
Skicka inte räkningen till våra barn 
 
Anders Österberg (S) fortsätter att argumentera mer lättsinne i statens ekonomi, så det kan vara tillfälle 
att påminna varför de över huvud taget budgetreglerna infördes.  
 
90-talskrisen, som var konsekvensen av främst en inhemsk bostads- och lånebubbla skapad under 80-
talet, ledde till stora budgetunderskott och en svällande statsskuld. Vi moderater satt i 
regeringsställning när 90-talskrisen exploderade och fick bittert erfara vikten av sunda regelverk, såväl 
för staten som för banker och företag. 
 
Även socialdemokraterna drog sitt strå till stacken, och Österbergs parti borde vara väl medvetna om 
vikten av sunda statsfinanser – framförallt som man själva införde budgettaket 1996. Anledningen var 
att tillfälligt höga intäkter inte skulle leda till långsiktigt ofinansierade utgifter. Det är sanningar som 
är aktuella än idag.  
 
Däremot är det självklart fritt för varje parti att diskutera sin politik internt, det är en förutsättning för 
en fungerande och modern demokrati. Så har även vi moderater ett omfattande förnyelseprogram där 
vi ställer nya frågor och letar svar på dagens problem. Vi får hoppas att socialdemokraternas eget 
förnyelsearbete inte begränsar sig till att ifrågasätta vikten av sunda statsfinanser.  
 
När Österberg indirekt försvarar de kopiösa underskotten i USA:s statsbudget glömmer han en viktig 
aspekt. Många amerikanska politiker ser det som ett självändamål att staten inte har svängrum och 
handlingskraft, att en socialdemokrat skulle stödja ett sådant tänkande är minst sagt överraskande.  
 
Tack vare en ansvarstagande politik har Sverige fortfarande resurser, men att tömma skafferiet i början 
av en lång vinter är inte att ta ansvar. Det är ingen slump att Vänsterpartiet vägrades delta i 
vänsterkoalitionen tills de accepterat utgiftstak och budgetlag. Med det i minnet blir det något märkligt 
när ledande socialdemokrater själva ifrågasätter vikten av trygga statsfinanser.  
 
Möjligen kommer det hela i ett annat ljus när man läser fler av de socialdemokratiska förslagen. Mona 
Sahlin argumenterade för, men fick dra tillbaks, att svenska pensionsfonder skulle användas till att 
spekulera i Volvo. I sin budgetmotion föreslår (S) att kommunerna ska betala 10-tals miljarder i ett 
statligt(!) renoveringsprojekt av miljonprojektet. Och i riksdagens debatter kräver man stöd till företag 
i olika branscher som fram tills nyligen gav sina ägare miljardvinster. Vi ska hjälpa företagen, vi gör 
det redan nu, men vi måste också våga ställa motkrav.  
 
Sammantaget kan man förstå varför det nu ställs krav på lättnader i budgetlagen, (S) förmår helt enkelt 
inte hushålla med befintliga resurser. Resultatet av den sortens politik är en skenande statsskuld där 
notan överlämnas till våra barn och barnbarn.  
 
Trots allt finns det lika många ekonomiska experter som förordar det ena som förordar det andra. Det 
är vi politiker som måste ta besluten och med det kommer stort ansvar. Politiken måste vara både 
dagsaktuell såväl som långsiktig.  
 
För övrigt är det uppmuntrande att Österberg och jag i viss mån delar boksmak, så jag tar tillfället i akt 
att rekommendera Ekonomisk Praktika (Sowell, 2004). Österberg bör fråga sig hur ett land i 
ekonomisk obalans ska lyckas öka eller ens behålla sitt välstånd.  
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