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Sammenfatning 

Dansk økonomi: svag vækst er fortsat udfordringen 
Dansk økonomi udviser tegn på at komme ud af den krise, som satte ind i 2008. En af-
dæmpet lønudvikling har betydet, at de konkurrenceudsatte erhverv har genvundet næ-
sten halvdelen af det tab af konkurrenceevne på 25 procent, som de oplevede fra 2000 til 
2008. Det hjælper på eksportmarkederne. Faldet i beskæftigelsen er også stoppet. Den 
seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen peger på stigninger i de kommende år i 
takt med, at forbrugere og virksomheder øger forbrug og investeringer. Øget international 
vækst forventes at understøtte denne udvikling. 
 
Med Vækstpakken fra 2013 blev der sat mere fart på genopretningen. Eksempelvis blev 
afgifter på konkurrenceudsatte erhverv nedsat, og satsen for selskabsskatten reduceret. 
Selv med fuld indregning af de gunstige effekter fra disse tiltag er det imidlertid tydeligt, 
at Danmark fortsat har et vækstproblem i forhold til sammenlignelige lande. Medvirken-
de årsager hertil er: 
 
x Værdien af det danske kapitalapparat udhules stadig: investeringerne er på så lavt et 

niveau, at det ikke kompenserer for nedslidning af de historiske investeringer. 
 

x Langvarigt investeringsgab: I Regeringens egne fremskrivninger forventes det at 
erhvervenes investeringer først når tilbage på historisk niveau i 2018.  Danmark har 
således i dag et investeringsgab på et stort tocifret milliardbeløb. 

 
Der er en række strukturelle tiltag, som kan bidrage til at få sat gang i væksten i dansk 
økonomi. Det gælder f.eks. fortsatte reformer af arbejdsmarked, reformer af den offentli-
ge sektor og en mere effektiv regulering. 
 
Fokus i denne rapport er imidlertid på tiltag, som kan forbedre de enkelte virksomheders 
muligheder for at foretage produktive og rentable investeringer i maskiner, bygninger og 
udvikling af nye produkter og processer.   
 
Tilgangen i rapporten er, at vi først definerer tre typer barrierer og udfordringer for vækst 
og dernæst præsenterer fem indsatsområder, som adresserer disse barrierer. Endeligt 
afsluttes med en perspektivering af de mulige gevinster af en sådan politikindsats. 

Tre typer af barrierer og udfordringer for fortsat vækst 
Barriere I: stor/større skala ofte nødvendig for høj produktivitet 
En række danske og internationale undersøgelser dokumenterer en klar sammenhæng 
mellem succesfulde virksomheder med høj produktivitet og en hvis kritisk størrelse. Stør-
relse er en forudsætning for, at de kan forrente de investeringer i innovation, uddannelse, 
maskinpark, salgsapparat mv., som driver den højere produktivitet.  
Tilvæksten i produktivitet er næsten dobbelt så høj i virksomheder med over 250 ansatte 
som i virksomheder med 50-249 ansatte, og fire gange højere end tilfældet er for virk-
somheder med 20-49 ansatte. Herudover er kun 17 procent af de danske virksomheder 
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med 0-50 ansatte klassificeret  som  ’højproduktive’,  mens  hele  54  procent  af  virksomhe-
derne med  over  250  ansatte  er  ’højproduktive’.   
 
At størrelse har betydning for produktivitet kan også illustreres med et par andre pointer. 
Tysklands succes i industrisektoren skyldes bl.a., at landets underskov af mellemstore 
virksomheder er større end man ser det i lande som Spanien og Italien. Hvis man forestil-
lede sig, at Spanien og Italien kunne opbygge samme industristruktur, som i Tyskland, 
ville resultatet være en betydelig stigning i andelen af eksporterende virksomheder. Desu-
den er det kendetegnene, at over 50 procent af eksporten i de fleste lande leveres af de 1 
procent største virksomheder. 
 
Virksomheder bliver naturligvis store og større, netop fordi de er succesfulde. Men det er 
uomtvisteligt, at investeringer i større skala samt forskning og udvikling er nødvendig for 
at løfte produktivitet og realløn. Derfor er størrelse afgørende for produktivitet. 
 
Danske små og mellemstore virksomheder har vanskeligt ved at bryde igennem vækst-
lagene, og derfor har vi i Danmark i de seneste mange år skabt bemærkelsesværdigt få nye 
store virksomheder.  
 
Barriere II: adgang til risikovillig og langfristet kapital 
En række internationale og danske undersøgelser viser – ikke overraskende – at høj pro-
duktivitet og særligt den vækst, der skal til for at løfte virksomhedernes produktivitet, kun 
kan realiseres ved hjælp af risikovillig egenkapital og tilstedeværelse af stabile kilder til 
lånefinansiering.  
 
De virksomheder, der har klaret sig bedst igennem krisen i Danmark og andre EU lande, 
har en række fællestræk. De har således haft en høj grad af soliditet, undgået for stor af-
hængighed af kortfristet bankfinansiering, og har for manges vedkommende netop derfor 
kunnet fastholde et betydeligt investeringsniveau gennem krisen. De har også haft for-
holdsvis let ved at skaffe sig kreditfinansiering efter krisens start, enten fra banker eller – 
for de større virksomheder – ved selv at udstede obligationer. De virksomheder, som har 
haft problemer med at skaffe finansiering og haft høje låneomkostninger siden krisen 
begyndte, har derimod lav soliditet og ofte også en høj eksponering mod det danske 
hjemmemarked.   
 
Vi vurderer derfor, at det ikke er mangel på bankkreditter, der holder sunde investeringer 
tilbage. Det er mere  egenkapital og langfristet lånefinansiering – ikke traditionel bankfi-
nansiering – der er behov for. 
 
Det leder over til spørgsmålet: Hvordan kan forbedrede rammevilkår øge de danske virk-
somheders adgang til den nødvendige egenkapital og langfristede lånefinansiering? Bar-
riererne for de forskellige virksomhedssegmenter er meget forskellige, og det må afspejles 
i de forskellig politikforslag: 
 
Mikro og små virksomheder vil altid være afhængige af tilførsel af kapital fra stifteren, 
business angels og den traditionelle bankforbindelse: Afkast og risici er svære at forudsige 



Vækst og innovation i danske virksomheder  
Analyse og forslagskatalog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

og dermed at sætte pris på for eksterne investorer. Mindre virksomheder har da typisk 
heller ikke nogen officiel rating, som kan danne udgangspunkt for fx udstedelse af er-
hvervsobligationer. Investorer skal bruge tid på disse vurderinger og omkostningerne per 
investeret krone vokser, jo mindre virksomheden er. Den vigtigste barriere i dette seg-
ment er derfor: 
 
x Vilkår for at investere og spare op i virksomheder for stiftere/Business Angels er mar-

kant dårligere i Danmark i forhold til alle sammenlignelige lande. Det er særligt den 
markant højere beskatning af aktieindkomster, som er væsentlig her. Det forringer 
muligheder for konsolidering og vækst i dette virksomhedssegment. 

 
Mellemstore virksomheder har potentielt set adgang til et bredere finansieringsgrundlag 
end laget af mikro/små virksomheder. For disse virksomheder betyder finansiering fra 
stifterfamilien ofte meget, men også finansiering fra venture/kapitalfonde er muligt samt 
for de største af virksomhederne også direkte investeringer fra pensions- og forsikrings-
selskaber. De vigtigste barrierer i dette segment er: 
 
x Det danske venture/small cap kapitalmarked har ikke den dybde og specialisering 

som er krævet for, at omkostningen per investeret krone kan bringes ned i nærheden 
af niveauet i f.eks. USA - eller hvis vi ser på Europa, lande som Storbritannien og Sve-
rige. Det hæmmer udbredelsen til en bredere gruppe af virksomheder. Hertil kommer 
ikke mindst, at der er for få fonde med erfaring i egenkapitalindskud i mere traditio-
nelle mindre virksomheder med gode vækstpotentialer. 
 

x Pensionsmidler fylder fortsat meget lidt. Det vurderes fortsat for dyrt per investeret 
krone at gå ind i dette segment i større omfang, direkte eller via fondskonstruktioner. 
For investeringer i venturefonde synes dårlige erfaringer historisk set med investerin-
ger i biotek at holde investeringslysten tilbage. 
 

x Kun de største danske virksomheder har været i stand til at skaffe sig stabil, langfri-
stet finansiering via erhvervsobligationer. Det står i modsætning til lande som Norge 
og Tyskland, hvor mere strømlinede og simple systemer for kreditvurderinger i større 
omfang har muliggjort denne type af finansiering også for selskaber i dette segment. 

 
De store, internationalt orienterede og ofte børsnoterede virksomheder henter typisk 
deres finansiering fra store internationalt orienterede institutionelle investorer. Både 
virksomhedernes ledelser og deres ejere ser nøgternt på hvilke lande, det giver mest værdi 
at lægge produktionen i. For denne type virksomheder, hvor en stor del af den samlede 
danske beskæftigelse ligger, er udfordringen ikke at få flere typer af finansieringskilder til 
investeringer.  Det er at sikre sig, at afkast efter skat fra produktion i Danmark er konkur-
rencedygtig for de danske og internationale investorer, som stadig billigere og mere effek-
tivt kan flytte investeringer og jobs på tværs af grænser. 
  
Barriere III: De ”bløde” rammevilkår 
Selvom hovedfokus i rapportens analyse er på rammevilkår tilknyttet finansiering af 
vækst i virksomhederne, opfordrer vi også til et eftersyn af Danmarks uddannelsessystem 
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og innovationspolitik  set fra virksomhedernes synspunkt. Vi har identificeret følgende 
svagheder: 
 
x Trods verdens formentlig højeste udgifter per indbygger til det offentlige uddannel-

sessystem har danske elever middelmådige færdigheder på de fleste niveauer. 
 

x Uddannelser rettet mod den offentlige sektor prioriteres højt i Danmark til trods for, 
at uddannelser rettet mod den private sektor – som fx ingeniører – henover op- og 
nedgange i konjunkturerne systematisk har lavere ledighed og højere lønninger end 
de   ’blødere’   fag  rettet  mod  den  offentlige  sektor.  Der  er  også   indikationer  på,  at  der  
frem mod 2020 vil være en stigende mangel på faglærte inden for jern- og metalindu-
strien samt på teknisk uddannede med en mellemlang uddannelse. 
 

x Den offentlige støtte til forskning er ca. fordoblet over de sidste ti år specifikt med det 
sigte at forbedre den private innovation. Men der er indikationer på, at prioritering og 
styring af midler til området ikke står mål med den øgede indsats. 

 
x Både private virksomheder og offentlige institutioner leverer betydelig finansiering af 

forskning og udvikling inden for de sundhedsvidenskabelige discipliner, ikke mindst 
igennem et mangeårigt stærkt samarbejde mellem den danske farmaceutiske industri 
og de offentlige læreanstalter. Det giver gode resultater, men der er ikke tradition for 
en tilsvarende indsats på andre områder, som kunne understøtte resten af den danske 
industri fx inden for de tekniske videnskaber.  
 

x Den offentlige sektor spiller en betydelig rolle for den private sektors produktivitet, 
innovation og konkurrenceevne i kraft af sin rolle som indkøber af produkter/ydelser 
fra den private sektor, svarende til en tredjedel af værdiskabelsen i den private sektor. 
Den offentlige indkøbspolitik præmierer imidlertid hverken de mest innovative løs-
ninger eller løsninger med den bedste totaløkonomi for det offentlige.  

 
Her er fem prioriterede indsatsområder: 

Indsatsområde I: Nedbring omkostninger per investeret krone 
Forudsætning for, at gruppen i laget under de store virksomheder kan få øget adgang til 
risikovillig kapital er, at omkostninger per investeret krone nedbringes. Sagt med andre 
ord: for et givet afkast fra virksomheden skal investorerne have et større afkast, når alle 
udgifter til valg af virksomhed og efterfølgende monitorering er betalt. En række mulig-
heder er identificeret i rapporten: 
 
x Et bedre marked for billigere og mere bredt tilgængelig information om min-

dre/mellemstore virksomheders finansielle position kan sænke omkostningerne for 
alle eksterne investorer ved at reducere/fjerne udgifterne til indsamling og bearbejd-
ning af information. Det kræver udvikling af mere effektive ratingsystemer og poten-
tielt set også mere standardiserede oplysninger i virksomhedernes regnskaber osv. 
Eksempelvis kan man tage udgangspunkt i bankernes kredit-ratingmodeller, som i 
modificeret form kunne gøres tilgængelige for eksterne parter, eventuelt efter særlig 
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tilladelse. Fra udlandet kan inspiration findes i fx Tyskland, som har udviklet særlige 
institutioner til vurdering af mindre virksomheders kreditværdighed, som har været 
en faktor i udviklingen af det tyske marked for erhvervsobligationer. Herudover er der 
i Norge en række erfaringer med anvendelse af såkaldte trustee-institutioner, hvor 
vurdering af de typisk relativt illikvide erhvervsobligationer foretages igennem en 
central instans. 
 

x Udvidet brug af virksomhedspant. Danmark har et meget velfungerende system for 
realkredit, men er bagefter lande som Finland, Norge og Sverige i udvikling af effekti-
ve systemer for virksomhedspant. En grund hertil er formentlig, at vi har en betyde-
ligt højere afgift for tinglysning. Den kunne reduceres til niveauet i andre nordiske 
lande. Anvendelse af virksomhedspant vil gøre det klart for alle kreditorer, hvordan 
virksomhedens værdier skal bruges til at dække potentielle tab. Og for kreditoren med 
virksomhedspantet vil det betydeligt reducere risikoen for tab. Samlet set kan det re-
ducere virksomhedens gennemsnitlige låneomkostninger og formentligt også styrke 
virksomhedens soliditet. 
 

x En  ”Vækstkapital  2”  pakke. I 2011 blev Dansk Vækstkapital etableret med midlertidig 
statsstøtte. Med Vækstfondens mellemkomst har man fået etableret en model, hvor 
branchen i fællesskab foretager investeringer i en række venture- og kapitalfonde. 
Denne model kan bidrage både til at reducere udgifterne per investeret krone og til en 
yderligere professionalisering/specialisering af branchen. Begge effekter er centrale 
for at opbygge en bæredygtig kapitalbase for investeringer i navnlig mindre og mel-
lemstore danske virksomheder.  
 
Det foreslås, at man overvejer en ny pakke og samtidig giver den et bredere sigte. Kri-
terierne for at modtage kapital betyder tilsyneladende, at kun større virksomheder el-
ler IT- og Life Science virksomheder med meget stort potentiale kan få tilført kapital. 
Det betyder, at virksomheder, der omsætter for under 200 mio. kr., kun i begrænset 
omfang modtager egenkapitalindskud gennem Dansk Vækstkapital. Det taler for, at 
en eventuelt kommende Dansk Vækstkapital II får større fokus på virksomheder med 
under 200 mio. kr. i omsætning. Det forudsætter dog også, at der etableres flere fonde 
i netop dette segment med en bæredygtig forretningsmodel. 

Indsatsområde II: Mere investorvenlig konkurslovgivning. 
Vi vurderer også, at en mere investorvenlig konkurslovgivning kunne reducere de samle-
de afkastkrav til egenkapital. Ved at lette restruktureringer af virksomheder gennem gen-
forhandling af gæld mv. øges sandsynligheden for virksomhedens overlevelse og dermed 
beskyttelse af de værdier, som er skabt, samt værdien af egenkapitalen. Der er således 
tegn på at lande, der har mere investorvenlig konkurslovgivning har en bedre performan-
ce på disse områder. 
 
Dette kan reducere afkastkravet til egenkapital. Det kan samtidig betyde, at den samlede 
tilbagebetaling til kreditorer ikke svækkes, idet virksomhedens overlevelsesevne øges. 
Altså; lavere afkastkrav til egenkapital, som kun delvist opvejes af højere afkastkrav fra 
kreditorer. 
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Forslaget har en klar parallel til en række af de andre forslag i denne rapport. Det gælder 
f.eks. indførsel af en trustee-model, der sikrer, at færre kreditorer eventuelt kun en for-
handler rekonstruktion mv. i forhold til debitor. Ligeledes forslag om virksomhedspant, 
der vil tendere til at koncentrere kreditgivningen på færre kreditorer nemlig den kreditor 
som har virksomhedspantet.  

Indsatsområde III: Mere aktive pensionskasser 
Danmark har et velfungerende pensionssystem. Således hviler ansvaret for at kunne op-
retholde en god levestandard, når arbejdslivet stopper, på borgerne selv hvis de har mel-
lem- og højere indkomster.  Danmark er således i international sammenhæng karakteri-
seret ved en meget stor privat pensionsformue, som skal dække de betydelige fremtidige 
forsørgelsesbehov som følge af en aldrende befolkning. I langt de fleste andre lande i EU 
falder denne opgave i højere grad på det offentlige med et større afledt pres på de offentli-
ge finanser som følge. 
 
Den store private pensionsformue betyder samtidig, at pensionskasserne er en betydelig 
potentiel kilde til finansiering af vækst i danske virksomheder. Historisk set har pensi-
onskasser – i Danmark som i andre lande – fokuseret  på   investeringer   i   ’sikre  papirer’:  
Statsobligationer, realkredit og børsnoterede internationalt orienterede virksomheder. 
Modsat er der meget få midler placeret i mindre, unoterede virksomheder. Samlet udgør 
kapitalandele i unoterede virksomheder under 1 procent af pensionskassernes aktiver. 
Det er også drevet af en regulering, som har gjort det lidet attraktivt for sektoren at holde 
aktiver med høj risiko og lav likviditet. Dette giver en særlig central udfordring i Dan-
mark, fordi de institutionelle investorer har så central en placering i organisering af privat 
opsparing. 
 
