7.2 I stallet for skatterevolt

Den snabba expansionen av den offentliga sektorn under cfterkrigstiden har medftirt att omkring tva tredjedelar av inkomsterna nu
slussas genom offentliga budgeter och att 45 procent avail resursanvlindning (inklusive affiirsdrivandc verk och offcntligt bostadsbyggandc) sker i offcntlig rcgi. Vi diskutcrar i detta kapitel vilka
"strukturclla" problcm som dcnna utveckling aktualiserar.
Spcciellt i d£diga tider blir dcn offentliga sektorn ofta en syndabock i den all manna dcbatten. Dcn anklagas fOr slciseri, vaxtsjuka
och utsugning av dct privata niiringslivct. I andra sammanhang
tycks man ornvUnt bctrakta dcn offentliga scktorns expansion som
cn ofri'lllkomlig form av bcrcdskapsarbetc fOr alia dcm som bortrationaliscrats fri'lll niiringslivet.
Dcssa typcr av pflstacndcn iir inte bara eiverdrivna utan ger ocksa cn vilsclcdandc bild av de strukturproblcm som den offentliga
sektorns cxpansion mcdfOr. Vi tror att dcssa problem snarare
hUngcr samlllan mcd formcrna feir dcn kollcktiva finansieringen,
dvs mcd bcskattningssystemct, lin mcd den offcntliga rcsursanvandningcn som stldan.

Resursforbrukningens kollektivisering

Iredubb/ad skattekvo/

Oct mest icigonfallandc inslagct i dcn svcnska ckonomins strukturomvandling undcr cftcrkrigstidcn iir omfOrdclningcn av resurser fran
privat till offcntlig scktor. Niir man talar om dcn offcntliga sektorns
cxpansion kan man cmcllcrtid avsc f1cra fcirctcelscr. Oct kan t cx
vara frflga om dcn cikandc skattcbclastningcn, dvs andclcn av vara
inkomstcr som passcrar offcntliga budgctcr och vars anviindning
diirmed atminstone del vis iiI' kollektivt styrd. Diagram 28 illustrerar dcn offcntliga cxpansioncn i dcrma IIlcning. Skattckvoten tltcrger andclcn privata inkomster (exklusivc kapitalfcirslitning) sam atgi'lr till skattcr oeh soeialfcirsiikringsavgiftcr, IIlcdan subventionskvotcn mUtcr andclcn inkomstcr som hiirrlir fdln offcntliga transfereringar. Skattck\'otcn har undcr cftcrkrigstidcn niira tredubblats
och liggcr nu hcigst bland jiimfcirbara ekorl0lllicr. Utvceklingcn har
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DIAGRAM 28
Skatte· och subventions·
kvoternas utveckling
1950-76
Nara tva tredjedelar av vara
bruttoinkomster gar nu till
skatt. En tredjedel av
skattepengarna aterkom·
mer i form av transfere·
ringar.
Kalla: Statistiska Central·
byran, nationalraken·
skaperna
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manfattats som "social a" nyttigheter. Den andra hUlften av de
offentliga budgeterna utgiirs av en krympande andel av utgifter fOr
privata nyttigheter, dvs alltifrtm jordbruks- oeh bostadssubventioner
till affiirsverksinvcsteringar samt av en snabbt v~ixande anclel av
transfcreringsutgiftcr, domincradc av socia\f(irsiikringarna.
Den kollektiva andclcn av samhiillcts resursanviindning i liipande
priser (inkillsivc affiirsvcrk och offcntligt bostadsbyggande) har
undcr dc scnastc 15 ;Ircn iikat frtlll mindrc ~in 30 proccnt till drygt
40 proecn!. Dc offcntligt syssclsalta har samtidigt iikat sin andel av
den totala syssclsiittnillgcn (lIttryckt i timmar) Mill 15 till omkring
25 proCCII!. Yad har denna vi\rd- och lItbildningsexplosion, som
huvudsakligell fiirklarar iikningen, fiir konscKvenser fijr ekonomins
utvcckling i iivrigt? Kan den "ara en orsak till eller elt symptom
pa allmiinna stagnationstendenscr, SOll1 dct ibland antyds i dcn allllliinna debattcn, cllcr kan den tviirtom viintas miijliggora en snabbarc tillviixt i framtidcn?
Flirst biir lInderstrykas att lItvecklingcn i fn'tga om resursfiirbrukningcn fiir dessa soeiala oeh kollcktiva iindamiH knappast kan fOrklara Svcriges ogynnsamma utvcekling under senarc tlr FimfOrt med
ovriga OECD-liinders. A \'en om tillgiingliga data iir svilra att j~im-

