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HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? 
 
Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe og fastholde i Danmark via sine finansieringer? Det har vi set 
nærmere på i denne årlige effektanalyse, hvor vi ikke blot opgør, hvad der skabes af arbejdspladser direkte i de virksom-
heder, som vi medfinansierer, men også hvad finansieringen skaber af ny aktivitet hos virksomhedernes samarbejdspart-
nere og leverandører af f.eks. maskiner, bygninger mv. Resultatet er, at Vækstfondens aktiviteter i 2020 samlet set har 
været med til at skabe og fastholde ca. 20.000 arbejdspladser.  
 
Indledning 

Dette notat beskriver metodikken, som HBS Economics har anvendt til at konstruere en effektmodel til Vækstfonden. 
Effektmodellen måler de økonomiske effekter af Vækstfondens aktiviteter. Modellen beregner, hvordan aktiviteterne 
påvirker beskæftigelse, BNP, produktion og skatter samt afgifter. Hver effekt fordeles ud på, om den opstår direkte i virk-
somhederne som Vækstfonden finansierer, indirekte hos underleverandørerne, eller induceret som følge af det forbrug, 
der opstår ud fra øgede lønninger. 
 
Datagrundlag 

Effektmodellen er udelukkende bygget op omkring data fra Danmarks Statistik, da det sikrer, at alle data er valideret. Det 
er særligt tal fra nationalregnskabet, der benyttes til at konstruere modellen, mens Danmarks Statistiks multiplikatorer 
benyttes til at beregne de økonomiske effekter. 
 
Tabel 1: Datakilder fra Danmarks Statistik 

Data Kilde Kommentar 
Input-output tabeller NI01, NI03, NI05 Indeholder køb og salg, lønninger, timeregnskab, 

mv. 
Multiplikatorer PRODMUL1, BESKMUL1, INPMUL1 Anvendes til at beregne økonomiske effekter 

 
Beskæftigelse RAS301 Anvendes til at finde beskæftigede per kommune 

 
Som input i modellen benyttes data for Vækstfondens finansieringer i 2020. For hver enkelt finansiering angives produkt-
type, finansieringsbeløb, branchekode, postnummer etc.  
 
Effektmodellen 

Modellen er bygget op omkring Danmarks Statistiks input-output-tabeller og er i stand til at beregne direkte, indirekte 
og inducerede effekter. ”Direkte økonomiske effekter” er dem, der opstår i selve virksomhederne, som finansieres af 
Vækstfonden. ”Indirekte økonomiske effekter” måler den aktivitet, som genereres hos underleverandørerne til de finan-
sierede virksomheder som følge af Vækstfondens finansiering. ”Inducerede økonomiske effekter” måler den aktivitet, 
som opstår, fordi den øgede direkte og indirekte økonomiske aktivitet udmønter sig i lønninger. Disse lønninger veksles 
blandt andet til et øget privat forbrug og dermed en øget efterspørgsel. Denne øgede efterspørgsel mærkes hos alle virk-
somheder i økonomien. 
 
De direkte, indirekte og inducerede effekter beregnes med en Leontieff-model, anvendt på Danmarks Statistiks input-
output tabeller. En input-output-tabel viser, hvordan varer og tjenester bevæger sig imellem forskellige brancher og for-
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brugere. Dette giver et øjebliksbillede af samfundets økonomi og økonomiske struktur. Leontieff-modellen beregner af-
hængigheder internt imellem brancher. Hjertet i modellen er en lineær produktionsfunktion, hvor hver branches totale 
produktion er bestemt af input fra andre brancher og efterspørgslen efter branchens output.  
 
Figur 1: Visualisering af direkte-, indirekte- og inducerede effekter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antagelser bag modellen 

Modellen er baseret på en antagelse om, at den underliggende input-output-tabel beskriver et øjebliksbillede af økono-
mien i ligevægt. Den økonomiske struktur beskrevet af input-output-tabellen holdes fast i modellen. Modellen forklarer 
ikke, hvordan der dannes ligevægt i økonomien og har ingen tidsdimension. I modellen antages det, at der er konstant 
skalaafkast og ingen udbudsbegrænsninger. Det betyder, at arbejdskraft og input til produktionen altid kan skaffes – og 
øges alle inputfaktorer i en branche med x pct., øges produktionen i branchen også med x pct. Ligeledes antages det, at 
forbrugernes adfærd ikke ændrer sig som følge af de simulerede stød. Slutteligt antages det, at der ikke finder nogle 
crowding-out-effekter sted, dvs. at virksomhederne måske kunne have opnået en del af finansieringen uden Vækstfon-
den. Modellen indeholder dog heller ikke eventuelle positive eksternaliteter i form af spredning af viden og teknologi, som 
kan skabe vækst i andre virksomheder.  
 
