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Små- og mellemstore virksomheders 
investeringer halter voldsomt   
 
En fjerdedel af de små og mellemstore virksomheder er udfordret af 
mangel på risikovillig kapital. Samtidig ligger niveauet for deres 
investeringer temmelig lavt. Det kan sætte en stopper for udbredelsen 
af ny teknologi og kan dermed virke som en bremse på både vækst og 
beskæftigelse. 
 
En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter på små- og mellemstore 
industrivirksomheder viser, at hver fjerde af dem arbejder på en virksomhed, der er udfordret af 
mangel på kapital. Det er en stigning i forhold til de to seneste år.   
 
Hovedkonklusioner 

- Tal fra Danmarks Statistik viser, at både de samlede investeringer og 
maskininvesteringerne i små- og mellemstore virksomheder ligger markant under 
niveauet i 2000. 

- Samtidig vurderer 25 pct. af tillidsrepræsentanterne på SMV’erne i industrien, at den 
virksomhed, de arbejder på, er udfordret af mangel på kapital – det er en stigning på syv 
procentpoint i forhold til 2015. 

- SMV’erne der mangler kapital, arbejder i mindre grad målrettet med at implementere ny 
teknologi  

 
Det ser sløjt ud med investeringerne i de små- og mellemstore industrivirksomheder i Danmark. 
 
Mens de store industrivirksomheder ligger henholdsvis 20 pct. og 30 pct. over niveauet fra 
2000, når man betragter de samlede investeringer og maskininvesteringerne, så er billedet langt 
mere dystert, når man betragter de små- og mellemstore virksomheder. 
 
I de små og mellemstore industrivirksomheder ligger de samlede investeringer godt 30 pct. 
under niveauet fra 2000. Og kigger man nærmere på maskininvesteringerne, så ligger de 
næsten 40 pct. under niveauet fra 2000. Tallene er gengivet i figur 1a og figur 1b. 
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Anm.: Maskininvesteringerne består af investeringer i ”produktionsanlæg og maskiner” og ”immaterielle anlægsaktiver”. Indekset er 
udregnet ud fra maskininvesteringerne i løbende priser.  
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGN2 og egne beregninger. 
 
Det billede, der tegnes af investeringerne, går igen når Dansk Metals tillidsrepræsentanter i 
industrien skal give deres vurdering af de udfordringer, som ’deres’ virksomheder står overfor. 
 
25 pct. af tillidsrepræsentanterne på små- og mellemstore virksomheder peger på mangel på 
kapital/begrænset adgang til finansiering som en udfordring. Det er en stigning på 7 
procentpoint siden 2015. Til sammenligning er det 12 pct. af tillidsrepræsentanterne på store 
virksomheder, der fremhæver samme udfordring. Her er niveauet uændret i forhold til 2015. 
Tallene er gengivet i nedenstående figur 2. 
 
Figur 2. Er din virksomhed udfordret af mangel på kapital/begrænset adgang til finansiering  

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2015, april 2016 og maj 2017. 
 
Manglende investeringer adresseres også i den seneste vismandsrapport1, hvor det 
dokumenteres, at de lave investeringer har bragt K/L-forholdet2 i økonomien ned. Hvis ikke der 
kommer gang i investeringerne kan de få konsekvenser for fremtidens produktivitet og dermed i 
sidste ende den økonomiske vækst. 
                                                   
1 Diskussionsoplæg til møde i Det Økonomiske Råd tirsdag den 10. oktober 2017, side 29-30. 
2 Forholdet mellem kapital og arbejdskraft i økonomien. 
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Denne pointe understreges også af, at tillidsrepræsentanterne i Dansk Metal rapporterer, at de 
virksomheder, der mangler kapital og dermed også investeringer, har et mindre fokus på 
implementering af ny teknologi. 
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