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Vorführender
Präsentationsnotizen
Hej och välkomna till Intrum Justitias seminarium om hur snabba cash skapar jobbMitt namn är Annika Billberg och jag är kommunikationsdirektör på Intrum Justitia och kommer att leda er genom den kommande timmen, och efter seminariet serverar vi en lättare måltid här uppe.Till min hjälp har jag Intrum Justitias VD och koncernchef Lars Wollung som kommer att presentera några mycket intressant glädjande uppgifter men även dystra slutsatser från den europiska rapporten European Payment report om hur företag i 29 europeiska länder uppger att de påverkats av det rekordlåga ränteläget och hur snabba betalningar skapar jobb. Efter presentationen kommer vi att ta del av ett panelsamtal medEntreprenör Dan Olofsson Peter Strannegård, VD kundtjänst vid Fortum, Jessika Roswall, moderat riksdagsledamot, och den som skrev förra regeringens betänkande om möjlig lagstiftning kring betalningstider och Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank Men innan dess, jag sa att vi kommer kunna berätta vilken effekt det rekordlåga ränteläget haft på företagens investeringar. Och just för en stund sedan fick vi beskedet att Riksbanken XX XX. Anna Felländer, vad är din kommentar till Riksbanken besked? Tack Anna. Lars, detta är något som jag anar ligger i linje med det du kommer att presentera. Var så god 



EUROPEAN PAYMENT REPORT
2015

8 979 credit managers
29 European countries
775 respondents from Sweden
Survey conducted March-April 2015

2(14)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Under mars och april genomförde Intrum justitia en stor internationell undersökning – European Payment Report8 979 kreditchefer och motsvarande i lika många företag i 29 europeiska länder fick svara på frågor inom framför allt tre huvudområden.Företagen som ingår i undersökningen representerar ett tvärsnitt av de europeiska företagen och är representativa.



The effect of low interest rate on European 
companies

How would faster payments affect the 
possibility to increase employment?

Reasons for late payments

EUROPEAN PAYMENT REPORT
2015
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vi ställer varje år frågor till företag i hela Europa som handlar om betalningstider, andelen sena betalningar, avskrivningar, konsekvenser av sena betalningar, och orsaker till sena betalningar. På detta seminarium ska vi fokusera på tre områden i årets rapport. Dels har vi för första gången ställt frågor om konsekvenser av det låga ränteläget och det är ju en mycket dagsaktuell fråga i och med Riksbankens räntebesked tidigare idag. Dels ska vi diskutera de negativa konsekvenserna av sena betalningar och, å andra sidan, den fantastiska potentialen i att snabba upp betalningsflödena och motarbeta sena betalningar. Snabba cash är nämligen tydligt jobbskapande och detta behöver vi få en större medvetenhet om, både i näringslivet och i politiken.



THE LOW INTEREST RATE
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Och vi börjar med det som förvånade oss mest – men kanske borde vi ändå inte bli så förvånande när vi ser till konjunkturen och de utmaningar som företag står inför



HOW INVESTMENTS ARE AFFECTED 
BY THE LOW INTEREST RATE
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vi ställde frågan till 8 979 europeiska företag:Hur har det låga ränteläget – globalt – påverkat din verksamhet, även inkluderat credit managementOch i frågan kunde man välja det alternativ som stämde bäst med den egna verkligheten8 % säger att man ökat investeringarna i operationella tillgångar, alltså verksamheten7 % säger att man ökat investeringarna i forskning och utvecklingMen 4 % säger att man minskat investeringarna i just forskning och utvecklingOch 9 procent av de knappt 9 000 företagen i undersökningen säger att man minskat investeringarna i operationella tillgångar, alltså verksamhetenMen den övervägande majoriteten av de europeiska företagen säger att det låga ränteläget inte alls haft effekt…drygt 7 av 10 företag säger att den låga räntenivån inte bidragit till investeringar PLATS FÖR SLUTSATS OCH KONKLUSIONER 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
I Sverige är situationen snarlik. Men ännu mer anmärkningsvärd.9 % av de 775 svenska företag som ingår i undersökningen säger att man ökat investeringarna i operationella tillgångar, alltså verksamheten2 % säger att man ökat investeringarna i forskning och utvecklingMen 2 % säger att man minskat investeringarna i just forskning och utvecklingOch 3  procent av de 775 svenska företagen i undersökningen säger att man minskat investeringarna i operationella tillgångar, alltså verksamhetenMen den övervägande majoriteten av de europeiska företagen säger att det låga ränteläget inte alls haft effekt…drygt 7 av 10 företag säger att den låga räntenivån inte bidragit till investeringar PLATS FÖR SLUTSATS OCH KONKLUSIONER



FASTER PAYMENTS
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Vorführender
Präsentationsnotizen
I undersökningen frågade vi också företagen vilken betydelse  det skulle få för möjligheten att rekrytera om betalningar skedde inom den tid som avtalats.Alltså att man som kund höll vad man lovat. 



WOULD FASTER PAYMENTS FROM 
YOUR DEBTORS ENABLE YOUR 
COMPANY TO RECRUIT MORE STAFF? 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vart tredje europeiskt i undersökningen uppger alltså att det troligen, eller definitivt skulle göra det möjligt  att anställa fler om betalningarna skedde inom den tid som avtalatsVart tredje företag är enligt Eurostat cirka 8 miljoner företag I teorin skulle detta alltså innebära att om dessa företag anställde en person vardera då skulle 8 miljoner personer få jobb - och med en registrerad arbetslöshet på 24 miljoner inom EU så skulle detta så klart få en enorm effekt.�Och även i Sverige kan vi ana en mycket stor effekt av snabbare betalningar
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Vorführender
Präsentationsnotizen
13 procent av företagen, det motsvarar 85 000 svenska företag, säger att man troligen, eller definitivt skulle göra det möjligt  att anställa fler om betalningarna skedde inom den tid som avtalatsAlltså i teorin motsvarande 85 000 företag som säger att de skulle kunna anställa om betalningarna skedde i tid, att kunderna höll vad de lovade när man enats om betalningstiden.



