
Svar till Anders Österberg 
 
Långsiktigt ansvar istället för kortsiktig populism 
 
Anders Österberg (S) tar lätt på statens budgetunderskott och vill att ytterligare pengar lånas. 
Trots att jag upprepade gånger frågat hur alla dessa socialdemokratiska debattörer ska 
finansiera sina förslag är det fortfarande ingen som tagit bladet från munnen. Istället dyker det 
upp fler debattinlägg av typen ”mer pengar nu”.  
 
Österberg kritiserar både Alliansregeringens arbetsmarknads och finanspolitik. Österberg vill 
att mycket ska göras, men varifrån pengarna kommer framgår i sann socialdemokratisk anda 
inte.  
 
Flera olika bedömare har gett olika förslag på vad regeringen borde göra. På 
Konjunkturinstitutet vill man se fler satsningar medan Ekonomistyrningsverket anser att 
riskerna med ökat budgetunderskott är för stora. Däremot har ingen några mirakelförslag som 
magiskt tar bort problemen.  
 
Det kan låta som en klen tröst för alla som nu förlorat eller riskerar förlora sina jobb, men det 
tragiska med en lågkonjunktur är att detta är effekten. Ett land kan inte ensamt hindra 
utvecklingen, men vi kan dämpa. Och vi dämpar.  
 
Till saken hör att Sverige redan har en av världens allra mest expansiva svar på 
lågkonjunkturen, skillnaden mot vissa andra länder är att vi samtidigt tar ansvar för det 
långsiktiga. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har nyligen rosat Sverige för att 
vara snabba, offensiva och effektiva men inte tappat kontrollen över budgetunderskottet. ”Vi 
kan inte se hur man skulle kunna göra mer” uttalade de i samband med ett besök.  
 
Höga budgetunderskott leder till högre räntor och på sikt låter vi nästa generation betala för 
dagens kris. Framtida utveckling riskerar att urholkas. Ordet statsskuld klingar av naturliga 
skäl inte särskilt väl och exemplen Italien och Grekland avskräcker.  
 
I dessa länder har man under många år fört en politik som inte går ihop. Följden är en 
statsskuld till ett värde av över 100 procent av den samlade årliga produktionen av varor och 
tjänster (BNP). Bara kostnaden för räntor och amorteringar blir som en kvarnsten runt halsen 
för ländernas skattebetalare och lägger en våt filt över tillväxt och utveckling. Dessutom är 
räntorna flera procentenheter högre än i Tyskland, trots att alla ingår i Euro-samarbetet. 
Anledningen är att länderna är överbelånade.  
 
Oavsett vilken politik man företräder måste förslagen vara finansierade. Uppenbarligen har 
detta inte sjunkit in hos vare sig Anders Österberg eller vänstertrissen ännu.  


