. 
Riksbanken får avvika från den signal som kommer från KPI om den tror att en förändring i 
index har orsakats av tillfälliga faktorer som inte kan förväntas få varaktig effekt på 
inflationen. 
Regeringen fattar beslut om vilket växelkurssystem som skall följas. För närvarande har 
Sverige en flytande växelkurs, men statsministern har sagt att Sverige skulle gått med i 
ERM2 i slutet av 2003 om det hade blivit ett ja i folkomröstningen den 14 september. I så 
fall skulle Sveriges målsättning varit att införa euron 200632. 

Andelen svenskar som var för euron steg kraftigt månaderna före införandet av eurosedlar 
och euromynt. Endast 29 procent stödde den gemensamma valutan våren 2001 men detta 
hade stigit till 51 procent hösten 2002. Stödet för euron har därefter minskat och våren 2003 
stödde endast 41 procent av den svenska befolkningen införandet av euron medan 48 procent 
var emot. Opinionsundersökningar som offentliggjordes före folkomröstningen den 
14 september visade också att en majoritet av svenskarna var emot införandet av euron. Detta 
bekräftades i folkomröstningen där 56,1 procent röstade nej och 41,8 procent ja. 

I debatten som föregick folkomröstningen koncentrerade man sig på frågan hur Sverige, om 
landet skulle gå med i EMU, skulle kunna kompensera förlusten av en oberoende 
valutapolitik som reaktion på en landsspecifik ekonomisk chock. Regeringen hade studerat 
erfarenheterna av den gemensamma valutapolitiken i de medlemsstater i euroområdet vars 
ekonomier är en del av den ekonomiska ”periferin”, exempelvis Finland, Spanien och Irland. 
Bland annat analyserades behovet av särskilda skattepolitiska instrument33. En buffertfond i 
form av ett större överskottsmål planerades som ett alternativ, tillsammans med en plan för 
att göra det lättare att ändra nivåerna för moms, arbetsgivaravgift och inkomstskatt för att på 
så sätt stimulera till ekonomisk aktivitet vid en ekonomisk nedgång och stå emot risken för 
överhettning vid en stark uppgång.  
 

Följderna av folkomröstningens nej 

Folkomröstningens nej till att ingå i euroområdet innebär sannolikt att det kommer att dröja 
flera år innan Sverige på nytt försöker införa euron. 

                                                 
32 Riksdagsbeslut, ERM2-inträde och medlemsansökan, SEB. (http://taz.vv.sebank.se/cgi-

bin/pts3/pow/index.asp?ss=/pow/foretag/EMU/sv_5.shtm). 
33 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU, SOU 2001:62. 

(http://www.finans.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm). 
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