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Finansrådet kvitterer for muligheden for at kommentere på et nyt program
for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder
(SMV'er). Finansrådet ønsker specifikt at kommentere på den del af forslaget, der vedrører SMV'ers adgang til kapital:
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adgang til kapital. Det er dog Finansrådets holdning, at man i stedet for at
etablere nye finansielle instrumenter bør kanalisere eventuelle nye EUmidler ind i eksisterende nationale ordninger, som eksempelvis Vækstfonden, der efter Finansrådets vurdering fungerer tilfredsstillende.
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Etablering af låne- og egenkapitalfacilitet
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Finansrådet er i udgangspunktet positivt stemte over for forslaget om at
etablere en lånefacilitet, som indeholder risikodeling mellem pengeinstitut-
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terne og EU/nationale myndigheder på linje med Vækstfonden. Der stilles i
hele EU stadig stigende krav til pengeinstitutters egenkapital. Derfor er det
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vigtigt, at eventuelle risikodelingsmodeller får en karakter, som aflaster
pengeinstitutternes kapitalkrav.
Der er flere steder anført i forslaget, at tiltagene til fremme af finansieringsudbuddet kan ske separat eller sammen med eksisterende nationale tiltag.
Af forslag til artikel 14, 1, fremgår det således: "De finansielle instrumenter
for vækstorienterede SMV'er kan om nødvendigt kombineres med andre
finansielle instrumenter iværksat af medlemsstaterne og deres forvaltende
myndigheder…." Oven i det foreslår EU-Kommissionen, at ordningerne skal
være så enkle som muligt ved blandet andet at reducere kravet til rapportering for virksomheder og pengeinstitutter.
Finansrådet anbefaler på den baggrund, at tiltagene tænkes sammen med
eksisterende nationale tiltag. Derved undgår man, at der opstår flere nye
ordninger, som kunder og pengeinstitutter skal kende til og administrere
med suboptimering/ressourcespild til følge.
Man bør i stedet fokusere på at forbedre de eksisterende nationale ordninger som Eksportkreditfonden og Vækstfonden. Begge ordninger har penge-
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institutterne gode erfaringer med. Vurderingen fra pengeinstitutterne er
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desuden, at det tager tid at starte et sådan samarbejde op og få det til at
fungere hensigtsmæssigt.
I forlængelse heraf mener Finansrådet, at proceduren for tildeling af vækstkaution under Vækstfonden med fordel kan forenkles til fordel for virksomhederne. Finansrådet indgår generelt gerne i en dialog om, hvordan de nationale ordninger kan forbedres, så de bliver både billigere og bedre for virksomhederne.
Udover etablering af en lånefacilitet foreslår EU-Kommissionen også, at der
etableres en egenkapitalfacilitet, der kan foretage investeringer i SMV'ernes
tidlige vækstfase i form af venturekapital og mezzinkapital. Det er Finansrådets opfattelse, at markedet for venture- og mezzaninkapital i Danmark ikke er tilstrækkeligt udbygget og modsvarer det behov, som virksomhederne
har. Derfor mener Finansrådet, at egenkapitalfaciliteten kan bidrage til at
skabe vækst i SMV'erne.
Grænseoverskridende udbud af finansiering
EU-Kommissionen ønsker at fremme grænseoverskridende udbud af finansiering. I praksis er det som oftest sådan, at SMV'er har en lokal bank, uanset at de ønsker at eksportere eller importere. Det skyldes blandt andet, at
nærhed indgår som et vurderingskriterium kreditmæssigt og/eller virksomheden ønsker rådgivning i nærheden. Finansrådet mener derfor ikke, at der
er meget vundet ved at lave ordninger, som er teoretisk tilstræbt at være
grænseoverskridende, men som ikke vil være det i praksis.
Det som må være afgørende er, at der vil være en lige adgang for medlemslandene til at anvende programmet. Det vil sige, at det ikke bør have
en betydning, om medlemslandene i forvejen har etableret nationale låneordninger til SMV'er i forhold til de midler, som kan tilgå disse medlemslande.
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