
Spela inte monopol med skattepengar 

Bilindustrin i hela världen står inför oerhörda svårigheter. I dagarna fick vi veta att General Motors 

Corporation inte vill ta sitt ägaransvar för SAAB, de vill snarast lämna företaget och skicka fakturan till 

skattebetalarna.  

Alliansregeringen har varit aktiv och erbjudit flera vägar åt GM. I Sveriges verktygslåda finns massiva 

lånegarantier, undsättningslån och forskningspengar, tyvärr har amerikanerna inte visat något 

intresse för våra erbjudanden. Inte ens en gräddfil till Europeiska Investeringsbanken fick GM att vilja 

satsa på SAAB, istället har man ställt ultimativa krav på Sverige.  

Omkring 4000 människor berörs direkt av en eventuell nedläggning av SAAB Automobile, för att inte 

tala om deras familjer. Det skulle kosta svenska skattebetalare många miljarder kronor att hjälpa 

SAAB vidare till nästa år, och vi måste fråga oss vart pengarna gör mest nytta.  

Därför väljer vi att fokusera på människorna snarare än fabrikerna. Med bra utbildningar, 

praktikplatser och yrkesutbildningar ska vi i första hand hjälpa människor som riskerar att drabbas. Vi 

måste också våga blicka framåt, Sverige har trots allt stora behov av ny industri för språnget in i ett 

miljövänligt samhälle. Nya företag måste hjälpas växa fram och här har de professionella och duktiga 

arbetarna vid SAAB en viktig roll att fylla.  

GM har drivit SAAB i elva år men inte klarat av att skapa ett bilmärke som ger vinst. Samtidigt har GM 

själva, drivna av kvartalshysteri snarare än långsiktigt ägande, inte tagit itu med viktiga 

strukturreformer. Man har inte heller lyckats ställa om produktionen till bilar som folk faktiskt köper. 

Det betyder inte att SAAB är en dålig bil utan på att ägaren GM varit ovillig att investera inför 

framtiden.  

Socialdemokraterna säger sig vilja ge GM 5 miljarder kronor, utan att ens ha sett någon plan för 

företagets framtid. Det motsvarar 15 000 välfärdsarbetare i offentlig sektor, eller drygt 1,2 miljoner 

kronor direkt i fickan till varje SAAB-anställd. Vi frågar oss varifrån (S) tar pengarna, eller om de spelar 

monopol med välfärden.  

SAAB Automobile kommer att behöva rekonstrueras vilket förhoppningsvis kommer att leda till 

fortsatt verksamhet.  

GM:s besked var inte helt överraskande, men givetvis är det mycket svårt för dem som riskerar 

arbetslöshet. Lösningen är däremot inte att Sveriges skattebetalare ska driva förlusttyngda 

bilföretag. Vi måste hitta nya verksamheter, hjälpa de som drabbas och bygga för framtiden.  
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