
Höjd skatt äventyrar jobb och välfärd 
 
Om högre skatter var lösningen på Sveriges problem skulle vi redan vara en synnerligen 
problemfri nation. Mona Sahlins och Socialdemokraternas förslag om fler och högre skatter 
innebär en politik mot symboler snarare än för att möta samhällsproblem. Det hotar jobben. 
 
En ny förmögenhetsskatt och dyrare fastighetsskatt tror Socialdemokraterna ska ge obegränsade 
resurser. Våra beräkningar visar snarare att de generöst räknat som mest kan hoppas på 10 miljarder, 
vilket motsvarar 10 procent av Socialdemokraternas förslag. Inte en dag har passerat utan att nya 
löften ställts ut utan hänsyn till vad som skapar jobb och tillväxt, och när de så äntligen presenterar 
något som faktiskt kan öka statens intäkter så är det till priset av färre investeringar, färre företag, färre 
jobb och en hotad välfärd. Mona Sahlin är uppenbarligen beredd att offra allt för en meningslös 
symbolpolitik.  

 
Förmögenhetsskatter är bevisligen direkt skadliga för samhället och 
utomlands på avlägsna öar gömmer svenskar hundratals – kanske 
tusentals – miljarder i ljusskygga banker. Skatteverket bedömer 
summan till över 300 miljarder kronor och Svenskt Näringsliv 
uppskattar det till omkring 1 000 miljarder, samt att i snitt 100 
miljarder förs utomlands varje år. Sverige var under lång tid ett 
sjunkande skatteskepp där viktiga investeringar hoppat över bord 
mitt framför näsan på ett intet ont anandes folk. Det skadade oss.  
 

Samtidigt har vi under lång tid haft problem med nyföretagandet som enligt branschstatistik är hälften 
av EU-genomsnittet. Det låga nyföretagandet är på sikt ett hot mot jobben, och alla hot mot jobben är 
ett direkt hot mot den skattefinansierade välfärden. Ekvationen är lika uttjatad som den är sann: Hög 
skatt på arbete leder till färre jobb som i sin tur leder till mer bidrag och mindre pengar till välfärd. På 
samma sätt leder hög skatt på kapital till färre investeringar när pengarna smygs ut ur landet. Det hotar 
jobben.  
 
För ett par år sedan avskaffades förmögenhetsskatten och sedan dess har penningströmmarna börjat 
vända. Allt fler väljer att flytta hem sitt kapital till svenska banker och företag nu när hotet om skatt på 
innehav av pengar är undanröjt – och vårt land behöver varje öre här hemma. Fler investeringar och 
välfyllda banker innebär att vi snabbare kan återhämta oss från krisen. Socialdemokraterna hotar den 
utvecklingen. 
 
Med ett år kvar till valet kan man förvänta sig att vänstertrissen med Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska börja presentera gemensamma förslag. Istället gör de tvärtom och 
nu rasar ordkrig i media om Socialdemokraternas senaste förslag, ingen verkar nöjd. Frågan är vilket 
som är mest allvarligt av de oansvariga förslagen eller ett regeringsalternativ utan gemensamma 
förslag.  
 
Med populistiska förslag om skatt på innehav av pengar får man kanske några extra röster, men 
samhällsproblemen blir inte färre. En sak vet vi: Symbolpolitik skapar inte fler jobb.  
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öre här 
hemma.” 


