
Låna till arbetslöshet  
 
När krisen är som djupast och många vandrar i utanförskapets skugga behövs satsningar för fler jobb, 
arbetslösheten får inte bita sig fast. Nyligen tog därför Allians för Sverige nya viktiga beslut för framtiden med 
lägre skatter på arbete, mer pengar till kommunerna samt fler utbildnings- och praktikplatser. Och i sitt svar gav 
återigen vänsterpartierna sken av att ha mer pengar trots att vi har samma pengar – skattebetalarnas. Men om 
högre skatter var lösningen borde högskattelandet Sverige vara ett synnerligen problemfritt land.  
 
Till årsskiftet förstärker vi världens redan mest offensiva ekonomiska politik och tillför pengar till alla viktiga 
områden när behoven är som störst. Jämfört med andra länder har Sverige en bra startposition och vi har råd med 
stora satsningar. Bland annat får kommuner, låg- och medelinkomsttagare, rättsväsende, miljö och utbildning 
mer pengar. Alla dessa satsningar på över 30 miljarder kronor är viktiga för att komma vinnande ur krisen. 
Pengarna till kommuner och landsting gör särskild nytta eftersom det är där välfärdens kärna med skola, vård 
och omsorg finns, och dit har vi tillfört rekordbelopp. Men det mesta av våra satsningar trumfar 
socialdemokraterna med vad som bäst kan liknas med kreativ bokföring.  
 
Om hög skatt på alkohol leder till att folk köper mindre alkohol och om höga skatter på bensin leder till lägre 
bensinförbrukning vad leder då hög skatt på arbete till? Inga ekonomer förespråkar höjd skatt för att få fler jobb. 
Men trots att både logiken och forskningen säger att höga skatter på arbete leder till färre jobb vägrar 
vänsterpartierna att erkänna detta. Och trots deras höjda skatter har de inte råd med alla bidrag de vill höja utan 
tvingas ändå att låna. De lånar till högre arbetslöshet.  
 
Knappast en enda skatt undgår höjning: Arbetsgivaravgifter, inkomstskatter, statlig skatt, bensinskatt, skatt på 
hushållsnära arbete, skatt på renovering och förmögenhetsskatt. Just det sistnämnda använder man som alibi och 
säger sig bara vilja höja skatterna för rika människor, men i själva verket är udden riktad mot landets låg- och 
medelinkomsttagare. Totalt skulle vänsterpartiernas politik leda till omkring 140 000 färre jobb. Samtidigt lånar 
de.  
 
Den enda skatten socialdemokraterna kan tänka sig att sänka är den för pensionärer, trots att de i över 30 år röstat 
mot våra förslag att göra så. Det är en populistisk svängning under galgen. Bara vid några få tillfällen har 
pensionärerna fått sänkt skatt och det har alltid skett med borgerliga regeringar, på tre år har Alliansregeringen 
nu sänkt skatten på pension med 6 miljarder kronor och det är 6 miljarder mer än under socialdemokraternas 
långa maktinnehav. Men vi vill gå vidare i takt med att det finns resurser. En förutsättning är att det finns jobb. 
 
Framförallt socialdemokraterna säger ofta att de vill ”investera Sverige ur krisen”. Men vart investerar de? Av 
deras extra skatter och lånade pengar kan de bara skrapa fram en enda extra miljard till infrastrukturen, istället 
ligger tyngdpunkten helt på höjda bidrag och konstiga avdrag för exempel fackföreningsavgifter. Som om det 
ger fler jobb.  
 
Nu kan man ju tro att det ska stanna här, men vänsterpartierna räknar inte in sidoeffekterna av sin politik. Med 
140 000 färre arbetstillfällen minskar skatteintäkterna vilket snabbt äter sig in i kommunernas viktiga 
välfärdsverksamhet. Detta innebär att deras ekonomiska förslag blir underfinansierade, att lånebehovet är större, 
att statsskulden växer eller att nedskärningar måste till.  
 
I och med höstens politiska debatt har de olika alternativen blivit tydliga. Vi försöker vara ärliga och beskriva 
den tuffa verkligheten men inte heller lova mer än vi kan hålla. Sverige skulle må bättre om fler hade den 
inställningen.  
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