Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2020-02-18

–

Motion angående att utreda effektiviteten gällande offentlig finansiering och riskkapital för privat
näringsliv

Att goda förutsättningar för företagande och näringsliv skapas är de flesta eniga om. Det finns dock en risk
att välviljan i att skapa bra möjligheter för företag att växa och utvecklas i stället suboptimerar möjligheten
för detta. I regioner och kommuner drivs olika offentliga projekt som har till uppgift att stötta företag med
riskkapital och finansiering. Trots den goda viljan i detta har studier visat att detta inte alltid är ett effektivt
sätt att stötta företag med offentliga medel. Det inte bara riskerar att offentliga medel går till projekt som
inte kommer att bli lönsamma, utan det innebär också en betydande risk att lönsamma företag genom sina
skatter får vara med att betala för företag som kan komma att skapa ojämna konkurrensfördelar och på så
sätt i längden urholka vårt näringsliv.

I grunden handlar det om marknaden eller det offentliga har bäst förutsättningar att hitta och stötta projekt
som kan bidra till att utveckla näringslivet och skapa föreutsättningar för arbetstillfällen och välfärd. Det
finns en uppenbar risk att det offentligt inte är bäst på att allokera riskkapital då det i grunden inte är ens
egna pengar som man investerar. Risken finns även att projekt som inte borde få kapital får det i avsaknad
av bra och potentiellt lönsamma projekt, det vill säga en klassisk fråga om budgetmaximering och att
använda den budget man fått för att inte stå utan budget kommande år.

Det är så lätt att som politiker stå för att man satsar och skapar institutioner för satsningar på näringslivet.
Då visar att man vill väl. Att i stället begränsa offentliga satsningar i riskkapital och finansiering kan vara
svårare att motivera och visa på att det faktiskt kan leda till bättre förutsättningar för näringslivet. Att det
sedan kan råda brist på privat riskkapital är en annan fråga, som dock inte kan bortses ifrån. Om politiken
istället skulle fokusera på att skapa en bättre näringspolitik, det vill säga minska den administrativa bördan,
göra det enklare och billigare att anställa, sänka skatter samt satsa på bostäder och infrastruktur kan
resurser till investeringar frigöras genom potentiellt ökad lönsamhet i företagen.

Politikens försök att lösa marknadsmisslyckanden riskerar att skapa politikmisslyckanden. Offentlig
finansiering av näringslivet kan mycket väl vara ett sådant område.

•

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att utreda om offentlig finansiering av näringslivet
verkligen bidrar till de effekter som finansieringen är avsedd leda till.

•

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att vara restriktiva i offentlig finansiering och riskkapital
till näringslivet och i stället fokusera på en näringspolitik som bidrar till att näringslivet kan utvecklas
med goda förutsättningar för att skapa resurser till finansiering och lönsamhet med sund
konkurrens.

•

Jag yrkar på att Moderaterna i Skövde ska sända motionen till förbundsstämman med hemställan
om vidare befordran till partistämman.
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Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Motionen är svår att förstå och i vissa delar motsägelsefull.
Motionären inleder med att ifrågasätta lämpligheten i offentlig finansiering från ett
kompetensperspektiv. Därefter vill motionären att politiken, som alternativ till offentlig
finansiering, skall fokusera på att skapa en bättre näringslivspolitik för att minska
företagens administrativa börda. I yrkandena första attsatsen vill motionären utreda
effekten av offentlig finansiering för att sedan i andra attsatsen, innan effekterna är
utredda, yrka på att Moderaterna skall verka för en restriktiv hållning till offentlig
finansiering.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