De  danske  pensionskasser  er  dog  i  stigende  grad  begyndt  at  fokusere  på  ‘alternative’  inve-
steringer, herunder erhvervsobligationer, større unoterede aktier og investeringer i kapi-
talfonde. Det er blandt andet muliggjort af, at en stadig større andel af den samlede ak-
tivmasse forvaltes som markedsprodukter uden ydelsesgaranti og tilsvarende også uden 
de  medfølgende  kapitaldækningskrav,  som  ’straffer’  investeringer  i  aktier  og  særligt  uno-
terede aktier. Vi vurderer, at denne trend vil fortsætte i de kommende drevet af de struk-
turelle vilkår ovenfor som øget brug af markedsrenteprodukter ligesom de foreslåede 
tiltag der kan reducere omkostninger per investeret krone.  
 
I tilgift hertil kunne følgende tiltag overvejes: 
 
x Fjernelse af den såkaldte ejerskabsbegrænsning. I dag må det enkelte pensionsinsti-

tut ikke have en samlet position i et selskab, der giver den en såkaldt dominerende 
indflydelse, hvilket i selskaber med spredt ejerskab kan indtræffe ved en ejerandel 
f.eks. på 15-20 procent. Da pensionsselskaber ofte ønsker at foretage en hvis mini-
mumsinvestering for at holde omkostningerne nede pr investeret krone, besværliggør 
det investeringer i nogle typer af virksomheder. Det foreslås derfor at fjerne denne 
begrænsning for investeringer, som ikke har systemisk karakter.  
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x Krav om en tydeligt formuleret, målbar og offentligt tilgængelig investeringspolitik, 
der adresserer de enkelte pensionskassers investeringer i vækstlaget af virksomheder i 
Danmark. Det kunne ske som et afsnit i de årlige investeringsrapporter, og være en 
første udmøntning af den aftale, som sektoren har indgået med regeringen om at øge 
sit fokus på dette område. 

 
x Specifikke økonomiske incitamenter til investeringer i mindre virksomheder. Et of-

fentligt tilskud – eller tilsvarende skattelempelse – til pensionskasser for at investere i 
virksomheder under en vis virksomhedsstørrelse kan primært begrundes i, at det 
samfundsmæssige afkast herfra kunne særligt stort, fx i form af større fordele for hele 
samfundet (fx innovation) end tilsvarende investeringer i større virksomheder. Der 
skal dog tages hensyn til, at afgrænsningsproblemer kan være en udfordring, og at det 
kan udløse skattetænkning, som der skal korrigeres for i lovgivningen.  

Indsatsområde IV: Nedsæt en Erhvervsskattekommission 
For at udvikle et sammenhængende erhvervsskattesystem foreslås det, at der nedsættes 
en erhvervsskattekommission, som skal gennemgå alle erhvervsrelaterede skatter med en 
tættekam. Omlægningen skal være fuldt finansieret og inddrage beskatningen af kapital-
indkomster i bred forstand. Succeskriteriet for en sådan omlægning er: 

x At fjerne eller reducere asymmetrier i det danske skattesystem, som de facto gør det 
mindre attraktivt at starte egen virksomhed i forhold til valg af karriere som direk-
tør/ledende medarbejder med opsparing placeret f.eks. i en pensionsordning 
 

x At sikre at skattesystemet er konkurrencedygtigt således, at både danske og uden-
landske investorer kan få et afkast som matcher de vilkår, der kan opnås i sammen-
lignelige lande med udgangspunkt i at Danmark er et lille land, og der er mange andre 
steder at investere. 
 

x At overveje hensynet om at undgå skattetænkning overfor ønsket om investorsikker-
hed og behovet for stabile og forudsigelige skatteregler. 
 

Konkret foreslås det at følgende elementer indgår som elementer i et sådan samlet efter-
syn: 
 
x Den Nordiske model for beskatning af kapitalindkomster hos husholdninger dvs. en 

flad sats for beskatning af positive aktie- og renteindkomster på omtrent 30 procent 
kombineret med en værnsregel, der skal sikre, at direktøren i ejerledede virksomhe-
der ikke konverterer løn til udbytte for at betale mindre i samlet skat. 
 

x Et systematisk eftersyn af regler, der kan betyde at svingende indtjening - overskud 
vekslende med underskud – fører til øget samlet effektiv beskatning. Sådanne regler 
tenderer til at straffe mindre og særligt risikofyldte investeringer. Beskatning ved 
overskud bør som udgangspunkt føre til tilsvarende fradragsret ved tab. 

 
x En reduktion af kildeskat på udbytter for minoritetsaktionærer samt stabilitet i for-

hold til indretningen af beskatning såsom begrænsning af renteudgifter og den skat-
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temæssige behandling af hybride kapitalinstrumenter (produkter, der ligger mellem 
egen- og fremmedkapital). 

Indsatsområde V: De  ”bløde” rammevilkår 
En række forslag har af Produktivitetskommissionen og andre været fremsat offentligt, og 
der skal i denne sammenhæng navnlig peges på: 
 
x Reform   af   ‘taxametersystemet’,   som   i dag præmierer gymnasier, erhvervsskoler og 

højere læreanstalter for at tiltrække studerende og dernæst bestå eksamener. Modsat 
meget få tilskyndelser til at give de studerende en relevant uddannelse rettet mod de 
områder, som kan løfte produktiviteten i den private sektor. 
 

x Potentiel konsolidering af den offentlige forskningsindsats med færre forskningsen-
heder med større kritisk masse, som dermed også bliver bedre til at løfte innovations-
indsatsen for danske virksomheder.  

 
x Øget tilskyndelse til at opbygge stabile samarbejder mellem virksomheder og forsk-

ningsinstitutioner over mange år, samt privat medfinansiering af forskningsindsat-
sen. 

 
x Reform af den offentlige indkøbspolitik med henblik på at understøtte totaløkonomi 

og innovation i de løsninger, der efterspørges og efterfølgende leveres. Flere perfor-
mancekrav, mindre kassetænkning og øget forståelse for de langvarige virkninger som 
udbudspolitik mv. har i forhold til konkurrence og innovation i den private sektor. 

 
x Manufacturing Academy of Denmark (MADE) er dannet af en række ledende danske 

virksomheder, og fokus er på at hjælpe virksomhederne på centrale områder som fx 
nye produktionsprocesser, fleksibel automatisering, sensorer, kvalitetskontrol mv. 
Fremadrettet kunne det være et center for understøttelse af innovation på disse om-
råder med blandet finansiering fra det offentlige og virksomhederne, som følger op på 
den succes, der er opnået på det sundhedsvidenskabelige område, hvad angår offent-
ligt/privat samarbejde. 

 
Disse elementer kan understøtte virksomhedernes egen indsats for at løfte kompetencer 
og innovation. 

Samfundsmæssige gevinster 
Det vurderes, at den samlede række af tiltag kan give et mærkbart løft på investeringer og 
beskæftigelsen i de kommende år og deraf følgende vækst i økonomien. Det er der stort 
behov for i den nuværende situation, hvor der er ledig arbejdskraft og nettoinvesteringer 
på omkring nul. 
 
Men på længere sigt er succeskriteriet for tiltag ikke investeringer i sig selv, men øget 
produktivitet, mere velstand og højere reallønninger ved, at det samfundsmæssige afkast 
per investeret krone øges. Det gælder både for hårde investeringer i maskiner og udstyr, 
og for de bredere samfundsmæssige investeringer i opbygning af kompetence og ny brug-
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bar viden. Denne positive effekt er sandsynlig fordi den foreslåede ”re-orientering”      af  
ressourcer ikke generelt er drevet af nye og højere tilskud med øget belastning af skatte-
yderne, men gennem omlægning af offentlige udgifter/indtægter, og fjernelse af barrierer 
for vækst og innovation. 
 
Vi vurderer, at det er særlig interessant, at hovedeffekterne vil være inden for gruppen af 
mindre virksomheder med vækstpotentiale, som dermed også vil bidrage til at øge real-
lønningerne. Udenlandske undersøgelser viser således, at vækstlaget af virksomheder er 
ganske vigtige i innovationsprocessen, og dermed skaber værdi ikke bare for de ansatte 
medarbejdere i form af højere realløn på sigt, men også gevinster for det bredere sam-
fund. 
 
Konklusionen for Danmark er derfor: Der er stor samfundsmæssig værdi i at nedbryde 
barrier for risikovillig kapital til virksomheder med vækstpotentiale. Hertil kommer den 
bredere  pakke  af  ’bløde’  rammevilkår,  som  dog  kræver ret kontante ændringer i instituti-
onelle systemer over en bred front.  
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Tabel 1 Bruttokatalog over policy forslag 
Indsatsområde Konkrete tiltag Formål 

Indsatsområde I 
Nedbring omkostnin-
ger per investeret 
krone 

Reduktion af tinglysningsafgift for virksom-
hedspant 

Udvide brug af virksomhedspant 
med henblik på at gøre det klart 
for alle kreditorer, hvordan virk-
somhedens værdier skal bruges 
til at dække potentielle tab.  

Skabe et bedre marked for billigere og 
mere bredt tilgængelig information om 
mindre/mellemstore virksomheders finan-
sielle position ved at øge brugen af revi-
sorpåtegninger, genbruge kreditvurderin-
ger, tilskynde til dannelse af kreditvurde-
ringsbureauer i segmentet for mindre 
virksomheder og indføre trustee model ifm. 
erhvervsobligationer 

Sænke omkostningerne for alle 
eksterne investorer ved at redu-
cere/fjerne udgifterne til indsam-
ling og bearbejdning af informati-
on 

"Vækstkapital 2" pakke med fornyelse af 
mandatet for Dansk Vækstkapital for peri-
oden efter 2015 

Opbygning af en bæredygtig 
venturekapitalbase for investe-
ringer i danske virksomheder 
 
Øge direkte egenkapitalinveste-
ringer i mindre/mellemstore 
virksomheder  

Indsatsområde II 
Mere investorvenlig 
konkurslovgivning 

Drøfte ændringer af reglerne for personlig 
eller virksomhedsmæssig konkurs, så der i 
højere grad tages hensyn til virksomhe-
dens overlevelse 

Forbedre tilskyndelsen til at 
starte egen virksomhed 
Forbedre muligheden for at 
videreføre værdifulde dele af 
virksomheden til gavn for den 
samlede pulje af investorer og 
kreditorer og dermed den sam-
fundsmæssige værdi  

Indsatsområde III 
Mere aktive pensi-
onskasser 

Justering af ejerskabsbegrænsninger 
Øge pensionskassernes mulighed 
for at investere i mindre selska-
ber 

Krav om en tydeligt formuleret, målbar og 
offentligt tilgængelig investeringspolitik om  
engagement i små og mellemstore virk-
somheder 
 

Øge fokus på små og mellemsto-
re virksomheder 

Specifikke skattemæssige eller andre 
begunstigelser til investeringer i mindre 
virksomheder 

Øge afkastet ved investeringer i 
unoterede aktier 

Indsatsområde IV 
Nedsæt en Erhvervs-
skattekommission 

Overvej: 
Nordisk model kapitalbeskatning: Redukti-
on i aktieindkomst og udbyttebeskatning 
koblet med værnsmodel 

Tiltrække flere investeringer og 
mere kapital til etablering og 
ekspansion 
Skabe flere business angels 
Gøre det mere attraktivt at starte 
egen virksomhed 

Systematisk eftersyn af regler der kan 
betyde at svingende indtjening fører til 
øget samlet effektiv beskatning 

Fjerne asymmetrien mellem 
gevinst og tab på aktieindkomst, 
og dermed reducere, at den 
effektive beskatning øges desto 
større risiko (og dermed typisk 
afkast) der er ved et projekt 

Reduktion af kildeskat på udbytter for 
minoritetsaktionærer  

Sikre at skattesystemet er kon-
kurrencedygtigt således at både 
danske og udenlandske investo-
rer kan få et afkast som matcher 
de vilkår, der kan opnås i sam-
menlignelige lande  

Stabilitet i forhold til indretningen af be-
skatning såsom begrænsning af renteudgif-
ter og den skattemæssige behandling af 
hybride kapitalinstrumenter 
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Indsatsområde V 
De  ”bløde” rammevil-
kår 

Reform af taxametersystemet 

Dygtig og mere erhvervsrettet 
arbejdskraft og tilskyndelser til at 
give de studerende en relevant 
uddannelse rettet mod de områ-
der, som kan løfte produktivite-
ten i den private sektor. 

Konsolidering af den offentlige forsknings-
indsats med færre forskningsenheder med 
større kritisk masse 

Offentlige forskningsindsats bliver 
bedre til at løfte innovationsind-
satsen for danske virksomheder.  

Mere fleksible strukturer for samarbejder 
om innovationsindsatsen 

Opbygning af stabile samarbejder  
og privat medfinansiering. 

Reform af den offentlige indkøbspolitik  

Understøtte totaløkonomi og 
innovation i de løsninger, der 
efterspørges og efterfølgende 
leveres. Flere performancekrav, 
mindre kassetænkning og øget 
forståelse for de langvarige 
virkninger som udbudspolitik mv. 
har på konkurrence og innovation 
i den private sektor. 

 

Kilde:  Copenhagen Economics 
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Kapitel 1 

1 Strukturen i dansk erhvervsliv og 
potentialer for vækst 

Vækst og udvikling af danske virksomheder er afgørende for økonomiens produktivitet og 
dermed den realløn, der kan tjenes. En væsentlig årsag til produktivitet er udnyttelse af 
produktionsmæssige skalafordele, som i mange tilfælde kun kan opnås i tilstrækkeligt 
store virksomheder. Dette uddyber vi i afsnit 1.1. I dag er der ikke tilstrækkelig mange 
store virksomheder i Danmark, og det har typisk været vanskeligt for små og mellemstore 
virksomheder at bryde igennem til vækstlaget  og   etablere   sig   som  en   ’stor’   virksomhed.  
Dette uddyber vi i afsnit 1.2.  
 
Herudover er det en nøgleudfordring at fastholde og udbygge internationalt orienterede, 
større virksomheder og investorer, som ret nøgternt må se på hvilke lande, det giver mest 
værdi at lægge produktionen i. Det gælder større udenlandske virksomheder med aktivi-
teter i Danmark, men i lige så høj grad danske virksomheder med betydelige aktiviteter i 
udlandet. Vores analyse viser, at internationaliseringsgraden af virksomheder i Danmark 
er høj, hvilket vi uddyber i afsnit 2.3. Modstykket er, at disse virksomheder typisk henter 
deres finansiering fra store institutionelle investorer – danske som udenlandske – der 
drives af krav om højt efter-skat afkast uden særlig skelen til virksomhedernes nationali-
tet. Dette har blandt andet for de danske pensionskasser betydet en ganske markant re-
duktion af deres beholdning af danske aktier og en tilsvarende stigning i udenlandske 
investorers beholdning af danske aktier, hvilket vi uddyber i afsnit 2.4. 

1.1 Større virksomheder er mere produktive 
I langt de fleste brancher og forretningsmodeller vil der være markante skalafordele. Når 
først produktet er opfundet, udviklet, og kommercialiseret, er det betydeligt lettere at 
udvide omsætningen fx i et andet markedssegment. Mange studier peger på, at det kræver 
en vis størrelse, før virksomheder for alvor kan slå igennem på det internationale marked. 
Gennemslag på det internationale marked muliggør ligeledes adgang til endnu flere af-
sætningsmuligheder og endnu flere skalafordele. Denne størrelse muliggør, at virksom-
hederne rentabelt kan foretage de nødvendige investeringer i innovation, uddannelse og 
maskinpark, som giver en høj produktivitet. Virksomheder af denne karakter er afgørende 
for, at der skabes et grundlag for at øge beskæftigelsen og hæve lønningerne. 
 
Studier viser en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og produktivitet.1 
Tilvæksten i produktivitet (indekseret i forhold til virksomheder med 0-19 ansatte) er 
næsten dobbelt så høj i virksomheder med over 250 ansatte som i virksomheder med 50-
249 ansatte, og fire gange højere end tilfældet er for virksomheder med 20-49 ansatte, jf. 
Figur 1.2  
                                                                                                                                                                       
1  Virksomheder der er produktive i udgangspunktet vil også have en større sandsynlighed for at vokse sig store 
2  Studier viser en stærk positiv sammenhæng mellem produktivitet og TFP. Dvs. at større totalfaktorproduktivitet afspejles i 

tilsvarende højere produktivitet. Se fx Altomonte et al (2012) 
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Figur 1 Produktivitet vokser med virksomhedsstørrelse 
 

 
 Note:  For at isolere effekten af virksomhedens størrelse på totalfaktorproduktiviteten er der foretaget en 

regression, der kontrollerer for, om virksomheden blandt andet eksporterer eller importerer services, 
importerer materiel, eksporterer globalt, outsourcer passivt eller aktivt og om virksomheden foretager 
FDI.  

