Banker lægger mindre vognmænd på is
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»I mange år har vi lært at tackle udfordringerne på den hårde måde. Men vi har altså utroligt
svært ved at få finansieret selv nok så gode ideer til vækst.«
Sådan lyder det fra Ole Frederiksen, formand for Nordre Birks Vognmandsforening. Fra sin
post i den sjællandske lokalforening oplever han de udfordringer, som især de små firmaer i
transportbranchen har med at få lov at låne selv mindre beløb.
»I vort erhverv skal vi være kreative. Det er i praksis ofte lig med økonomisk overlevelse. Den
lovlige kreativitet er nødvendig for vognmændene, men begrebet er stort set ukendt i
bankernes udlånsafdelinger,« siger Ole Frederiksen.
»Det er i hvert fald meget svært at få finansieret til den vækst, som ikke alene vognmændene,
men hele samfundet går og håber på,« mener lokalformanden.
Lånemæssigt slæbegear
Problemet er stort, og vognmændene frygter, at det i sig selv kan sætte de mindre vognmænd
bagud og true dem på eksistensen.
»Bankerne går med livrem og seler. En stor del af transportbranchen har indført et
lånemæssigt slæbegear, som udelukker mange vognmænd fra at følge med i udviklingen,«
siger Ole Frederiksen.
»De mindre vognmandsvirksomheder er stort set lagt på is. De kan hverken låne til drift eller
de investeringer, der vil skabe vækst og arbejdspladser. Hvis det endelig lykkes, er det til en
langt højere rente end en stor vognmandsvirksomhed. Den bankmæssige klasseopdeling i
store og små virksomheder er markant. Også selvom det er mindre virksomheder, der udgør
hovedparten af dansk erhvervsliv,« siger lokalformanden.
Mange takker af
Ole Frederiksen kan godt følge de vognmænd, der simpelthen dropper faget pga. det stigende
besvær med at skaffe kapital.
»Vi er et erhverv, der bogstaveligt talt gerne vil have lidt mere gang i hjulene til gavn for
samfundet. Men det er bankerne tilsyneladende ligeglade med. Jeg kan godt forstå, de mange,
der vælger at takke af som vognmænd og slippe for den evindelige strid med de genstridige
banker,« siger han.

