CORONAKRISEN & SMÅFÖRETAGEN

MEDLEMSENKÄT - CORONAKRISEN #2 - 2020

HUR FUNGERAR REGERINGENS
KRISPAKET FÖR SMÅFÖRETAGARE?
Många känner redan av omsättningstapp på 10-30 procent
hela 6 av 10 företag har tappat mellan 10 och 30 procent de senaste två veckorna resten har tyvärr tappat mer.Få
småföretag verkar ha klarat sig utan tapp.
Regeringens första krispaket riktades mot storföretagen
70 procent av småföretagen säger sig inte ha haft någon nytta alls av det första krispaketet. 20 procent ansåg att
möjligheten att skjuta upp moms och arbetsgivaravgift gjorde nytta för dem. endast EN på HUNDRA såg någon möjlighet
med de 500 miljarder som Riksbanken erbjöd bankerna.
Sänkt arbetsgivaravgift har flesta företagare varit glada för
I regeringens andra krispaket som riktade sig mot de mindre företagen listades 6 insatser. Och av dessa var sänkt
arbetsgivaravgift favoriten bland småföretagen. Hela 73 procent ansåg att denna kommer att göra god nytta för deras
företag. Mycket kritik i kommentarsfälten i enkäten riktar sig mot att det mesta som erbjuds är lån i olika former och att det
saknas ett enkelt stöd i som av kapital utan ränta.
90 procent av småföretagarna säger sig ställa upp för landet
PÅ frågan om företagen ställer upp för landet och kämpar med att erbjuda sin service och sina tjänster för landet svara r 9 av
10 att de såklart går det, hälften villkorar det med att de förväntar sig att regeringen nu ställer upp för dem.

Hur mycket har din omsättning fallit de senaste 2 veckorna?
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Staten har kommit med två krispaket för företagen som kritiserats av
Företagarförbundet då dessa inte gett mycket hjälp till småföretagare.
Vilken hjälp har du fått från de första krispaketen?
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Det nya krispaketet var äntligen riktat mot små företag.
Vilka insatser i detta, kommer att hjälpa dig?

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT (1 MARS- 30 JUNI)
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Ställer du som företagare upp för Nationen om regeringen ber dig att hjälpa till
med någon dig närliggande kunskap? (Du får mat och råd att behålla ditt hem)

Ja självklart

90 %
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Nej

Ja, om staten ställer upp för vårt företag

CORONAVIRUS

VILKA ANDRA INSATSER VILL DU SE FRÅN
REGERINGENS SIDA?
”Deltidsarbete med fyllnadstid från a-kassa”
”Riktade pengar till småföretag som efterskänks. Vi har betalat för
bankkrisen under 90talet nu är det dax att banker betalar
tillbaka ,sänkta räntor samt amorteringsfritt under en tid.”
”De som nu betalar ut skyhöga bonusar, löner, utdelningar mm
borde inte få stöd.”
”Ta bort hela arbetsgivaravgiften helt och skatten tills den största
krisen är över.”

”Sänkt moms på behandlingar från 25 % till 6 %, som träningshallar och Gym
har. Höj momsen på lyxvaror, lyxresor.”
”0 % ränta på krislån ”
”Agera snabbt”
”Jag tycker att det är fruktansvärt att man som Enskild firma inte får samma
hjälp som de som har AB får . Vad är skillnaden på att ha anställda för oss mot
AB”
”Tycker att hjälpen med sänka arbetsgivaravgifter är bra men att de borde varit
större och mer omfattande”

”Ta bort räntan betala ut lån direkt till småföretagen ”
”Arbetslöshetsersättning till enmansföretag/firmor. ”

”Masstestning, samt dämpa hysterin”
”Snabb och tydlig information om vad som gäller hur man söker de
olika insatserna.”

”Se oss småföretagare för det vi bidrar med i goda tider och ge oss möjligheter
att överleva dessa svårigheter lån av skattekonton skall vara ränte fria ett hån
att behöva betala 6 %”

”Slopad moms”

”Höj ROT avdraget till 50% och övre gränsen till 75000 Det ger en möjlighet i
stad eller glesbyggd ”

”Ta bort ockerräntan på uppskjutna skatteinbetalningar”

”Göra hanteringen med att söka stöd så lätt som möjligt”

”Att de beslut som tagits kommer igång så ersättningar kommer till
företagen.”

”Möjliggör att använda A-kassan under en kortare övergångsperiod! ”
”Ta bort arbetsgivaravgiften för alla företag under krisen. Sluta göra insatser
som bara ser bra ut på TV men som inte blir tillgängliga för företagen på riktigt”

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under mars månad via mailenkät till
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 6367 panelmedlemmar enkäten och 989
(15,5%) av mottagarna svarade på enkäten.

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936
arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla
småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt
betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver
levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