REASONS FOR LATE PAYMENT
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vi har pratat både om dåliga nyheter - att det globala ränteläget inte lett till tillväxt Och så har vi pratat om goda nyheter  - att snabbare betalningar skulle göra det möjligt för företag att anställaNu kommer dock en till dålig nyhet - eller en  omvärldsanalys om man så vill.



MAIN CAUSES OF LATE 
PAYMENTS FROM CUSTOMERS
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vi frågade företagen vad de uppfattar som de främsta anledningarna till att man inte fick betalt i tid från kunderna, alltså andra företag, och resultatet är faktiskt nedslående – speciellt för Sverige vilket vi kommer att se.Och här ser vi svenska siffror i grönt, jämfört med siffror för företag från samtliga 29 Europeiska länder som ingår i undersökningen, här i grått. Totalen blir mer än 100 procent och det förklaras av att företagen kunnat svara på flera av påståendena.Inte så förvånande uppger många att finansiella svårigheter hos kunderna betyder att man inte får betalt70 procent av de europeiska företagen, och något färre, 65 procent av de svenskaUngefär ett av fem företag, 18 procent både av Svenska och europeiska företag uppger att konflikter och dispyter kring vad som levererats eller de tjänster som utförts leder till att man får betalt senare.Hittills har vi kanske inte blivit så överraskade av svaren, men att vart sjunde svenska företag – alltså 7 av 10 – anger att administrativ ineffektivitet  hos kunderna leder till senare betalningar är egentligen beklämmande Och här skiljer sig Sverige från övriga Europa där ett genomsnitt på 45 av företagen uppger att man drabbas av sena betalningar på grund av att rutinerna hos kunden inte fungerarKanske är det dags att omvärdera den svenska plikttrogna modellen  Men kanske det mest slående är att företagen mer eller mindre tvingar varandra att vara bank6 av 10 av de europeiska företag som ingick i undersöknigen uppger att kunden avsiktligen håller inne med betalningenOch i Sverige så är den påtvingade bankverksamheten  - om uttrycket tillåts – än mer omfattande. Knappt 7 av 10, 69 procent, uppger att främsta orsaken till att man får betalt för sent är att kunden avsiktligt bryter mot den överenskommelse man träffat. Att man inte håller det man lovat.Och slutsatsen jag drar är att  - visst man ska se om sitt hus. Men konsekvensen av detta blir att företagen tillsammans startar en negativ spiral. Nästan som katten på repet, repet på råttan och så vidare.För egentligen när vi ser konsekvenserna av den goda spiralen – där företagen hjälper varandra till god likviditet och möjlighet till expansion är så mycket bättre – finns egentligen ingen ursäkt för att inte betala.           



Small effect of the low interest rate
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IN SUMMARY
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Vorführender
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För att sammanfatta 82 procent av de svenska företagen som ingår i undersökningen säger att den låga räntan inte lett till ökade investeringar.13 procent av samma säger att de skulle kunna anställa fler om man fick betalt i tid - omräknat är det 85 000 företag som säger att de skulle kunna anställa.Administrativa brister och att man avsiktligt håller inne betalningarna är de vanligaste orsakerna till att svenska företag inte får betalt i tid.När vi ser konsekvenserna att den goda spiralen – där företagen hjälper varandra till god likviditet och möjlighet till expansion - är så mycket bättre finns egentligen ingen ursäkt för att inte betala. Särskilt inte när det handlar om att hålla den överenskommelse som man en gång enats om. Alltså att hålla det man lovat.ANNIKA TAR ÖVERTack Lars Får jag be panelen att komma upp och att Lars ansluter till den.Men Dan, när du hör det du just nu hörtLåga räntan ger väldigt låg effekt och företagen tvingar varandra att vara bank – hur reagerar du då….



WE ARE A CATALYST 
FOR A SOUND ECOMOMY
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Vorführender
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WE ARE A CATALYST FOR A SOUND ECONOMYThe purpose of Intrum Justitia is to facilitate business and help create sound economies by making trade simple, safe and fair. In a market economy, trade is the key to prosperity. Anything that facilitates the exchange of goods and services is therefore a good thing.     However, whereas ancient trade was built around the exchange of the goods itself – a cow for five sheep, a ball of silk for a bag of tea, a pair of shoes for a set of china – today most trade is carried out using money. Moreover, it is often done through credit, i.e. the payment takes place after the physical delivery of the goods or services.     The purpose of Intrum Justitia is to help make trade simple, safe and fair. The easier it is for money to change hands, and the smaller the risk that the buyer will not pay – the more likely trade will actually take place. And the more trade that takes place, the better it is for society, companies and individuals.    However, there is a limit to how relentlessly you can pursue trade. If you, for example, force the process of making a deal or of collecting a debt, you run the risk of disrupting relationships and hindering trade. That is why we see our company as a catalyst for a sound economy. This means helping both sides to make good on a deal and promoting long-term value-creating relationships between the parties.    Our role is not only to collect debt, but also to provide other financial solutions that stimulate trade and facilitate business such as aiding companies to find new customers or to make money move more efficiently. And to really succeed we have to work in a way that strengthens relationships and creates mutual benefits for all involved.     We are a catalyst for sound economies.
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