"

~

~

10
Sybventionskvft

o
1950

1955

1960

1965

1970

197576

Som underlag for framstallningen i detta kapitel har utnyttjats mate·
rial som tagits fram vid Industriens Utredningsinstitut samt B·C
Ysander: "Fem avgiftsargument - Nagra principiella synpunkter pa
finansieringsalternativ for den offentliga sektorn", Riksrevisionsver·
ket 1978, i vilken ocksa ges fylligare dokumentation kring samtliga i
detta kapitel atergivna diagram.

Vdrd och lltbildning
(ikar mest
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inneburit en relativt monoton stegring av sav~il skattebelastning som
subventionsberoende. Det end a mera markanta brottet intr~iffar
1973-74 da en kraftig sankning av skattekvoterna sker, beroende
bl a pa hoga vinster i fOrening med sankt effektiv bolagsbeskattning.
En stor del av de offentliga budgeternas expansion motsvaras
emellertid inte av kollektiv fOrbrukning av reala resurser utan beror pa inkomstomfOrdelande atg~irder oeh subventioner till privat
konsumtion oeh produktion. Av diagram 29 framgar att mindre
an hUiften av de offentliga utgifterna motsvaras av egentlig kollektiv resursanviindning i form av offentlig konsumtion oeh investering (exklusive offentliga bolag oeh aWirsverk). Har har da inte
medraknats den utlaning oeh de kapitalsubventioner till niiringslivet som under de senaste tlren kommit att spela en viktig roll
i budgeterna genom insatserna fOr krisdrabbade fOretag oeh
branseher.
De kollektiva utgifterna fi5r allman fOrvaltning, fOrsvar, riittsvasen m m svarar for en sueeessivt minskad del av den kollektiva
resursanviindningen. Utgiftsutveeklingen fOr dessa ~indamal ~ir fOr
ovrigt anmiirkningsvUrt likartad med utveeklingcn fOr inttikterna av
den statIiga progressiva inkomstskatten. De expansiva omradena
fOr offentlig resursanviindning ~ir framfOr alIt vtlrd oeh utbildning,
som tillsammans med vUg- oeh gatuvasen m m i diagrammet sam-
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fi.)ra finns det ingenting som tyder P<'I att vflr satsning pfl yard, utbildning oeh forskning, v~igar oeh allmtinna ~indam,\1 v~isentligt avviker fr[\II ()vriga Hinders. I den m[\II Sveriges lltveekling framstar
som exception ell samrnanhUnger det ll1ed organisationsformerna
oeh den kollektiva finansieringen, inte med iindall1[llsinriktningen
som sadan.

