Rekordår for innhenting av nordisk
venturekapital, men investeringene
går til svenske bedrifter.

Oppstarts- og vekstbedrifter
(ofte kalt venturebedrifter)
skaper fremtidens arbeids
plasser og er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Lav
tilgang på prosjekter og en
krevende næringsstruktur har
likevel ført til et lavt invest
eringsvolum i Norge, sam
menliknet med Sverige.

Norsk vs. svensk venture
Norske og svenske fond henter inn omtrent
like mye kapital
• Siden 2006 har svenske venturefond
hentet inn tre milliarder euro, mens
norske venturefond har hentet 3,5
milliarder euro2. Norske fond har altså
hentet om lag like mye kapital som
svenske.
Men svenske selskaper tiltrekker seg mer
kapital enn de norske
• I 2016 foretok internasjonale venturefond
åtte ganger så mange førstegangs
investeringer i Sverige som de gjorde i
norske bedrifter3.

Til tross for at det ble hentet inn rekordmye
venturekapital i 2016, også i fond med
hovedkontor i Norge, gikk norsk kapital i
stor grad til utenlandske investeringer.
Tilstrømmingen av kapital til Sverige er
større enn til Norge som følge av prosjekttilgangen og norsk næringsstruktur. Norge
har historisk vært sterkere innen energi,
som for tiden har et lavt aktivitetsnivå.

• I perioden 2007-2015 har venturefond
investert om lag 528 MEUR i høyteknologibedrifter i Norge ifølge den europeiske
bransjeorganisasjonen for venture4,
mens det i Sverige er investert 1 175
MEUR.
• Norske, svenske og internasjonale
venturefond foretrekker Sverige fremfor
Norge, og norske fond investerer mer i
Sverige enn de gjør i Norge.
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Ulik næringsstruktur er en av forklaringene
• Ulik næringsstruktur og med det ulik
tilgang på selskaper å investere i, er to av
de viktigste forklaringene på denne
utviklingen.
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• Venturefond investerer i hovedsak i
teknologi og life science, bransjer som
står sterkere i Sverige.
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• Argentum anslår
investeringsmulighetene i den norske
teknologibransjen til om lag halvparten
av tilsvarende muligheter i Sverige.

INVESTERINGER I VENTURE

• I Norge dominerer energisektoren
ventureinvesteringene med 38 prosent
av investert beløp. Til sammenlikning er
life science den mest populære bransjen
i Sverige og kaprer 34 prosent av
kapitalen som investeres5.
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Hvordan legge
til rette for økt
ventureaktivitet?
• Gjennomgang av det regulatoriske
rammeverket for å redusere
oppstartskostnaden for nye fond og
barrierer knyttet til kapitalinnhenting.
• Innføring av skatteinsentiv for
investeringer i såkornog tidligfase for å
tiltrekke nye private eierskapsmiljøer og
flytte privat kapital bort fra eiendom.
• Innføring av gründervennlig
opsjonsbeskatning for at
oppstartsselskapene kan rekruttere de
beste hodene og bli vekstselskaper som
skaper arbeidsplasser.
• Styrking av satsingen på teknologi og
realfag i hele utdanningssystemet.
• Gjennom utviklingskontrakter kan
myndighetene stimulere etterspørselen
ved å gi selskaper mulighet til å utvikle
egnede produkter, samtidig som
investorer får et økonomisk grunnlag for
å investere i selskapet. Dette er gjort
med hell innen forsvars- og
helseindustrien i bl.a. USA og Israel.
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Ofte kalt ”fundraising” på bransjespråket
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