Sänk arbetsgivaravgiften till hälften.
Då blir det minst 150 000 nya jobb.
Alliansen gick till val på fler jobb och mindre bidrag. Alliansregeringen har fått
mandat för fler jobb och mindre bidrag. Alliansregeringen kommer att dömas
efter hur många som går från bidrag till riktiga jobb.
Enda sättet för en regering att skapa fler jobb är att förmå företag att vilja anställa
fler människor. Arbetslösheten är ett tecken på att arbetsgivarna inte efterfrågar
tillräckligt med arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft måste ökas. Företagarna
måste få mer framtidstro och tillförsikt. Kort sagt måste företagarklimatet förbättras.
Bara så blir det fler jobb.

Och ett förbättrat företagarklimat är precis vad svenska folket väntar sig av alliansregeringen. Vi lät opinionsundersökningsinstitutet SKOP ställa följande fråga till
svenska folket efter valdagen: ”Vad tror du? Kommer den nya borgerliga regeringen
att förbättra eller försämra företagarklimatet i Sverige? Eller blir det ingen skillnad?”
70 procent av svenskarna väntar sig en förbättring. Av de fyra allianspartiernas egna
sympatisörer var det 87 procent som räknade med ett bättre företagarklimat.
Förväntningarna är glasklara.
Högt på svenska företagares önskelista ligger halverad arbetsgivaravgift. Arbetsgivarna
säger att det är för dyrt att anställa, inte minst för att staten lägger en extra skatt på
32 procent ovanpå lönen, arbetsgivaravgiften. Hög skatt på alkohol minskar alkoholkonsumtionen. Biltullar minskar biltrafiken. På samma sätt är det med arbetsgivaravgiften, den minskar efterfrågan på arbetskraft.
Halverade arbetsgivaravgifter skulle ge företagarna framtidstro och lust att anställa.
Det har alliansregeringen insett. Planen är att sänka arbetsgivaravgifterna för bland
annat ungdomar så att de får jobb. Det är klokt tänkt, men det räcker inte. Det är inte
bara arbetslösa ungdomar som behöver jobb.
I vår rapport ”Ge de arbetslösa en chans” kom tre framstående nationalekonomer
fram till att halverad arbetsgivaravgift ger minst 150 000 nya jobb. Vi bad dem
räkna på vad reformen skulle kosta för Alliansens nya finansminister. När ekonomerna
gått igenom hela finansieringen blev det bara 13 miljarder minus i statskassan. Det är
mindre än den offentliga sektorn använder på två arbetsdagar.
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