ÅBNINBSTALE TIL KAPITALMARKEDSDAGEN 16. NOVEMBER
[KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

Tak for muligheden for at komme og tale i dag.

Udvikling på kapitalmarkederne, som er dagens tema, er yderst relevant for
regeringens ambitioner for at skabe vækst i Danmark. For adgang til finansiering er en forudsætning for at kunne skabe nye arbejdspladser.

Og stedet vi er samlet – her i Nordsøen Oceanarium – er velvalgt. For der er
regeringens ambition, at vi skal skabe rammerne for vækst i hele Danmark.
Også de områder, der ligger langt væk fra hovedstaden.
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Dansk økonomi er i fremgang, og flere steder i landet er beskæftigelsen stigende. Men væksten har siden krisen været svagere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Væksten har også været ujævnt fordelt. For selvom der er fremgang i hovedstadsområdet og andre større byområder, er der områder længere væk
fra de største byer, som ikke oplever samme fremgang.

Danmark har brug for flere private arbejdspladser, og det kræver at vi får
bedre og bredere gang i væksten.
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Derfor fremlægger regeringen snart et samlet udspil for vækst og udvikling
i hele Danmark. Målet er at understøtte væksten i landdistrikterne og fjerne
de barrierer, som i dag kan hindre fremgang i alle dele af landet.
Adgang til finansiering er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst.
Hvis vi skal styrke virksomhedernes adgang til finansiering, er det vigtigt,
at vi ved, hvilke finansieringsudfordringer, erhvervslivet står overfor.

I Erhvervs- og Vækstministeriet udgiver vi blandt andet Udlånsredegørelsen, der ser på erhvervslivets muligheder for at få finansiering. Den seneste
rapport fra oktober i år viser, at det går bedre med at finansiere udviklingen
af virksomhederne.
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Redegørelsen viser også, at det ikke er virksomheders postnummer, der afgør, om en virksomhed får ja eller nej til et lån. Det afgørende for at få et
lån er, om virksomhederne har en solid forretning, der giver overskud.

Det er opmuntrende at konstatere, at sunde virksomheder – uanset om de er
placeret i Hirtshals, Hjørring eller i hovedstaden – kan få finansiering. Og at
banker og realkreditinstitutter baserer deres udlån på kreditvurderinger og
ikke geografi.
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Generelt ved vi, at virksomheder, der er mere solide, betaler en lavere pris
for deres lån end mindre solide virksomheder. Og vi ved, at mange små og
mellemstore virksomheder ofte har en relativ lav soliditet, blandt andet fordi det er svært at rejse egenkapital som mindre virksomhed.

Men prisforskellen mellem lån til mere og mindre solide virksomheder er
ikke desto mindre udtryk for, at renten afspejler den risiko, som banken tager. Det er sund bankforretning.

Side 5 af 11

Solid kreditvurdering i bankerne er nødvendig for at sikre den finansielle
stabilitet. Dansk erhvervsliv har brug for en stabil finansiel sektor, der agerer fornuftigt og i overensstemmelse med de markedsbetingelser, der er
derude. Prisen på deres produkter skal afspejle den risiko, de påtager sig.
Derfor er det vigtigt, at bankerne laver fornuftige kreditvurderinger.

Samtidig lærte vi af krisen, at det er nødvendigt, at bankerne er bedre polstret, hvis – nogen siger når – der igen opstår mistillid på de globale kapitalmarkeder.

Vi skal finde en fornuftig balance i de krav, vi stiller til bankerne. Vi skal
sikre en sund finansiel sektor og samtidig understøtte, at bankerne kan låne
penge til virksomheders investeringer i vækst.
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Banker og realkreditinstitutter er for mange virksomheder den helt naturlige
indgang til finansiering. Men vi skal ikke glemme, at for nogle virksomheder er andre kilder til finansiering mere relevant.

Det kan fx være finansiering til nye virksomheder, som ikke har en finansiel
historik. Eller det kan være virksomheder, som har store vækstambitioner,
men som endnu ikke har demonstreret, at de kan præstere høje vækstrater.

For nogle virksomheder vil det være muligt at få risikovillig kapital og anden finansiering fra venturefonde, business angels og andre private investorer. For andre virksomheder kan det være umuligt at få fuld finansiering i
markedet.
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For de virksomheder er der brug for, at vi fra statens side kan træde til med
et fornuftigt alternativ. Ikke sådan at forstå, at staten skal ind og underbyde
markedet på prisen. Tværtimod. Vi skal i samarbejde med private aktører
stille finansiering til rådighed for de sunde projekter med vækstperspektiver, der simpelthen ikke kan finde privat finansiering.

Vækstfonden er statens låne- og investeringsfond for små og mellemstore
virksomheder. Den tilbyder en bred pallette af forskellige produkter, som
modsvarer de behov, som virksomheder har. Det gælder både mere risikofyldte låneprodukter og styrkelse af virksomheders egenkapital. Også i
Vækstfonden er kredit- og risikovurdering helt central for, hvilken finansiering og hvilke priser, den tilbyder virksomheder.
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Vækstfondens produkter udvikles løbende, så de tilpasses den aktuelle markedssituation. Det gælder ikke mindst i disse år, hvor krisetiltag afløses af
væksttiltag.

Der er stadig behov for, at det begyndende opsving understøttes, så virksomhederne har adgang til finansiering til at udvikle deres virksomheder.
Særligt skal vi understøtte væksten i de hjørner af de finansielle markeder,
der har svært ved at finde fodfæste uden en hjælpende hånd. Derfor vil regeringen med det kommende vækstudspil blandt andet understøtte adgangen til risikovillig kapital.
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Det gør vi bedst ved at få private aktører til at investere i markedet for risikovillig kapital. I samarbejde med en række pensionskasser arbejder vi på
at etablere Dansk Vækstkapital II. Dansk Vækstkapital II skal være med til
at modne markedet for risikovillig kapital i Danmark og skabe grundlaget
for, at vi få flere dygtige venture- og kapitalfonde, det kan investere kloge
penge i blandt andet danske virksomheder.
Jeg har brugt meget tid på at tale om noget så tørt som kreditvurdering. Det
er fordi solid kreditvurdering er krumtappen i både en stabil finansiel sektor
og for virksomheders adgang til finansiering.

Solid kreditvurdering er også centralt for regeringens mål om, at der skal
skabes vækst og arbejdspladser i hele Danmark. For det er vigtigt – også
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her i Hirtshals – at banker og realkreditinstitutters beslutning om at sige ja
eller nej til finansiering er baseret på virksomhedens resultater.

Der er ingen tvivl om, at de forbedrede konjunkturer skaber nye muligheder
for at skabe vækst. Også her i området.

Men der er ingen tvivl om, at det kræver hårdt arbejde at skabe en sund forretning. Det gælder uanset, om virksomheden ligger i Hirtshals eller Hellerup.

Tak for opmærksomheden.
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