
Bedre AdgAng Til 
FINANSIERING FOR SUNDE 
VIRKSOMHEDER

Adgang til fi nansiering er en central forudsætning for iværksætteri og virksomhedernes ekspansion, f.eks. i 
forbindelse med eksport. som følge af krisen oplever erhvervslivet, herunder de konkurrenceudsatte eksport-
virksomheder i landbrugs- og fødevareerhvervet, at det er svært at skaff e kapital til nye vækst- og udviklingsak-
tiviteter. særligt smV’er1  kan opleve problemer med at få fi nansiering, som en større undersøgelse fra danmarks 
statistik viser. figuren nedenfor viser, at kreditklemmen stadig er aktuel for smV’er. faktisk er andelen af ansøg-
ninger om lån i banken, der blev fuldt imødekommet, faldet med over 40 pct. i perioden – fra 92 pct. i 2007 til 
blot 55 pct. i 2010.

udfald af søgt lånefi nansiering i bankerne

Kilde: landbrug & fødevarer på baggrund af danmarks statistik

det er afgørende, at mulighederne for fi nansiering forbedres, så sunde virksomheder kan udvikle sig til gavn for 
beskæftigelse og vækst.

1 smV: små og mellemstore virksomheder.
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Vi foreslår derfor

Styrk unges adgang til landbrugserhvervet. Høje jordpriser og efterfølgende finanskrise har betydet, at det er 
meget svært for unge landmænd at opnå finansiering til at etablere en produktion. det er centralt for vækst og 
dynamik i udkantsområderne og det øvrige land, at nye kræfter har mulighed for at etablere sig. det gælder for 
alle brancher, men er særligt relevant for eksportorienterede erhverv. Konkret bør der skabes en bred og velfun-
gerende etableringsordning, som gør det nemmere for en ny generation at tage over, og som er tilpasset en mere 
alsidig ejerstruktur, så selskaber og personligt ejede virksomheder stilles lige. 

Samtidig skal generationsskifter lettes ved at reformere bo- og gaveafgiften. i dag drænes personligt ejede 
virksomheder for kapital ved generationsskifter pga. bo- og gaveafgifter. det hæmmer likviditeten og betyder, at 
investeringer til gavn for virksomhederne, medarbejderne og samfundet må udskydes eller opgives. derfor bør 
bo- og gaveafgiften lettes eller afskaffes, sådan som man bl.a. har gjort det i sverige.

Ændringen af landbrugsloven i foråret 2010 lettede muligheden for selskabseje i landbruget. Hvis den ældre 
landmand lader en del af kapitalen blive stående i selskabet, kan det lette den unge landmands finansieringsbe-
hov i forbindelse med etableringen.

Rammerne for Vækstfonden bør ændres, så alle eksportorienterede og konkurrenceudsatte erhverv kan få 
adgang til finansieringen. i den forbindelse skal der etableres en statsstøttegodkendelse, så ordningen kan have 
samme volumen i primære erhverv som i andre erhverv. en sådan godkendelse kendes allerede fra f.eks. vækst-
kautionsordningen.  

Forlæng Vækstfondens vækstkautionsordning, så der fortsat er mulighed for at opnå statsgaranti på lån til in-
vesteringer i primærsektoren. ordningen udløber med udgangen af 2011. den er blevet anvendt i stort omfang, 
siden den blev vedtaget med erhvervspakken 2009. i den forrige regeringens vækstudspil er tilført 600 mio. kr. 
til Vækstkaution.
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