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“World Economic Forum ger Persson och Nuder underkänt!” 
 
Sverige är ledande i användande av teknik och våra företag är skickliga. Men i alla kategorier som är 
politikernas ansvar hamnar vi i la till. Inom skatter, arbetsmarknad och företagsk imat får Sverige 
dåliga betyg. Sverige är helt enkelt ett land med god potential som förvanskas av dålig politik. Det är 
den slutsats som kan dras av årets Global Competitiveness Report från World Economic Forum, säger 
Timbros Johnny Munkhammar. 

I årets rapport hamnar Finland på plats ett, USA på plats två och Sverige på plats tre när de olika 
kategorierna summeras. Det som drar upp Sveriges position är främst teknisk användning och 
företagens skicklighet.  
 
- Men vi får bottenbetyg inom exempelvis skatter, vilket betyder att vår goda position inte kan tas som 
argument för att höga skatter inte är skadligt, säger Johnny Munkhammar, programansvarig för ”Fria 
marknader” på Timbro. Att den totala positionen inte är sämre beror på att den kategorin tillmäts 
oförklarligt liten vikt i sammanräkningen. 
 
Sverige har fallit åtta positioner i företagsklimat sedan förra året. Vi är på plats 113 av 117 när det gäller 
hur reglerad arbetsmarknaden är. I kategorin skatternas omfång och effekter är Sverige på plats 109. 
Inom produktivitet och möjligheter att anställa utländsk arbetskraft hamnar vi på plats 73. Statsskuld, 
kvalitet på skolans matematikundervisning och domstolarnas oberoende hamnar kring plats 30. 
 
- Sverige har stora ekonomiska problem med fallande sysselsättning, låg tillväxt och ökande 
bidragsberoende, säger Johnny Munkhammar. World Economic Forum ger en god förklaring till 
varför: den ekonomiska politik som bedrivs tillhör i flera avseenden världens sämsta. World Economic 
Forum ger Sverige ett bra betyg, men ger Persson och Nuder ett massivt underkänt, avslutar Johnny 
Munkhammar. 
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