Offentliga finansieringsalternativ

Hoga skatter kan
aventyra ekonomin
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Notan fi)r det offentliga smi)rgtlsbordet av gratistFinster, sllbventionerade nyttigheter ocll inkomstfi)rsiikringar m{lste betalas pfl
n{lgot siitt. Som n~ill1nts blir andelen renodlat kollektiva nyttigheter
i den offentliga verksamheten alit mindre. Fiir huvuddelen av den
offentliga verksamheten finns diirfOr tvtl grundalternativ att vUlja
mellan ntir det gUller finansieringsformen. Antingen tas betalningen
ut i direkt samband med den prestaiion det gtiller eller oeks,"t beskattar vi n[lgon annan privat vara, tFinst eller transaktion. Valet
star mellan avgiftsfinansiering oeh skattefinansiering.
Wir beskattningen av privata transaktioner stiger tillrUekligt kan
hela ekonomins fllnktionssiitt ~iventyras av f1era skii1. En tilltagande
skatteanpassning hos hush[ll1 oeh mretag kan medfOra ineffektivitet
oeh stagnationsrisker. Marginalskattehansyn gor det Hinsamt att fi.irHigga en alit stiirre del av transaktioner oeh arbetsinsatser utanfOr
de organiserade marknaderna. Niir skatten - eller subventionerna
- svarar flir en dominerande del av priset pfl en ll1arknad tvingas
oeksa de offentliga myndigheterna ta over ansvaret fi.)r resursallokering oeh marknadsstabilitet fran de deeentraliserade marknaderna
med en sueeessiv eentralisering av hela ekonolllin som fi.iljd.
Det iir naturligtvis inte mojligt att exakt peka ut kritiska omslagspunkter i frflga om skattebelastning eller subventionsberoende. Redan fi.ir 125 fIr sedan, niir finansministern Gladstone si.ikte avskaffa inkomstskatten i Storbritannien, talades det om skatternas
demoraliserande effekter, oeh da var skattesatsen 7 pence pfl pundet
eUer ea 3 proeent. Blldgetminister Mundebos senaste skattesiinkningsfi.)rslag fOr medelinkomsttagarna gii11er en minskning med elt
par proeentenheter av en marginell Hineskatt (inkl usive arbetsgivaravgifter) pa 70-80 proeent.
Oct Ur mer iin en gradskil1nad mel1an Gladstones oeh Mundebos
sit~lation. Att vi i Sverige ~innu varit fi.irskonade frtll1 den ijppna
skatterevolt som drabbat viisentligt mindre skattetyngda marknads-

ekonomier, oeh som tagit sig speeiel1t dramatiska ultryek i USA,
ar inte nodviindigtvis ett uttryck fi.ir overHigsen samhal1sso1idaritet
oeh hog skattemoral. Kanske har vi i Sverige redan passerat den
kritiska griinsen oeh hun nit anpassa oss til1 en situation. diir individuellt ;'~i1stf\Ild ~ir beroende av skatteeffekter oel1 dUr 1i.insamhcten
iir politiskt bestamd?

~r fortsatt skattefinansiering mojlig?
En enhetlig offentlig finansiering genom framWral1t inkolllstbeskattning har st~ra oeh obestridliga Wrdelar i fri\ga om bl a administrativ
fOrenkling. En str~ivan i denna riktning hal' oeksfl karakt~iriserat
den budgettekniska utveeklingen under en stor del av 1900-talet i
flertalet l~iJl(ler. TV! an hal' si)kt ersiitta oronlll~irkta fonder oeh speciella avgiftssystem Jl1ed en utoyggnad av generel1 skattcfinansiering.
Samtidigt har man genom inflirande av alltfler oeh al1tmer sofistikerade skattcformer siikt motverka skatternas cffektivitetshUmmande cffekter. Ju mera avaneerat skattesystcm i delma mening
man har - oeh Sverige far nog bedomas ligga v~i1 framme i delta
avscende
- desto mindre marginaler oeh ,mojligheter aterst,lr emel{egativa incitamclltslertid
nlir
det g~i11er att fortsUttningsvis motverka ogynnsamma inl'ch allokcrillgscffcktcr
eitaments- oeh al10keringscffekter av nya skattehojningar.
Iv nya skatte/zajllillgar
Utveeklingen av offentlig finansiering i Svcrige har fOljt delta
I
allmUnna flltinster, oeh riktlinjerna finns fOr statens del kodifierade
i vara viilkiinda s k oudgetprineiper, som 01 a just avvisar en splittring av budgeten. De nya offentliga avgiftsystem som tillkommit
under cfterkrigstiden har inte varit sfl betydclscful1a att de ftir~indrar delma bild av formerna flir den statsfinansiel1a utveeklingen.
Oct stora undantaget utgor soeialftirs~ikringarna, som iiI' ett slags
mellanfo('(n mel1an avgiftsystem 6ch renodlad skattcfinansiering.
Den tilltagande skattebelastningen under 70-talet har, i kombination med den hiiga inflationstakten. medftirt all\'arliga risker
[(ir sncdvridningar. Uppm~irksamheten hal' framftiral1t koncentrerats
inkomstbeskattningen. Diskussionen hal' bl a g~i1lt marginalskatternas inverkan pi'l arbetslltblld oeh arbetskraftens rorlighet samt
cffekterna av den asymmetriska skattcbehandlingen av kapital- oeh
ltineinkolllster. Ett motsvarande ineitamentsproblelll p[1 arbetsgivarBeskattningcll av
sidan
sammanh~ingcr med att arbetskraft kan bcrUknas ha en cffektiv
arbctskraft 2-3 gtlllgcr
beskattning
SOlll i genomsnitt ~ir tvil trcdjedcls gtlllgcr sti.irre iin vad
Harre lin (IV
g~i11er
taxeradc
kapitalinkomster om man i skatten inriiknar arsom
kapitaiinkofl/ster

