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Bitcoin rasar
– personer
med insyn
säljer
MÅNGA CHECKAR UT. Hotellbranschen har haft
det omvittnat tufft.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER

DÅLIGA AFFÄRER. Handeln är en bransch där
många företag slagits ut. FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL

Bitcoin rasade 12 procent
på söndagen. Samtidigt
visar insynsrapporter att
flera ledande personer
i nynoterade kryptobörsen Coinbase, bland annat
vd:n och finanschefen,
storsålt aktier precis efter
noteringen.

Kryptohajpen nådde nya höjder tidigare i veckan inför
noteringen av kryptohandelsplattformen Coinbase på
Nasdaq. Det skickade upp bitcoin till en ny rekordnotering
på nästan 65 000 dollar. Men
i helgen verkar krypto-investerarnas humör surnat till
rejält.
På söndagen vid lunchtid,
svensk tid, hade bitcoin rasat
till 54 600 dollar, och noterar
därmed den största nedgången för en dag sedan
februari. Ethereum, den näst
största kryptovalutan, är
samtidigt ned 14 procent
Flera bedömare hänvisar

KLIPPT FÖR MÅNGA. Antalet frisörföretag minskade i fjol, mycket till följd av pandemirestriktioner.
Slopad moms och slopade arbetsgivaravgifter hade räddat många, hävdar branschen. FOTO: FREDRIK SANDBERG

TOMMA BILAR. Taxi är ännu en bransch där
många företag tvingats ge upp. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

”Enorm utslagning”

raset till spekulationer om att
USA:s finansdepartement vill
klämma åt penningtvätt som
sker via digitala tillgångar,
skriver Bloomberg.
Enligt insynsrapporter har
flera insynspersoner i Coinbase, däribland vd:n Brian
Armstrong och finanschefen
Alesia Haas, sålt stora mängder aktier strax efter noteringen i onsdags, skriver
Cointelegraph.
(Di)
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26 000 färre jobbskapare under pandemiåret 2020
I fjol minskade antalet små och medelstora
bolag med 26 000 – en företagskategori
som står för 80 procent av Sveriges jobbtillväxt.
”Det är en massiv och skrämmande
utslagning”, säger Erik Sjölander på Småföretagarnas riksförbund.
2020 avslutades fler än 91 500
företag i Sverige, enligt data
som SCB tagit fram åt Di
(någon jämförelsesiffra för
2019 gick dock inte att få på
grund av databasbyte).
Cirka 7 procent av dessa,
6 700 stycken, finns med
i konkursstatistiken. Resten
avslutades utan konkursförfarande.
Cirka 30 procent, drygt
26 000 företag, fanns i de
branscher som har förlorat
mest på pandemin: hotell
och restaurang, transport,
handel, service samt kultur,
nöje och fritid.
För den sysselsättningsintensiva hotell- och restaurangbranschen motsvarar
drygt 3 200 färre företag nästan 15 procent av sektorns
aktiva bolag.
Inom parti- och detaljhandel försvann 10 400 företag.
”Huvuddelen av de detaljhandelsbolag som avvecklades fanns antagligen inom

kläder, skor, klockor eller
specialiserad livsmedelshandel. De hade ansträngd
lönsamhet redan före pandemin”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk
Handel.
Han hänvisar till en ny lönsamhetsrapport som visar att
handelns rörelsemarginaler
redan 2019 var lika lövtunna
som under finanskrisen.
Inom renodlad e-handel var

genomsnittsmarginalen till
och med negativ.
”För en del e-handelsbolag
har pandemieffekterna varit
positiva, men generellt är
lönsamheten väldigt pressad
i den här gruppen företag.”
Småföretagarnas Riksförbund har räknat på förra årets
företagstapp, men fokuserat
på jobbskapande bolag med
mellan 1 och 49 anställda.
Denna företagskategori
sjönk med 8 procent under
2020 (fram till oktober) efter

att ha stigit blygsamt med
0,5 procent 2019, enligt förbundets rapport.
Det handlar om 26 600
färre företag, enligt Erik Sjölander på Småföretagarna.
”Det är en massiv och
skrämmande utslagning –
inte minst med tanke på att
små och medelstora företag
har skapat fyra av fem jobb de
senaste 30 åren.”

liga nedsättningen av arbetsgivaravgifter förra våren.”
Även fackförbundet Unionen kritiserar regeringen
för att inte ha anpassat stödsystemen till näringslivets
minsta spelare. I en ny
mätning bland förbundets
100 000 medlemmar svarade
var fjärde med enskild firma
att de har behövt krisstöd,
men inte fått ta del av dem.
Inom frisörbranschen, där
48 procent av företagen drivs
som enskild firma, hade fler
än åtta av tio sett slopad moms
som prioriterad stödåtgärd.
78 procent vill ha slopade
arbetsgivaravgifter.
”Det finns de som har
lämnat branschen, men generellt har man anpassat verksamheten till rådande situation som är väldigt skakig”,
säger Ted Gemzell, vd för
Frisörföretagarna.

Erik Sjölander ser minsk-

Återkrav från Tillväxtverket,

BEKYMRAD. Erik Sjölander,
ansvarig för näringspolitik
på Småföretagarna.

ningen som ett i raden av
bevis på att de statliga stöden
inte träffat småföretag.
”Det går inte att hitta
någon annan förklaring”,
säger han och pekar på hinder som trög byråkrati och
höga ansökningströsklar.
”Det enda stödet som har
fungerat bra var den tillfäl-

till följd av sent inlämnad
avstämning, riskerar att fälla
många frisörföretag som har
fått permitteringsstöd.
”Att lämna tillbaka stöd
som betalats ut i löner kan
ingen verksamhet hantera.
Det sänker hela bolaget. Där
måste regeringen göra om och
göra rätt.”

Facit för taxibranschen är
närmare 900 färre företag,
varav drygt 150 gick i konkurs. Enligt Claudio Skubla,
förbundsdirektör för Svenska
Taxiförbundet, finns dock ett
stort mörkertal av företag som
hankar sig fram på marginalen.
”Siffrorna är en indikation
på hur tufft det har varit, men
ger inte hela bilden. Många
är enskilda näringsidkare
och har ingen a-kassa att falla
tillbaka på. De är inmålade
i ett hörn och kan inte lägga
ned sina verksamheter.”
Under det första kvartalet

2021 har sammantaget drygt
5 500 aktiebolag och knappt
10 000 enskilda firmor avregistrerats för f-skatt, enligt
Skatteverket. Ett vanligt
skäl är dock att det i stället
startas aktiebolag.
Det bör även nämnas att
73 500 nya företag startades
2020 som – kanske oväntat –
även var ett rekordstarkt år
för nyföretagande.
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07.00 Di Nyheter
Full koll på nattens och
morgonens nyheter. Så
utvecklades marknaderna
medan du sov och det här
händer i dag.
08.45 Börsmorgon
Magasin med dagens viktigaste börshändelser. Följ
börsöppningen live med
inbjudna gäster och tidningens experter.
09.30 Beslutsfattarna
med PM Nilsson
Intervjuserie där Di:s politiske redaktör PM Nilsson
möter landets tyngsta makthavare.
10.30 Börsmorgon (R)
12.00 Di Nyheter
Senaste nytt inom börs,
finans och politik med marknadsuppdatering halvvägs
till öppningen i USA.
16.00 Di Nyheter
Senaste nytt inom börs,
finans och politik. Allt om
handelsdagen i Stockholm
och det viktigaste i USAöppningen.
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