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En viktig förutsättning för före
tagens tillväxt och konkurrenskraft
är korta betaltider. Trots detta
har betaltiderna i Sverige ökat de
senaste tio åren. Särskilt proble
matiskt är det för små och medelstora företag.
Ett av fyra företag uppger att långa betaltider
hotar deras överlevnad.¹ Ska svenska företag
kunna konkurrera internationellt måste vi skapa
bra förutsättningar för tillväxt, innovation, export
och värdeskapande. För att lyckas med det
krävs det ett företagsklimat som återspeglar en
långsiktighet och balans i avtalsvillkoren.
Sverige har, som en direkt följd av ett direktiv
från EU-kommissionen, redan infört förändring
ar i lagstiftningen som innebär att fakturor ska
betalas inom max 30 dagar. Lagen har till syfte
att komma till rätta med problemet med långa
betaltider och effektivisera betalningsflöden.
För offentliga beställare är lagen tvingande. När
det gäller det privata näringslivet kan däremot
längre betaltider avtalas om leverantören
uttryckligen godkänner detta. Den
här luckan i lagen har lett till att företag
i dominerande ställning i många fall
tvingar fram långa betaltider. Leveran
tören tvingas då agera bank åt företag
som borde klara sin finansiering på annat
sätt. Detta ökar riskexponeringen, skapar
likviditetsbrist, sätter upp hinder för tillväxt
och försämrar effektiviteten på marknaden.
Dessutom leder långa betaltider till åtskilliga
miljarder i kundförluster i Sverige varje år.
Svenska Teknik&Designföretagen har
här identifierat tre viktiga skäl till varför långa
betaltider är skadliga för svensk ekonomi och
sysselsättning.
¹ European payment report, 2016, Intrum Justitia

1
Kundens
likviditetsproblem
tvingas på
leverantören
Problemet uppstår när ett företag tvingar
fram långa betaltider för att klara sitt
eget kassaflöde. Företagen utnyttjar en
dominerande ställning på marknaden
och använder leverantörer som ”bank”
genom att förlänga betaltiderna. Kundens
likviditetsproblem tvingas då på leveran
tören, vilket leder till kundförluster, minskade
investeringar och svårigheter att klara
löpande utgifter som löner och skatter.

2 3
Hämmar tillväxt
och jobbskapande

Försämrad effektivitet
och ökat risktagande

Långa betaltider leder till minskade jobboch tillväxtmöjligheter, för svenska företag.
De tidigare nämnda problemen med
överförda likviditetsproblem hämmar före
tagens tillväxt och möjlighet att anställa och
expandera. Detta gäller framförallt de små
och medelstora företagen. Långa betaltider
leder till stora förluster för företagen, som i
vissa fall tvingas lägga ner sin verksamhet.
Ett av fyra företag uppger att långa betaltider
hotar deras överlevnad. Den svenska
företagsstrukturen består framförallt av små
och medelstora företag, som genom detta
hämmas av andra företags särintressen.
Små företag har stor betydelse för svenskt
jobbskapande och långa betaltider slår
därför direkt mot den svenska syssel
sättningen.

Långa betaltider fördröjer transaktioner
och minskar marknadens effektivitet, vilket
försämrar konkurrenskraften. Till stor del är
långa betaltider ett resultat av kortsiktighet,
intern styrning och kassaflödeshantering.
Företagens ägare och styrelse borde sträva
efter långsiktig avkastning och en hållbar
tillväxt. Att ett företag gör sig beroende
av att låna pengar av sina leverantörer
innebär att ägarna utsätts för okontroller
bar risk. Samtidigt som det undergräver
möjligheter för leverantörsledet att bibehålla
konkurrenskraft.

ETT AV FYRA FÖRETAG
UPPGER ATT LÅNGA
BETALTIDER HOTAR DERAS
ÖVERLEVNAD.”

SVERIGE BEHÖVER
TYDLIGA SPELREGLER
DÄR FÖRETAG – STORA
SOM SMÅ – KONKURRERAR
PÅ LIKA VILLKOR.”

Sverige behöver tydliga
spelregler där företag
– stora som små –
konkurrerar på lika villkor.
För att uppnå detta krävs:

En bred överenskommelse i näringslivet
för att korta betaltiderna
 tt företagsklimat och en affärsetik som uppmanar
E
till dialog och balanserade avtalsvillkor
Tydlig lagstiftning som främjar en fungerande
marknad och hållbara affärsrelationer
Läs mer på std.se/stallningstaganden