pa
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Avgiftsfinansieringens nuvarande betydelse

betsgivaravgifterna. Det finns en uppenbar risk att vi hiirmed skattevagen skapar oncidiga syssels~ittningsproblem, som det sedan kravs
sarskilda subventions~ltgarder fOr att IOsa.
En 1~lOg rad skatteutredningar har under senare ar scikt angripa
dessa problem genom att i b;ista fall fOrscika finna ~innu mer sofistikerade skatteformer eller i andra fall helt enkelt gcira kortsiktiga
omfordelningar och namnbyten inom existerande skatteformer. Utredningskvarnen verkar dock mala alltmera tomt, och de fOrslag till
skattereformer som framfOrs galler oftast inte en lcisning av problemen utan endast en overvmtring av dem mellan olika grupper
av skattebetalare.
Allt detta tyder pa att gransen fOr vad som kan uppnas i fraga
om "optimal beskattning" redan passerats. Vad som nu kdivs ar
en omprovning av de statsfinansiella principerna och, som ett led i
detta, en omori entering i riktning mot andamalsanknuten delfinansiering fOr vissa typer av offentlig verksamhet. Detta kan ske i manga
olika former och med ski Ida fOrdelningskonsekvenser men med det
gemensamt aU betalningen sker i direkt sam band med de offentliga
tjanster den avser, dvs avgiftsfinansiering.
DIAGRAM 30
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Diagrammet ger ernellertid del vis en missvisande bild av avgiftsfinansieringens betydelse genom att bl a bortse frtlO de statliga
affiirsverken (lch samrnanblanda kostnadstiickningen fOr konsumtion, investeringar och transfereringar. Om man i sliillet ser prl
hur stor del av kostnaderna flir liipande verksarnhet sorn tUcks
genom avgifter visar diagram 31 att i fraga om tjansteproduktionen svarar avgiftsfinansiering fiir 40 procent av kostnaderna inom
statlig verksamhet, 20 procent i prirnarkornmunerna och endast 6
procent hos landstingen. F<ir den konsoliderade offentliga sektorn
iir andelen 25 procent men stiger till 35 procent om rnan rneddiknar transfereringarna och socialfOrsiikringsavgifterna.
Offentlig verksamhet iir saledes i derma mening avgiftsfinansierad
till ca en tredjedel. Resterande tvi\. trcdjedclar iir i huvudsak finansieradc genom skattcr, bland vilka komlllunalskatten numcra domincrar.
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Andra avgifter iin socialfiirsiikringsavgifter har svarat Wr en liten
och relativt konstant andel, ca 2,5 procent, av de total a offentliga
inkomsterna under efterkrigstiden (diagram 30). De snabbt okande
socialfi)rsiikringsavgifterna i\' andra sidan utgi5r ju en blandning av
fOrsUkringsbetalningar och skatteomfl)rdelning d;ir karaktiiren av
IOneskatt tenderat att fiirstlirkas genom ornliiggningarna under se-
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Okad avgifts- och forsakringsfinansiering
Om man viII minska skattcrna med hiinsyn till dcras sncdvridande
cffekter pit ckonomiskt beteende, m~lste antingen utgifterna siinkas
eller avgiftsfinansieringen likas. Innebiirden av det senare alternativet och, storleksordningen av de betalningar som beriirs, kan
exernplifieras pfl fliljande siitt.
Fiir att starta med del relativt enkla kan vi till en borjan konstatera att en hi)jning av avgiflsnid'terna i kOIllIllunernas industriella
verksarnhet, dvs viirrne- och vattenavgifter etc, diirhiin aU vi nrlr
sarnrna grad av kapitalfl)rriintning SOIll fiir de statliga amirsverkcn
kan beriiknas ge ca halvannan rniljard i rnerintiikt. Motsvarande
avgiftshlijningar inorn den avgiftsbclagda delen av statlig fcirvaltning
skulle troligen ge ca 400 miljoner. Stiirre utdclning. drygi 14 miljar-der, ger S<lmlT1a operation om den tilliimpas pi\. all iivrig pril11iirkol11l11unal avgiftsbelagd \'erksamhet, vilket allts,\ inkluderar alit
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DIAGRAM 31

