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Äntligen har debatten om det
svenska skattetrycket och även skat-
ternas användning, bl a på vårdom-
rådet, åter blivit mera livaktig i lan-
dets massmedier.

Under lång tid har de smygande
men återkommande höjningarna
av olika skatter mötts av tämligen
lama reaktioner, kanske beroende
på vetskapen om det statsfinansiella
läget.

Den politiska insikt som fanns
före genomförandet av skatterefor-
men 1991 om det höga skattetryckets
negativa konsekvenser för tillväxten
tycks nu vara bortblåst inom rege-
ringen och dess stödpartier. Margi-
nalskatten ökar kraftigt på nytt, och
Sverige har åter placerat sig i spetsen
för högskatteligan.

Denna utveckling står helt i strid
med ett av skattereformens huvud-
syften – att åstadkomma ett stabilt
och förutsebart skattesystem för så-
väl företag som anställda. I stället har
det gamla skattelapptäcket återuppli-
vats.

Förvisso har statsfinanserna
förbättrats på sistone, vilket dock
endast delvis torde bero på de ökade
skatteuttagen och i hög grad på att
socialförsäkringarna bantats.

Även minskningen av andra trans-
fereringar, exempelvis till kommu-
ner och landsting, samt strama bud-
getar i stort har bidragit.

Statsfinanserna är dock inte den
enda faktor som man bör ta hänsyn
till när man betygsätter den förda
ekonomiska politiken.

Budgetsaneringen har som alla
kunnat notera inte medfört några

som helst positiva effekter för syssel-
sättningen. 

Regeringspartiets återkommande
utfästelser om att »skaffa nya jobb»
har hittills helt kommit på skam. Ar-
betslösheten är idag vårt största pro-
blem både ekonomiskt och socialt.
Men skall den kunna pressas ned
krävs en hög och stabil tillväxt, och
då är skattesystemets utformning en
nyckelfråga. 

Endast den som tror att tillväxt
främjas av kraftiga skattehöjningar
på inkomster, kapital och företag-
samhet kan glädjas åt den förda poli-
tiken. Resultaten hittills ger mera
stöd åt uppfattningen att i den mån
företagen investerar sker detta utom-
lands.

En förändring i positiv riktning
försvåras av att regeringen även
drivs av ett fördelningsmotiv i skat-
tepolitiken. Ett exempel är den s k
värnskatten, vars bidrag till statsfi-
nanserna är blygsamt, men som bi-
drar till kraftiga marginaleffekter.

Redan när värnskatten infördes
medgav Ingvar Carlsson och Göran
Persson att syftet främst var att till-
godose »rättvisan», dvs att de s k
höginkomsttagarna måste vara med
och bära de ökade bördorna. Ingen
hänsyn togs till att även regeringens
egna experter framhållit att så redan
hade skett.

Höga marginalskatter ökar risken
för export av företagsledningar och
forskningsprojekt. Likaså ökar lön-
samheten av skatteplanering. Sam-
mantaget blir effekten rakt motsatt
till vad som behövs för att öka inve-
steringar och sysselsättning. 

Det redan höga skattetrycket
ger relief åt den diskussion som ock-
så förs om ökade skatter för att klara
vårdsektorns behov. Biträdande fi-
nansminister Thomas Östros har vis-
serligen avvisat tanken på en särskild
»vårdskatt», men det betyder nog
dessvärre inte att han generellt säger
nej till höjda skatter.

I ett uppmärksammat inlägg kriti-
serade professor Jerzy Einhorn stats-
rådet Östros för att visa känslokyla
inför sjukvårdens behov. Flera opi-
nionsundersökningar visar, framhöll
Einhorn, att människor vill betala
högre skatt om pengarna går till vår-
den.

Men Einhorn framhåller själv att
Sverige har världens högsta skatte-
tryck. Om landet trots detta inte kan
producera en vård med hög kvalitet
och utan långa väntetider borde  den
naturliga följdfrågan bli: På vilket
sätt använder vi resurserna fel?

En rad debattörer har pekat på
att olika skatter som redan tas ut för
vårdändamål går till helt andra sek-
torer. Problemet förefaller – som vi
även tidigare framhållit – således
inte vara en för låg utdebitering, utan
att politikerna valt att prioritera and-
ra verksamheter än sjukvård (och
äldreomsorg).

Är man angelägen om att tillgodo-
se sjukvårdens resursbehov på lång
sikt bör man prioritera ekonomisk-
politiska åtgärder som främjar till-
växt – och dit hör definitivt inte höga
skatter. Utan tillväxt återstår bara
omfördelning av existerande resur-
ser, vilket i längden blir både smärt-
samt och ohållbart. •
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