
 

 

Bäste finansminister Borg,  

 

Det är alltid viktigt att skapa ett bra företagarklimat som gynnar entreprenörskapet och 

leder till ökad tillväxt, men just nu, i dessa orostider, är det viktigare än någonsin. 

 

Europas problem beror på svagt företagande och dålig tillväxt. Tänk om Grekland och en 

del andra problemländer haft en ekonomi som Schweiz. Då hade en statsskuld på dubbla 

BNP (vilket de inte har) inte varit något problem.  

 

Även om det är viktigt att ha statsfinanserna under kontroll, vilket du är bra på, är det 

ännu viktigare att se till att företagandet och tillväxten blomstrar även i Sverige. Vad 

hjälper det med sunda statsfinanser om infrastrukturen bryter ihop och arbetslösheten 

breder ut sig? 

 

Det är kort sagt mer angeläget än någonsin att göra företagarna till lags, inte för 

företagarnas skull, utan för nationens. Högst upp på företagarnas önskelista står sedan 

lång tid tillbaka halverade arbetsgivaravgifter. (Den Nya Välfärden har i femton år 

pläderat, tjatat och ställt krav kring detta.) Och alliansregeringen har uppfattat 

signalerna och gjorde små försök att gå företagarna till mötes, till exempel genom 

halveringar för en del ungdomar och arbetslösa och för vissa branscher. Men som du vet 

har det mest skapat krångel och troligen knappt gett några effekter 

 

Din invändning mot en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna är att den skulle bli 

dyr för staten. Varje procentenhets sänkning skulle kosta omkring 10 miljarder kronor i 

inkomstbortfall. Man kan argumentera att det troligen skulle vara värt pengarna, men 

OK, om du inte vill halvera arbetsgivaravgiften för alla anställda, så gör det åtminstone 

för de första tio anställda i bolagen. Det skulle kosta ”bara” 25 miljarder kronor för 

staten, men det skulle sätta fart på ekonomin och sysselsättningen – och göra Sveriges 

numera ganska misslynta företagare till alliansregeringens mest engagerade stödtrupp!  

 

Vi kan lova dig att en sådan begränsad reform definitivt skulle vara värd pengarna, i 

första hand för Sverige, i andra hand för företagarna och i tredje hand för 

alliansregeringen. Regeringen behöver allt stöd den kan få. Med familjer och vänner är 

företagarna säkert ett par miljoner väljare. Halverade arbetsgivaravgifter slår två flugor i 

en smäll: bättre företagarklimat och fler väljare.  

 