Kilde:  Copenhagen Economist på baggrund af Altomonte et al. (2012) 

 
Virksomheder der har formået at blive internationaliseret, performer markant bedre end 
hjemmemarkedsvirksomheder. Baseret på den omfattende analyse af europæiske virk-
somheder har internationaliserede virksomheder i gennemsnit fem gange så mange an-
satte som hjemmemarkedsvirksomheder og en produktivitet på 430.000 kr. per ansat 
mod 380.000 kr. per ansat, jf. Figur 2. Dette svarer til, at produktivitetsgevinsten ved at 
internationalisere en gennemsnitlig hjemmemarkedsvirksomhed vil være ca. 50.000 kr. i 
årlig produktivitetsgevinst for hver ansat i virksomheden. 
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Figur 2 Produktivitetsgevinst ved internationalisering 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Altomonte et al. (2012) 

 
For danske virksomheder ses samme tendens som for de analyserede europæiske virk-
somheder ovenfor; høj produktivitet er forbundet med virksomhedens størrelse og dens 
internationalisering. Kun 17 procent af de danske virksomheder med 0-50 ansatte er høj-
produktive, jf. Tabel 2, mens hele 54 procent af virksomhederne med flere end 250 ansat-
te er højproduktive.  
 

Tabel 2 Større virksomheder er i højere grad højproduktive 
  0-50  

ansatte 
50-250 
ansatte 

250-  
ansatte 

Andel højproduktive virksomheder inden for størrelsessegment (pct.) 17 45 54 

Produktivitet (1.000 kr.) 810 796 878 
 

Note:  Undersøgelsen omfatter godt 163.500 danske virksomheder i 2009, som til sammen havde 666 mia. 
kr. i værdiskabelse og 1,2 mio. fuldtidsbeskæftigede 

Højproduktive virksomheder har et produktivitetsniveau over det gennemsnitlige produktivitetsniveau 
i private byerhverv, mens lavproduktive virksomheder har et produktivitetsniveau under 

Arbejdsproduktivitet er opgjort som værditilvækst i 1.000 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af EVM(2012) 

 
For de højproduktive virksomheder ses det ligeledes, at produktiviteten er højest i virk-
somheder med mere end 250 ansatte. Hvis en gennemsnitlig højproduktiv virksomhed 
således kan gå fra mellemsegmentet med 50-250 ansatte til det store segment med mere 
end 250 ansatte, øges produktiviteten fra 796.000 kr. til 878.000 kr. per ansat. 
 
Herudover har en række analyser vist, at den tyske industrisucces blandt andet skyldes, at 
de tyske mellemstore virksomheder (Mittelstand) er betydeligt større end deres modpar-
ter i lande som Spanien, Frankrig og Italien.3 Illustrative beregninger viser, at virksomhe-

                                                                                                                                                                       
3  Se fx. Navaretti et al (2011) 
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derne, hvis industristrukturen i disse lande overgik til en tysk industristuktur, ville blive 
så konkurrencedygtige, at 2,3-4,3 procent af dem ville kunne eksportere.4 
 
Når de succesrige virksomheder viser sig at være store, skyldes det både, at stort er godt, 
og at det er de succesrige virksomheder med høj produktivitet, der overlever og vokser. 
Men det er uomtvisteligt, at for en række virksomheder i en række brancher, vil større 
skala være en forudsætning for at kunne gøre investeringer i markedsføring, maskiner og 
udstyr rentabel. 

1.2 For få danske virksomheder vokser sig store 
Den danske virksomhedsstruktur er, i højere grad end andre i lande, præget af relativt få 
store virksomheder. Sammenlignet med lande som Storbritannien, Tyskland, Frankrig og 
Sverige tilhører en mindre del af den danske beskæftigelse i store virksomheder med over 
250 ansatte, jf. Figur 3. 
  

Figur 3 Andel af beskæftigelsen i store virksomheder med +250 
ansatte 
 

 
 Note:  Data for 2010, private byerhverv undtaget finansiering og forsikring 

Kilde:  Eurostat Enterprise Statistik 

 
Når man tager højde for, at en række af de mindre virksomheder er koncernforbundne 
med større virksomheder, ser man i Danmark et skift af ca. 10 procent af beskæftigelsen 
fra de helt små virksomheder til de helt store.5 Den virkelige forskel mellem Danmark og 
en række andre industrilande som Sverige og Tyskland er således forskellen i betydningen 
af de helt store virksomheder. 
 
                                                                                                                                                                       
4  Navaretti et al (2011) 
5  Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik, Experian og Greens 
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Den europæiske/danske vækstvej synes også længere og mere vanskelig end fx den ame-
rikanske. Sammenlignet med USA er de store virksomheder i Danmark såvel som resten 
af Europas gamle virksomheder. Hvor ca. 20 procent af de amerikanske succesfulde virk-
somheder med 250-999 ansatte er grundlagt inden for de sidste ti år, gælder dette kun for 
ca. 2 procent af de danske, jf. Figur 4. Dette er ikke kun et dansk fænomen, men er typisk 
for europæiske virksomheder.6 Tilsvarende er kun fire procent af industrien i Danmark 
såkaldt højvækstvirksomheder7, mens andelen i USA er seks procent.8 
 

Figur 4 Andel store virksomheder, der er under ti år gamle 
 

 
 Kilde:  Produktivitetskommissionen, Analyserapport 4, Uddannelse og innovation, side 160 

1.3 Virksomheder i Danmark er i høj grad 
internationaliserede 

Dansk erhvervsliv er på den ene side præget af en betydelig grad af udenlandsk ejerskab 
og på den anden side en høj grad af aktivitet uden for landets grænser i de danskejede 
virksomheder. Mens de udenlandsk ejede virksomheder blot udgør én procent af de sam-
lede virksomheder i Danmark, står de for en femtedel af beskæftigelsen og knap en fjer-
dedel af omsætningen. Ligeledes har de danskejede selskaber en omfattende produkti-
onskapacitet uden for Danmark i danskejede datterselskaber i udlandet.  

Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark 
Virksomheder med udenlandsk ejerskab har stor betydning i dansk erhvervsliv. Dette gør 
sig gældende på trods af, at udenlandsk ejede virksomheder ikke fylder mere én procent 
af de samlede virksomheder i Danmark. Det beskedne antal virksomheder dækker dog 
over 20 procent af beskæftigelsen og næsten en fjerdedel af omsætningen, jf. Figur 6. Det 
samme billede gør sig gældende for industrien, hvor de udenlandsk ejede virksomheder 
dog står for hele 29 procent af beskæftigelsen. 
                                                                                                                                                                       
6  Se fx Véron (2008) 
7  Højvækstvirksomheder er defineret ved årlig gennemsnitlig vækst i beskæftigede eller omsætning på mere end 20 procent 

over tre år 
8  Jf. Bravo-Biosca (2011) 
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Figur 5 Udenlandsk ejede virksomheders aktivitet i Danmark 
 

 
 Note:  Data er for 2011 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Udenlandsk ejerskab er dog meget mere dominerende blandt de 350 største virksomhe-
der. Hele 56 procent af de største virksomheder er udenlandsk ejet, og disse står for 32 
procent af beskæftigelsen i denne gruppe virksomheder. Blandt de største industrivirk-
somheder er størstedelen af beskæftigelsen (36 procent) i virksomheder ejet af erhvervs-
drivende fonde, efterfulgt af 27 procent i industrivirksomheder med udenlandske ejer-
skab. 
 
De udenlandsk ejede virksomheder er større og omsætter for mere end de danskejede 
virksomheder. Den gennemsnitlige udenlandsk ejede virksomhed omsætter for 205 mio. 
kr. og beskæftiger 68 ansatte, mens den gennemsnitlige danskejede virksomhed omsætter 
for 9 mio. kr. og beskæftiger blot 4 personer, jf. Tabel 3.  
 

Tabel 3 Den gennemsnitlige virksomhed fordelt på ejerskab i 
2011 

  Dansk ejerskab Udenlandsk ejerskab 

Gennemsnitlig omsætning (mio. kr.) 9  205  

Gennemsnitligt antal ansatte 4  68  

Gennemsnitlig omsætning pr. ansat (mio. kr.) 2,3 3,0 
 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Selvom der er mange udenlandsk ejede virksomheder blandt de største danske virksom-
heder, så har Danmark generelt ikke været så god som andre lande til at tiltrække uden-
landske virksomheder – særligt til industrien. Hvor 25 procent af den nationale værditil-
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vækst i Danmark inden for industrien udgøres af udenlandsk ejede virksomheder, er den-
ne andel mellem 35 og 40 procent i Sverige, Storbritannien og Østrig.9  

Danske datterselskaber i udlandet 
Danskejede virksomheder har en betydelig aktivitet i udlandet. De danske virksomheder 
havde i 2011 tilsammen 11.485 datterselskaber i udlandet med en samlet beskæftigelse på 
1.267.434, hvilket svarer til 47 procent af den danske arbejdsstyrke.10 
 
I de senere år er beskæftigelsen i danske virksomheders selskaber i udlandet steget. I 
perioden fra 2007 til 2009 voksede beskæftigelsen med fem procent og fra 2010 til 2011 
igen med ca. fem procent.11 Til sammenligning var der i 2011 3.958 udenlandsk ejede 
virksomheder i Danmark med i alt 268.160 beskæftigede, svarende til knap ti procent af 
den danske arbejdsstyrke.12 
 
Langt størstedelen af de større danske virksomheder har ansatte både i og uden for Dan-
mark. Således ligger 73 procent af beskæftigelsen i de 350 største virksomheder i virk-
somheder, der også har aktivitet uden for Danmark, jf. Figur 6. Der er således blot godt en 
fjerdedel af de ansatte, der arbejder i virksomheder, hvor virksomhedens aktivitet ude-
lukkende foregår i Danmark. Disse virksomheder udgøres hovedsageligt af de store of-
fentlige selskaber som fx Post Danmark.  
 
Billedet er endnu tydeligere for industrien, hvor hele 94 procent af beskæftigelsen foregår 
i virksomheder, der også har ansatte uden for Danmark, og 87 procent i virksomheder 
med over halvdelen af deres ansatte uden for Danmark, jf. Figur 6. Samtidig foregår 59 
procent af den samlede beskæftigelse i virksomheder, hvor over halvdelen af virksomhe-
dens beskæftigelse foregår uden for Danmark, og 30 procent er ansat i virksomheder, 
hvor over 80 procent af deres samlede aktivitet er uden for landets grænser. 
 

                                                                                                                                                                       
9  Jf. EVM(2011) 
10  Danmarks Statistik, datasæt OFATS1 
11  Baseret på data fra Danmarks Statistik tabellen OFATS1. Ændring i opgørelsesmetoden betyder, at der ikke kan sammen-

lignes i hele perioden fra 2007 til 2011. Data findes ikke fra før 2007 
12  Danmarks Statistik, datasæt IFATSF1 
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Figur 6 Andel af beskæftigelse fordelt på grad af udenlandsk be-
skæftigelse i 2012 for de 350 største danske virksomheder 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Experian samt virksomhedernes årsrapporter 

 
Den høje internationalisering har en afgørende effekt i et lille land som Danmark. Både 
den høje grad af udenlandsk ejerskab men især omfanget af danske virksomheders aktivi-
tet i udlandet tyder på, at en del af virksomhederne i Danmark allerede har en betydelig 
produktionskapacitet installeret uden for Danmark: Det er godt for produktivitet, innova-
tion og videnoverførsel. Men det gør det også nemmere at flytte produktionen ud af lan-
det, hvis det vurderes, at de danske rammevilkår ikke er favorable.  

1.4 Institutionelle investorer er en vigtig finansieringskilde 
Når danskerne foretager investeringer, sker det helt overvejende gennem køb af boliger 
og gennem opsparing via (fradragsberettigede) pensionsordninger. Disse to investerings-
former udgjorde henholdsvis 151 og 132 procent af BNP i 2012, jf. Figur 9. Det svarer 
henholdsvis til knap 2.750 og 2.400 mia. kr. Husholdningernes direkte placering af mid-
ler i finansielle aktiver er mere begrænset. Den består af bankindskud – helt overvejende 
kortfristede indeståender på lønkonti mv. – svarende til 57 procent af BNP eller godt 
1.000 mia. kr. og i mindre omfang aktieinvesteringer svarende til knap 50 procent af BNP 
eller knap 900 mia. kr. 
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Figur 7 Husholdningernes aktiver og passiver, 2012 
 

 
 Note:  Procenttal beskriver postens andel af BNP 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Nationalbanken og Danmarks Statistik 

 

Disse investeringer er udover opsparing finansieret ved optagelse af realkreditlån svaren-
de til 100 procent af BNP eller knap 1.800 mia. kr. samt andet – typisk bankgæld – sva-
rende til 50 procent af BNP eller godt 900 mia. kr. Samlet medfører fordelingen af aktiver 
og passiver, at husholdningerne har en nettoformue svarende til 267 procent af BNP. 
 
Kernen er altså, at husholdningerne investerer i mursten i egen bolig, finansieret ved be-
tydelig lånoptagelse, og placerer deres overskydende opsparing helt overvejende i pensi-
on. Dette mønster har været konstant over de sidste 12 år, jf. Figur 10, hvis der ses bort 
fra, hvordan de stigende boligpriser har pustet balancerne op særligt i perioden fra 2000 
frem til 2008. Således udgør den finansielle nettoformue – den stiplede linje i figuren – 
ret konstant 100 procent af BNP dog lidt højere i 2012 primært drevet af stigende kurs-
værdier fra investeringer i pensionsordninger. 
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Figur 8 Husholdningernes aktiver og passiver over tid  
 

 
 Note:  Procenttal beskriver postens andel af BNP. Den stiplede linje dækker over husholdningernes finansielle 

nettoformue – svarende til deres egenkapital ekskl. boligformue. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Nationalbanken og Danmarks Statistik 

 

Husholdningernes meget begrænsede direkte ejerskab hænger i høj grad sammen med de 
danske skatteregler, som på helt overordnet plan tilsiger, at husholdninger skal investere 
direkte i deres egen bolig og modsat foretage deres finansielle opsparing gennem en pen-
sionsordning.     
 
Den særligt store rolle, som pensionsopsparing har i dansk økonomi, er naturligt knyttet 
til vores pensions- og skattesystemer, som afviger betydeligt fra de fleste andre EU landes.  
Således er dækningsgraden af obligatoriske pensionsordninger for personer med ind-
komst over middel langt lavere end i de fleste af de lande, som vi normalt sammenligner 
os med. Man skal med andre ord som dansker selv spare op, hvis man som pensionist 
ønsker sig en levestandard, der ikke falder betydeligt i forhold til tiden som erhvervsak-
tiv.13 Samtidig er beskatning af fri opsparing exceptionelt høj i Danmark: Beskatningen af 
positiv kapitalindkomst hos husholdningerne er således 10-25 procentpoint højere end i 
de øvrige nordiske og EU lande, som vi normalt sammenligner os med. Dette strukturelle 
forhold medfører således, at pensionsordninger fremstår som en attraktiv måde at foreta-
ge den nødvendige opsparing.14 
 
Det betyder, at pensionskasserne og forsikringsselskaberne i Danmark får en ekstraordi-
nært stor rolle som kilde til investeringer i dansk erhvervsliv. Dette gælder også i interna-
tionalt perspektiv, hvor pensionskassernes samlede aktiver udgør en betydeligt større 
andel af BNP end alle andre europæiske lande bortset fra Holland, jf. Figur 9. Trods en 
høj internationalisering af kapitalmarkeder med mange investeringer på tværs af grænser 
er der fortsat en betydelig såkaldt hjemmebias: Man investerer mest i de markeder, som 
man kender og har mulighed for at følge. Det gælder særligt investeringer præget af aktivt 
                                                                                                                                                                       
13  Se  fx  ‘Pension  at  a  Glance’,  OECD,  (2011) 
14  Den  høje  beskatning  af  personlige  kapitalindkomster  var  et  hovedtema  i  Copenhagen  Economics’  rapporter  for  Axcelfuture  i  
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ejerskab, hvor man grundigt følger ledelsens arbejde med det sigte at beskytte og pleje 
ejernes interesse. 
 

Figur 9 Pensionskassernes store rolle i DK 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af ECB og Nationalbanken. 

 
Historisk har pensionskassernes investeringer i danske virksomheder – særligt mindre 
danske virksomheder – kun udgjort en begrænset del af den samlede portefølje, jf. Tabel 
4. Ud af en samlet investeringsportefølje på godt 2.900 mia. kr. i 2012 er kun 59 mia. kr. 
placeret i danske kapitalandele – med henholdsvis 19 mia. kr. i unoterede kapitalandele 
og 40 mia. kr. i børsnoterede aktier. Ses der på udviklingen fra 2006 frem til 2012, er 
pensionskassernes investeringer i danske kapitalandele mere end halveret. En tilsvarende 
udvikling observeres ikke for beholdningen af udenlandske kapitalandele, som modsat er 
steget. Danske erhvervsobligationer udgør også kun en meget beskeden andel.  Størstede-
len af midlerne er primært placeret i realkredit- og statsobligationer, ca. 45 procent af de 
samlede investeringsaktiver. Den store stigning i investeringsaktiverne fra 2006 til 2012 
er primært drevet af en stigning i stats- og realkreditobligationer samt investeringer knyt-
tet til såkaldte markedsrenteprodukter. Dette skyldes blandt andet kursstigninger på ob-
ligationerne samt omlægninger af en række offentlige ordninger, som over perioden er 
blevet samlet under ATP. 
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Tabel 4 Placering af danske pensionsmidler 
    2006 2009 2012 

Danske virksomhedspassiver, mia. kr.   132,4 75,4 59,6 

  Unoterede danske aktier 16 42 19 

  Børsnoterede danske aktier 116 33 40 

  Erhvervsobligationer 0,4 0,4 0,6 

          

Udenlandske virksomhedspassiver, mia. kr.   585 628 707 

Stats- og realkreditobligationer, mia. kr.    761 1.014 1.311 

Investeringer tilknyttet markedsrenteprodukter, mia. kr.   66 188 505 

Andet, mia. kr.   249 230 325 

Investeringsaktiver, i alt mia. kr.   1.794 2.135 2.908 
 

Note:  Tabellen dækker alle tværgående- og firmapensionskasser samt ATP. Den store stigning drives dels af 
kursstigninger, men også af omlægninger af de offentlige ordninger, som over perioden er blevet 
samlet under ATP 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Forsikring og Pension, Finanstilsynet samt regnskaber  

 
I den seneste tid er der kommet et betydeligt større fokus på indenlandske og udenland-
ske alternative investeringer i infrastruktur, vindmøller samt unoterede aktier i små og 
mellemstore virksomheder. Danica Pension har til dato placeret 6 mia. kr. i denne type 
projekter og planlægger i de kommende år at investere yderligere 14 mia. kr. Til sammen-
ligning havde Sampension allerede i 2012 investeret for knap ti mia. kr. En betydelig del 
af disse investeringer er placeret i det kraftigt voksende segment af markedsrenteproduk-
tion, hvilket også betyder, at Tabel 4 ovenfor reelt undervurderer pensionssektorens inve-
steringer i unoterede aktier. 
 
