Nuder och Persson fel ute om skatten
Finansminister Pär Nuder argumenterar för att höja världens högsta skattetryck. Han inser att
den stora statens system med offentliga monopol och omfattande bidrag är under press.
Insikten är god men höjd skatt är ingen lösning utan en åtgärd som skulle förvärra problemen.
Sveriges växande problem bottnar i alltför låg tillväxt under senare decennier. Den totala
samhällsekonomin - basen för all välfärd - har vuxit allt saktare. Kurvan för den sjunkande
tillväxten följer tämligen exakt kurvan for det ökande skattetrycket. Finansministern vill dock
få verkligheten att bli en annan och förnekar detta faktum. I Agenda den 13/2 sade han
följande:
"Nu kan vi ju se på Sveriges utveckling under senaste decenniet. Vi har världens högsta
skatter... Samtidigt under den tioårsperioden så har vi kanske haft den allra högsta tillväxten i
Europa, så sambandet mellan höga skatter och tillväxt, det är inte riktigt så enkelt som man
tidigare hävdat."
Detta är fel i sak. Under den senaste tioårsperioden hade 9 länder av 15 i EU högre BNPtillväxt än Sverige. Av de tio nya har nästan samtliga haft högre tillväxt an Sverige. Vi ligger
således långt under snittet.
Även statsministern har framfört sakfel i sin argumentation för större offentlig sfär och
därmed högre skatter. Enligt Dagens Industri 4/2 hävdar Göran Persson att den "offentliga
konsumtionen nästan stått stilla under de senaste åren, medan den privata konsumtionen ökat
kraftigt och att den offentliga konsumtionen därför borde få en större andel av tillväxten
framöver".
Men en snabb koll visar att år 2003 var den offentliga konsumtionen - som andel av
samhällets totala konsumtion - 36,8 %. Detta är högre än något annat år de senaste tio åren.
Den offentliga konsumtionen har ökat och den privata minskat.
I ett historiskt perspektiv blir detta än tydligare. 1950 var den offentliga andelen av
konsumtionen 16,6 %, 1960 var den 22,4 % och 1970 30,3 % - och så vidare. Sverige sticker
ut även internationellt i dagsläget, inte bara mot USA med 17 % utan också mot snittet i
euroländerna på 26 %.
Om nu inte konflikten med verkligheten vore nog är Nuder och Persson också helt i otakt med
vad medborgarna anser, vilket en färsk opinionsmätning av Demoskop visar. 53 procent av de
svarande anser att skatterna bör sänkas de kommande tio åren, endast 10 procent vill att de
ska höjas. 44 procent skulle bli mer benägna att rösta på ett parti som föreslår lägre skatter
och mindre utgifter, endast 24 procent skulle bli mindre benägna.
Bättre välfärd kräver sänkt skatt; inte höjd. Då kan tillväxten öka igen och därmed resurserna
till bättre levnadsstandard och välfärd öka. Än viktigare är att med sänkt skatt får var och en
behålla mer av de egna pengarna. För dessa kan man själv förbättra sin välfärd; till exempel
genom att köpa sjukvårds- eller pensionsförsäkring.
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