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”Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga”

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterar i dag sin första rapport.
ESO-rapporten ”Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga” är
författad av fil.dr. Per Borg. Rapporten överlämnas därmed till Finansdepartementet.
I rapporten dras slutsatsen att konsumtionen av välfärdstjänster måste tillåtas öka i samma
takt som ekonomin växer. Politiken måste därmed inriktas på att öka skatteinkomsterna, tex.
genom att flera arbetar längre. Vidare måste produktionen av välfärdstjänster effektiviseras.
Men den ökande efterfrågan kommer enbart att kunna klaras till hälften, därför måste även
privat finansiering tillåtas - och i vissa fall uppmuntras. Privat finansiering bör dock begränsas
till områden där det inte riskerar att komma i konflikt med grundläggande värderingar för en
välfärdsstat.
I rapporten beskrivs en osäker framtid för den offentliga välfärdsstaten. Oförändrad politik
och oförändrat skatteuttag möjliggör inte någon förbättring av den offentliga vården, skolan
och omsorgen. Det leder till en ökande spänning mellan medborgarnas efterfrågan och ett
begränsat offentligt utbud. Det riskerar i sin tur att driva fram en okontrollerad utveckling av
privat finansiering, vilket kan underminera grundläggande principer för välfärdstaten.
Författaren menar att detta är en problematik som – likt klimatfrågan - borde ligga mycket
högt på den politiska agendan. En politisk process måste inledas för att analysera
framtidsproblemet och därefter föreslå vägar för att hantera den framtida finansieringen av
välfärden.
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Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med
uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad
erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra
kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska
behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