I de kommende år vil sektorens mulighed for at investere i mindre og mellemstore virk-
somheder være påvirket af to faktorer, der trækker i hver sin retning:  
 
Solvens II-reglerne, der endnu ikke er endeligt vedtaget, indebærer, at kapitaldæknings-
kravet for unoterede aktier skal være 25 procent højere end for noterede aktier. Denne 
asymmetri mindsker alt andet lige pensions- og forsikringsselskabers interesse for at in-
vestere i unoterede aktier.     
 
I modsat retning trækker det, at en række pensionsselskaber i stigende grad tilbyder pro-
dukter, hvor opsparingen enten slet ikke er omfattet af nogen afkastgaranti (såkaldte ren-
tegarantier) eller af garantier på et meget lavt niveau. I 2012 var dette tilfældet for knap 
50 procent af alle indbetalinger, mens den tilsvarende andel af samlede hensættelser kun 
var 26 procent, jf. Figur 10. I praksis betyder det, at disse selskaber i de kommende år slet 
ikke – eller kun i mindre omfang – vil være begrænset af de højere kapitaldækningskrav 
for unoterede aktier, når de former deres investeringspolitik.15 Det tilsiger, at særligt den-
ne del af branchen vil kunne udgøre en naturlig investor i aktiver, der i regulatorisk for-

                                                                                                                                                                       
15  For markedsrenteprodukter af individuel karakter kan investeringer i unoterede aktier dog bremses af vanskeligheder med 

at sætte en pris hvis den individuelle investor vil sælge sin andel. 
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stand har en stor vurderet risiko. Det gælder ikke mindst for unoterede aktier og andre 
eksponeringer til mindre virksomheder. Disse investeringer ligger netop i det hastigt vok-
sende markedsrente segment som diskuteret ovenfor. 
 

Figur 10 Markedsrenteprodukters andel af samlede indbetalin-
ger og hensættelser 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Forsikring og Pension 

 

Pensionskasser placerer ofte deres investeringer i mindre virksomheder/unoterede aktier 
gennem investeringer i fonde. Det skyldes, at udvælgelse af de rette virksomheder og den 
efterfølgende overvågning af investeringen er en både specialiseret og potentielt dyr inve-
steringsform per investeret krone. Derfor vælger pensionskasser ofte fondskonstruktioner 
som indgang til denne type investeringer. 
 
De danske pensionskassers andel af nye midler placeret i kapital- og venturefonde er 
imidlertid betydeligt under den tilsvarende andel i de lande, som omgiver os. I perioden 
2008-2012 blev kun lidt over en halv procent af de danske pensionskassers nye investe-
ringsmidler placeret i venture og kapitalfonde mod en betydeligt højere andel i lande som 
Finland, Storbritannien og Sverige, jf. Figur 11. 
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Figur 11 Private Equity som andel af pensionskassernes 
nyinvestering, 2008-2012 
 

 
 Note:  Andelen af pensions- og forsikringsselskabers nyinvesteringer, der går til venture- og kapitalfonde. 

Linjen angiver gennemsnittet af de udvalgte lande. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af EVCA og Eurostat 
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Kapitel 2 

2 Udfordringer for finansiering af 
vækst og udvikling af danske 
virksomheder 

Investeringer i maskiner, bygninger, forskning og udvikling er forudsætningen for, at 
danske virksomheder fortsat kan udvikle sig gennem øget produktivitet og hermed også 
vækst i reallønninger. Det forudsætter, at disse investeringer kan finansieres. Som doku-
menteret i kapitel 1 vil det for en række virksomheder være afgørende, at de også kan øge 
deres skala, så disse investeringer kan forrentes på tilfredsstillende vis via en betydelig 
forøgelse af produktionsniveauet. Det betyder ofte i praksis, at deres finansieringsbehov 
langt overstiger mulighederne for selvfinansiering via overskud fra virksomhedens drift. 
Virksomhederne kan også vokse og udvikle sig gennem fusioner og opkøb, men det gæl-
der alene, når virksomhederne allerede har demonstreret et godt potentiale, herunder for 
vækst. 
 
Det afgørende er derfor, hvad der bestemmer virksomhedernes adgang til kapital, og hvad 
de skal betale for den. Vi ser i den sammenhæng på hvilke finansielle forhold, som karak-
teriserer virksomheder, der historisk har været i stand til at vokse i og uden for Danmark 
(afsnit 2.1) samt udfordringer for finansiering under og efter krisen (afsnit 2.2).  Dernæst 
forklares, hvordan sammensætningen af finansieringskilder afhænger centralt af virk-
somhedernes størrelse, og af de betydeligt større afkastkrav for mindre virksomheder 
(afsnit 2.3). Det leder op til diskussionen af, hvad der kan gøres for at nedbringe afkast-
krav til virksomhederne til gavn for investeringer, vækst og innovation. 

2.1 Forudsætninger for vækst og adgang til ekstern kapital 
Det er helt afgørende for, at en virksomhed kan vokse, at den har en stærk finansiel basis 
(høj soliditet, langfristet lånefinansiering, gode belåningsmuligheder). Typisk vil virk-
somheder med begrænset egenkapital ikke kunne få udstedt kredit fra banker og leveran-
dører.16 Det gælder særligt for risikobetonede virksomheder med svag eller kort kredithi-
storie. Ligeledes vil virksomheder med ustabile cash flows, herunder nystartede virksom-
heder, være følsomme over for kortvarig kredit, der kan blive opsagt. 
 
En række statistiske undersøgelser understøtter dette både internationalt og i Danmark. 
Eksempelvis er det vist, at virksomheder med højere selvfinansieringsgrad og cash ratio 
har større sandsynlighed for at opleve en vækst i produktiviteten, der betyder, at de bliver 
blandt de mest produktive virksomheder.17  Konkret viser resultaterne, at hvis selvfinan-
sieringsgraden stiger med ét procentpoint, så stiger sandsynligheden for at flytte over i 
gruppen med de mest produktive virksomheder med et halvt procentpoint.  
 
                                                                                                                                                                       
16  Brealey and Myers (2002) 
17  Bruegel (2012) 
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Soliditet: Status for danske virksomheder før og efter krisen 
Som nævnt er soliditet en afgørende parameter for vækst i en virksomhed, da denne 
blandt andet bestemmer bankernes vurdering af kreditrisiko. Dette billede bekræftes 
blandt andet af Erhvervs- og Vækstministeriet, der finder, at virksomheder med høj soli-
ditet typisk møder lavere finansieringsomkostninger. For mikro virksomheder møder 
solide virksomheder i gennemsnit rentesatser, der er 1,9 procentpoint lavere end mindre 
solide virksomheder. Tilsvarende møder solide mellemstore virksomheder en rentesats 
der er ca. 0,9 procentpoint lavere end mindre solide virksomheder.18 
 
Igennem krisen er der en række virksomheder, som har klaret sig markant bedre end de 
gennemsnitlige virksomheder.19 Disse virksomheder – high performers – adskiller sig fra 
de øvrige virksomheder på en række punkter. En væsentlig, medvirkende faktor er, at de 
over krisen har haft en betydeligt højere soliditet og i højere grad end de øvrige virksom-
heder har formået at øge den over krisen, jf. Figur 12. Dette har tilladt disse virksomheder 
at  udbygge  deres  kapitalapparat  og  på  den  måde  ’investere  sig  ud  af  krisen’. 
 

Figur 12 High performers’ soliditet markant højere og voksende 
 

 
 Note:  Figuren viser virksomheders gennemsnitlige soliditet delt op på high performers og øvrige 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Experian 

 
De største virksomheder (store og mega) har typisk en bedre soliditet end mindre virk-
somheder, selvom dette dog kan variere både inden for virksomhedssegment og over tid. 
De seneste fem år har virksomhederne i alle segmenter i gennemsnit formået at oprethol-
de en høj soliditet. Særligt er soliditeten siden 2008 steget for store og mega-
virksomheder siden 2008, jf. Figur 13. 
 

                                                                                                                                                                       
18  Erhvervs- og vækstministeriet (2013) 
19  Se Copenhagen Economics (2013i) 
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Figur 13 Udviklingen i virksomheders soliditet over tid 
  

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Experian 

 
Dette billede maskerer dog en betydelig variation inden for de forskellige virksomhedska-
tegorier. I 2012 er soliditeten i gennemsnit 53 og 54 procent for store og mega virksom-
heder. Sammenligner vi mikro virksomhederne med både små og mellemstore, finder vi, 
at de har en højere soliditet. Mikro virksomhederne har en gennemsnitlig soliditet på 49 
procent, mens de små og mellemstore virksomheder har en soliditet på henholdsvis 42 
procent og 46 procent. Dette peger i retning af, at mikro virksomheder har sværere ved at 
opnå gældsfinansiering end de små virksomheder. 
 
Samtidig har mindre virksomheder generelt større spredning i soliditeten end større virk-
somheder. I mikro segmentet har 25 procent af virksomhederne en soliditet, der er lavere 
end 27 procent, mens 25 procent af mega virksomhederne har en soliditet under 39 pro-
cent, jf. Figur 14. 
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Figur 14 Soliditet for forskellige virksomhedssegmenter 
 

 
 Note:  Figuren viser fordelingen af soliditet på virksomhedsniveau. 0 procent svarer til virksomheden inden 

for segmentet med lavest soliditet, mens 100 procent viser soliditeten for den mest polstrede virk-
somhed inden for segmentet. 25 procent og 75 procent viser, når virksomhederne er sorteret efter 
soliditeten, hhv. den øvre og nedre polstring for 25procent af populationen.  

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på Experian 

Kreditrisiko afgørende for finansieringsomkostninger 
Et vigtigt element i den kreditvurdering, som traditionelle långivere foretager, er virk-
somhedernes kreditrisiko. Kreditrisiko kan overordnet deles op i to elementer: Sandsyn-
ligheden for at låntager går konkurs og størrelsen på tabet, hvis låntager går konkurs. 
 
Fra krisens start i 2008 har virksomhedernes konkurssandsynlighed været voksende, og 
den har siden 2010 ligget mellem 6 og 16 procent for 25 procent af de danske virksomhe-
der, jf. Figur 15. 
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Figur 15 Virksomheders konkurssandsynlighed 
 

 
 Note:  Figuren viser beregnede sandsynligheder for at gå konkurs for samtlige danske virksomheder over tid. 

Magenta linjen viser sandsynligheden for median-virksomheden,   ’boksen’   viser   sandsynligheden   for  
virksomhederne i 2-3  kvartil,  og  ’halerne’  viser  1  og  4  kvartil. 

Kilde:  Nationalbankens konkursindikatormodel (KIM) 

 
Sammenholdes denne udvikling med faldet i den traditionelle långivning, den lave real-
rente for store erhvervslån, men større realrenter for mindre erhvervslån kan dette indi-
kere to ting:  
 

1. Højrisikovirksomheder har undladt yderligere kreditoptag pga. lav soliditet og 
dermed vanskelige finansieringsvilkår. 

2. De 25 procent af danske virksomheder med høj konkurssandsynlighed vil være 
blandt de mindre virksomheder. 

Refleksioner om soliditet og kreditklemmen 
Det står således stadig klart, at presset på banksektoren under krisen kun har spillet en 
begrænset rolle for kreditformidling og investeringer i forhold til mangel på soliditet i 
særligt mindre, hjemmemarkedsorienterede erhverv. Dermed kan det konstateres, at den 
samlede kreditgivning er faldet siden 2009 og drevet af et fald i bankkreditter. Fra primo 
2009 frem til primo 2013 er danske virksomheders samlede gæld faldet med 79 mia. kr., 
svarende til et fald på 3,7 procent. Faldet er primært drevet af et fald i den traditionelle 
gældsformidling fra pengeinstitutter på 157 mia. kr. Dette modvirkes af dels en stigning i 
gæld til realkreditinstitutter på 81 mia. kr., og dels en stigning i virksomhedsobligationer 
på 78 mia. kr. 
 
Status 2014 er, at for de største danske banker, der har en samlet andel af kreditgivningen 
på omtrent 85 procent, har nettoindtjeningen de seneste år været positiv, og hensættel-
serne har været langt under niveauet i krisens start, jf. Tabel 5 nedenfor. Modsat har de 
mindre kreditinstitutter fortsat meget høje hensættelser og taber fortsat penge samlet set. 
Vores konklusion er derfor, at den fremadrettede politikindsats i forhold til finansierings-
forhold må skifte fra fokus på kreditvilkår til tilgang af egenkapital og dermed styrket 
soliditet, særligt i de mindre virksomheder. 
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2.2 Virksomhedsstørrelse afgørende for finansieringskilder 
Den konkrete type af virksomhedsfinansiering er meget afhængig af blandt andet virk-
somhedens størrelse og udviklingsstadie, jf. Tabel 5. 
  
For de mindste virksomheder (mikro og små) vil det i høj grad være den oprindelige en-
treprenør, der bruger sin egen opsparing (eller venners/families) til at lægge den første 
egenkapital i virksomheden. Hvis forretningsidéen har et åbenlyst potentiale, vil det også 
være muligt at skaffe egenkapital fra såkaldte business angels eller gennem seedkapital 
fonde. I det lidt mere udviklede virksomhedssegment vil også venturekapital fonde være 
en kilde til egenkapitalfinansiering.20 Disse kapitalformidlere bidrager typisk med egen-
kapital, men fungerer i høj grad også som sparringspartner for entreprenøren i kraft af 
deres kendskab til sektoren og erfaring med at udvikle virksomheder (’kompetent  kapi-
tal’). En sidste kilde til kapital er virksomhedens videreførte overskud, men dette vil ty-
pisk være begrænset for nye virksomheder i deres første leveår, og de vil derfor være af-
hængige af ekstern finansiering. 
 
Fremmedkapital vil typisk opnås gennem det lokalt orienterede banksystem. Denne fi-
nansiering vil typisk være baseret  på   ‘relationship  banking’  og  kredithistorie.21,22 Da især 
nye virksomheder – af gode grunde – ikke har nogen kredithistorie, vil særligt den gode 
forbindelse til banken være afgørende for opnåelsen af kredit. Herudover vil et lån til 
dette virksomhedssegment typisk være ydet mod høj sikkerhed og pant. Bankfinansiering 
er dog sjældent en optimal løsning finansieringskilde for små potentielle vækstvirksom-
heder, da denne kapital er betydeligt mindre risikovillig end de typiske egenkapitalkilder 
og derfor ikke på samme måde muliggør vækst, når risici er store. 
 
For mellemstore virksomheder, der søger kapital til vækst og videreudvikling, vil kapital-
fonde være en mulighed. Kapitalfonde vil, ud over kapital, bidrage med sektorekspertise 
og igennem et aktivt ejerskab i virksomheden forsøge at udvikle denne i forhold til at sikre 
vækst. For store udenlandske venturefonde vil dette virksomhedssegment også kunne 
være relevant. Bankfinansiering er i høj grad relevant for denne type virksomhed, som 
kan tage kredit og samtidig opretholde en høj soliditet. Herudover vil realkredit også være 
en mulig finansieringskilde for dette segment. 
  
For de større og mere etablerede virksomheder vil en børsnotering ofte være det næste 
skridt. Derudover har de, og særligt de store børsnoterede virksomheder, selv bedre mu-
lighed for at udstede erhvervsobligationer og hente kapital fra de internationale kapital-
markeder.  
 

