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Revisionsverkets ställningstaganden 

Medelfristiga utvecklingsprognoser i planeringen av de offentliga 
finanserna  

Föremål för revisionen var Finansministeriets medelfristiga 
utvecklingsprognoser för de offentliga finanserna. Med medelfristig avses 
i detta sammanhang en period som omfattar innevarande år plus de fyra 
följande åren. Utvecklingsprognoserna används vid planering och 
målsättning av de offentliga finanserna och finanspolitiken. Vid 
revisionen utvärderades faktaunderlaget för de finanspolitiska besluten 
samt underlagets tillförlitlighet, öppenhet och transparens. Dessutom 
utreddes vilken inverkan de metoder som tillämpas i de medelfristiga 
utvecklingsprognoserna inom realekonomin har på såväl 
utvecklingsprognoserna för de offentliga finanserna som prognosernas 
tillförlitlighet. 

Utifrån granskningen anser revisionsverket att de stora justeringar 
som görs efterhand i det beräknade produktionsgapet har en negativ 
inverkan på tillförlitligheten av de medelfristiga prognoserna. Därför 
behövs det bättre och mångsidigare metoder för 
konjunkturlägesbedömningarna, som utgör underlaget för prognoserna. 
De prognosmetoder som används för de medelfristiga 
utvecklingsprognoserna avviker väsentligt från metoderna för de 
kortfristiga prognoserna. Därför bör det i metodbeskrivningarna 
framöver även ingå en heltäckande redogörelse för de medelfristiga 
prognosernas särdrag. Redovisningen av prognoserna måste göras 
tydligare med hänsyn till riksdagens tillgång till tillräcklig information för 
att säkerställa budgetmakten.  

Finansministeriets metodbeskrivningar för medelfristiga 
utvecklingsprognoser är bristfälliga 

I de metodbeskrivningar som Finansministeriet har gett ut saknas det 
medelfristiga perspektivet och dess särdrag. Dessa bör fogas till 
metodbeskrivningarna. De medelfristiga utvecklingsprognoserna för de 
offentliga finanserna bygger på utbudsorienterade metoder, med andra 
ord medelfristiga makroprognoser och uppskattningar av nivån och 
utvecklingen av potentiell produktion och produktionsgapet. Med 
produktionsgap avses skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP. Den 
beräknade potentiella produktionen anger BNP i en situation där det 
råder varken hög- eller lågkonjunktur inom ekonomin.  

Enligt revisionen förfogar Finansministeriet över den expertis och de 
beräkningsmatriser som behövs för upprättande av utvecklingsprognoser 
för de offentliga finanserna. Prognoserna är mycket detaljerade. De 
medelfristiga utvecklingsprognoserna för de offentliga finanserna 
upprättas enligt Finansministeriets metodbeskrivningar och Europeiska 
kommissionens anvisningar. I anvisningarna läggs bland annat fram 
kriterierna för hur diskretionära åtgärders inverkan ska beaktas i 
ekonomiprognoser. Oavsett kriterierna finns det alltid rum för tolkning i 
fråga om hur de diskretionära åtgärdernas inverkan ska tas in i 
prognoserna och beräkningarna, och frågan kräver bedömning av en 
expert. Vid revisionen framkom inga betydande brister i förfarandena. 
Finansministeriet följer också i efterskott upp effekterna av diskretionära 
åtgärder. 

De medelfristiga utvecklingsprognoserna omfattas av samma 
förfaranden för oberoende prognoser som gäller för de kortfristiga 
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prognoserna. Prognoserna upprättas av Finansministeriets ekonomiska 
avdelning, och enligt arbetsordningen får de som deltar i 
prognosprocessen inte ta emot råd eller anvisningar från personer 
utanför avdelningen då de utarbetar prognoserna. Ekonomiska 
avdelningen leds av överdirektören som i sista hand självständigt 
godkänner de prognoser som enheterna har tagit fram.  

Beräkningarna av produktionsgapet är inkonsekventa 

Finansministeriet evaluerar nivån och utvecklingen av den potentiella 
produktionen med hjälp av en så kallad kommissionsmetod, som tagits 
fram av EU-länderna och kommissionen i samarbete. Det framgick vid 
revisionen att det till följd av en diskrepans mellan tidpunkterna då 
kommissionen uppdaterar sin mall och då ministeriet upprättar sin 
prognos är möjligt att de medelfristiga utvecklingsprognoserna för de 
offentliga finanserna utgår från en ouppdaterad beräkningsmall. Detta 
kan försämra kvaliteten på de medelfristiga prognoserna. 

