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 USA undviker stora finanspoli-
tiska åtstramningar  

Riksbanken har sedan en tid haft ett antagande om de finanspo-

litiska åtstramningarna i den amerikanska ekonomin, som är i 

linje med de beslut som hittills har fattats i den amerikanska 

kongressen.  Åtstramningarna i det nya lagförslaget är betydligt 

mindre än de skattehöjningar som skulle ha trätt i kraft om kon-

gressen inte hade kommit överens, något som på kort sikt hade 

riskerat att föra den amerikanska ekonomin tillbaka i recession. 

Det amerikanska skuldtaket, som nåddes i slutet av december, 

har hävts temporärt. Det ursprungliga lagförslaget inkluderade 

även beslut om automatiska utgiftsminskningar som kongressen 

valde att skjuta på i två månader. På längre sikt väntar stora 

utmaningar med att få ned den amerikanska statsskulden till en 

långsiktigt hållbar nivå. Därmed kvarstår viktiga frågor kring 

den amerikanska finanspolitiken, trots att det så kallade finans-

politiska stupet kunde undvikas denna gång. 

Bakgrunden till det finanspolitiska stupet 

USA har stora underskott i de offentliga finanserna och en ökande 

statsskuld (se diagram A1). Den offentliga skulden beräknas öka till 

nästan 200 procent av BNP år 2037 om inga förändringar sker i da-

gens regelverk för statens utgifter.6 Den växande skulden beror bland 

annat på stigande federala kostnader då andelen äldre i befolkningen 

ökar. Parterna i kongressen är överens om att denna skuldutveckling 

inte är långsiktigt hållbar, men har svårt att enas om hur statens in-

komster och utgifter bör anpassas.  

En del av det finanspolitiska ramverket i USA är ett självpåtaget 

skuldtak, som innebär att finansdepartementet måste ha kongressens 

tillstånd att låna pengar för att täcka upp för ett federalt budgetun-

derskott. I augusti 2011 uppstod problem då skuldtaket var nära att 

nås. Kongressen ville inte höja taket utan att samtidigt kunna presen-

tera en plan för att få ned den federala skulden som andel av BNP på 

sikt. I elfte timmen höjdes skuldtaket. För att undvika att detta scena-

rio skulle upprepas nästa gång skuldtaket nåddes i slutet av 2012, 

lagstadgade kongressen om stora automatiska nedskärningar i of-

fentliga utgifter som skulle bli verklighet om en långsiktig överens-

kommelse saknades. Dessa nedskärningar, som framförallt rör utgif-

ter för försvaret men även för sjukvård, skulle enligt lag träda i kraft 

den 1 januari 2013. Samtidigt skulle även flera tillfälliga skattesänk-

ningar hävas. 

Skattehöjningarna och utgiftsminskningarna, det så kallade fi-

nanspolitiska stupet, beräknades motsvara drygt 4 procent av USA:s 

BNP. Om samtliga åtstramningar hade trätt i kraft vid årsskiftet skulle 

detta sannolikt ha lett till i en ny recession i USA.7 
  

                                                         
6 För en utförlig beskrivning av detta scenario, se Congressional Budget Office (2012), “The 2012 Long-term 
Budget Outlook”, www.cbo.gov. 
7 Se Congressional Budget Office (2012),”An Update to the Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2012 
to 2022”, www.cbo.gov. 

Diagram A1. Skuldutveckling i USA 
Procent av BNP 

 
Anm. Statsskuld. 