                                                                                                                                                                       
20  Se fx Europa-Kommissionen (2009), side 5 
21  Mere generisk bankfinansiering vil typisk være vanskelig for entreprenører, blandt andet pga. manglende kredithistorie, få 

materielle aktiver og substantiel informationsasymmetri vedr. den forventede rentabilitet af forretningsideen. Se fx Ke-
uschnigg & Nielsen (2002), Europa-Kommissionen (2009) og Denis (2004) 

22  Det er blevet foreslået, at nye virksomheder i Danmark har lettere ved at opnå et banklån på baggrund af ’relationship 
banking’ end deres modparter i Middelhavslandene samt Storbritannien. Se fx Europa-Kommissionen (2009), side 17 
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Tabel 5 Kilder til kapital efter størrelse 

Virksomheds-
segment 

Mikro 
(etablering, 

seed) 

Små 
(ekspansion,  
early-to-late- 

stage venture) 

Mellemstore 
(ejerskifte og 

udvikling,  
growth, buy-out) 

Store 
(etablerede 

virksomheder) 

Mega 
(store  

børsnoterede  
virksomheder) 

Ansatte 0-10  10-50 50-250 > 250 > 2.000 

Egenkapital Entreprenørens 
egne midler 

Venturekapital – 
gælder dog kun 
Life Science og IT 

Kapitalfonde Kapitalfonde Aktieemissioner 

  Business angels Business angels 
Venturekapital 
– gælder dog kun 
Life Science og IT  

Børsnotering i 
Danmark eller 
udlandet 

Internationale 
kapitalmarkeder 

  Seed fonde Seed fonde       

  Venner og familie Venner og familie       

            

Fremmedkapital Bankfinansiering Bankfinansiering Bankfinansiering Bank- 
finansiering 

Bank- 
finansiering 

      Realkreditgæld Realkreditgæld Realkreditgæld 

        Erhvervs-
obligationer 

Erhvervs-
obligationer 

          Internationale 
kapitalmarkeder 

 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på Fraser-Sampson (2007), EVCA yearbook, Eurostat, Greens, Kauf-
mann Foundation (2007), Damodaran (2009) 

2.3 Virksomhedens position på vækststien afgørende for 
finansieringsomkostninger 

Der er markant forskel på finansieringsomkostningerne for de forskellige virksomheds-
segmenter. Særligt vil finansieringsomkostningerne typisk være større for små virksom-
heder i forhold til større, da de små virksomheder endnu er på de første stadier på vækst-
stien.  

Afkastkrav til virksomhederne 
Det projektspecifikke afkastkrav er baseret på forventningen til en konkret virksomheds 
potentielle indtjening og risikoprofil.  
 
Det samlede afkastkrav til virksomheden vil i langt de fleste tilfælde være større end det 
rene projektspecifikke krav. Det bunder blandt andet i, at virksomhedens samlede risiko- 
og indtjeningsprofil ofte ikke er kendt af investor. Det har flere implikationer: 23,24 

 
For det første vil virksomhedens ledelse altid have mere viden om virksomhedens indtje-
ningsmuligheder, udfordringer og risici end udenforstående investorer, dvs. at der findes 

                                                                                                                                                                       
23  Se fx Økonomiministeriet (2009), side 168, og Denis (2004), side 310 
24  Økonomiministeriet (1999), Den finansielle sektor efter år 2000, side 162 
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informationsasymmetri. Dette er også reflekteret i, at offentliggjort information om virk-
somhedens finansielle position kan være af ældre karakter og i værste fald decideret mis-
visende.  
    
For det andet vil udenforstående med interesse i virksomhedens resultater – banker, 
leverandører, medejere mv. – skulle bruge betydelige ressourcer på at monitorere og age-
re i forhold til virksomheden for at varetage og maksimere deres udbytte af et engagement 
i  virksomheden  (‘agency  costs’).  
 
Disse forhold betyder, at projekter, som ud fra en samfundsøkonomisk betragtning burde 
kunne finansieres med en lav/medium finansieringsomkostning, alligevel møder en høje-
re finansieringsomkostning. Det kan defineres som en ’markedsfejl’. 

Det ekstra afkastkrav er større for virksomheder på starten af deres vækstvej 
For virksomheder på starten af deres vækstvej vil det ekstra afkastkrav typisk være højere 
end for mere udviklede virksomheder. Det skyldes en række forhold: 
 
For det første varierer investorernes overvågningsomkostninger ikke meget med investe-
ringens størrelse. Omkostningen per engageret krone vil derfor være betydeligt større for 
mindre virksomheder end for større virksomheder, hvor investeringen er større. 
 
For det andet vil virksomheder i starten af deres vækstforløb have en kortere kredithisto-
rie, og dermed være sværere at vurdere for især kreditinstitutioner. Herudover vil 
små/nye virksomheders rapportering af finansiel position typisk være af dårligere kvalitet 
end i større/mere modne virksomheder, som også typisk vil bruge velrenommerede revi-
sorer til at udarbejde regnskaber og anden information. 
 
For det tredje vil den indbyggede asymmetri i skattelovgivningen gøre det dyrere for virk-
somheder på starten af vækstvejen. Dette skyldes, at den hårde beskatning af høje gevin-
ster (42 procent beskatning), kombineret med at det kan være vanskeligt at bære tab, 
forvrider investeringsbeslutninger imod de mindre risikofyldte projekter. Simpelt sagt så 
kan det bedre betale sig at investere i projekter, der med sikkerhed giver et lille afkast (28 
procent beskatning) end at satse på at blive den nye Bill Gates. Dette vil i sagens natur 
betyde, at det typisk er de mindre virksomheder, der straffes hårdest af denne asymmetri, 
da de er i starten af deres vækstvej, hvor risikoen er højest. 
 
Således vil meget små virksomheder med begrænset omsætning og kredithistorie ofte kun 
kunne opnå finansiering fra meget specialiserede investorer (business angels, seed og 
venture fonde) eller familie og venner, der kender entreprenøren godt. 
  
Det betyder helt grundlæggende, at tilførsel af egen- og lånekapital til virksomhederne 
bliver dyrere jo: 

x mindre virksomheden er (omkostninger ved at vurdere og monitorere virksomheden 
er forholdsvis høje, fordi de skal fordeles på en lille investering) 

x mere usikker indtjening fra virksomheden er fremadrettet (større risiko for tab særlig 
ved lånekapital og højere omkostninger til screening og overvågning) 
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x mindre offentlig information, der er om virksomhedens indtjening og risici herved 
(fordi investoren selv skal fremskaffe den nødvendige information). 

 
Disse forhold afspejler sig samlet set i stigende bruttoafkastkrav fra eksterne investorer, 
jo mindre virksomheden er. Det kan illustreres fra to vinkler: For en stor international og 
børsnoteret virksomhed kan alternativet være en sikker statsobligation. Så den store virk-
somhed skal levere et afkast, der kompenserer dels for højere risiko i forhold til en stats-
obligation, dels for skatteforvridningen fra selskabsskatten. På samme måde skal den 
mindre virksomhed kompensere for større risiko forbundet med blandt andet konkurren-
ce i markedet, teknologisk risiko, hvis virksomheden er afhængig af at en særlig teknologi 
slår igennem på markedet, og risiko forbundet med større afhængighed af få nøgleperso-
ner. Hertil kommer de højere udgifter per investeret krone knyttet til valg af investering 
og efterfølgende monitorering som diskuteret ovenfor. 
 
De problemer, der ligger til grund for det ekstra afkastkrav, vil generelt være mindre ud-
præget for større virksomheder. Blandt andet fordi virksomhederne har en længere histo-
rie, der kan observeres, men i høj grad også fordi større og særligt børsnoterede virksom-
heder stilles over for større rapporteringskrav, og fordi de større virksomheder jævnligt 
analyseres af finansanalytikere. Både det projektspecifikke og det ekstra afkastkrav er 
som nævnt højere for mindre virksomheder, hvilket er illustreret i Figur 16. Forskellen 
mellem kurven og egenkapitalens faktiske afkastkrav er det ekstraafkastkrav, som inve-
storerne kræver som følge af informationsasymmetri, agency cost osv. 
 

Figur 16 Forskel på projektspecifikt afkastkrav og faktisk af-
kastkrav, egenkapital – skematisk eksempel 
 

 
 Note:  Afkastkravet forbundet med projektrisiko er indtegnet som en illustration 

Kilde:  Manigart et al.  (2002), Kaufmann foundation (2007), Damodaran (2009) 

 
Denne forskel i finansieringsvilkår for små og store virksomheder gør sig også gældende 
for fremmedkapital. Baseret på beregnede rentesatser fra virksomhedsstatistik ses det, at 

Risikofri rente 

Projektspecifikt 
afkastkrav 

Ekstra 
afkastkrav 

0

10

20

30

40

50

60

Mikro
(0 - 10)

Små
(10-50)

Mellemstore
(50-250)

Store
(250-2000)

Mega
(>2000)

Procent 



Vækst og innovation i danske virksomheder  
Analyse og forslagskatalog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

store virksomheder i gennemsnit betaler en markant lavere rente på deres gæld end små 
virksomheder, jf. Figur 17.  
 

Figur 17 Rentesatser og virksomhedstørrelse, 2011 
 

 
 Note:  Rentesatsen er en såkaldt beregnet rentesats, som beregnes ud fra de enkelte virksomheders regn-

skabstal. Figuren inkluderer både almindelig lånefinansiering og realkreditfinansiering 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på EVM (2013) 

 
Forskellen på renteniveau mellem små og store virksomheder er også forøget i de seneste 
år. Hvor forskellen på disse lånetyper var ca. halvandet procentpoint i 2003, er forskellen 
steget til ca. 4 procent i 2013, jf. Figur 18. Herudover viser figuren også, at rentesatserne 
for bankudlån til erhverv er større end de beregnede rentesatser i figuren ovenfor, som 
også indeholder realkreditfinansiering.25 Den grundlæggende analyse er, at det i betydelig 
grad skyldes, at de mindre virksomheder er blevet presset på soliditet og indtjening under 
krisen, og at det har betydet strammere kreditvilkår fra banksektoren givet højere risiko 
for tab på engagementer. 
 
 

                                                                                                                                                                       
25  Når inflationen lægges til realrentesatserne i figuren 
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Figur 18 Realrenten på større og mindre erhvervslån 1980-2013 
 

 
 Note:  Erhvervslån er opgjort for ikke-finansielle virksomheder for lån med løbetid op til et år 

Kilde:  Nationalbanken og Danmarks Statistik 

 
Udover størrelse er soliditet også en vigtig parameter, der er bestemmende for, om der 
kan opnås lån og i givet fald til hvilken rente. I markedet lader det til, at en soliditet på 
+/-30 procent er et standardkriterium for at blive vurderet som kreditværdig af bankerne.  
Anskues sammenhængen mellem rente og soliditet for en stiliseret virksomhed med en 
soliditet på 25 procent og rente på 13 procent følger det, at renteeffekten ved at øge solidi-
teten fra 25 til 27 procent svarer til et rentefald på 2,4 procentpoint, jf. Figur 19. Omvendt 
i det tilfælde, hvor virksomheden initialt har en høj soliditet på 35 procent, opnås kun en 
lille rentereduktion på 0,4 procentpoint, når soliditeten øges med 2 procentpoint. 
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Figur 19 Soliditetens effekt på renten 
 

 
 Note:  Beregningerne er baseret på en standard strukturel kreditmodel (Merton modellen), som i den grund-

læggende modelramme svarer til de modeller, som banker og kreditvurderingsbureauer bruger. I mo-
dellen er der antaget en risikofri rente på to procent og en (cash flow) risiko på 18 procent 

Kilde:  Copenhagen Economics 

 
Ved  at  nedbringe  disse  ‘ekstra afkastkrav’ eller risikopræmier, vil det være muligt at tilby-
de finansiering til flere projekter end i dag og dermed øge den totale mængde investerin-
ger i danske virksomheder til gavn for vækst, produktivitet og realløn.  
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Kapitel 3 

3 Rammevilkår for finansiering af 
vækst: Status og muligheder 

Afkastkrav til investeringer er drevet dels af fundamentale mekanismer i de finansielle 
markeder, samt af politiske rammevilkår. Så kernen i vores analyse er: Hvordan kan vi få 
nedbragt disse afkastkrav, så soliditet og vækstmuligheder kan styrkes til gavn for inve-
steringer, produktivitet og innovation. Det kræver en mere målrettet indsats, der tager 
hånd om de særskilte udfordringer, som de forskellige virksomhedstyper møder. Det er 
temaet for dette kapitel. Vi ser først på en række selvstændige forslag hver for sig og vur-
derer derefter deres mulige samlede virkninger sidst i kapitlet.   

3.1 Billigere kreditvurdering af virksomheder og marked for 
sikkerhedsstillelse 

Det er forbundet med væsentlige omkostninger at adressere det asymmetriske informati-
onsproblem mellem investor og virksomhed. Dette er særligt et problem for små og mel-
lemstore virksomheder, hvor den offentligt tilgængelige information er sparsom og typisk 
af dårligere kvalitet end for større virksomheder. Vi foreslår at kigge nærmere på en ræk-
ke forskellige tiltag, der vil kunne nedbringe de omkostninger, der i dag allokeres til dette 
problem. 
 
For små virksomheder vurderer vi, at man kan kigge nærmere på særligt to områder: 
Dels forbedring af vilkårene for at stille sikkerhed ved lånefinansiering, og dels forbedring 
af gennemsigtigheden omkring virksomhedernes finansielle position. 

Små virksomheder: Vilkår for sikkerhedsstillelse ved lånefinansiering  
Ved at stille sikkerhed for lånefinansiering overkommes de facto problemet vedr. asym-
metrisk information, da kreditors kreditrisiko gøres uafhængig af virksomhedens faktiske 
performance: Lånet vil kunne indfries ved salg af sikkerheden. Dermed forbedres vilkåre-
ne for gældsfinansiering. 
 
I Danmark skal pant tinglyses, hvilket koster 1,5 procent af pantets værdi. Dette er reelt 
en skat på sikkerhedsstillelse, inklusive den information og sikkerhed det tilfører marke-
det. Omkostningen for tinglysning i Danmark er markant højere end i de øvrige nordiske 
lande, jf. Figur 20.  Den  lave  ’flade  rate’  i  Norge  og  Finland  er  motiveret  ved  at  skulle  dæk-
ke statens omkostninger til tinglysning. 
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Figur 20 Dansk tinglysningsafgift højere end nordiske lande 
 

 
 Note:  I Norge og Finland er tinglysningsafgiften et fast beløb på hhv. 1.722 DKK og 1.790 DKK. I figuren er 

der for både Norge og Finland antaget et pant på 2 mio. kr. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Skat, Bolagverket, Norsk skat (vedr. gebyrer) og det finske 
patentkontor 

 
En reduktion af tinglysningsafgiften vil kunne reducere omkostningerne ved gældsfinan-
siering ved at øge mængden af sikkerhed og dermed reducere det forventede tab, hvis 
konkurs indtræffer. 
 
Udover at mere sikkerhedsstillelse kan reducere renteomkostningerne, kan den reducere-
de relative eksponering også mindske kreditors tilbøjelighed til at begære konkurs. Sam-
menlignes Danmark således med Norge og Sverige i perioden 2007-2013, følger det, at 
antallet af danske konkurser er mere end fordoblet, mens det svenske og norske niveau er 
næsten uændret, jf. Figur 21. Det skal dog også ses i sammenhæng med, at ingen af de to 
lande over denne periode er blevet ramt så hårdt af krisen som Danmark. 
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Figur 21 Virksomhedskonkurser 
 

 
 Kilde:  Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå, SCB 

 
Samlet følger det, at en reduktion i tinglysningsafgiften kan give anledning til flere positi-
ve samfundsøkonomiske effekter: En reduktion i virksomhedernes renteomkostninger og 
en reduktion i antallet af konkurser – i begge tilfælde som følge af mere sikkerhedsstillel-
se. 

Små virksomheder: Forbedret gennemsigtighed af virksomhedernes 
finansielle position 
Den  asymmetriske  information  mellem  virksomhed  og  investor  om  virksomhedens  ’san-
de’   indtjeningspotentiale  kan  afhjælpes  af  en   troværdig  og  gennemsigtig   rapportering  af  
virksomhedens finansielle position. Dette vil være relevant for at nedbringe usikkerheden 
for både egenkapital- og fremmedkapitalinvestorer, og dermed nedbringe finansierings-
omkostningerne. Der er minimum tre tiltag, som vil kunne forbedre muligheden for at 
vurdere investeringspotentialer for potentielle investorer: 

1. Mere standardiseret og transparent indberetning af finansiel nøgleinformation 
Investorer baserer deres vurdering af virksomheden på en række forskellige finansiel-
le nøgletal. Mange af disse tal er typisk tilgængelig fra selv små virksomheders års-
regnskaber. Kravene til de små virksomheders rapportering er dog igennem en række 
år blevet lempet for at reducere de administrative omkostninger for virksomhederne. 
Det har imidlertid den bivirkning, at potentielle investorer har mistet adgang til po-
tentielt værdifuld information. Dette betyder, at investeringen er behæftet med mere 
usikkerhed – eller at investor selv skal bruge penge på at indhente den relevante in-
formation på en mindre omkostningseffektiv måde, end hvis virksomheden havde ud-
arbejdet den i første omgang. Der kan derfor være samfundsmæssige fordele ved at 
lette adgang til en række nøgleinformationer om virksomheden finansielle position 
for alle typer af kreditorer. 
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Herudover er den tilgængelige finansielle information typisk af ældre karakter. Års-
regnskaber fortæller noget om virksomhedens historik, men ikke nødvendigvis noget 
om den aktuelle position. Ved at offentliggøre information hyppigere vil potentielle 
investorer kunne nedbringe egne monitoreringsomkostninger og dermed finansie-
ringsomkostningerne for virksomheden. 
 
I dag skal større selskaber indberette finansielle informationer elektronisk til Er-
hvervsstyrelsen. Selskaber i regnskabsklasse A – de mindste virksomheder – skal ikke 
indberette elektronisk. Det er dog formentlig især i denne virksomhedsklasse, der kan 
være et potentiale for at nedbringe monitoreringsomkostninger. Det er naturligvis en 
forudsætning for et sådan system, at den indberettede information er korrekt og 
stemmer overens med den i øvrigt offentliggjorte information om virksomheden.  
 

