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Vid den förra konjunkturnedgången uppgick statens skulder till
40 procent av BNP . I in ledningen av nästa lågkonjunktur är det inte orimligt att
anta att den kommer att uppgå till 80 procent av BNP.
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Automatiska stabilisatorer i de offentliga finanserna

Positivt
USA
Japan
Tyskland
Frankrike
Italien
Storbritannien
Kanada
Australien
Österrike
Belgien
Danmark

Finland
Grekland
Irland
Nederländerna
Norge
Portugal
Spanien
Sverige

skattetryck
30,32
29,09
44,51
45,74
46,12
33,46
36,46
29,69
46,84
48,45
53,42
46,58
31,99
36,25
48,18
47,25
37,44
38,60
51 ,59

Känslighet*
0,37
0,40
0,51
0,50
0,31
0,45
0,52
0,40
0,49
0,54
0,58
0,51
0,38
0,49
0,68
0,55
0,42
0,62
0,71

* Vad en enprocentigforändring i BN Pjilrfor effekter på den offentliga upp/dningen
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