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Finanssektorens Hus

Finansrådet kvitterer for muligheden for at kommentere på EU-
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Kommissionens handlingsplan "Entrepreneurship 2020 Action Plan". Vi har
følgende bemærkninger til handlingsplanen.
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Finansrådet er enig med EU-Kommissionen i, at det kan være en udfordring
for iværksættere at skaffe finansiering i opstartsfasen. Iværksættere er
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tyndt kapitaliseret sammenlignet med etablerede virksomheder. Dertil er
overlevelsesraten for iværksættere lav. Derfor er der en relativ høj risiko
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for, at investorer får et negativt afkast, og at iværksætteren misligholder sit
banklån. I den nuværende økonomiske krise er der derfor større tilbageholdenhed med at tage risici, når der samtidigt ikke er tilstrækkeligt med sikkerheder.
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EU-Kommissionen foreslår derfor, at der sættes yderligere midler af til mi-
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krofinansieringsordninger, uden at der sættes beløb herpå. Det er heller
ikke nærmere specificeret, hvordan risikoen på en sådan ordning vil fordele
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sig. Dertil opfordrer EU-Kommissionen medlemslandene til at målrette nogle
af EU's strukturfondsmidler til mikrofinansieringsinitiativer.
Det er Finansrådets opfattelse, at en udbredelse af sådanne ordninger i høj
grad beror på, hvorvidt der er kendte nationale operatører, som bliver forvaltere på ordningerne. Erfaringen blandt Finansrådets medlemmer er, at
der er store administrative omkostninger forbundet med sådanne ordninger
set i forhold til den volumen, som de enkelte lån udgør. I en dansk kontekst
anbefaler Finansrådet derfor, at Vækstfonden bliver forvalter af en mikrofinansieringsordning, såfremt denne bliver vedtaget af EU's institutioner.
Vækstfonden har erfaring med at finansiere nystartede virksomheder, og er
en af bankerne kendt samarbejdspartner. Dertil foreslår Finansrådet, at
midlerne integreres i kendte ordninger hos Vækstfonden. "Kom-i-gang-lån",
som lige er blevet afskaffet, er et produkt der henvender sig til nystartede
virksomheder, og som bankerne har gode erfaringer med. Produktet indeholder også sparring med en rådgiver, som kan supplere iværksætterens
kompetencer. Dette ligger i tråd med EU-Kommissionens handlingsplan,
hvor det fremgår, at der er behov for at løfte kvaliteten samt afkastet på
nystartede projekter.
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I stedet for at opfinde mere af det samme mener Finansrådet, at en øget
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satsning på finansiering til nystartede virksomheder bør tænkes ind i de initiativer, som banker og virksomheder er fortrolige med, og som fungerer
godt.
Tilsvarende er det Finansrådets opfattelse, at strukturfondsmidler til Danmark i den kommende periode kan anvendes til at stille risikovillig kapital til
rådighed for virksomhederne, f.eks. i samarbejde med Vækstfonden om en
kapitalfondslignende indsats. I dette tilfælde vil det dog være nødvendigt, at
der etableres en samlet, national ordning, hvor virksomheder fra hele landet
kan søge om midler.
Indsats i virksomheders tidlige livscyclus
EU-Kommissionen foreslår også, at der er brug for at sætte mere fokuseret
ind i virksomhedernes tidlige livscyclus. Ifølge EU-Kommissionen er overlevelsesraten for nye virksomheder 50 pct. målt over 5 år. Derfor mener EUKommissionen, at der skal sættes flere ressourcer ind på at yde disse virksomheder en kvalificeret rådgivning og støtte.
Finansrådet er enig i, at der i virksomhedernes første år er behov for en fokuseret indsats. En kombineret låne- og rådgivningsordning som "Kom-igang-lån" til iværksættere hjælper virksomheden med at komme godt i
gang. Et par år længere henne i en virksomheds livscyklus, er der brug for
en anden type rådgivning. På det stadie mener Finansrådet, at der særligt
bør fokuseres på vækstiværksætterne, da de ikke bare skaber arbejdspladser, men også bidrager til vækst. Danmark og EU har for få vækstiværksættere, og derfor bør indsatsen for virksomheder, der er et par år gamle, målrettes vækstiværksættere, også selvom det sker på bekostning af den bredere gruppe af iværksættere.
Uddannelse i iværksætteri
Finansrådet bakker EU-Kommissionen op i, at iværksætteri skal skrives ind i
læseplanerne på folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående
uddannelser inden 2015.
Finansrådet ser her en klar overensstemmelse mellem regeringens innovationsstrategi fra december 2012 og EU-Kommissionens handlingsplan, da
begge fokuserer på grundskolens opgave med at lære eleverne at tænke
innovativt og kreativt og lære at engagere sig aktivt i samfundet. Finansrådet anbefaler i øvrigt, at man trækker på den viden og erfaring, som Fonden
for Entreprenørskab – Young Entreprise - ligger inde med.
Smidigere ejerskifter
Finansrådet deler EU-Kommissionens vurdering af, at det er væsentligt at
sikre flere og bedre ejerskifter, fordi arbejdspladser alternativt kan gå tabt.
Erfaringen fra "Ejerskifte Danmark" er, at der skal sættes fokus på, at virksomhedsejere, typisk ejerledere, skal starte forberedelserne til ejerskifte i
god tid og inddrage deres rådgivere i processen.
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Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkom-
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ne til at kontakte os.
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