Medfinansiering 

I beregningerne af effekterne har vi inkluderet medfinansiering fra samarbejdspartnere for nogle produkter, mens den for 
andre ikke er inkluderet. For de produkter, hvor medfinansiering fra samarbejdspartnere er inkluderet, skyldes det en an-
tagelse om, at en stor del af den samlede finansiering ikke ville være faldet på plads uden medfinansiering fra Vækstfon-
den. Endelig er der enkelte typer af finansieringer, som ikke indgår i beregningerne.  
 
Produkter/typer af finansiering, der ikke indgår i beregningerne 
Finansieringer, som vedrører ejerskifte, indgår ikke i effektberegningerne. Det skyldes, at denne type finansieringer ifølge 
makroøkonomiske modeller ikke forøger kapitalapparatet og dermed ikke skaber nye arbejdspladser. Samtidig indgår 
investeringer fra venturefonde, hvor Vækstfondens ejerandel er mindre end 10 pct. ikke i beregningerne, idet Vækstfon-
den her ikke kan siges at have været afgørende for at den pågældende fond blev etableret.  
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Produkter ekskl. medfinansiering 
Vækstfondens COVID-19-garantier indgår i beregningerne uden medfinansiering. Det er dermed kun det garanterede 
beløb, der indgår, uagtet at der også kan have været tale om en større finansieringsløsning med deltagelse af andre finan-
sielle institutter. Denne beslutning er truffet dels pga. varierende datatilgængelighed og dels ud fra et forsigtighedsprincip 
ift. at sikre nogle konservative og robuste estimater for effekterne.  
 
Produkter inkl. medfinansiering 
Medfinansieringsgraden på Vækstfondens kapitaltilførsel varierer på tværs af produkter. I 2020 har der været forholdsvis 
stor variation på medfinansieringsgraden på vores låneprodukter bl.a. pga. de betingelser, der gælder for de pågældende 
produkter. Fx har det været muligt for business angels at matche deres investeringer i tidlige virksomheder i forholdet 1:3 
gennem et COVID-19-BA-lån, hvilket har betydet, at medfinansieringsgraden har været 0,6. Det betyder, at når Vækst-
fonden udlåner 1 mio. kr., så kommer øvrige investorer med 0,6 mio. kr. I den anden ende af spektret ligger Vækstlånene, 
som har haft en medfinansieringsgrad på 1,7.   
 
For vores direkte ventureinvesteringer er medfinansieringsgraden også beregnet. Her varierer medfinansieringsgraden, 
afhængigt af, om der er tale om ny- eller opfølgningsinvesteringer, og hvilke brancher, der er tale om. For disse investerin-
ger er medfinansieringsgraden beregnet til 1,3. For vores indirekte ventureinvesteringer – altså Vækstfondens investerin-
ger i venturefonde – har fondene opnået en medfinansieringsgrad på 4,1. I dette tal er der korrigeret for, at enten VF Ven-
ture eller flere porteføljefonde kan have investeret i samme selskab. Dette er gjort for at sikre det mest retvisende billede 
af medfinansieringsgraden.  
 
Den samlede kapitaltilførsel til de ca. 1.500 danske virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret i 2020, udgør 17,6 
mia. kr. 
 
Samlede effekter – Vækstfonden bidrag til dansk økonomi  

I den af HBS Economics udviklede effektmodel beregnes følgende: 
• Effekt på beskæftigelse 
• Effekt på BNP 
• Effekt på skatteindtægter 

 
Nedenstående effekter er baseret på de direkte effekter skabt hos de finansierede virksomheder og de indirekte effekter, 
der opstår som følge af brug af underleverandører og samarbejdspartnere, jf. figur 1.  
 
 
 
 
 
 
Samlet set har Vækstfondens aktiviteter i 2020 været med til at skabe og fastholde 20.000 arbejdspladser, forøge BNP 
med 15 mia. kr. og bidraget til 8 mia. kr. i skatteindtægter via selskabs-, indkomst- og produktskatter.   

15 mia. kr. 8 mia. kr. 

Beskæftigelse Skatteindtægter BNP 

20.000 