Källa: OECD 
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Överenskommelse i kongressen efter nyår 

Åtstramningarna på intäktssidan utgjorde närmare tre fjärdedelar av 

det finanspolitiska stupet. För att undvika en ny recession, men sam-

tidigt se till att öka statens intäkter, kom demokrater och republika-

ner efter utdragna förhandlingar i kongressen i början av januari 

överens om att höja vissa skattesatser. Uppgörelsen innebär i huvud-

sak att inkomstskattesatserna höjs för de två procent av den ameri-

kanska befolkningen som tjänar mest. De nuvarande skattesatserna 

för resterande del av befolkningen permanentas. Andra delar av 

överenskommelsen rör den så kallade alternativa minimiskatten som 

justeras uppåt i takt med inflationen för att den inte ska drabba me-

delinkomsttagarna8. Den federala arbetslöshetsersättningen förlängs 

i ytterligare ett år och arbetsgivaravgifterna, som sänktes temporärt 

under finanskrisen, återställs till tidigare nivåer9. Totalt motsvarar 

dessa åtstramningar på inkomstsidan cirka 1 procent av BNP (se 

diagram A2). Beslutet om de automatiska åtstramningarna på ut-

giftssidan har skjutits fram i två månader till senast den 1 mars. 

Viktiga beslut kvar att fatta 

De automatiska utgiftsminskningarna uppgår till cirka 0,8 procent av 

BNP och består av nedskärningar i den offentliga sektorn, främst vad 

gäller försvaret men även i utgifter för sjukvård. Om kongressen inte 

har fattat något beslut om utgiftsminskningar den 1 mars träder 

dessa automatiskt i kraft. 

USA slog i praktiken i det federala skuldtaket i slutet av decem-

ber 2012. Med hjälp av extraordinära åtgärder hindrade finansdepar-

tementet de federala medlen från att sina fram till slutet av januari, 

då kongressen beslutade om att häva skuldtaket fram till den 18 maj. 

Om kongressen då inte har kommit överens om en långsiktig plan för 

att minska statens utgifter, måste taket så småningom höjas på nytt. 

Detta för att man ska kunna undvika att ställa in betalningarna på 

den amerikanska skulden och undvika att stänga ned offentlig verk-

samhet. 

Riksbankens prognos i linje med överenskommelsen i kongres-
sen 

Kongressens överenskommelse på intäktssidan innebär i praktiken att 

finanspolitiska åtstramningar omfattande 4 procent av BNP har und-

vikits. Överenskommelsen, tillsammans med tidigare fattade beslut 

om att minska de offentliga utgifterna under 2013, motsvarar en 

finanspolitisk åtstramning på drygt 1 procent av BNP. Om de auto-

matiska åtstramningarna på utgiftssidan skulle träda i kraft såsom de 

ser ut i skrivande stund landar den totala åtstramningen för 2013 på 

omkring 2 procent av BNP. Om demokrater och republikaner i kon-

gressen fattar en annan överenskommelse finns dock en möjlighet 

att utgiftsminskningarna blir något mindre. Sammantaget förefaller 

                                                         
8 The alternative minimum tax (AMT) är en federal inkomstskatt på inkomster som överstiger en viss nivå, 
främst avsedd för höginkomsttagare. Löntagaren betalar denna skatt utöver den ”vanliga” inkomstskatten. 
9 Arbetsgivaravgifterna delas lika mellan arbetstagare och arbetsgivare, och översätts ibland till svenska som 
”löneskatt” (eng. payroll tax). 

Diagram A2. Komponenter i det finanspolitiska stu-
pet och åtstramningar enligt nytt lagförslag  
1 januari 2013 
Procent av BNP 

 
Anm. Ungefärliga beräkningar. 

Källor: IMF och Riksbanken 
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åtstramningarna i den amerikanska finanspolitiken 2013 att motsvara 

ungefär 1,5 procent av BNP, vilket i stort sett är i linje med antagan-

det Riksbanken har haft sedan en tid. 

I Riksbankens prognos antas att den amerikanska budgetkonso-

lideringen fortskrider de kommande åren. Den är nödvändig för att 

USA ska komma tillrätta med de offentliga finanserna på lång sikt. 

Detta i ljuset av den snabbt stigande federala skulden som andel av 

BNP, och de långsiktiga utmaningarna med att finansiera det offent-

liga välfärdssystemet. 
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