Avgifterna, kostnadstack·
ningsgrad i offentlig sektor
En tredjedel av den offent·
liga verksamheten finan·
sieras genom avgifter.
Kallor: Statistiska Central·
byran, nationalrakenskaper·
na, Riksrevisionsverket,
budgetredovisningar, tax~r
och Kommunf6rbundet,
enkatmaterial
Offentl ig
produktionsverksamhet

Primarkommuner
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Sjukfiir.l'iikrillg med
obliGatorisk grulldj(jrsiikrillg (Jell fril'illiga
tilWgg sf(iniik rill gar

frfm barndaghcm oeh hcmhj~ilp till badanl~iggningar oeh smflbt'ttshamnar. Vissa av dcssa scnarc avgiftshiijningar kan cmcllertid sta
i strid mcd social a trygghctsrnal, oeh dcn konfliktcn blir an mer
uppcnbar om man siikcr utstr~ieka kravct pfl full kostnadstiiekning
oeh kapi tal fiirr~in tni ng till Iandsti ngcns vcrksam hctsomradc, sju kv,lrdcn.
A vgiftsfinansicring bchiivcr crncllcrtid intc bctyda att all bctalning skall skc gcnom dircktavgiftcr. Man kan oekstl utnyttja t cx
tv,tdcladc tariffcr, d~ir dcn fasta avgiftsdcIcn kan tolkas som "kapaeitctsavgifC', "abonncrnangsavgift" cIlcr "fiirsiikringsprcmic". Gcnom att varicra fi)rh£lIlandct rncllan fast oeh riirIig avgift kan man
n,l olika avv~igningar mcIlan f()rdclnings- oeh cffcktivitctsmaI. En
sjukvfmlsf()rsiikring, cxclllpclvis, kan bcst[\ av cn fast obligatorisk
grundflirs~ikring oeh cn sj~ilvrisk mot vilkcn yttcrIigarc friviIliga
f()rs~ikringar kan tceknas. Dcn cnhctliga grundprcmicn inncbiir att
aIla solidariskt dclar P,l v,lrdkostnadsriskcrna oavsctt individuclIa
fiiruts~ittni ngar.
Dc offcntliga budgctcrnas domincrandc utjiimningscffckt, niimligcn dcn som sammanh~ingcr mcd I;tginkolllsttagarnas starkare
lItnyttjandc av offcntliga tjiinstcr, kan pi. dclta s~itt iivcrfiiras i ctt
fl)rs~ikringssystclll. SkiIlnadcn i mrhaIlandc till ctt skattcsystcm ar
att istiillct fi)r att lItj~illlna inkolllstcrna inolll hcla kolIcktivct av
skattcbctalarc pii cn gtlllg kan vi h~ir gcnolll dcn fasta obligatoriska
grundprclllicn i'tstadkolllllla cn utj~illlning av cxclllpclvis vilrdkostnadcrna mcllan olika grllppcr av faktiska cllcr potcnticIla v,lrdtagarc,
Ell aIltmcr dOlllincrandc dcl av lItj~imningsbchovcn i samh~i1Ict giilIcr skillnadcrna mcllan m~inniskor i olika skcdcn av Iivct, friskasjuka, unga-galllla, barnrika-barnliisa. Dct iir dcrJlla typ av utjiimning SOlll kan skc fiirs1ikringsv~igcn.
