SMÅFÖRETAGEN

vill växa

– men kan de det?
Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014

bättre Konjunktur
– tuffaRE finansieringsvillkor
Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio småföretag
vill växa. Bankernas räntenivåer och krav på säkerhet gör det svårt att få finansiering.
Situationen har förbättrats sedan finanskrisen 2008, men det är fortfarande för många
företagare som inte kan förverkliga sina möjligheter att växa.
Utvecklingen pekar visserligen på att det gradvis blivit något enklare att få tillgång till
kapital sedan oktober 2012, men fortfarande är det betydligt fler som anger att det blivit
svårare jämfört med andelen som anger lättare.
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Siffrorna i denna graf
är ovägda, dvs. ej representativa för alla företag
med 1–49 anställda.
Övriga resultat är vägda.

om företagarnas panel
I Företagarnas panel ingår 4000 företagare. Drygt 30 procent har svarat på enkäten om finansiering i februari 2014. Resultatet är vägt så att det representerar alla
företagare i Sverige. Mer information på www.foretagarna.se/opinion
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Företagarnas finansieringspanel visar att det fortfarande är fler som anser att det
blivit svårare att få finansiering det senaste kvartalet, än som anser att finansieringsmöjligheterna lättat. Än mer bekymmersamt är att de svarande redan är etablerade
företag – hur ser det då ut för alla som går runt med drömmar om att starta företag?
Det bästa receptet för att ta ansvar för vår gemensamma framtid, är att skapa goda
villkor för företag att starta, expandera och anställa.
4 av 5 jobb skapas i företag med färre än
50 anställda.

Mer än var fjärde
företagare upplever
tuffare bankvillkor
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Vi ser främst två förklaringar till svårigheten att få bankfinansiering. Dels har de
tuffare kapitaltäckningskraven efter finanskrisen gjort att bankerna är ovilliga att låna
ut pengar utan att företagen skjuter till en stor andel eget kapital. Dels gör de höga räntenivåerna för företagslån det svårt för företagen att ”räkna hem” ett banklån.
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Mest anmärkningsvärt är emellertid att räntenivån,
så tydligt, skiljer sig mellan stora och små företag.

Ju mindre företag desto högre ränta för att utnyttja sin checkkredit. Det visar
Företagarnas verktyg Kreditcheck, där företagen kan ange och jämföra sin nyttjanderänta. Checkkrediten är ett vanligt finansieringssätt och det som bäst ger en indikation
på företagens förmåga till att få rörelsekapital. Företag som ska växa behöver ökad
likviditet för att hantera investeringar i personal, lager, lokaler, kunskap och marknadsföring. Det är därför både oförklarligt och oroväckande att de minsta företagens ränta,
i genomsnitt, är dubbelt så hög som de största företagens. De stora företagen, med mer
än 50 anställda, betalar i snitt 3,7 procent för sin checkkredit medan de minsta företagen betalar 8 procent.
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När Företagarna mäter räntan på checkkrediter så ligger den mellan 5,9 och 7,8
procent i landet. Med sådana räntenivåer är det svårt att räkna hem affärer. Det är dessutom anmärkningsvärt att den genomsnittliga nyttjanderäntan för checkkrediter skiljer
sig med närmre två procentenheter över landet. I Västernorrland är genomsnittet 7,84
procent medan det i Jönköping är 5,87 procent. Generellt så ligger Norrlandslänen 0,55
procentenheter högre än riksgenomsittet på 6,51 procent. Liknande resultat ser vi i de
SKOP-undersökningar som mätt ränteskillnader mellan företag.
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Tillväxthinder stoppar jobb och utveckling
Resultatet visar att småföretagarens finansieringsvillkor är för tuffa. Tyvärr
finns det fler tillväxthinder för småföretagare idag.
En fortsatt relativt svag konjunktur håller tillbaka lönsamheten och därmed minskar
möjligheten till egenfinansiering, som är det vanligaste sättet för företagstillväxt. Långa
betaltider, som i praktiken innebär att små företag får agera bank till större. En brist på
riskvilligt kapital, i Sverige har detta kapital i stor utsträckning slussats till fonder istället för att arbeta i företagen. Det är svårt för privatpersoner att bygga ett nytt företag
eller investera i andras. Den höga beskattningen av personaloptioner gör det svårt för
växande företag att rekrytera rätt medarbetare.
Det här behöver ändras. Varje utebliven investering, varje förlorad expansionsmöjlighet, varje missad affär innebär färre nya jobb, mindre arbetsgivaravgifter, lägre
inkomstskatter och högre kostnader för arbetslösheten.

Investeraravdraget
Investeraravdraget gör det lättare för
entreprenörer att hitta finansiering och
utveckla sitt företagande, därför att det
har blivit mer attraktivt för privatpersoner att köpa aktier i mindre bolag. Genom
investeraravdraget får den som investerar
15 procent av beloppet i skatterabatt.
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skapas i små företag
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