2. Lavere finansieringsomkostning ved revisorpåtegning 
Studier peger på, at finansieringsomkostningen for virksomheder kan reduceres ved 
at gøre brug af en revisorpåtegning. Ifølge estimater vil små virksomheder kunne re-
ducere deres finansieringsomkostninger til gældsfinansiering med ca. 1,1-3,6 pro-
centpoint ved at få revisorpåtegning på sit regnskab.26 Samme konklusion gælder for 
større virksomheder, hvor studier finder, at finansieringsomkostningen kan reduceres 
med 0,75 procentpoint for unge børsnoterede virksomheder.27 Dette skyldes, at tro-
værdigheden af virksomhedens finansielle position forbedres og dermed reducerer 
bankens behov for en selvstændig vurdering.  De umiddelbart lavere udgifter for virk-
somheden ved at droppe en revisorpåtegning skal derfor sammenstilles med højere 
omkostninger til finansiering. 
 

3. Mere effektiv brug af kreditvurderinger 
At foretage en kreditvurdering af en lille eller mellemstor virksomhed er en relativt 
omkostningstung proces for en kreditinstitution, og den er med til at øge de samlede 
finansieringsomkostninger for låntagere. Der har været en række forslag på banen, 
hvor der tænkes i forskellige muligheder for at genbruge allerede foretagne kreditvur-
deringer. Eksempelvis kunne man forestille sig, at kapitalforvaltningsafdelingen i en 
koncern – fx i en større finansiel institution – efter aftale med debitor kunne gøre op-
lysninger tilgængelige for en bredere gruppe af kreditorer og hermed nedbringe sidst-
nævntes omkostninger ved vurdere kreditrisiko mv. 

 
Store og veletablerede virksomheder bliver i dag kreditvurderet af en lille niche af tre 
store kreditvurderingsfirmaer: Standard  &  Poor’s,  Moody’s  og  Fitch.  Disse  virksomheder  
har opbygget effektive forretningsgange, der gør, at vurderingen af de større virksomhe-
der kan foretages relativt omkostningseffektivt. Disse vurderingsfirmaers modeller er dog 
ikke egnet til vurdering af mindre virksomheder. Det skyldes blandt andet, at en række 
strukturelle forskelle mellem store og mindre virksomheder implicerer, at ratings af min-
dre virksomheder vil få en nedadrettet bias, men også at det er meget dyrt at få foretaget 
en kreditvurdering af disse firmaer. I flere lande, herunder Tyskland, er der i lyset af dette 
blevet etableret en række alternative vurderingsfirmaer, som fokuserer på segmentet af 

                                                                                                                                                                       
26  Hyytinen & Väänänen (working paper)  
27  Fortin & Pittman (working paper) 
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mindre virksomheder. Disse er fx Creditreform og Euler Hermes. Disse firmaer tilveje-
bringer vigtig information til markedsaktører, ikke mindst potentielle investorer. I denne 
sammenhæng er det særligt, at den tilvejebragte information typisk vil være omkostnings-
tung for øvrige ikke-specialiserede aktører at fremskaffe. 
 
For større virksomheder er informationsasymmetrien et mindre problem, da virksomhe-
den typisk  har  en  etableret   ’track   record’  samt  høj-kvalitets rapportering af deres finan-
sielle position fra velrenommerede revisorer. Derimod er der tegn på, at finansieringsom-
kostningerne forbundet med erhvervsobligationer kan reduceres ved at benytte modeller, 
der allerede er implementeret i andre lande, herunder de nordiske. 

Større virksomheder: Forbedre markedet for erhvervsobligationer 
For de større virksomheder er udstedelse af erhvervsobligationer en mulig kilde til finan-
siering. Disse virksomheder kreditvurderes løbende af anerkendte rating bureauer, hvil-
ket kan danne baggrund for prisdannelsen på sådanne lån. Obligationen vil ofte indehol-
de forskellige former for kreditbeskyttelse (‘covenants’), såsom at renten på obligationen 
stiger, såfremt en rating ryger ned til en lavere klasse. Disse instrumenter er afgørende for 
at sikre, at finansieringsomkostningerne ved udstedelse er lave.  
 
For mindre virksomheder kan den manglende kreditvurdering og omkostningerne ved at 
designe kreditorbeskyttelse blive prohibitivt dyrt, og der vil ofte ikke være nogen lang 
eller stabil kredithistorie at basere rating på.28 At facilitere en model for kreditvurdering af 
de lidt mindre virksomheder vil kunne bidrage til funktionen af markedet for erhvervsob-
ligationer, og dermed reducere finansieringsomkostningerne.  
 
I Norge er introduktionen af såkaldte TMF-obligationer – dvs. obligationer med forrang i 
kreditpositionen – blevet en succes. Tillidsmandsgruppen – et samarbejde mellem en 
række aktører i finanssektoren – står bag et system, hvor man har introduceret et blødt 
rating-system, som kan danne udgangspunkt for obligationsprospekter. Udstedere er helt 
overvejende aktører i finanssektoren samt offshore-industrien. Minimumsgrænsen for 
udstedelser er på omtrent 100 mio. kr., men der er også eksempler på lavere udstedelser.29 
I Sverige introduceredes i 2012 et lignede system, Swedish Trustee, som drives af Tillids-
mandsgruppen, der er majoritetsejer.30 

3.2 Styrkelse af kapitalfonds – og venturekapital markedet 
Anskues venturemarkedet og kapitalfondsmarkedet i forhold til USA, er investeringsni-
veauet meget lidt prangende. Danmark og de øvrige nordiske lande har et stort gab i ad-
gangen til risikovillig kapital i forhold til USA. De danske investeringer ligger på hen-
holdsvis 27 og 13 procent af niveauet i USA i perioden 2007-2012, målt som investeringer 
i forhold til BNP, jf. Figur 22. Investeringer i Norge og Finland ligger på samme relative 
niveau som i Danmark, mens niveauet i Sverige er noget højere end i Danmark.  
 

                                                                                                                                                                       
28  Se fx Ashcroft (2012) 
29  Oplysninger er baseret på interview med Tillidsmandsgruppen 
30   Jf.  http://www.swedishtrustee.se/om-oss/fretagsinformation/ 
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Figur 22 PE og VC finansieringsgab til US 
 

  
 Note:  Beregnet som forholdet mellem ratioen af investeringer til BNP i det enkelte land relativt til USA 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af European Venture Capital Association og pitchbook. 

 
Dette billede går igen, når man betragter ventureinvesteringerne på Europæisk niveau i 
forhold til USA. Ser man på de totale ventureinvesteringer mellem 1985-2009 i EU13, er 
der investeret ca. halvt så meget i europæiske vækstvirksomheder i forhold til USA.31 
 
En af udfordringerne for mindre virksomheder i forhold til at tiltrække investeringer i 
etablerings- og ekspansionsfasen er historiske lave risikojusterede afkast. Det har typisk 
skræmt investorer væk fra ventureinvesteringer og efterladt et finansieringsgab for poten-
tielle vækstvirksomheder i Europa sammenlignet med USA, hvor ventureinvesteringer 
historisk har givet højere afkast.31 Forklaringen på denne forskel i afkast mellem Europa 
og USA er ikke, at amerikanske venturefonde er bedre end deres europæiske modparter. 
De genererer således ikke højere afkast, når de investerer i Europa. 
 
Derudover er udviklingen af et stabilt venturemarked typisk et langsigtet projekt. I de 
seneste år har regulatoriske reformer forbedret vilkårene for entreprenører og vækstvirk-
somheder, men der findes stadig barrierer, og det kan tage tid, før markedet for alvor 
modnes. Det lave niveau af ventureinvesteringer i Europa kan dermed være forårsaget af 
efterspørgselsproblemer i form af relativt få entreprenører med gode projekter. 
 
En anden svaghed for vækstvirksomhederne i Danmark er børsmarkedets svage rolle som 
kilde til egenkapital. Den danske børs er i et vist omfang kun møntet på virksomheder 
med meget stor omsætning. Svage muligheder for børsnotering reducerer alt andet lige 
mulighederne for en succesful exit og bidrager således til højere afkastkrav fra investorer-
nes side. Børsmarkedets svage rolle som kilde til egenkapital kommer til udtryk i form af 
begrænset mængde kapital rejst ved børsintroduktioner i de senere år og ved at to mega 
virksomheder har stået for en meget stor andel af den samlede rejste kapital. Mellem 
2007 og 2012 rejste virksomheder 21 mia. kr. ved børsintroduktioner på den danske 
fondsbørs, mens kapital- og venturefonde investerede 42 mia. kr. i danske portefølje sel-
skaber, jf. Figur 23. 

                                                                                                                                                                       
31  Veugelers (2011) 
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Figur 23 Den danske fondsbørs er sekundær i kapitalformidlin-
gen 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af EVCA 

 
Af de i alt 21 mia. kr. der blev rejst ved børsintroduktioner i perioden fra 2007-2012 stod 
kun to virksomheder for hele 80 procent af den samlede rejste kapital ved børsintroduk-
tioner. Introduktionen af Pandora rejste 11 mia. kr. og introduktionen af Chr. Hansen 
rejste 6 mia. kr. 23 andre selskaber rejste tilsammen 4 mia. ved børsintroduktioner, jf. 
Figur 24. 
 

Figur 24 To virksomheder dominerer volumen i børsintroduk-
tioner  
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af EVCA og Nasdaq OMX 
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Styrkelse af offentlige programmer 
Offentlige programmer har ofte haft andre målsætninger foruden finansielle afkast. Dette 
er blevet gjort ved at begrænse programmer til specifikke geografiske områder, teknologi-
er, størrelse af investeringer og krav om medfinansiering fra private partnere. Der er en 
række vigtige konklusioner fra analyser af offentlige programmer: 
 
x De positive effekter er begrænset til områder, hvor der i forvejen findes en kritisk 

masse af privat venturekapital.32 
x Regionale begrænsninger af investeringer og begrænsninger af offentlige fondes mu-

ligheder for follow-on investeringer i portefølje virksomheder har vist sig at være kon-
tra-produktive. 

x Størrelsen af fonde og restriktioner på størrelse og geografi af investeringer har ligele-
des vist sig at modvirke fondes evne til at genere høje afkast.33 

 
Derudover er det væsentligt, at de offentlige programmer er målrettet de indsatsområder, 
hvor værdien er størst. Det er klart identificeret, at der er behov for øget egenkapitaltilfør-
sel i små og mellemstore virksomheder, og særligt med fokus på venturekapital segmen-
tet. Som tidligere identificeret er der her et rationale for at bruge offentlige midler på at 
tilvejebringe denne kapital. I modsætning til dette er Vækstfondens fokus de seneste år 
skiftet mod fremmedkapitalmarkedet, blandt andet med henvisning til den opfattede 
kreditklemme. Konkret er andelen af engagementer igennem lån og lånekautioner vokset 
markant siden 2009 og udgør nu størstedelen af Vækstfondens aktiviteter, jf. Figur 25. 
 

Figur 25 Vækstfonden har kraftigt øget fokus på lån og kaution 
 

 
 Kilde:  Erhvervs- og vækstministeriet (2013) Udlånsredegørelsen, som citerer Vækstfonden 

 
Vores analyser peger imidlertid i retning af, at danske virksomheder mere fundamentalt 
har et egenkapitalproblem – ikke et fremmedkapitalproblem – og dette er den egentlige 
udfordring. Der er derfor et behov for at overveje, hvordan fx Vækstfonden kan reoriente-

                                                                                                                                                                       
32  Lerner (1999) som citeret af Veugelers (2011) 
33  NESTA (2009) som citeret af Veugelers (2011) 
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res i denne retning. Det kan enten ske ved at fokusere direkte på egenkapital instrumen-
ter eller på gældsinstrumenter, som er efterstillet anden gæld og dermed har egenkapital-
lignende karakter. Nogle af vækstfondens gældsprodukter har netop denne egenkapital 
lignende karakter. 
 
Sideløbende med udvidelsen af Vækstfondens låne- og lånekautionsengagementer blev 
Dansk Vækstkapital oprettet i 2011 med det formål at tilvejebringe egenkapital til virk-
somheder med vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital giver i perioden 2011-2015 tilsagn 
om investeringer på 4,8 mia. kr. til venturefonde samt small og mid-cap fonde, der inve-
sterer i virksomheder med op til 1.000 ansatte og en omsætning på op til 1,25 mia. kr.  
  

Figur 26 Dansk Vækstkapitals rolle i markedet for risikovillig 
egenkapital 
 

 
 Kilde:  Dansk Vækstkapital.  

 
En generel udfordring på venturekapitalmarkedet er, at venturekapitalfondene, for at 
blive tilstrækkelig omkostningseffektive, skal  have  et  højt  ’deal  flow’  i  de sektorer, hvor de 
har en stor markedsindsigt. Hermed kan omkostningerne per investeret krone reduceres, 
da omkostningerne til due diligence reduceres, og den tilførte værdi og branchekendskab 
til virksomheden vil have en højere kvalitet.  
 
I denne forbindelse kan offentlige tilskudsprogrammer spille en rolle ved fx at fokusere på 
sektorer, der ikke i høj grad er dækket af private midler, og dermed tilvejebringe en ikke-
eksisterende sektor ekspertise. 
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Størstedelen af de investerede venture kapitalmidlerne går til Life Science virksomheder. 
Mellem 2007 og 2012 tiltrak Life Science virksomheder 58 procent af den samlede ventu-
re kapital, der blev investeret i Danmark. Virksomheder inden for informationsteknologi 
og telekommunikation (ICT) tiltrak 30 procent af investeringerne, mens cleantech virk-
somheder tiltrak 6 procent af investeringerne, jf. Figur 27. 
 
Sammenlignes de samlede investeringer med de offentlige programmer (Vækstfonden og 
Dansk Vækstkapital), ser vi, at de i højere grad støtter ICT og cleantech (fra Vækstfondens 
side) end private investorer. En af årsagerne hertil er det store private engagement i Life 
Sciences gennem Novo Ventures og Lundbeck Ventures.  
 

Figur 27 Fordeling af venture kapital investeringer på brancher 
i Danmark 
 

 
 Note:  Data for Dansk Vækstkapital er baseret på bogført værdi af portefølje af midler, hvorom der var givet 

tilsagn ved udgangen af 2012 

Kilde:  EVCA Yearbook 2013, Vækstfonden.dk, Dansk Vækstkapital årsrapport 2012 

 
Givet Danmarks begrænsede størrelse kan det være en udfordring af opnå en tilstrækkelig 
specialisering for offentlige finansierede ordninger, som er kendetegnet ved national af-
grænsning og ganske bred sektororientering. En mulighed er i højere grad at give mulig-
hed for investeringer i udenlandske venturefonde med specialiseret viden og dermed bi-
drage til, at denne viden kan anvendes i Danmark igennem investeringer fra disse fonde. 
 
Det foreslås, at man overvejer en ny pakke og samtidig giver det et bredere sigte. Kriteri-
erne for at modtage kapital betyder tilsyneladende, at kun større virksomheder eller IT- 
og Life Science virksomheder med meget stort potentiale kan få tilført kapital. Det bety-
der, at virksomheder, der omsætter for under 100-150 mio. kr., stort set ikke modtager 
egenkapital gennem Dansk Vækstkapital. Det taler for, at en eventuelt kommende Dansk 
Vækstkapital II bør have større fokus på virksomheder med under 100-150 mio. kr. i om-
sætning.  Desuden  kan  man  overveje  at  etablere  en  såkaldt  ”matching  fund”  for  business  
angels, som delvis kan finansieres via EU-midler. 
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3.3 Konkurslovgivning 
Konkurslovgivningen har betydning for, hvad der sker med en virksomhed i finansielle 
problemer. Der er meget forskellig tradition for indretning af konkurslovgivning på tværs 
af lande, og der er mange studier, der viser, at den valgte model spiller en vigtig rolle i 
forhold til især venturekapitalinvesteringer.34 Lande som UK, Tyskland og til dels Dan-
mark nævnes ofte som lande med relativt kreditorvenlige konkursmodeller. Disse model-
ler giver i vid udstrækning virksomhedens kreditorer mulighed for at lægge beslag på 
virksomhedens aktiver og på den måde sikre sit udestående igennem likvidering af virk-
somheden. USA fremhæves omvendt som et debitorvenligt regime, hvor virksomhedens 
ledelse i højere grad gives mulighed for at videreføre (dele af) virksomhedens aktiver efter 
konkurs.35 
 
En ændring af konkurslovgivningen skal være baseret på en grundig afvejning af forskel-
lige hensyn. Ses der på hensynet mellem kreditors mulighed for at sikre sine eksponerin-
ger over for ejerens mulighed for at fortsætte (dele af) virksomheden, vil det kunne stilles 
op som en afvejning mellem den relative finansieringsomkostning mellem egenkapital og 
fremmedkapital. Ved at øge sandsynligheden for at virksomheden kan fortsætte efter 
finansielle vanskeligheder, vil det forventede afkast til egenkapitalinvestorer øges, hvor-
imod risikoen for kreditorer vil øges. Det er dog ikke umuligt at forestille sig situationer, 
hvor det at videreføre (dele af) en virksomhed efter finansielle vanskeligheder vil kunne 
øge den samlede værdi af aktiverne og dermed sikre kreditorerne fuld dækning i modsæt-
ning til partiel dækning ved likvidering, herunder særligt for de ikke-sikrede kreditorer. 
 
