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Budgetkrav: 8 miljarder i satsningar för 
moderna företag 
Företagen kommer vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen i Sverige i 

coronakrisens spår. Att satsa på företagen är att värna om arbetstillfällen och 

välfärden. Därför föreslår Liberalerna ett kraftfullt företagspaket med sänkt 

bolagsskatt i höstens budget. 

Coronakrisen innebär att Sverige och omvärlden står i ett nytt läge. Det finns en del tecken på 

ljusglimtar i svensk ekonomi, men företagen är fortsatt pessimistiska om framtiden och 

arbetslösheten riskerar att bita sig fast. Världsekonomin går på sparlåga, och då drabbas svenska 

exportföretag. Den kraftiga nedgången i BNP det andra kvartalet i Sverige hänger ihop fallande 

export och hushållens minskade konsumtion. Sverige förväntas gå in en djup och långvarig 

lågkonjunktur. Konjunkturinstitutet bedömer att den blir djupare än finanskrisen i början av 90-

talet. Det rapporteras om att ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa samt att 

långtidsarbetslösheten går mot nya rekordhöga nivåer. 

I det här läget finns det röster som hörs för att höja skatterna för företag. Det är mycket allvarligt. 

Varje signal om höjda skatter för Sveriges företagare skrämmer bort företag från att investera.  

Liberalerna väljer en annan väg. Partiet har tidigare aviserat att vi vill se skattesänkningar på jobb 

och företagande i storleksordningen 30 miljarder i höstens budget. Företagen är jobbskaparna och 

måste värnas i återstarten av Sverige. Företagen måste stimuleras till att våga investera, och det 

måste bli enklare och billigare att anställa. Så säkrar vi välfärden alla värnar om. 

Sverige är ett litet, exportberoende land som verkar på en global arena. Vi grundar därför vårt 

välstånd på att vara en kunskapsnation på en global marknad där kunskap, kompetens och forskning 

är viktiga konkurrensfördelar. Vi måste vara rustade för detta. Efter finanskrisen tog det ändå till 

2014 innan företagens investeringar i forskning och utveckling var på samma nivå som före 2008. 

Detta är ett förlopp som inte får upprepas. När företagens investeringar minskar påverkar också 

produktiviteten negativt. Men de är också avgörande för jobben. Sverige är en modern 

kunskapsekonomi där industri- och tjänstesektor hänger ihop. Många växande kunskapsintensiva 

företag är beroende av att andra företag investerar. Näringslivet behöver dessutom innovationskraft 

för att kunna vara med och lösa de samhällsutmaningar vi står inför, som klimatkrisen.  

Liberalerna ser att akuta krisåtgärder här och nu behöver kombineras med reformer som gör att 

företag vågar investera och som ger företagen kraft till att satsa på forskning och utveckling. Det är 

av yttersta vikt att skattesystemet gynnar företagande och investeringar. Inför höstens 



 

 

 

 

 

budgetförhandlingar föreslår Liberalerna ett företagspaket med kraftfulla skattesänkningar och 

reformer för framtidstro, investeringar och tillväxt.  

SÄNK BOLAGSSKATTEN.   

Sverige måste ha internationellt konkurrenskraftiga bolagsskatter. Bolagsskatten påverkar 

företagens vilja att investera och har därmed stor betydelse för jobben. En bolagsskattesänkning nu 

är mycket läglig och bör genomföras i höstens budget. Beräknad kostnad är cirka 7 miljarder. 

STÄRK FOU-AVDRAGET.   

Goda villkor behövs för företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är en viktig del i att 

stärka vår position som kunskapsintensiv nation. FoU-avdraget är nedsättningen av 

arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i företag. Detta 

behöver förstärkas. Beräknad kostnad är cirka 500 miljoner.  

FÖRBÄTTRA EXPERTSKATTEN.   

Att utländska experter och forskare har möjlighet att arbeta i Sverige och betala lägre skatt gör det 

möjligt för Sverige att konkurrera om kvalificerade personer och det gynnar svensk forsknings 

konkurrenskraft. Expertskatten behöver göras mer förmånlig för att vi ska kunna ha goda 

förutsättningar att attrahera rätt kompetens. Det kan exempelvis handla om att utvidga tiden och 

vilka arbetstagare som har rätt till det. Beräknad kostnad är cirka 500 miljoner.  

Företagspaket innefattar reformer och satsningar på 8 miljarder kronor.  

Om vi hanterar krisen utan att stora konkurser så uppstår goda möjligheter för svenska företag att 

expandera och öka sina marknadsandelar när den globala ekonomin vänder. Företagen kommer att 

vara navet i återhämtningen. Det är med goda förutsättningar för entreprenörskap, investeringar och 

företagsamhet vi bygger ett starkt Sverige. Liberalerna kommer i höstens budgetförhandlingar att 

kräva satsningar på företag. Att satsa på företagen är att satsa på tillväxt, jobb och välfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


