
trygghetskonsumtion. 
Att ett överskott i stäl-

let skulle kunna investeras 
och skapa såväl jobb som nya 
möjligheter är något som aldrig 
finns med som alternativ.

Det överskott regeringen vill 
bygga upp betalas dock av 
någon. Läser man detaljerna i 
budgetpropositionen så ser man 
att det är de sjuka, de äldre och 
även barnfamiljer som ska få 
mindre. Borg räknar med att 
sänka det offentligas kostnader 
för allt det vi normalt kallar 
trygghet. Eftersom det här 
aldrig sägs i debatten ska vi visa 
siffrorna rakt av (tabell 4).

Inget år framöver kommer 
sjuka eller gamla att få mer. 

Det enda som får öka är stödet 
till barnfamiljer. Men räknar vi 
som andel av vår BNP – alltså 
av hela den kaka vi ska dela på 
– så är det faktiskt också så att 
även barnfamiljer får mindre 
andel. Från 
2,13 procent 
av BNP i år till 
2,02 procent 
av BNP vid 
nästa val.

Nu tillhör 
vi inte de som 
tror på Borgs 
prognoser om en fantastisk 
tillväxt. Vi tror att de ekono-
miska problemen kommer att 
bli mycket större på grund av 
att orsaken till finanskrisen över 
huvud taget inte är åtgärdad.

Men om man tror på Borgs 

prognoser är det ju märkligt att 
vi inte framöver skulle kunna 
satsa lika stor andel av vår eko-
nomi (det är trots allt bara 2,13 
procent) på våra barn. Varför 
ska man sänka?

Den enkla 
förklaringen 
är att urholkad 
trygghet får be-
tala den ökning 
av överskotten 
som Borg vill 
se. Räknar man 
från hans första 

regeringsår är det också trygg-
hetsförsämring som skattesänk-
ningarna har inneburit. Den 
enkla sanningen är att skatterna 
helt enkelt är för låga om vi vill 
ha en bevarad trygghetspolitik 
(diagram 5 och 6).

Stora överskott som inte 
används kommer leda till sämre 
ekonomi på sikt. Vi blir inte ri-
kare av att ha pengar på konton, 
vi blir bara rikare om vi satsar 
och investerar. Och vi vet alla 
vad det är vi måste ta itu med.

För ett år sedan talade alla 
om den stora klimatkrisen. 
Men i Borgs budget finns den 
inte längre. Världens mest 
försvunna kris kan man kalla 
det. Regeringen tänker faktiskt 
minska satsningen på att rädda 
jorden de kommande åren 
(diagram 7).

Att minska satsningarna när 
världen står inför ökade ekono-
miska effekter av kombinatio-
nen klimatkris och råvarubrist, 

kan verka märkligt. Det beror 
på att det är märkligt. Borg talar 
gärna om ord som ansvar och 
”långsiktigt uthålliga” åtgärder. 
När det gäller den viktigaste 
frågan är politiken dock rakt av 
ansvarslös och kortsiktig.

Inte på grund av brist på 
pengar – utan på grund av 
ideologi.

16 Ekonomi 17

Låt oss börja med skillnaden 
mellan privat och offentligt. 
Ojämlikheten kommer att öka 
(diagram 1). Krisen innebar att 
alliansregeringen till slut tvinga-
des stödja kommuner med 17 
miljarder kronor. Det här ihop 
med att arbetslöshet inom pri-
vat sektor har gjort att  offentlig 
sektors konsumtion inte föll 
samtidigt med den privatas, 
räknat som andel av BNP. Det 
betyder inte att offentlig sektor 
fick växa, tvärtom backade den, 
men det betyder att den som 
andel av vår BNP inte minskade 
lika kraftigt som den privata.

Kommande år ska den bilden 
ändras. Trots hög tillväxt i år och 
nästa ska offentlig konsumtion 
inte få öka. Om BNP växer med 
3,7 procent 2011 ska offentlig 
sektor bara få öka med 0,3 
procent.

Det här är en klassiskt 
borgerlig ekonomisk politik. I 
stället för att låta trygghet och 
utjämning växa när ekonomin 
växer, så satsar alliansen på 
ökad privat konsumtion som 
är ojämnt fördelad. Resultatet 
kommer att bli ökade skillnader 
mellan rika och fattiga i Sverige.

Mycket skrivs om den skatte-
sänkning alliansen gör för 
pensionärer. I en del medier 
framställs den rentav som ”svår-
förståelig” då det ju inte ”skapar 
jobb” att sänka skatt för dem 
som inte arbetar. Det här är ett 
trist exempel på hur slarvigt 
de som kommenterar kan den 
egna ekonomiska teorin. Ökad 
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konsumtion som kommer om 
pensionärer får mer, är inte 
mindre ”jobbskapande” än ökad 
konsumtion för de som arbetar. 

Mest jobb får man dock om 
man ökar den offentliga kon-
sumtionen. 

Vilket alliansen inte vill.
Men det stora problemet 

är att skattesänkningen för 
pensionärer är ett slag i luften. 
Detta då det egentligen bara är 
en liten mildring av själva pen-
sionssänkningen som nu görs.

Pensionerna blir lägre genom 
att pensionssystemets ”broms” 
använts. Pensionärerna får 
betala finanskrisen de kom-
mande åren genom att fond-
bolagens förluster tas ut på dem. 
I budgeten planeras också att 
sänka kostnader kopplade till 

äldre med nästan fem miljarder 
kronor per år vid nästa val.

Läser man budgeten kan man 
se den väldiga skattesänkningen 
alliansen gjort i Sverige. Borg 
har lyckats gå från en skattedel 
av BNP på 48 procent till strax 
under 45 procent. Det är en 
mycket stor förändring, den enda 
som sänkt skatten mer är Göran 
Persson under 2000- talets första 
år (diagram 2).

Men de kommande åren 
finns ingen ytterligare stor 
sänkning budgeterad. 2011 ska 
kvoten ligga kvar (säger man 
i dag). I stället kommer Borg att 
göra det som Perssons regering-
ar med Vänster- och Miljöpar-
tiets stöd gjorde. Man ska lägga 

pengar på hög (diagram 3).
De skattesänkningar man 

utfört har tärt på kassan, men 
kommande år anser regeringen 
att man ska lägga mer pengar 
på hög. Det brukar motiveras 
med ”oron i världen”, men 
ekonomiskt är det mycket 
svårt att förstå vad en överfylld 
statskassa som inte används 
skulle kunna göra för nytta. På 
vilket sätt blir Sverige starkare 
genom att många går utan jobb 

eller har sämre trygghet?
Det är en sak att göra det 

”goda år” då arbetslösheten är 
låg och konsumtionen hög. Men 
Borg planerar faktiskt att göra 
det under ”dåliga år” framöver. 
Det här är en av de märkligaste 
myterna i svensk ekonomisk 
politik. Resonemanget ser ut 
ungefär så här: Antingen läg-
ger man pengar i en hög som 
inte ska användas, eller också 
”slösar man bort” pengar på 
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Lägger pengar på hög
Mindre till miljön
Mindre till gamla
Mindre till sjuka

Anders Borg räknar med att 
det vi kallar trygghet ska 
kosta mindre.