Finansministeriet har utan någon tydlig motivering lämnat varierande 
antaganden om huruvida produktionsgapet sluts vid utgången av 
medelfristen. Följden kan då bli inkonsekventa och fluktuerande 
realekonomiska prognoser, vilket på medellång sikt avspeglas på de 
offentliga budgetarna. 

Då kommissionsmodellen tillämpas som underlag för de nationella 
utvecklingsprognoserna är det viktigt att dels se till att modellen är 
uppdaterad, dels på ett mer öppet sätt ange grunderna för det antagna 
konjunkturläget (produktionsgapet) vid prognoshorisontens slut.  

Metoderna för realtidsberäkningar av produktionsgapet kan förbättras 

Kommissionsmetoden har visat sig vara bristfällig genom att 
beräkningarna av potentiell produktion preciseras i efterhand. Det leder 
till att den ekonomiska lägesbild (beräkningarna av produktionsgapet) 
som utgör underlaget för de medelfristiga utvecklingsprognoserna för de 
offentliga finanserna ofta ändras betydligt. 

Med hjälp av offentligt tillgängliga realtidsdata från 
konjunkturindikatorer kan det vara möjligt att skapa en bättre ekonomisk 
lägesbild som underlag för den medelfristiga prognosen jämfört med 
nuvarande praxis som utgår endast från kommissionens 
beräkningsmodell för potentiell produktion. Samma slutledning har på 
sistone gjorts i flera undersökningar. I många länder tillämpas 
kommissionsmetoden parallellt med andra beräkningsmallar. 

Finansministeriet bör utveckla och bredda de metoder som det 
använder för bedömning av konjunkturläget och på så sätt förbättra 
tillförlitligheten i de medelfristiga utvecklingsprognoserna för de 
offentliga finanserna och göra det möjligt att ställa upp finanspolitiska 
mål som är bättre anpassade efter det rådande konjunkturläget. 

Förfarandena för redovisning av de medelfristiga ekonomiska utsikterna 
har varierat och utgår från minimikraven enligt EU-lagstiftningen 

Förfarandena för redovisning av de medelfristiga ekonomiska utsikterna 
utvecklades under den regeringsperiod som avslutades 2019 så att de 
svarar mot kraven i lagstiftningen. Kraven på redovisningen fastställs 
främst i stabilitets- och tillväxtpakten samt i EU:s finanspolitiska pakt, 
direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk och 
förordningen om övervakning av utkast till budgetplaner.  
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För att redovisningen bättre ska stödja regeringens och riksdagens 
beslutsfattande bör den förtydligas speciellt genom precisare 
definitioner av innehållet i och relationerna mellan de utvecklingsspår 
som läggs fram i planen för de offentliga finanserna. Dessutom bör till 
redovisningen fogas beskrivningar av osäkerhetsfaktorerna i de offentliga 
budgetarna, med avseende på bland annat tillförlitligheten av 
konsekvensbedömningarna för betydande diskretionära åtgärder och 
deras betydelse för uppnåendet av balansmålet för de offentliga 
finanserna. Dessutom bör tillförlitlighetshistorik för de medelfristiga 
prognoserna tas in i Finansministeriets årliga rapport om 
prognosavvikelser. 

Revisionsverkets rekommendationer 

På basis av granskningen rekommenderar revisionsverket att 
Finansministeriet 

 
1. kompletterar metoderna för upprättande av konjunkturberäkningar i 

realtid som underlag för den medelfristiga utvecklingsprognosen för 
de offentliga finanserna, till exempel genom att utnyttja indikatorer 
för nyttjandegraden av insatsvaror  

2. kompletterar metodbeskrivningarna och 
prognosavvikelserapporterna så att de också omfattar de 
medelfristiga prognoserna 

3. utvecklar redovisningen av de medelfristiga utvecklingsprognoserna 
så att de olika utvecklingsspåren är tydligt beskrivna och jämförbara 
samt att planerade åtgärders uppskattade konsekvenser för 
balansen i de offentliga finanserna beskrivs systematiskt i 
utvecklingsspåren. 


