Ex-ante assessment af behovet for finansielle instrumenter i Region Syddanmark
Den udførte ex-ante assessment peger på følgende fem konklusioner:
1. Region Syddanmarks finansierings-gap
Overordnet vurderes det, at de markedsfejl, som er nævnt på nationalt plan, også gør sig gældende på regionalt
niveau i Region Syddanmark. Baseret på tal fra EU-Kommissionen anslås finansierings-gap’et for lånekapital til
opstartsvirksomheder i Region Syddanmark at være på mellem 83-385 mio. kr. For egenkapital til
opstartsvirksomheder og egenkapital til vækstvirksomheder antyder beregningerne, at finansierings-gap’et ligger
på et niveau omkring 80-350 mio. kr. pr. gap. Finansierings-gap’et for egenkapital til opstartsvirksomheder anslås
at inkludere op til 154 virksomheder med et gennemsnitligt finansieringsbehov på cirka 5 mio. kr. eller et samlet
finansieringsbehov på 770 mio. kr. Baseret på tidligere erfaringer, vurderes det, at en fond i Region Syddanmark
med fokus på egenkapitalinvesteringer i mindre vækstvirksomheder, potentielt kan investere i cirka 25-30
virksomheder over en 8-årig periode. Og at finansieringsbehovet der dækkes er på 100-300 mio. kr.
2. Virksomheder i Region Syddanmark vurderer at yderligere finansiering vil styrke udvikling og vækst
Spørgeskemaundersøgelsen inkluderer virksomheder inden for de tre regionale fokusområder sundheds- og
velfærdsinnovation, energi og oplevelseserhverv. Undersøgelsen viser, at 52% af virksomheder vurderer, at der
mangler risikovillige lån til at accelerere deres vækst, mens 41% af virksomhederne vurderer, at der mangler
investorkapital. Ingen af de adspurgte virksomheder peger på at yderligere tilførte midler primært skal anvendes
til ”driftsfinansiering”. I stedet er der tale om markedsudvikling og udvikling generelt.
3. Virksomheder i Region Syddanmark vurderes at kunne skabe flere hundrede arbejdspladser ved at
finansierings-gap’et minimeres
Erfaringer indikerer, at der for låneinstrumenter kan opnås en gearing af de offentlige lån på minimum 1:1. Hertil
kommer yderligere privat finansiering, som virksomhederne kan rejse. For egenkapital-instrumenter svinger det
betydeligt mere fra instrument til instrument, hvor meget medfinansiering, der kan rejses. Tidligere erfaringer
peger på, at midlerne kan geares mellem 1 og 4,5 gange og for hver 100 mio. kr., der udlånes til
opstartsvirksomheder og at der på kortere sigt (inden for få år) kan skabes omkring 100-150 jobs, hvilket kan
vokse til i alt cirka 450 jobs på længere sigt (to til ti år). Baseret på tidligere erfaringer kan Region Syddanmark
forvente, at der for hver 100 mio. kr., der investeres som egenkapital i opstarts- og mindre vækstvirksomheder
skabes lige under 100 job på kort sigt og 250-325 job på lidt længere sigt.
4. Der er fremadrettet et betydeligt behov for finansiering og ønsker om bedre tilgang til især
risikovillige lån og investorkapital
Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse peger på, at der er et stort behov blandt såvel start-ups som
vækstvirksomheder for ny finansiering. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder, der har søgt finansiering,
har problemer med at få finansieringen. 21% af virksomhederne fik ikke finansieringen, og 37% fik den kun
delvist. Endvidere vurderer 75% af virksomhederne, at de har et finansieringsbehov inden for de kommende 12
måneder.. Virksomhederne vurderer, at de i gennemsnit kan beskæftige ca. 15 medarbejdere yderligere om 3 år,
hvis de får den ønskede finansiering.
5. Nye finansielle instrumenter bør sikre kritisk masse, tilskynde gearing og øge videndeling i markedet
For det første er det vigtigt at sikre, at et nyt finansielt instrument har et tilstrækkeligt stort deal flow i forhold til
brancher, stadier og geografi. Dermed sikres, at instrumentets kriterier ”rammer” et tilstrækkeligt stort antal gode
og sunde virksomheder med vækstpotentiale, der kan sikre arbejdspladser i regionen fremover. Samtidig er det
vigtigt, at videndelingen i regionen øges således, at det bliver lettere for virksomhederne at finde måder at geare
finansieringen i form af andre kilder i markedet.

