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Av de sttarkt tillv
växtorien
nterade S
SMF-före
etagen vä
äntar sig
g 73 % en
n
konjunk
kturförbä
ättring
n färsk barom
meter har de
e små och m
medelstora fö
öretagens konjunkturförrväntningar
Enligt en
förbättratts, och den djupaste ekonomiska svvackan verk
kar vara förb
bi. Särskilt poositiva är uts
sikterna
bland de
e starkt tillväxxtorienterad
de företagen
n. Av dem vä
äntar sig 73 procent en
konjunkturförbättring
g under det kommande
k
året. Av dem
m ämnar två
å tredjedelarr utöka sin personal,
p
procent vänta
ar sig att deras omsättn
ning kommerr att öka und
der det komm
mande året..
och 91 p
o näringsm
ministeriets särskilda ra
apport om sttarkt
Uppgifterna framgårr av arbets- och
MF-företag som
s
publice
erades den 16
1 februari 2016
2
samtid igt som den
n
tillväxtoriienterade SM
riksomfattande SMF
F-företagsbarometern off
ffentliggjorde
es. I ANM:s rapport besskrivs de starkt
MF-företage
ens profil, ko
onjunkturutsikter, interna
ationaliserinng, finansiella
a
tillväxtoriienterade SM
situation och digitalissering.
ästan 6 000 SMF-företag
g som svara
at på SMF-fö
öretagsbarometern är åttta procent starkt
s
Av de nä
tillväxtoriienterade fö
öretag. Störs
st representa
ation av tillvä
äxtorienterade företag ffinns det inom
området kunskapsin
ntensiva tjänster, där de utgör över 11 procent av
a alla företaag. Den näs
st största
de utgör 10 procent
p
av alla
a företag.
andelen finns bland industriförettagen, där d
e företagen är ofta unga
a. Av dem har
h nästan 80
0 procent grrundats på 2000–
2
De tillväxxtorienterade
talet och hälften und
der detta årtionde. Av allla SMF-före
etag har 55 procent
p
grunndats under detta
de.
årtusend
e företagen är enligt alla
a mätare me
er internationella än anddra SMF-förretag.
De tillväxxtorienterade
Direkt exxport utomla
ands bedrevs
s av nästan en tredjede
el av de tillvä
äxtorienteradde företagen
n,
medan m
motsvarande
e siffra bland
d alla SMF-fföretag är en
ndast cirka en
e åttondel.
e företagens
s internation
nalisering bliir allt starkarre. I förra åre
rets barometter
De tillväxxtorienterade
uppgav 4
45 procent att
a de behöv
vde använda
a sig av interrnationaliserringstjänsterr, medan andelen i
år hade ö
ökat till 50 procent.
p
edel av SMF
F-företagen hade
h
för avssikt att använda sig av extern
e
finanssiering unde
er det
En femte
komman
nde året. Bla
and de starktt tillväxtorien
nterade före
etagen var motsvarande
m
e andel unge
efär
hälften. D
De starkt tillvväxtorienterade företage
en använde
er oftare än andra
a
företaag finansierin
ng för
utvecklin
ngsprojekt occh internatio
onalisering.
omin är det positivt
p
att S
SMF-företage
en betydligt mer sällan ään i fjol söke
er
Med tankke på ekono
finansierring för att an
nvändas som
m driftskapittal. Av de tillväxtorienterade företaggen sökte nu
u cirka
40 proce
ent finansieriing för att an
nvändas som
m driftskapittal. För ett år sedan var andelen
45 proce
ent.
h vuxit långsamt bland SMF-företagen under det
d senaste ååret, trots attt
Näthandeln verkar ha
na att satsa på näthande
eln var allmä
änna redan för ett år sedan. Av de ttillväxtorientterade
avsiktern
företagen
n erbjuder 23
2 procent produkter elle
er tjänster på nätet. Bland alla SMF
F-företag är andelen
som bed
driver näthan
ndel 12 proc
cent.
het användn
ningen av big
g data har ssnabbt blivit allmännare hos de tillvääxtorienterad
de
I synnerh
företagen
n under det gångna åre
et. Big data u
utnyttjas nu av 13 proce
ent av företaggen, medan
n siffran i
fjol var bara 8 procent. Företage
ens planer p
på att utöka användninge
a
en av digitalla verktyg är överlag
måttfulla. De
e tillväxtorien
nterade SMF
F-företagen ämnar satsa på digitalissering i bety
ydligt
mycket m
större gra
ad än de an
ndra företage
en.
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Publikationen om starkt tillväxtorienterade SMF-företag finns på nätet på adressen
www.tem.fi/julkaisut.
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