
Stockholm den 25 maj 2004

Bäste Bosse Ringholm,  (obs med Patriks handstil)

Idag är det stor företagardemonstration utanför Riksdagshuset. Jag kommer vara där och jag vet att många av

Sveriges företagare gärna hade varit med, men har inte kunnat komma ifrån. Därför har jag synpunkter

som jag gärna vill framföra till Dig. 

Det kanske viktigaste kravet från Sveriges företagare är att arbetsgivaravgifterna sänks. Det räcker

inte med några procentenheter, sänkningen måste vara rejäl, förslagsvis en halvering. Jag vet att Du är orolig

för budgetunderskott. Men det finns anledning att tro att en halvering av arbetsgivaravgifterna skulle vara

självfinansierande. Tänk så här:

En flaska Renat kostar 205 kronor enligt Systembolagets katalog. Av detta är 135 kronor skatt.

Skatten är två tredjedelar av priset. Syftet med alkoholskatten är att begränsa konsumtionen

av rusdrycker. Folk ska dricka mindre när spriten blir dyrare. En rejäl skatt blir en rejäl

broms på konsumtionen av den beskattade varan. 

Om detta är sant inom alkoholpolitiken borde det också vara sant inom arbetsmarknads-

politiken. Skatten på arbete är lika hög som skatten på sprit. Staten tar nästan två tredje-

delar av vad en anställd kostar en arbetsgivare. Om en rejäl skatt stoppar supandet, varför

skulle då inte samma rejäla skatt stoppa sysselsättningen? 

Idag står ungefär 20 procent av alla vuxna utanför arbetslivet om man räknar alla som inte har jobb, oavsett

om de rubriceras som arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade eller något annat. Skulle inte efterfrågan på

arbetskraft, liksom på sprit, öka om skatten sänktes? 

Jo, det skulle den. En SKOP-undersökning som Stiftelsen Den Nya Välfärden låtit göra. Den visar att en

halvering av arbetsgivaravgifterna kan skapa 250 000 nya jobb. Då går det ihop sig ekonomiskt för Dig.

Läs om undersökningen och resonemangen på www.dnv.se.

Vänliga hälsningar

Patrik Engellau

P.S.   Till alla Sveriges företagare:

Om Du också vill skicka ett liknande brev till Bosse Ringholm, gå in på www.dnv.se. Där finns förslag på brev.
Bosses faxnummer är 08-10 64 12.

Stiftelsen Den Nya Välfärden är en tankesmedja som arbetar för ett företagarvänligare Sverige.
Vi driver också 4 oktober för entreprenörskap.


