NYT

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering
2009/2010
Generel erhvervsstatistik

FRA DANMARKS STATISTIK
Nr. 524 • 25. november 2010

Betydeligt flere firmaer søgte finansiering
Andelen af firmaer, der søgte finansiering, var betydeligt højere i 2009/2010 end i
2007. Samlet set søgte 44 pct. af de små og mellemstore firmaer finansiering inden
for 12 måneder i 2009/2010 mod 35 pct. i 2007. Det er et af hovedresultaterne i en
ny undersøgelse af virksomhedernes adgang til finansiering, som Danmarks Statistik
har gennemført.
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Stigning i alle brancher
Stigningen gjaldt på tværs af samtlige brancher. I 2009/2010 søgte mere end halvdelen (52 pct.) af firmaerne inden for industri finansiering, mens kun 42 pct. søgte i
2007. Inden for bygge og anlæg samt handel og transport mv. steg andelen fra 34 pct.
i 2007 til hhv. 40 og 42 pct., og inden for information, kommunikation og videnservice steg andelen fra 31 til 41 pct.
Stigning i alle finansieringsformer
Stigningen gjaldt ligeledes på tværs af finansieringsformer. I 2009/2010 søgte 24 pct.
af virksomhederne lånefinansiering, mens kun 19 pct. søgte i 2007. 30 pct. søgte andre former for finansiering, der eksempelvis omfatter kassekredit og leasing, mod 22
pct. i 2007. Andelen af firmaer, der søgte egenkapitalfinansiering, steg fra 3 til 6 pct.
Betydeligt mindre andel opnåede lånefinansiering i banker og sparekasser
Af de firmaer, der søgte lånefinansiering i den enkelte periode, faldt andelen, der
fuldt opnåede den ønskede lånefinansiering fra banker og sparekasser. I 2007 søgte
70 pct. af de firmaer, der ville opnå lånefinansiering, den i banker og sparekasser og
opnåede den fuldt ud. Blot 6 pct. fik ikke eller kun delvist den søgte lånefinansiering
fra banker og sparekasser. I 2009/2010 udgjorde de firmaer, som opnåede den søgte
lånefinansiering fuldt ud i banker og sparekasser blot 38 pct. af samtlige firmaer, der
søgte lånefinansiering. Til gengæld var det en betydeligt større andel (31 pct.) af de
firmaer, der søgte lånefinansiering, som ikke eller kun delvist opnåede denne fra
banker og sparekasser.

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/16294

Udfald af søgt lånefinansiering fra udvalgte lånefinansieringskilder
Pct. af firmaer, der søgte lånefinansiering i perioden
100
80
60
40
20
0
2007
2009/2010
Banker/sparekasser

2007
2009/2010
Realkreditinstitutter

Fuldt opnået

Delvist opnået

2007
2009/2010
Ejere/direktører
Ikke opnået

2007
2009/2010
Andre lånekilder

Lånefin. ej søgt fra kilde

Forsøg på at opnå finansiering. Andel af alle firmaer
Egenkapitalfinansiering

Lånefinansiering
2007

2009/2010

2007

Andre former for
finansiering
2009/2010

2007

2009/2010

6

22

30

pct.

Søgt

19

24

3

Udfald for søgte lånefinansieringskilder. Firmaer, der søgte lånefinansiering i perioden
Realkreditinstitutter

Banker og sparekasser
2007

2009/2010

2007

70
4
2
24

38
17
14
30

22
1
1
76

Ejere og direktører

2009/2010

2007

2009/2010

22
6
9
63

14
1
1
84

20
6
3
71

pct.

Fuldt opnået
Delvist opnået
Ikke opnået
Ikke søgt lån fra kilde

Mere information

Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort mere detaljeret 22. december 2010 i temapublikationen Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, der også vil blive tilgængelig på vores temaside om iværksætteri (www.dst.dk/ivaerk). Der offentliggøres ikke tal i
Statistikbanken.

Kilder og metoder

Der er tale om en lovpligtig spørgeskemaundersøgelse blandt firmaer inden for markedsmæssige erhverv og udvalgte brancher (DB07 21-grupperingerne C, F, G, H, I, J, L, M, N), som
havde mellem 5 og 249 ansatte i 2005, 5 eller flere ansatte ultimo 2009, og som var aktive i
2008 og ved fastlæggelse af population og stikprøve i marts 2010. Resultaterne er baseret på
2.265 besvarelser, der repræsenterer en population på 13.990 firmaer.
Ud fra et ønske om at få så aktuelle resultater som muligt dækker 2009/2010 perioden medio
2009 til medio 2010 og altså ikke to kalenderår.
Der skelnes i undersøgelsen mellem tre former for finansiering. Lånefinansiering er gæld, der
skal tilbagebetales, og omfatter eksempelvis lån fra banker, sparekasser og realkreditinstitutter,
finansieringsselskaber eller fra firmaets ejer(e). Lånefinansiering omfatter ikke overtræk og brug
af kassekredit, der indgår under andre former for finansiering. Egenkapitalfinansiering er finansieringsmidler eller andre værdier, der gives til gengæld for ejerskab i firmaet. Andre former for
finansiering omfatter bl.a. leasing, overtræk og kassekredit, handelskredit, mv.

Næste offentliggørelse

Der er ikke planlagt flere offentliggørelser.
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