Erhvervsstøtte skal målrettes finansiering og bankkaution
Virksomhederne ville have mere gavn af de offentlige erhvervsstøttekroner, hvis de i højere grad blev
målrettet virksomhedernes akutte behov for finansiering. Det vurderer otte ud af 10 revisorer i en survey
fra FSR – danske revisorer.
Det offentlige bruger ca. 21,5 mia. kr. årligt på støtte til erhvervslivet, heraf bliver de 12,8 mia. kr. givet via
skattesystemet, mens de resterende 8,7 mia. kr. bliver givet som direkte støtte via et stort antal forskellige
støtteordninger.
Den offentlige støtte til erhvervslivet kan bruges meget bedre end den bliver brugt i dag. Det vurderer et
stort flertal af revisorer i ny survey fra FSR – danske revisorer. Konkret nævner otte ud af 10 revisorer, at
det skal være lettere for virksomhederne at få adgang til finansiering. Fire ud af 10 revisorer peger desuden
på, at der skal sættes ind med bedre muligheder for at få bankkaution.
Ifølge administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen bør en større del af
erhvervsstøtten derfor rettes mod finansieringsudfordringen:
”Der er allerede gjort en del, for at lette adgangen til finansiering, men det er også her behovet er størst. Vi
skal have pengene ud at arbejde i virksomhederne hurtigt. Erhvervsstøttemidlerne skal i højere grad virke
her og nu - for det er nu og i de kommende år at dansk økonomi og konkurrence er massivt udfordret”,
siger Charlotte Jepsen.

Figur 1. Hvor vurderer du, at der skal sættes ind for at få mere ud af de offentlige erhvervsstøttekroner?

Erhvervs- og Vækstministeriets udlånsredegørelse fra juni 2012 viser, at især de mindre virksomheder vil få
endnu sværere ved at skaffe finansiering fremadrettet. Samtidigt betaler de i dag også højere omkostninger
for i det hele taget at få lov at låne penge.
Ifølge Charlotte Jepsen er derfor vigtigere end nogensinde, at erhvervsstøtten kommer den brede skare af
mindre virksomheder til gavn end tilfældet er i dag.
”Vi ved, at mange også mindre virksomheder holder igen med investeringer og udvikling på grund af den
usikkerhed, der ligger i tiden. Her kan den direkte erhvervsstøtte gøre en vigtig forskel, hvis den når frem.
Vækstkaution har fx vist sig som en god og ubureaukratisk løsning for mange mindre virksomheder. Det
skal vi have mere af, for det er med til at sætte gang i investeringer og udvikle virksomhederne, sådan som
vores undersøgelse viser ”, siger Charlotte Jepsen.
Figur 2. Vurderer du, at de offentlige erhvervsstøtteordninger kunne bruges bedre og mere målrettet end
i dag.

Ifølge en undersøgelse fra ugebrevet A4 i 2010 er det især de gamle og etablerede virksomheder, der løber
med støttekronerne, mens mange nyligt etablerede virksomheder ikke får samme andel i støtten. Kun hver
fjerde støttekrone går ifølge A4 til virksomheder, der er etableret inden for de seneste 10 år.
En del af forklaringen er, at mange virksomheder ikke kender til ordningerne eller det er for kompliceret at
søge for de mindre virksomheder. Der til gengæld noget, der tyder på, at flere virksomheder ville kunne
udvikle og vækste deres forretning, hvis støtten nåede frem fx i form af lettere adgang til finansiering. Knap
60 pct. af revisorerne i undersøgelsen er enten helt enige eller overvejende enige i, at virksomhederne
bedre ville kunne udvikle forretningen, hvis de i større omfang benyttede sig af de offentlige
støtteordninger.

Figur 3. Virksomhedernes kunne bedre udvikle deres virksomhed, hvis de i større omfang benyttede de
offentlige erhvervsstøtteordninger