Filr att i prineip fuIlt ut utnyttja potcnticIla cffcktivitctsvinstcr av
avgiftssystclllct skulIc vi oeksil bchiiva ha cn iippcn prissiittning oeh
dcbitcring inom sjukviirdcn, mcd fiirsiikringskassorna som pris- och
kOllkurrcnsii\'crvakarc. Konkrct skulIc si\lcdcs dctta stcg kunna inncbara att vi avskaffadc landstingsskattcn oeh istiillct ordnadc sjukvi'trdcns finansicring utiiYcr dirckta avgiftcr gcnolll cn sjukvflrdcns
fiirsiikringsfond, vars fiirvaltning kan tiinkas dcecntraliscrad till rcgional a fiirsiik ri ngs k assor. t-.l otsva randc fiirsiik ri ngskonstruktioncr
kan oeks,t tiinkas fiir yissa dclar av arbctslllarknadspolitikcn.
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ekonomiskt svaga gruppcrna. Dc ,t1ltlllcr tvivclaktiga uqamningscffcktcrna av progressioncn i inkomsthcskat!ningcn kan cmcllcrtid
intc liingrc anscs uppviiga dc uppcnhara sncdvridning<;cffcktcrna. En
v1iscntlil! ncdtrappning oeh rnaximcring av Illarginalskattcniviicrna
fiir Jlorr~Jala inkOlllstliigcn iir diirliir hur som hclst niidviindig. Fiir
cn utjiimning av toppinkolllstcr oeh cn mcra sYllIllIctrisk bchandling
av liinc- ocl1 kapitalinkolllstcr ut!!iir cn progrcssiv utgiftsskatl ctt
bctydligt cffcktivarc instrulllcnt.

Offentliga fOrsUkringar mot inkol11strisker Finns redan i form av
frUmst sjllk- oeh ATP-ftirstikringar. Ftir nUrvarande iir emellertid
dessa till en del integrerade rned den allrntinna skattcfinansieringen
o.eh lIppfattas knappast av skattebetalarna sorn personliga WrsUknngar. En omorientering mot avgiftsfinansiering sklllle inneb1ira
att man overgiek till mcra renodlade oeh individualiserade ftirsiikringar fCir inkomstbortfall genom sjukdom, arbetsliishet, i'tldrande
et~. Aven hiir kan man viilja hur rnyeket av den obligatoriska pre~l11en som skall vara grundad pa genomsnittliga risker oeh minimiII1komster oeh hur myeket som skall utgtt fdlll individualiserade
fCirsUkringskalkyler. Dcn vasentliga skillnaden gentemot dagens socialforsiikringar blir att "ftirdelningsinslaget" gtirs explicit oeh
maximeras, sarntidigt som bctydelsen av valfrihct oeh sj1iJvrisker
okar.

Ok ad avgiflsfinansiering mujliggiir
marginalskat tesiinkningar oel! effektivitelsvim'ter

