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 ■ Iværksættere

AF MALENE SEVERINSEN

Efter to år med fald sti-
ger antallet af nyetablerede 
virksomheder igen. Økono-
misk starthjælp via rådgive-
re og banker ved godt mod 
baner vej for fl ere iværksæt-
tere.

»Vi oplever stigende ef-
terspørgsel på etablering af 
egen virksomhed, og vi har 
en del fl ere selskabsstiftel-
ser,« fortæller advokat An-
ders Braad fra Haugaard-
Nielsen Advokatfi rma i 
Aalborg.

Her er et af specialerne 
stiftelse af nye selskaber, 
og de tre indehavere Claus 
Nielsen, Rasmus Haugaard 
og Anders Braad har sat hin-
anden stævne for at give en 
forklaring på virkeligheden 
bag tallene, som kreditin-
formationsvirksomheden 
Experian A/S har tilveje-
bragt. I 2009 lå antallet af 
nyetablerede virksomheder 

på 18.241, men i 2010 er det-
te tal steget til 19.116. Ifølge 
tallene fra Experian er det 
især i de sidste måneder af 
2010, at antallet af nyetab-
lerede virksomheder for al-
vor stiger.

»Fremgangen i nye cvr-
numre tilskriver vi blandt 
andet de fi nansielle institu-
tioners mere positive syn på 
udlån igen, men også en spi-
rende tro fra iværksættere 
på, at man selv må starte op, 
hvis der ikke er job at fi nde 
som lønmodtager,« lyder det 
fra Anders Braad.

Hjælp til rådgivning

Han tilføjer, at de nye iværk-
sættere er godt hjulpet på vej 
med en økonomisk hånds-
rækning til rådgivning via 
enheder som f.eks. Nordjysk 
Iværksætter Netværk (NiN). 
Det nordjyske netværk har 
siden 2001 rådgivet 10.000 
iværksættere, og her konsta-
teres det, at rådgivningen 
har effekt. Ifølge NiN har 
det resulteret i 0,8 fl ere job 

pr. iværksætter, der modta-
ger rådgivning, en gennem-
snitlig omsætningsstigning 
på 127.000 kr. og 15 pct. hø-
jere overlevelse.

Ifølge Anders Braad kan 
det dog forurene tallene en 
smule, at rekonstruktioner 
ikke er taget ud.

»Der bliver også lavet en 
del rekonstruktioner, og 
det resulterer typisk i et nyt 
CVR-nummer, men der er 
kommet mere tryk på etab-
leringen af nye virksomhe-
der,« fastslår han.

Og det kan meget vel være 
de udskældte banker, der er 
med til at knække kurven og 
sende antallet af nyetablere-
de virksomheder op igen.

»Bankerne er blevet me-
re lempelige, og det kan helt 
sikkert være en del af forkla-
ringen på denne udvikling. 
Bankerne har rigtig mange 
penge, og de er parate til at 
lade dem yngle,« forklarer 
Anders Braad.

Han påpeger dog, at 2011 
stadig er et svært år at etab-
lere egen virksomhed i. Og 

Iværksættere 

 ■ Iværksættere

AF MALENE SEVERINSEN

De nye iværksættere skal 
indstille sig på at søge 
mod udlandet og etab-
lere eksport, hvis de vil 
sikre vækst til virksom-
heden. Det er nemlig på 
eksport, der er vækst at 
hente. Sådan lyder bud-
skabet fra Torben Bager, 
der er centerleder ved 
IDEA Entrepreneurship 
Centre i Kolding.

Han tilføjer, at kapital 
og dermed fi nansiering af 
drømmen om egen virk-
somhed også er en udfor-
dring, når iværksætterne 
tager springet i en perio-
de med økonomisk lavvande.

»Det er stadig en udfordring for 
iværksætterne at få styrke til at kom-
me ud over landets grænser og ind på 
den internationale scene. Der er sto-
re muligheder på eksportmarkedet,« 
forklarer Torben Bager.

Han understreger, det er på eks-
portmarkedet, at iværksætterne kan 
realisere vækst.

»Men for mange er eksport ikke 
en mulighed fra starten. Det er dog 
vigtigt for enhver iværksætter at gen-
nemtænke, hvordan vedkommende 
kan koble sig på eksport. Eksport er 
en vækstmulighed,« påpeger Torben 
Bager.

I 2007 var antallet af nye virk-
somheder tæt på 30.000, mens der 
i 2009 var godt 18.000 nye virk-

somheder, som så dagens lys. Det er 
dog 2002, der tegner sig for det ab-
solut laveste antal med blot 13.000 
nyetablerede virksomheder. I 2010 
knækker kurven efter to år med fald, 
men det er hårde spilleregler, de nye 
iværksættere kommer ud til.

Skal være skarpe

»Markedet og afsætningen er en stor 
udfordring, når der er lavkonjunk-
tur, eller når verden er på vej ud af 
en økonomisk krise. Det kræver, at 
iværksætterne er skarpe på at formu-
lere eller tilpasse produktet. Ellers er 
der slet ikke noget marked eller kun-
der,« siger Torben Bager.

Der blev i 2010 rejst kritik af, at fl e-
re års tiltag for at understøtte iværk-

sætterne viste mangel på 
slagkraft. 

Antallet af nystartede 
virksomheder stagnere-
de og fra fl ere kanter lød 
det, at velvillige banker 
var en nødvendighed, 
hvis udviklingen skulle 
vendes. Dronninglund 
Sparekasse har gennem 
de seneste år reklameret 
med, at banken har pen-
ge til udlån.

