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Statliga kreditgarantier

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statliga kreditgarantier.

Motivering
De flesta företag är i behov av krediter av olika slag för att finansiera sin
verksamhet. Banker och andra kreditinstitut lämnar krediter, men även staten
har en roll som finansiär i form av Almi. Det är viktigt att vi har ett företagsklimat och en skattelagstiftning som underlättar i så stor utsträckning som
möjligt för enskilda att starta företag och finansiera dessa. Här kommer svårigheterna in för många småföretag som är på uppgång och som inte har uppnått någon större lönsamhet eller eget kapital. Många företag har inte heller
tillgångar som kan fungera som säkerheter vid kreditgivning.
Almi har en kompletterande roll på marknaden, vilket innebär att Almi ska
täcka kapitalbehovet för företag som inte kan få lån på den ”reguljära” kapitalmarknaden. De tar helt enkelt risker där andra privata aktörer inte kan gå in
och ta dessa, och för att kompensera detta tar även Almi ofta ut en ränta som
är högre än den vanliga bankräntan.
Almi anser att när man går in och delar risken med en privat bank så finns
det en större vilja från banken att gå in med ett lån till företag som i normala
fall inte hade erbjudits lån. Det är klart att privata banker ser en mindre risk i
att låna ut till ett företag som kompletterar sitt kapitalbehov hos en annan
långivare. Men ofta är det brister i säkerheterna som gör det omöjligt för
bankerna att svara för hela företagets kreditbehov.
Vi anser att kapitalbehoven som uppstår på den privata marknaden i så stor
utsträckning som möjligt ska finansieras av den privata marknaden. Men det
finns också en önskan att staten ibland kan gå in och komplettera dessa för-
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hållanden för att underlätta just för de företag som kan ha det svårt att finansi-

O k ä n t n a m n p å era sin verksamhet och som idag är kunder hos Almi.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Det nuvarande förhållandet att Almi har en ”bankverksamhet” är onödig.

Det vore bättre om den privata marknaden ordnade med finansieringen till de
privata företagen, men där behoven uppstår så ska staten i form av Almi
kunna gå in med statliga kreditgarantier. De statliga kreditgarantierna skulle
bli ett bra komplement till de säkerheter som företagen nu har till sitt förfogande i form av företagsinteckningar och pantbrev.
Vi anser att regeringen i framtiden ska beakta och överväga att införa ett
kreditgarantisystem som här beskrivits.
Stockholm den 2 oktober 2008
Bertil Kjellberg (m)
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Jan-Evert Rådhström (m)

