Thorbjørn Baum, konsulent
thob@di.dk, +45 2328 9685

JULI 2017

Stadig forskel på store og små virksomheder,
når de går i banken
Virksomheder med under 50 ansatte synes det er blevet
nemmere og billigere at låne penge. De oplever dog stadig
sværere vilkår end de større virksomheder. Derfor bør det
gøres mere attraktivt at investere i de små virksomheder,
så flere små virksomheder får styrket egenkapitalen. Et
vigtigt indsatsområde for sensommerens forhandlinger
om en vækstpakke.

Stadig forskel på store og små virksomheders
finansieringsoplevelse
Andel af virksomheder, der synes adgangen til og pris på kapital er god
eller meget god
Pct.
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Kilde: DI's virksomhedspanel, primo 2017
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Forskel i vurderingerne
af finansieringsklimaet
mellem de store og små
virksomheder

Det ser grundlæggende godt ud med mulighederne for at låne
penge, og det koster ikke en bondegård. Selv om de små
virksomheder er blevet mere tilfredse i juni, er der stadig forskel i
vurderingerne af finansieringsklimaet mellem de små og de store
virksomheder.

..., men de små virksomheder er dog ikke negative

Og denne forskel er stadig markant, selv om andelen, der synes godt
om finansieringsklimaet blandt de små virksomheder nu er på sit
højeste siden finanskrisen. Lidt over halvdelen mener, de kan låne
penge på gode vilkår.
Blandt virksomhederne med over 50 ansatte er det næsten 3 ud af
4, der synes godt om finansieringssituationen. Det tegner et generelt
billede, at de større virksomheder er mere positive i forhold til finansieringsklimaet end de små. Over de seneste år er der i gennemsnit 14 procentpoint flere af de større virksomheder, der er glade for
finansieringssituationen.

De store er mere positive sammenlignet med de små
Forskel i andelen af virksomheder med over og under 50 ansatte, der
synes godt eller meget godt om adgangen til og prisen på kapital
Pct. point
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Kilde: DI's virksomhedspanel, primo juni 2017

Flere ting gør virksomhederne forskellige
Store og små virksomheder er heller ikke ens og derfor er det ikke
unaturligt, at de har forskellige vurderinger af finansieringsklimaet.
Og det er heller ikke sådan at de skal have den samme opfattelse af
finansieringsklimaet.
Solide virksomheder har
nemmere ved at låne
penge

Blandt andet viser flere studier, at solide virksomheder har
nemmere ved at låne penge1. De store virksomheder er ofte mere
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DI analyse: ”Gode muligheder for at låne penge i hele landet”
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solide, sammenlignet med de små, hvilket taler for, at de større
virksomheder synes bedre om finansieringssituationen end de
mindre.
Større virksomheder har
flere aktiver til at stille i
pant for et lån

Større virksomheder har også generelt flere aktiver som maskiner
og bygninger, som de kan stille i pant for et lån. Derfor er bankerne
overordnet set mere tilbøjelige til at låne større virksomheder
penge. Dette er også medvirkende til, at flere store virksomheder synes godt om finansieringsklimaet.

Virksomheder med en større sum af aktiver synes bedre om
finansieringsklimaet
Gennemsnitlige balancesum (aktiver i alt) inden for hver af de tre svarkategorier
Mio. kr.
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Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2016, NN Markedsdata og DI-beregninger.

Derudover tager de større virksomheder ofte større lån, og det
betyder, at de får en lavere rente på lånet. Den gennemsnitlige rente
for et lån under 7,5 mio. kr. er over 1 pct. point højere end et lån på
over 7,5 mio. kr.
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Højere rente når virksomhederne låner færre penge
Pct.
5
4
3
2

1
0

2011

2012

2013

Udlånrente (alle lånestørrelser)
Udlånrente (over 7,5 mio.)

2014

2015

2016

2017

Udlånrente (under 7,5 mio.)

Anm: Udlånsrenten er fra MFI sektoren ekskl. Nationalbanken på nye lån til ikke-finansielle virksomheder og er
opgjort som månedsgennemsnit. Siden oktober 2013 er det muligt at opdele på lånets størrelse, hvor
hovedparten af lånene er over 7,5 mio.
Kilde: Nationalbanken.dk

Hvis de mindre virksomheder skal vækste og vokse sig store, er det
afgørende, at de har adgang til den kapital, der kan gøre det muligt.
En nylig DI-undersøgelse viser, at mens de store virksomheder de
senere år har investeret betydelige beløb i nyt udstyr til
medarbejderene, går det langt mere trægt i de mindre
virksomheder. Samlet set vurderer DI et investeringspotentiale på
30 mia. kr.2

2

DI- analyse: ”Private investeringer kan løftes med 30 mia. kr.”
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Store virksomheder investerer mere
Investeringer pr. beskæftiget (årsværk) i private byerhverv ekskl. råstof og forsyning samt
ejendomshandel og udlejning, ifølge regnskabsstatistikken
1.000 kr. pr.
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Kilde: Danmarks Statistik

Lempelser af reglerne
for investering af pensionsmidler, vil gavne de
små virksomheder

Derfor er det vigtigt, at det gøres økonomisk mere fordelagtigt at
investere i små- og mellemstore virksomheder gennem en en mere
enkel og attraktiv aktie- og kapitalbeskatning. En stærkere
egenkapital er et vigtigt fundament for yderligere lånefinansiering.