En okad anviindning av avgifts- oeh ftirsiikringsfinansiering kan
vUntas inte bara mtijliggtira vasentliga skattesUnkningar utan pa
Hingre sikt iiven tika kostnadsmedvctandet inol1l de offentliga verksamheterna - oeh hos dem som utnyttjar tjiinsterna - oeh en snabbare anpassning till "avnamaronskemal". ValfiirdsfCirdelningen behover diiremot inte fOriindras.
Den alternativa finansieringen idag iir framst moms oeh k0l11111Unalskatt. Dessa skatteformer iir inte bara regressiva i sina inkol11steffekter fiir hllvllddelcn av liintagarna. I-Hinsynen till ekonomins
stabilitet oeh effektivitet gor det ockstt alit svttntre att aeeeptera
ytterligare skattestegringar. 0111 vi i frarntiden skall kunna fortsiitta
att tillgodose en vaxande servieeefterfdtgan maste emellertid en
okande m;del av vara inkornster avsiittas till detta iindamal. Skall
detta giiras genom beskattning Utr det antagligen lov att ske med
hjiilp av slIceessivt tikande utgiftsskatter. Med utgiftsskatter kan
n[tgra av orattvisorna i nuvarande inkomstbeskattning oeh en del av
dess ogynnsamma ineitamentseffekter i Fraga 0111 exempelvis sparande undgas. Det ar dock fel att tro att man nttgonsin enbart genom byte av skatteform kan lIndvika de grllndJiiggande problem som
summanhanger med skattcflykt oeh skatteanpassning. Alternativet
till en omorientering av offentlig finansiering iir diirfOr kanske inte
fortsatt skattehojning utan reformstopp.
Ett okat inslag av mera renodlad ftirsUkringsfinansicring minskar
inte utan tviirtom okar behovet av former ftir en utjamning av
de myeket hoga inkol11sterna och en inkomstfiirsUirkning fiir de
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Dcn viiscntliga skillnadcn IIIcllan av!!ifts- och fiirsiikringsfinan<;iering
oeh skattcfinamicring liggcr intc i dcn kOrlsiktiga fiirdclningcn av
lotalt bctalnin!!sanwar. Effckterna a\' dc allCnJati\ a finansicrill!!sforlllcrna kan clllcilcrtid p,i lilllg .,ikt vara viiscnsskilda. Cienom
dct ecntraliscradc fiirdclnings"y<,IClllct har lIIan <;parat in bctydandc
olllcdclbara l1antcringskostnadcr och ,i.,tadkollllllit adlllinistrativ fiircnkling oeh cnhctli!!hct. A andra sidan har lIIall fiirlorat dcn stora
fiirdcl IIIcd avgiftskonstruktioncn .,0111 liggcr i dct dceclllraliscradc
kostnadsansvarct. Niir sjukvilrdcns rclativa kmtnadcr stigcr snabb!.
skall dctta i cIt avgifh<,ystclII olllcdclbart och cxplieit trMfa dcn cnskilda sjukviirdsinlrcs<'clltcll, SOIll ocks" skall l1a lIIiijligllct all rca!!cra siivli! dirckt SOIll !!CIlOIII fiirslikrill!!skassor och silla politi<;ka 0111hud. Mcn dcnna kmtnad<,stcgring i avgift<;yslclllct iikar intc autolllatiskt lIIarginal<;kattcn. i\vcn dlir dc (()tala bClalnill!!arna till dct
offcntlil!a iir dcsalllllla kOllllllcr dc IIIcd cn IIIcr rcnodlad avgiftskonstrukti(;n att i hii!!rc grad vara bundlla till dc offcntliga lIIotprcstalioncrna och i lIIindrc grad dirckt koppladc till totala inkolllstcr ellcr
utl!iftcr.
~Man ihladkollllllcr dock intc cn s,idan dcccntraliscring cnbart
l!cnolll all olllforllla vi ... sa dclar av skattcrna till cxclllpclvis fiirs;ik;'ing<,avgiftcr. ()/~t krli's ocksii cn vilja ho'i dc politiska installscrna
att vcrkligcn acccptcra cn viss iikad dcccntraliscring av hcslutcn.
0111 varjc kmtnad'iiikning inolll cn a\giftsbclagd \'crksalllilct IIIcr
cllcr lIIindrc autolllali ... kl kOlllpcn . . cra ... av ccntral! bcsluladc inkolllstolllfiirdclnin!!ar ;Itcrkollllllcr ju alia lIIar!!inalskallcproblclllcn fa';! i
liit! kalllollfierad forlll.
Var neh hur cn iikad allviindning av avgiftsfinallsicring biist skall
rcaliscras skall vi 111ir inlc siika hcdiillla. En iivcrsyn IIIcd dcnna
oricntcrin!! av ... jukfiirslikringcn nch av AP-systclllct l1ar i dcn all-
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m~inna debattcn ofta bedomts som speciellt angcHlgen. Vih diskus-