Faktisk viser studier, at en kreditorvenlig model typisk eroderer mere samfundsmæssig 
værdi end en debitorvenlig model, da virksomheders sandsynlighed for restrukturering og 
videreførelse er lavere. I kreditorvenlige modeller har studier vist, at værditabet for en 
virksomhed med øget risiko for konkurs er betydeligt større end i debitorvenlige model-
ler, jf. Figur 28. 
 

                                                                                                                                                                       
34  Armour (2004) 
35  Hvorvidt en lovgivning er debitor- eller kreditorvenlig er ikke altid trivielt, blandt andet fordi en model kan være gavnlig for 

nogle kreditorer men ikke alle. En række karakteristika for de forskellige modeller er blandt andet:  
Må der komme ny senior gæld ind under konkursforhandlingerne? 
Hvem har juridisk kompetence til at beslutte, at virksomheden likvideres? 
Hvem skal udarbejde omstruktureringsplanen? Ejerne, kreditorerne eller uvildig administrator? 
Sker  der  ‘violations’  af  Absolut  Priority  Rule  (APR)  ex-post? Dvs. får ejerne en del af kagen, før alle kreditorer er fuldt tilba-
gebetalt? Dette sker hyppigt for at give incitamenter til ejerne til at lave gode investeringsbeslutninger, når virksomheden er 
kommet i finansielle problemer 
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Figur 28 Større værditab i kreditorvenlige regimer 
 

 
 Note:  Værdien opgøres som værdien efter en konkurs som procent af værdien ved købstidspunktet, hhv. 24 

eller 12 måneder før konkursbegæring 

Kilde:  Guitérrez et al (2009) 

 
Reglerne for personlig konkurs er også interessante, idet de kan have betydning for inci-
tamenterne til at starte egen virksomhed. Dette gælder særligt for små entreprenører, 
som må hæfte med deres personlige ejendom for at stille sikkerhed for et lån. En række 
studier  finder  en  klar  sammenhæng  mellem  en  ’mild’  konkurslovgivning  og  valget  om  at  
blive entreprenør/selvstændig.36 Når virksomhederne begynder at nå ekspansionsfasen, 
bliver reglerne for personlig konkurs mindre relevante, da blandt andet venturekapitalin-
vestorer fortrænger banklån.  

3.4 Aktivering af midler i pensionssystemet til unoterede 
aktier 

Der har historisk været regulatoriske begrænsninger for institutionelle investorers mulig-
hed for at investere i alternative aktiver som eksempelvis unoterede aktier. I Danmark 
lempede  man  disse  regler   i  slutningen  af  1990’erne,  hvor  den  maksimale  andel  af  aktier  
blev hævet fra 35 procent til 70 procent, og andelen af disse, der kunne være unoterede, 
fra 10 til 20 procent. I USA lempede man reglerne allerede i 1979, hvorefter der var en 
stor stigning i venturefondenes kapitalrejsning.37 Den senere lempelse i Danmark har 
bidraget til et mindre udviklet marked og betydet, at de institutionelle investorer typisk 
har lavere kendskab til venturemarkedet og dermed lavere tilbøjelighed til at investere 
heri. 
 
Som nævnt er pensionssystemet en vigtig kilde til finansiering for de danske virksomhe-
der. De senere år er der sket en markant overgang fra pensionsprodukter med ydelsesga-
ranti til produkter, hvor ydelsen bestemmes af markedsafkast (markedsrenteprodukter). 

                                                                                                                                                                       
36  Se fx Fan & White (2003) og Armour & Cumming (2005) 
37  Gompers and Lerner (2000) 
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Denne overgang har givet pensionssektoren bedre mulighed for at investere i papirer med 
højere risiko, eksempelvis unoterede papirer. Der er dog i dag fortsat en række barrierer, 
der afholder pensionsselskaberne fra at øge sine engagementer i danske unoterede aktier. 
 
Pensionsselskaberne har i dag behov for at kunne opgøre værdien af en konkret kundes 
pensionsengagementer på dagsbasis, blandt andet pga. kundens mulighed for at flytte 
engagementer mellem pensionsordninger. Opgørelse af værdien af unoterede aktier er 
forbundet med betydeligt større omkostninger end for noterede aktier, da disse ikke har 
en markedsværdi. Dermed reduceres pensionsselskabers tilskyndelse til at investere i 
unoterede aktier. Dette kan delvist løses af en model for standardisering eller genbrug af 
kreditvurderinger af virksomhederne, eksempelvis via en central indsamling af vurderin-
ger eller via genbrug af kreditvurderinger inden for fx den samme finansielle koncern.  
 
Pensionsinstitutter må ikke have direkte eller indirekte bestemmende indflydelse i ikke-
finansielle aktieselskaber udover ejendomsselskaber.38 Da en del selskaber – også unote-
rede selskaber – har spredt ejerskab, vil en sådan dominerende indflydelse rent lovgiv-
ningsmæssigt kunne indtræde ved ejerandele på helt ned til f.eks. 15 til 20 procent af-
hængig af den konkrete fordeling af stemmerettigheder mv. på de forskellige aktionærer.  
Det kan i praksis gøre det vanskeligt at placere midler i mindre virksomheder, hvis det 
absolutte investeringsbeløb skal holdes på en hvis størrelse for at reducere omkostninger 
per investeret krone som diskuteret tidligere. 
 
Det foreslås derfor at justere denne regel sådan at den gøres mindre restriktiv ved inve-
steringer i mindre selskaber. Det kan f.eks. gøres ved at undtage investeringer under et 
loft på f.eks. 100 mill.kr fra en sådan regel eller ved at indføre en mere generel regel om at 
investeringer, der ikke indebærer særlige systemiske risiko for pengeinstituttet ikke er 
omfattet heraf. Det afgørende er at reglen ikke stiller sig i vejen for at pensionsinstitutter 
kan investere i mindre selskaber med et vist minimumsbeløb. 
 
Den lange række af tiltag som er foreslået vil bidrage til at øge muligheder og rentabilitet 
af investeringer fra pensionsinstitutter i mindre virksomheder.   
 
Det kan så overvejes at lave mere specifikke tiltag for yderligere at styrke pensionsinsti-
tutternes investeringer i dette segment. 
 
For det første kunne man overveje om pensionsinstitutioner skulle være forpligtigede til 
at formulere en målbar og offentligt tilgængelig investeringspolitik, der adresserer de 
enkelte pensionskassers forhold til vækstlaget af virksomheder i Danmark, fx som et af-
snit i de årlige investeringsrapporter. Dette kunne ses som en første udmøntning af den 
aftale, som sektoren har indgået med regeringen om at øge sit fokus på dette område. 
 
For det andet kunne man overveje mere direkte at øge tilskyndelsen til at opdyrke marke-
det for unoterede aktier ved at reducere PAL-skatten på afkast fra unoterede aktier eller 
en tilsvarende tilskudsordning. Der er en række administrative udfordringer forbundet 
med dette, særligt i forhold til at institutionelle investorer typisk investerer i fonde, som 

                                                                                                                                                                       
38  jf. Lov om finansielvirksomhed §24-26 og §29 
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investerer i underfonde, som investerer direkte i de unoterede aktier. At følge den unote-
rede investering op igennem denne kæde kan være kompliceret. Derfor vil en reduktion af 
PAL skatten formentlig skulle bakkes op af en ændring i adfærd, således at de institutio-
nelle investorer investerede mere direkte i unoterede selskaber eller fx i fonde, der kun 
investerede i unoterede selskaber. 

3.5 Større symmetri og neutralitet i beskatning af ejere af 
mindre virksomheder 

Som klargjort ovenfor er de realistiske kilder til egenkapital finansiering særligt i etable-
rings- og ekspansionsfasen begrænset til: 

x Indskud  fra  ejeren  selv,  nærtstående  familie  eller  såkaldte  ’business  angels’ 
x De løbende overskud fra den kapital, som ejeren har skudt ind 
 
Det afgørende er således, hvilke tilskyndelser en potentiel eller faktisk entreprenør har til 
at skyde kapital ind i egen virksomhed for at skabe og vokse en ny virksomhed fx i forhold 
til at blive en dygtig leder i en virksomhed med mange ansatte og stabil indtjening. 
Grundlæggende set har entreprenøren således et valg på to fronter: Hvor skal jeg skabe 
min karriere, og hvor skal jeg placere min opsparing. Vælges egen virksomhed, bliver 
både størrelsen af arbejdsindkomsten og værdien af opsparingen helt eller i meget bety-
delig grad bestemt af, hvor megen succes vedkommende kan få med sin virksomhed. Væl-
ges et liv som direktør, kan der vælges en mere sikker karriere, og opsparingen kan forde-
les på mange aktiver fx gennem en formaliseret pensionsopsparing. 
 
De skattemæssige forskelle på at investere sin opsparing i en entreprenørvirksomhed eller 
i pensionsopsparing er illustreret i Figur 29. 
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Figur 29 Investering i entreprenørvirksomhed eller pension 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics 

Det danske skattesystem gør det ikke særlig attraktivt at vælge entreprenørvejen. Det 
skyldes kombinationen af to forhold:  
 

1. En meget høj beskatning af de overskud, som ejeren samlet set tjener i Danmark 
sammenlignet med stort set samtlige OECD lande, jf. blandt andet eksemplet 
med en dansk, tysk og svensk entreprenør i Box 1 nedenfor. 

2. Skattesystemet straffer de facto personer og virksomheder med betydelig usik-
kerhed og variation i indtjening. Ved kraftigt at beskatte de situationer, hvor en 
entreprenør har succes, og samtidigt have relativt strikse regler for, hvornår tab 
de facto kan modregnes (både underskud på virksomhedsniveau,  tab af aktieind-
komst), vil ejere og virksomheder med variation i indtjeningen blive ramt relativt 
hårdt. 
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Box 1 Beskatning ved etablering i Danmark, Sverige, Tyskland 
 
Det er illustrativt at betragte en entreprenør, der overvejer at starte en virksomhed i enten 
Danmark, Sverige eller Tyskland. For den samme virksomhed med den samme struktur vil 
gevinsten være betydeligt større ved at etablere virksomheden i Sverige, og dernæst Tysk-
land end i Danmark. For en  hypotetisk  ’model-virksomhed’  vil  skattebetalingerne  i  Danmark  
være 1,5 mio. kr. mere end i Sverige, jf. Figur 21, svarende til en forskel på ca. 30 procent 
 

 
 
 
Note:  Den samlede skattebetaling er beregnet som nutidsværdien af en strøm af betalinger over ti år på 

hhv. indkomst, udbytte, avance, og selskabsskat. 

Source:  Copenhagen Economics (2013ii) 

 
Denne asymmetri øger afkastkrav gennem to mekanismer. For det første skal afkast ved 
investering i egen virksomhed kompensere for, at beskatning af aktieindkomster som 
personlig ejer er højere end ved investering i pensionsordning. For det andet vil indtje-
ning i selskaber per definition være langt mere svingende end ved investering i pensions-
ordning, hvor der netop bevidst vil blive tilstræbt en diversificeret portefølje. Det sidste 
betyder noget, såfremt ejeren selv eller virksomheden de facto oplever, at skatteværdien 
af underskud/små overskud er lavere end skatten på overskud/store overskud.  
  
Vi har listet to typer tiltag, som kan reducere dette krav til merafkast.  
 
For det første en generel reform af det danske system for kapitalindkomster svarende til 
de modeller, der anvendes i Sverige, Norge og Finland (‘Den nordiske model’). Det vil sige 
en beskatning af aktie- og renteindkomst på 30 procent samt indførsel af værnsmodeller, 
som forhindrer entreprenøren i at trække reel lønindkomst ud som aktieindkomst. I de 
nordiske lande findes i dag værnsmodeller til dette. Alternativt kan følgende tænkes: 
 
x Aktier, som har været holdt i en periode på mindst 3-4 år, beskattes med en lavere 
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x Satsen på 42 procent for aktieindkomst ses i fx et femårs perspektiv: Årets udbytter og 
aktiegevinster skal sammen med de foregående fire års tilsvarende indkomster over-
stige den akkumulerede tærskelværdi, før 42 procentsatsen anvendes. Hermed fås en 
udjævningseffekt, hvor sving i indtjening ikke flytter den effektive beskatning af aktie-
indkomst opad. 

x Grænsen for beskatningen af positiv kapitalindkomst med satsen på 42 procent i ste-
det for 27 procent flyttes betydeligt opad fra 48.300 kr. til fx 100.000 kr. 

 
For det andet er der meget restriktive regler for fremførsel af underskud. I 2012 blev der 
vedtaget en stramning af reglerne for anvendelse af skattemæssige underskud. Stramnin-
gen medfører, at underskud kun kan modregnes op til 7,5 mio. kr. Ønsker man at mod-
regne i overskud over 7,5 mio. kr. er det kun 60 procent af dette overskud, som kan mod-
regnes. Har virksomheden en uendelig tidshorisont, giver stramningen kun anledning til 
en likviditetsbegrænsning, idet underskuddet kan fremføres uendeligt.  
 
Denne stramning vil typisk ramme virksomheder, som står over for et salg i den nære 
fremtid. Dette vil typisk være tilfældet for venture- og kapitalfondsejede selskaber. Disse 
selskaber kan derfor blive nødsaget til at fremføre hele underskuddet inden salget og 
dermed ramme ind i 60 procent reglen. Dermed kan en virksomhed komme til at betale 
skat, selvom dets akkumulerede nettoindtjening er nul. 

3.6 Forbedrede skattevilkår for internationalt orienterede 
investorer 

Som fremhævet i kapitel 2 er internationalt orienterede investorer en meget betydelig del 
af det danske investormiljø og derfor også en vigtig målgruppe i forhold til at gøre Dan-
mark til et attraktivt investeringsland. 
 
 Gruppen af investorer kan groft sagt inddeles tre grupper:  
 
1. Udenlandske virksomheder med ejerandele, ofte på 100 procent, som gennem de 

danske datterselskaber udøver direkte virksomhed i Danmark. 
2. Store danske virksomheder med betydelige aktiviteter i udlandet, typisk gennem 100 

procent ejede datterselskaber 
3. Udenlandske institutionelle investorer, som typisk har ejerandele under 10 procent og 

derfor kan betegnes som minoritetsaktionærer. 
 
For disse grupper af investorer er der reelt kun to finansielle rammevilkår som er afgø-
rende for, om Danmark er interessant som investeringsmål: Selskabsskatten og kildeskat-
ten på udbytte for udenlandske minoritetsaktionærer 

Selskabsskatten 
I løbet af særligt 1990'erne kom der en stigende forståelse af, at selskabsskatten var en 
vigtig parameter for at tiltrække og fastholde investeringer i landet. Et nyligt studie viser, 
at en reduktion af den nominelle selskabsskat på 10 procent – i Danmark fra 25 til 22½ 
procentpoint  ─  øger  sandsynligheden  for  at  vælge  det  pågældende  land  som  placering  for  
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en helt ny produktionsenhed med 6,5 procent. Sandsynligheden for opkøb af en eksiste-
rende virksomhed øges også, men kun med 3,5 procent. Det er særligt højteknologiske 
virksomheder, som i højere grad vil tendere til at etablere en ny virksomhed snarere end 
at købe en eksisterende.39  
 
Denne skatteeffekt på incitamentet til at investere er vokset over tid.40 Det skyldes givetvis 
en internationalisering af kapitalmarkederne, herunder et mere aktivt marked for direkte 
investeringer mellem landene. Det hænger igen sammen med, at varemarkederne er ble-
vet mere globale, idet det samme geografiske marked i stigende grad kan serviceres fra en 
række forskellige lande. Det er med andre ord blevet mindre væsentligt, om man geogra-
fisk er placeret tæt på sine kunder.41 Det betyder også, at forskelle i rammevilkår, herun-
der skattevilkår, er blevet mere afgørende for, hvor man placerer sine investeringer og sin 
produktion.  
 
Efter nedsættelsen i 2013 er den danske selskabsskattesats på 22 procent nogenlunde i 
midterfeltet i Europa: Under niveauet i de store lande, men højere end niveauet for lande 
som Sverige og en række større østeuropæiske lande, jf. Figur 30. 
 

Figur 30 Sats for selskabsskat 2013 
 

 
 Note:  For Danmark vises selskabsskatten på 22 procent som er den fuldt indfasede selskabsskat som følge 

af selskabsskattereformen. 

            Østeuropæiske består i figuren af Polen, Tjekkiet og Slovakiet – disse lande har alle en sats på 19 
procent. 

Kilde:  OECD Tax Database, Deloitte (2012) Singapore Highlights 

 

                                                                                                                                                                       
39  Hebous et al. (2010) 
40  Mooj and Ederveen (2008) har lavet en sammenligning af studier fra før og efter 1990 og finder nogen belæg for højere 

effekt af skatteændringer efter 1990 
41  Den stadigt større økonomiske integration af økonomierne på tværs af grænser, hvor den fysiske produktion af varer og 

tjenester placeres, hvor det er mest rentabelt. Dernæst transporteres det færdige produkt til det marked, hvor der brug for 
det.  Hoveddrivkræfterne for den proces har været dramatiske reduktioner i udgifter til transport (ikke mindst fly- og sø-
transport), kommunikation samt færre handelsbarrierer globalt set. 
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Der er samtidig tegn på, at den danske skattebase er bredere end i disse andre lande. Med 
bred menes hvor meget af selskabets økonomisk beregnede overskud, der rent faktisk 
beskattes. Basen kan eksempelvis være snæver, hvis man har meget gunstige afskriv-
ningsregler eller sene frister for betaling af skat, som giver en høj likviditet i selskabet, 
hvilket igen øger nettorenteindtægterne. Et studie fra 2009 viste således, at overgangen til 
fælles regler for beregning af skattebase ville betyde meget store reduktioner i skattebasen 
i Danmark i forhold til andre lande.42 En nylig undersøgelse fra Dansk Industri drager 
samme konklusion.43 Andre undersøgelser antyder, at forskellen i forhold til andre lande 
er mindre udtalt.44 

Kildeskat på udbytte for udenlandske minoritetsaktionærer 
Mens selskabsskatten er relevant for alle, der ønsker at investere i Danmark, så er kilde-
skatten på udbytte relevant for udenlandske minoritetsaktionærer og særligt for de insti-
tutionelle investorer, som i høj grad bliver ramt af dobbeltbeskatning.  
 
