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Regeringens tusenlappar åt 
landets bilägare och skatte-
sänkningar av bensin och diesel 
får tummen ner av tunga natio-
nalekonomer.  
– Subventionerna driver upp 
efterfrågan på rysk olja som 
finansierar kriget, säger Robert 
Östling, professor i national-
ekonomi vid Handelshögskolan 
i Stockholm. 

På bara två månader har regering-
en lagt fram stödåtgärder för totalt 
omkring 21 miljarder kronor med 
syftet att avlasta svenskarna med 
stigande omkostnader för el, driv-
medel och vardagsutgifter till följd 
av Rysslands agerande. 

Om regeringen får som de vill 
kommer enbart det senaste stöd-
paketet att uppgå till 14 miljarder 

kronor och innehålla alltifrån skat-
tesänkningar, rena utbetalningar 
till bilägare, ändrade reseavdrag och 
förstärkta bostadsbidrag för ekono-
miskt svaga barnfamiljer. Och så 
givetvis en utökning av det redan 
7 miljarder kronor omfattande el-
prisstödet lanserat i januari. 

Enligt Lars Jonung, professor i na-
tionalekonomi vid Ekonomihög-
skolan i Lund lämnar regeringens 
krispolitik en del att önska. Särskilt 
delarna som rör det dyrare bilåkan-
det. 

– Att bilägarna får en tusenlapp 
var är en onödig och bisarr åtgärd 
om problemet handlar om kraftiga 
relativprisförändringar på bränslen 
– då är det ju bensinskatten som 
ska sänkas. Men sänkningen som 
de kommer med är symbolisk – för 
att kompensera hushållen behövs 

betydligt större skattesänkningar 
än så här, säger han. 

Hade fokuset enbart legat på skat-
tesatsen slipper man dessutom en 
”massa onödig byråkrati”, fortsätter 
Lars Jonung. Det bästa hade dock 
varit om regeringen valt att avvakta 
helt och hållet, säger han. 

– Regeringen borde haft mera is  
i magen och väntat med åtgärderna 
– vi vet inte om prisökningarna är 
temporära eller permanenta. Stöd-
paketet förefaller för mig vara en 
politisk överreaktion. Men sedan 
finns det en tendens hos politiker 
att behandla symtomen snarare än 
orsakerna, säger han.

Regeringens finanspolitik hittills 
i år liknar inte tidigare reformför-
slag som vanligtvis syftar till mer 
långsiktiga och förutsägbara för-
ändringar snarare än snabba plås-
ter på såren, enligt Robert Östling, 

professor i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Han är förundrad. 

– Jag känner inte till tidigare 
tillfällen där regeringen gått in på 
och styrt på den här detaljnivån, 
finanspolitiken bör snarare foku-
sera på långsiktiga strukturella för-
ändringar och helst bygga på breda 
överenskommelser över blockgrän-
serna. Men det här hänger väl ihop 
med att det också är valår, säger 
Östling.

Till skillnad från Lars Jonung är han 
skarpt kritisk till regeringens skat-
tesänkning, som motverkar syftet 
med punktskatten från första bör-
jan. 

– Det är helt enkelt tokigt att 
stimulera konsumtionen av något 
som man vill att vi ska konsumera 
mindre av. En annan pikant detalj 
är att subventionerna driver upp 
efterfrågan på rysk olja som finan-
sierar kriget, säger Robert Östling. 

Att ge svenskarna 1 000 till 1 500 
kronor i handen har åtminstone 
fördelen att hushållen själva kan 
välja var pengarna ska gå, även om 
det är långt ifrån en träffsäker fi-
nanspolitik, förklarar Robert Öst-
ling och ger regeringen rätt på en 
av de föreslagna åtgärderna: 

– På så sätt är 1 000 kronor i han-
den ett bättre förslag. Samtidigt 
är det väldigt trubbigt då väldigt 
många inte alls märker av de stigan-
de priserna då de kör för lite. Då är 

det bättre att göra långsiktiga struk-
turella förändringar i exempelvis 
reseavdragen, då kan hushållen 
välja själva om de ska köpa bensin 
eller något annat.

Båda professorerna är dock över-
ens i sin oro för vilka förväntning-
ar den här sortens återkommande 
stödpaket leder till. 

– Vi ska inte skapa förväntningar 
om att staten går in och räddar oss 
när priserna snabbt förändras, det 
är inget vi ska räkna med, säger Ro-
bert Östling. 
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Att kompensera för prisförändringar är en dålig idé och det vet regeringen 
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