sian avscr endast att aktualisera cn mycket viktig avvtigningsfr{lga.
Har vi natt, eller redan passerat, den punkt d~ir det ccntraliscrade
fi.irdelningssysternets Wrdelar pcl marginalcn i form av llIillskade
transaktionskostnader nch administrativ enkclhet inte nlngre uppyager dcss nackdelar i form av skatternotiverade sncdvridningar i
ekonorniskt beteendc och i marknadernas funktionssUtt? Behiivs
inte infi.ir framtiden en viss omoricntering i riktning mot cit decentraliserat kostnadsansvar och cn mcr rcnodlad avgifts- nch ftirs~ikringsfinansiering fCir vissa sektorer av den nffcntliga verksamheten?

.
. f" a om hoginkomsttagare, har samtidigt bidragit
atmrnstone I rag
..
.
d
,. d t
t
. ka det fo" rdelningspolitlskt motlvera e motstan e mo
till att mrns
I
f
finansieringsformer.
a te:na Iva Kon'unkturradet kan ha spelat for denna debattutVllken rOil.
J veta Det famlande letandet efter skattealterna,,:ecklingh~~'~I~n1r~':nst i~riktats pa olika indirekt~. skatteformer tlV ~r k I tt~r for hushall eller for foretag. I ett forslag - om den
utgl ss a k tt
soker man tom bygga in ett slags faktorskatt
s k Kleppes a eni s'alva inkomstskatten.
~v ifts- och forsakringsalternativet och sambandet mellan .de9 .
k tnadsansvar och offentlig resurshushallnrng,
central.~se~~! st~~erades i SNS-kapitlet, har daremo~ annu bara
:;g~~;~t Iskymtat i skattedebatten. Dar ligger KonJunkturradet
fortfarande fore.

Kommentar av Bengt-Christer Ysander (april 1980)
Konjunkturn'idet Iyckades med detta kapitel provocera fram en
debatt, men vi var sent ute. Mlmga av dem som vid jultiden 1978
tog hattigt avsUmd fran var beskrivning av det overanstrangda
skattesystemet instamde redan hosten 1979 i den alit starkare
koren av krav pa radikala sankningar av marginalskatterna och
forandringar av den offentliga finansieringen. Det av oss uppsatta
malet att reducera marginalskatterna till hogst 50 procent for
normalinkomsttagare upprepades under 1979 forst av den s k
Bjurelkommitten och sedan av olika fristaende uppmarksammade
debattorer.
Det traditionellt lasta stallningskriget i skattefragorna har avlosts av en rorlig krigforing, dar partipositionerna snabbt forandras intill forvaxling men dar alia skjuter pa inkomstskattesystemet.
Att de skattekritiska argumenten visade sig vaga tungt i valkampanjen 1979 ger naturligtvis en forklaring till omsvangningen.
Marginalskatteeffekter, skatteanpassning och "svarta" marknader
har, inte minst genom den hoga inflationstakten, blivit patagliga
realiteter aven for den vanlige lontagaren i medelinkomstskiktet,
som anser att det nya "skattefralset" inte bara gor orattfardiga
vinster utan tom kan hota hans jobb. En pessimistisk bedomning
av 80-talets inkomstutveckling, parad med prognoser om langsiktigt okande rekordunderskott i statsbudgeten, har samtidigt forstarkt insikten om att en radikal kursomlaggning kravs i fraga om
offentlig finansiering. Det okande medvetandet om att den formella utjamningen i inkomstskatteskalorna sannolikt i verkligheten motsvaras av en faktisk regressiv fordelning av skattebordan,
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