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Små- og mellemstore virksomheders likviditet igennem perioden april 2020
til januar 2021
Små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark er blev ramt på meget forskellig vis, og
i den forbindelse er det interessant at belyse faktorer, der har haft indflydelse på disse
virksomheders likviditet henover perioden april 2020 til januar 2021. Det er ligeledes også
vigtigt at konkretisere, hvilke faktorerder ikke har en effekt på likviditet. Overordnet set kan
det siges, at de godt 1000 virksomheder, som er indeholdt i vores longitudinale database, er
forholdsvis gode til at opretholde en sund likviditet igennem en krise. Det ses dog, at der er
nogle strategiske valg, som har en kortsigtet negativ indflydelse på virksomhedernes
pengebeholdninger. Hvad der springer mest i øjnene er, at nedskæringer og et ændret fokus på
bæredygtighed i perioden sommeren 2020 til julen 2020 har en påvirkning på virksomhedernes
likviditet. Nedenfor ser vi på disse og andre faktorer, der har betydning for SMV-likviditet. Vi
har specifikt spurgt virksomhederne om, hvor mange måneders likviditet de lå inde med i
henholdsvis april 2020 og januar 2021. Nedenfor ses hvordan likviditeten fordeler sig for
industrier og regioner.

Beskrivende box-plot for likviditet fordelt på industri
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Beskrivende box-plot for virksomhedernes likviditet fordelt på region
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Likviditet er vigtig for virksomheders evne til at imødekomme kortsigtede strategiske og
økonomiske beslutninger. At have likviditet betyder, at virksomheder på den korte bane kan
investere i goder eller imødekomme forpligtigelser, såfremt der skulle opstå et indtjeningsfald.
Ovenfor ses hvordan likviditeten fordeler sig for industrier og regioner.

Box-plottene herover portrætterer på tydelig vis, at de små og mellemstore danske
virksomheder generelt har fine likvide beholdninger. Der ses for de knap 1100 virksomheder
ikke nogen betydelig nedgang i likviditeten over perioden. Der er tegn på, at SMV’er
uafhængigt af industri eller region har formået at bibeholde deres niveau af likvide midler
igennem perioden.

Minianalyse for likviditet
Der er dog nogle enkelte situationer, hvor vores analyse for likviditet indikerer, at virksomheder
er blevet hårdere ramt end de resterende virksomheder. Vi finder, at virksomheder, der i løbet
af efteråret valgte at nedskære yderligere som følge af restriktionerne, er hårdere ramt på deres
likviditet, da Danmark atter lukkede ned i januar 2021. Der kan være flere forklaringer på dette.
En vigtig pointe her er, at virksomheder, som har været ramt hårdt på likviditeten på grund af
andre valg (se eventuelt analysen for: omsætning), valgte at nedskære i deres medarbejderstab
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først. Så de vælger at nedskære på et tidspunkt, hvor virksomheden bløder. Her er det vigtigt
at pointere, at de statslige hjælpepakker ikke har en indflydelse på denne sammenhæng.
Herunder ses analysen med de inkluderede variabler på likviditet.

Tabel X:

Ydermere finder vi, at virksomheder, som har haft et øget fokus på bæredygtighed hen over
efteråret, har mindre likviditet sammenholdt med virksomheder, der ikke har dette
fokusområde. Så på kort sigt har bæredygtige investeringer medført mindre likviditet for disse
virksomheder. Vi finder ligeledes, at et strategisk skift til decentralisering i perioden fra april
til januar også giver en mindre likviditet, end der ses hos de virksomheder, som bibeholdt en
centralisering. Disse investeringsformer er begge oftest langsigtede, hvor virksomhederne
bruger en ’upfront’ investering, som tilbagebetaler sig over en lang periode. Herunder ses
minianalysen.
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Tabel X: Minianalyse af likviditet for virksomheder der har et bæredygtighedsfokus i perioden
Når vi dvæler lidt ved SMV’ere fordelt på industri, ses det, at sammenholdt med andre
brancher’ havde fremstillingssektoren’ færre likvide midler i januar 2021. Der kan være mange
forklaringer herpå, men i 4. kvartal startede en global krise ift. råvarer og halvfabrikata, hvor
metaller og ædelmetaller, halvledere og mikrochips oplevede en øget efterspørgsel
sammenholdt med udbuddet. Virksomheder, som er afhængige af disse råvarer, har derfor
muligvis været nødsaget til at ændre deres kreditforhold, og har betalt for varer på et tidligere
tidspunkt, end de gjorde før corona-krisen ramte.
Lige så vigtigt er det at pointere, at likviditet ikke er påvirket af, om virksomhederne er
innovativt orienterede. Ligeledes finder vi ikke, at deres geografiske placering har betydning
for, om virksomhederne er ramt på deres likviditet.
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