
"Sverige drabbas hårdare än 
andra"  
En dyster Anders Borg mötte pressen efter att budgeten presenterats. "Det är fortfarande svårt att bedöma 
om vi passerat svårigheterna eller inte", sade han.  
Borg: "Värsta läget sedan depressionen" 
http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1246237.e24  
 
Det var en samlad men dyster finansminister som mötte pressen på onsdagsmorgonen efter 
att vårbudgeten presenterats. ”Arbetsmarknadsåtgärder är ingen mirakelkur mot 
arbetslöshet, men vi hoppas att den hjälper människor att inte fastna i arbetsösheten" sade 
han om de 10 miljarder kronor per år som satsas på de arbetslösa. 
 
Det finns en tendens att de långtidsarbetslösa knuffas ut från arbetsmarknaden när jobben väl kommer, 
sade Anders Borg.  

Han antydde samtidigt att den finansiella krisen kanske inte är över ännu och att Sverige, tillsammans 
med Tyskland och Finland, är de hårdast drabbade länderna.  

– Vi har kanske det värsta läget sedan depressionen. Det är fortfarande svårt att bedöma om vi passerat 
de finansiella svårigheterna eller inte, sade han.  

Klockan tio på onsdagen skulle budgetpropositionen lämnas till riksdagen och bli offentlig i sin helhet, 
även om stora delar av innehållet blev känt redan på tisdagen.  

Den fokuserar främst på den snabba försämringen på arbetsmarknaden. Regeringen räknar med att 
antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att stiga från 85 000 till 250 000 personer de 
kommande åren.  

Bara i år kommer 100 000 fler personer delta i jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa och 
ungdomar än vad regeringen räknade med i höstbudgeten.  

Anslaget till arbetsförmedlingens insatser och fler praktikplatser föreslås öka med 2,4 miljarder kronor. 
Regeringen bedömer också att statens kostnader för arbetslöshetsersättningar stiger med 6,6 miljarder 
under 2009, jämfört med höstbudgetens uppskattningar.  

Kostnaderna för Arbetsförmedlingen bedöms öka från 16 miljarder kronor 2008 till 42 miljarder 2011.  

Vårbudgeten presenterades inför en välfylld plenisal. Hans tal kom till stor del att handla om att det "inte 
finns några mirakel" för att lyfta Sverige ur krisen och att han vill vara ärlig om hur illa det är ställt.  

– Den finansiella krisen har ryckt undan mattan för människors framtidstro. Finanskrisen har slagit direkt 
mot vår basindustri på ett sätt som är dramatiskt. Vår industritradition, våra basnäringar och vår 
exportindustri gör att vi drabbas hårdare än andra, precis som Tyskland och Finland.  

– Vi ska värna de offentliga finanserna, kärnan i välfärden och säkra att arbetslösheten inte långsiktigt biter 
sig fast, sade han.  

Han varnade samtidigt för skattehöjningar och stora nedskärningar till följd av för snabba och stora 
offentliga stöd.  

– Staten har hårda nypor för att skydda skattebetalarnas pengar. Vi har tagit ansvar för fordonsindustrin, 
men inte för att täcka förluster i amerikanska jättebolag.  

– Herr talman, det är tuffa tider nu, men vi har tagit vårt ansvar, sade Borg.  

Thomas Östros, socialdemokraternas finanspolitiske talesman, gick till hårt angrepp efter Anders Borgs 
presentation av budgetpropositionen.  



– Hela budskapet är att det här med jobben, det kan man inte göra så mycket åt. Du som gick till val på 
just jobben! sade Östros och påminde Borg om att han för ett år sedan stått vid talarstolen och "viftat bort 
bekymren".  

– Regeringen har agerat som om högkonjunkturen skulle fortsätta för evigt. Ni sänkte skatten med drygt 85 
miljarder kronor. I år går staten med mycket stora underskott, men regeringen fortsätter att sänka skatten. 
Regeringen har inte förberett Sverige för en kris, sade Östros och krävde snara investeringar i jobb och 
utbildning.  

– Budgeten är kliniskt ren på investeringar för jobben. Det är ingen aktiv arbetsmarknadspolitik, det är 
passiv ersättning till arbetslösa, men inte en krona till yrkesinriktad utbildning, sade Östros i sin replik till 
Anders Borgs presentation av vårbudgeten.  

Han efterlyste också en europeisk finansinspektion som har befogenhet att agera över 
nationsgränserna. Thomas Östros tyckte dessutom att regeringen skulle bjuda in industrin för 
överläggningar och mer aktivt stödja den.  

– Du kommer till riksdagen utan förslag och har trängt ut 200 000 personer ut i arbetslöshet. Sänkta skatter 
på lånade pengar bör vi lägga åt sidan, sade Östros och riktade sig till Anders Borg.  
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