»Vi har ikke ændret 
kreditpolitik på iværk-
sætterne under krisen. 
Vi har altid været posi-
tive over for iværksætte-
re under forudsætning 
af, at der er en god ide og 
fornuftig økonomi bag-
ved,« siger adm. direktør 
i Dronninglund Spare-

kasse, Birger Haaning.
Han erkender dog, at efterspørgs-

len på udlån til iværksættere ikke har 
været ret stor.

»Men det er ikke bankernes 
skyld,« lyder det fra direktøren.

Ifølge Birger Haaning er det man-
gel på optimisme i samfundet, der 
præger efterspørgslen på lån til op-
start af egen virksomhed.

»Selvfølgelig er vi selv blevet me-
re forsigtige, men kassen har aldrig 
været smækket i,« understreger han.

Hos Dronninglund Sparekasse ser 
man en spirende interesse for etab-
lering af egen virksomhed, omend 
der er langt op til niveauet i 2007 og 
2008, slutter bankdirektøren.

malene.severinsen@borsen.dk

Nyetablerede skal 
satse på eksport

De nye iværksættere skal indstille sig på at søge mod udlandet. 
Det er nemlig på eksport, der er vækst at hente, mener Torben 
 Bager, centerleder ved IDEA Entrepreneurship Centre i Kolding. 
 Arkivfoto: Mikael Hjuler
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 ■ Iværksætteri

AF JENS BERTELSEN

Med 11 mio. kr. fra EU skal de 
sydfynske kommuner sætte 
skub i iværksætteriet blandt 
de mange kreative menne-
sker i området. Projektet kal-
des Fremtidsfabrikken Sydfyn 
og skal over tre år skabe en god 
håndfuld nye vækstvirksomhe-
der. 

Det samlede budget er på 
godt 23 mio. kr., og hovedop-

gaven bliver at gennemføre tre 
uddannelsesforløb for de krea-
tive iværksættere, medarbejde-
re i erhvervsrådgivningerne og 
for kommunale medarbejdere. 

En analyse, som er udarbej-
det af Kaospiloterne i de fi re 
kommuner Langeland, Ærø, 
Faaborg-Midtfyn og Svend-
borg, viser, at de lokale iværk-
sættere har brug for uddannel-
se, coaching og vejledning for at 
udvikle sig og forbedre overle-
velseschancerne. 

»Det er vigtigt, at vi med pro-
jektet har skaffet så store be-

løb til at fremme iværksætteri 
og økonomisk vækst på Sydfyn. 
Målet i projektet er, at vi skal 
have mindst 20 pct. fl ere iværk-
sættere om tre år, end vi har i 
dag,« siger Svendborgs borg-
mester Curt Sørensen (S).

Klædes på

Planen er at levere skræddersy-
et undervisning til 250 iværk-
sættere, så de bliver klædt på til 
at omsætte den gode idé til kre-
ative vækstvirksomheder.
Samtidig skal der uddannes 30 

erhvervsrådgivere og 85 kom-
munalt ansatte, så de bliver tæt-
tere samarbejdspartnere for 
iværksætterne. 

»Et sådant kompetenceløft 
af vores medarbejdere vil kom-
me alle erhverv til gode i deres 
samarbejde med de fi re kom-
muner,« siger direktør Anna-
lise Horster, Faaborg-Midt-
fyn Kommune, og formand for 
Fremtidsfabrikkens styregrup-
pe.

Endelig vil de sydfynske 
iværksættere få adgang til et 
kontorfællesskab med show-

room og værksteder, hvor de 
har nem adgang til netværk, 
mentorordninger og økono-
misk rådgivning.

At projektet især handler om 
kreative fag med arkitekter, de-
signere, pr-folk og lignende er 
ikke tilfældigt. En analyse fra 
CBS, Copenhagen Business 
School, viste for nogle år siden, 
at Svendborg kun overgås af 
København og Aarhus i ande-
len af kreative mennesker i ar-
bejdsstyrken.

jens.bertelsen@borsen.dk

Millioner til kreative sydfynske iværksættere

der gemmer sig bag stignin-
gen i antallet af nyetablere-
de virksomheder, men hos 
advokatfi rmaet Haugaard-
Nielsen har Anders Braad et 
forsigtigt bud. Her har man 
nemlig haft fl ere IT-virk-
somheder mellem hænder-
ne.

»Jeg tror, der er fl ere in-
den for dette felt, IT og com-
putere, der starter op,« me-
ner han.

Men også inden for vel-
være og sundhed skyder fl e-
re virksomheder op, noterer 
man sig hos Haugaard-Niel-
sen Advokatfi rma. 

malene.severinsen@borsen.dk

Læs også side 4 
og bagside

den opfattelse deler man 
hos revisionsvirksomheden 
Nielsen & Christensen, der 
har hovedsæde i Aalborg, 
men efter købet af Alsø & 
Breinholt i København be-
skæftiger 150 medarbejdere 
fordelt over det meste af lan-
det.

Finansiering et problem

»Det er også vores vurde-
ring at interessen for iværk-
sættere har været stigende 
gennem 2010, men at fi nan-
sieringen fortsat er et me-
get stort problem. Dog for-
nemmer vi, at der er ved at 
blive blødt lidt op på fi nan-
sieringsmulighederne i pen-
geinstitutterne,« lyder det 
fra direktør Finn Korgaard.

Han konstaterer ligele-
des, at antallet af deltage-
re på NiN’s iværksætterdag 
var steget fra 250 deltage-
re i 2009 til 300 deltagere i 
2010. 

Hos Nielsen & Christen-
sen har man ikke noget klart 
billede af, hvilke brancher 
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