Kildeskatten på 15 eller 27 procent – afhængigt af om der er indgået dobbeltbeskatnings-
overenskomst – kan typisk modregnes i investorens hjemland. Der er dog en række for-
skellige investorer, typisk institutionelle investorer, hvor dette er ikke altid en mulighed, 
da de ofte ikke betaler skat af afkast i hjemlandet.45 Dermed dobbeltbeskattes disse inve-
storer, hvilket svækker mulighederne for at tiltrække udenlandsk kapital til danske virk-
somheder. 
 
Dette kan forbedres ved fx at reducere kildeskatten på udenlandske institutionelle inve-
storer, hvis de foretager investeringer direkte i selskaber, eller alternativt for alle uden-
landske minoritetsaktionærer. 

3.7 Kvalitativ virkning af pakken af forslag 
Politikforslagene vil have forskellig effekt på virksomhedssegmenterne i det danske er-
hvervsliv. De fleste af vores forslag vil have en direkte effekt på især de mindre virksom-
heder (mikro-mellemstore), da det også er her, vi har identificeret de største udfordrin-
ger. Eksempelvis vil et billigere og mere transparent marked for kreditvurdering af de 
mindre virksomheder og aktivering af midler i pensionssektoren til unoterede aktier have 
direkte effekt på de mindre virksomheder, jf. Tabel 6. Det er især forbedrede skattevilkår 
for internationalt orienterede investorer, der direkte vil berøre de store virksomheder, 
men også fx konkurslovgivning og mere erhvervsrettet innovationspolitik. 
 
Det er vigtigt at fremhæve, at selvom et politikforslag ikke har en direkte effekt på et seg-
ment, så vil det stadig have en indirekte effekt. Ved at forbedre vilkårene for de store og 
mellemstore virksomheder fx igennem forbedrede skattevilkår for internationalt oriente-
rede investorer vil det øge sandsynligheden for at afhænde virksomheden til større inve-
storer på et senere tidspunkt – exitmuligheden. Dette vil mindske investorernes afkast-
krav. Ligeledes vil forbedrede vilkår for de mindre virksomheder gøre fødekæden større 

                                                                                                                                                                       
42  CPB og Oxford University Centre (2009) 
43  Dansk Industri (2012) 
44  ZEW (2009) 
45  Se fx Copenhagen Economics (2012, 2013)  
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for de øvrige segmenter. Eksempelvis vil forbedrede muligheder for de mindste virksom-
heder øge puljen af potentielle virksomheder for investorer i det mellemstore segment. 
 

Tabel 6 Kvalitativ virkning af forslag 
  Mikro Små Mellemstore Store Mega 

Billigere og mere 
transparent 
marked for kre-
ditvurdering af de 
mindre virksom-
heder 

 
  

Større fødekæde 

Øget fokus på 
risikovillig kapital 
i offentlige pro-
grammer (egen-
kapital) 

Bedre exitmu-
ligheder 

 

Større fødekæde 
 
 

Diskussion af den 
danske konkurs-
lovgivning 

     

Aktivering af 
midler i pensions-
sektoren til uno-
terede aktier 

   

Større fødekæde 
 

Større symmetri 
og neutralitet i 
beskatning af 
ejere af mindre 
virksomheder 

   

Større fødekæde 

Forbedrede skat-
tevilkår for inter-
nationalt oriente-
rede investorer 

 
 

Bedre exitmuligheder 

  

Mere erhvervsret-
tet innovations-
politik 

     

 

 
Kilde:  Copenhagen Economics 
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Kapitel 4 

4 Styrkede rammevilkår for 
investering i udvikling af kompeten-
cer og innovation 

Stort set hele den fremgang i velstand, som Danmark og andre lande har oplevet, har 
været drevet af løbende forøgelser i den værdi, der kommer ud af hver leveret arbejdstime 
– altså løbende produktivitetsstigninger. Dygtige medarbejdere med relevante kompeten-
cer og offentlige forskningsinstitutioner, der kan hjælpe virksomhederne med at udvikle 
og integrere ny viden i produkter og processer, er afgørende for løbende at kunne udvikle 
dansk velstand og velfærd. Det afgørende spørgsmål er så, om de investeringer, der fore-
tages for at styrke kompetencer og innovation, giver et tilstrækkeligt godt resultat. Vi læg-
ger ud med at se på, om det offentlige uddannelsessystem understøtter denne dagsorden 
(afsnit 4.1), og dernæst vurderer vi effekten af den offentlige innovationsindsats (4.2) 
samt den offentlige sektor mere generelt: Fremdriver eller bremser den offentlige sektor 
innovation i den private sektor i kraft af sin rolle som køber og regulator i forhold til den 
private sektor (4.3). Slutteligt fremhæver vi nogle af de forslag, som en række danske 
aktører, ikke mindst Produktivitetskommissionen, har fremsat (4.4). Vores sigte er her at 
fastholde denne debat. 

4.1 Problemer med tilgang af nøglearbejdskraft 
Danmark er det land på kloden, som bruger den største andel af den samlede produktion 
på uddannelse.46 Otte procent af dansk BNP bruges på uddannelse, hvorved vi topper 
listen med Island og Sydkorea lige under, mens de fleste EU lande inklusive de andre 
nordiske lande bruger mindre end syv procent. 
 
De høje omkostninger til uddannelse er imidlertid forbundet med ganske middelmådige 
resultater. PISA testen er ikke nogen absolut sandhedsmålestok for kompetencer, men det 
er slående og bekymrende, at danske folkeskoleelever i læse-, regne- og IT-færdigheder 
ligger under niveauet i mange europæiske lande og halter alenlangt efter niveauet i høj-
vækstlandene i Asien, jf. Figur 31. Det samme gør sig gældende for færdighederne hos de 
16-24 årige. Frafald fra de erhvervsrettede uddannelser topper i Danmark i forhold til 
andre EU lande.47 Gymnasierne giver i faldende grad de nødvendige kompetencer til at 
læse videre, hvilket afspejler sig, i at flere og flere studerende må tage suppleringskurser i 
matematik og naturvidenskabelige fag, før de kan starte på en videregående uddannelse.48 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
46  OECD, Education at a Glance 2013 
47  OECD, Education at a Glance 2013 
48  Analyserapport  4  fra  Produktivitetskommissionen  (2013),  ’Uddannelse  og  innovation’,  side  11 
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Figur 31 Middelmådige uddannelsesresultater 
 

 
 Kilde:  OECD PISA rankings 

 
Der er også indikationer på et betydeligt mismatch mellem de faktiske uddannelsesvalg 
og den efterspørgsel, som virksomhederne har. Ledigheden har de sidste 25 år ganske 
systematisk været lavere for de discipliner, som retter sig mod den private sektor. Det 
gælder fx for de tekniske videnskaber og naturvidenskab i forhold til humaniora, hvor 
ledigheden inden for sidstnævnte er særligt høj for de grene, som ikke retter sig mod er-
hvervslivet, jf. også Figur 32. Danmark ligger faktisk langt lavere end EU gennemsnittet, 
og ikke mindst under Tyskland, i graden af, hvor erhvervsrettede de akademiske uddan-
nelser er. Det afspejler sig ikke mindst i servicesektoren og hos de mindre virksomheder, 
hvor Danmark har en mindre andel af højtuddannede, særligt sammenlignet med lande 
som USA.49 Der er også klare tegn på, at antallet af faglærte vil være faldende, såfremt 
udviklingen fortsætter, hvilket vil svække mulighederne for at fastholde produktion og 
beskæftigelsen i en række konkurrenceudsatte produktionserhverv.50  En analyse fra 2013 
konkluderer, at der frem mod 2020 samlet kan komme til at mangle 2o.000 faglærte in-
den for jern og metal samt 13.000 af personer med kortere videregående tekniske uddan-
nelser.51 

                                                                                                                                                                       
49  Produktivitetskommissionen analyserapport 4, side 87 
50  Produktivitetskommissionen analyserapport 4, side 96 
51  AE(2013),  ’Mangel  på  faglært  arbejdskraft’,  fælles  analyse  mellem  Arbejderbevægelsens  Erhvervsråd  og  Dansk  Metal  
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Figur 32 Arbejdsløshed blandt akademikergrupper 
 

 
 Note:  Arbejdsløshedsraterne er i hvert år sat i forhold til den generelle arbejdsløshed for akademikere for at 

rense for konjunktureffekter 
Figuren er baseret på registerdata for hele befolkningen indtil 2011 

Kilde:  Produktivitetskommissionen, analyserapport 4, side 48 

 
Man kan samlet konstatere, at der gennem mange år har været en betydelig stigning i 
antallet af unge med en videregående uddannelse, men med tydelige tegn på medfølgende 
kvalitetsproblemer og tendens til uddannelsesvalg med lavere lønninger, højere ledighed 
og lav relevans for beskæftigelse i den private sektor. 
 
Dette samlede kedelige resultat kan sandsynligvis knyttes til en række svagheder i sty-
ringsmekanismer. Det danske taxametersystem belønner uddannelsesinstitutioner for at 
optage studerende og lade dem bestå eksaminer – ikke for at give dem stærke kompeten-
cer til næste skridt; enten en videregående uddannelse eller et job. Udbuddet af studie-
retninger er eksploderet – ikke fordi erhvervslivet efterspørger det, men fordi det kan 
være attraktivt at have en bred palet at vælge imellem, når der konkurreres om eleverne. 
Den automatiske tildeling via taxametersystemet har ikke sit modstykke i en tilsvarende 
automatisk og sanktionerende kvalitetskontrol af de enkelte uddannelser. På grund af det 
progressive danske skattesystem og gode sociale sikringssystemer er den disciplinerende 
effekt på uddannelsesvalg via jobmarkedet endeligt også svagere end i andre lande. Det 
skyldes, at faldet i fremtidig indkomst ved at vælge en uddannelse med lav indkomst (eller 
lav beskæftigelsesgrad) i forhold til høj indkomst (eller høj beskæftigelsesgrad) reduceres 
af progressionen i skatteskalaen. 

4.2 Den danske innovationsindsats 
Investeringer i innovation er afgørende for at løfte fremtidig produktion og velstand. Ge-
nerelt ligger Danmark ganske højt i investeringsniveau: faktisk er summen af privat og 
offentlig forskning i Danmark over tre procent af BNP og større end i fx USA. 
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Generelt står Danmark pænt på ranglister over kvaliteten af både privat og offentlig 
forskning baseret på vanlige succeskriterier som citering i internationalt kendte viden-
skabelige tidskrifter, patentudtagning og internationale evalueringer.   
 
I forhold til ønsket om at understøtte den danske innovationsindsats bredt i virksomhe-
derne er der i den seneste debat dog rejst to spørgsmål: 
 
Det første spørgsmål vedrører fokus i fordelingen af de offentlige midler. De udgør i dag 
over 21 mia. kr., svarende til 1,2 procent af BNP, og er fordoblet siden 2002.52 Fordelingen 
mellem forskellige områder er potentielt skævvredet: Tekniske områder får en meget lav 
samlet andel på 14 procent – betydeligt lavere end de fleste lande, vi kan sammenligne os 
med som fx Tyskland (23 procent) og Sverige (19 procent) og langt under andelen i de 
Asiatiske vækstøkonomier. Det skal ses i forhold til, at en rundspørge blandt en række 
virksomheder viste et ønske om en andel tæt på 40 procent.53  Modsat er der i Danmark 
meget klart overvægt mod den sundhedsvidenskabelige forskning. Det har sit naturlige 
modstykke i, at Danmark har meget stærke kompetencer i Life Science, herunder på den 
industrielle side.   
 
Det andet spørgsmål vedrører samarbejdet mellem de offentlige læreanstalter og virk-
somhederne. Flere analyser peger på, at dette kan være unødigt komplekst. Dels i forhold 
til at prissætte de ydelser, der leveres, dels fordi målekriterierne for læreanstalternes evne 
til også at tænke på de erhvervsmæssige effekter for ensidigt fokuserer på antal udtagne 
patenter, antal af spin-off virksomheder mv. i forhold til opbygning af stabile og langvari-
ge partnerskaber med virksomhederne.54 

4.3 Innovationen og den offentlige sektor 
Den offentlige sektor vil per definition have en betydelig direkte indvirkning på den priva-
te sektors produktivitet og innovation. Det skyldes dels dens relative store størrelse og 
dels en meget betydelig regulering af en række private erhverv (fiskeri, landbrug, forsy-
ningssektor, finansielle sektor) samt en række krav til, hvordan produkter og processer 
skal fungere i praksis (standarder for fødevarer, byggematerialer etc.).  
 
Fokus her i kapitlet vil være at tage nogle få temaer op, der knytter sig til, hvordan den 
offentlige sektor samarbejder med den private sektor om løsning af offentlige opgaver. 
Hvordan kan dette samarbejde arrangeres, så det offentlige får høj kvalitet for færrest 
midler, samtidig med at den private sektor får gode vilkår til at udvikle produkter, som 
kan sælges både i Danmark og i andre lande, og dermed understøtte en internationalise-
ringsproces, forbedret konkurrenceevne og eksportmuligheder? 
 
Nøgletallet er her, at den offentlige sektor allerede i dag køber for ca. 450 mia. kr. årligt 
fra den private sektor, svarende til næsten halvdelen af værditilvæksten i den private sek-

                                                                                                                                                                       
52  Analyserapport 4 side 148 og Globaliseringsudvalg(2005), bilag om omfanget af offentlige forskning og udvikling 
53  DI (2013) 
54  Produktivitetskommissionen (2013), Analyserapport 4, side 163 
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tor uden for landbrug og fiskeri. Beløbet omfatter 300 mia.kr i varekøb55 til den offentlige 
sektor, udbud af serviceydelser for 97 mia. kr. og godt 40 mia. kr. i offentlige investerin-
ger, helt overvejende produceret af den private sektor.56 
 
Overordnet skal et sådant samarbejde altid hvile på det simple princip: Hvem kan på 
langt sigt løse opgaven bedst og bruge ressourcerne bedst. Forventningen vil være, at det 
kan den private sektor på de områder, hvor opgaven er klart adskillelig fra myndigheds-
opgaver, veldefinerbar, samt hvor det vil være en kerneopgave for en privat virksomhed 
og kun en randydelse for en offentlig virksomhed. Her er det vigtigt ikke alene at se på 
den konkrete opgave, men også hele den markedsstruktur, som er gældende for produk-
tet. Når det næppe er rationelt for det offentlige at bygge sine egne biler skyldes det ikke 
kun, at dette i bedste fald er en randopgave for det offentlige, men også at leverandører 
opererer på globale markeder og derfor kan drage fordel af produktion i storskala samt 
fordeling af udviklingsomkostninger på et meget stort antal enheder.    
 
Svaghederne i den nuværende måde at organisere indkøbs- og udbudspolitik knytter sig 
primært til, at det har for lidt fokus på totaløkonomi i løsninger og muligheder for at ud-
vikle innovative løsninger. Nogle eksempler: 
 
Der er fortsat for stor fokus på tekniske specifikationer i udbud og for lidt på perfor-
mancekriterier. Det betyder, at typiske udbudsbetingelser specificerer en række tekniske 
specifikationer, som skal overholdes, hvor det implicit forudsættes, at dette vil føre til et 
bestemt mål. Performancekriterier specificerer i modsætning til dette et bestemt mål, som 
skal opnås, men ikke hvordan dette mål opnås. Ved at fokusere på de tekniske specifikati-
oner opstår to problemer: Dels rigiditet i gennemførselsfasen, fordi man ikke har lov til at 
blive klogere undervejs, givet bindinger i udbudsmaterialer. Og dels at man ikke giver 
potentielle leverandører muligheder for at udvikle nye innovative løsninger, som på bedre 
vis kan opfylde de reelle kundebehov.57 
 
For lidt fokus på totaløkonomi i hele opgaveløsningen. Eksempelvis når man fravælger 
projekter med lavere omkostninger til vedligeholdelse til fordel for projekt med lavere 
upfront investeringsomkostninger, selvom den første løsning er den billigste totaløkono-
misk. Vi har blandt andet fremhævet, at dette gør sig gældende inden for sundhedsområ-
det, hvor en række behandlingsformer i dag undervurderes, fordi der ikke tages tilstræk-
keligt hensyn til de afledte effekter, som behandlingen vil have på samfundsøkonomien, 
fx i form af længere tid på arbejdsmarkedet, jf. Boks 2. 
 

                                                                                                                                                                       
55  Til forbrug i offentlige virksomheder, tilskud til sundhedsydelser, løsning af myndighedsopgaver, mv.  Kilde: Produktivi-

tetskommissionen(2014) Analyserapport 6, side 24 
56  Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013), Økonomisk Redegørelse, side 183 
57  Eldrup & Schütze (2013), og Produktivitetskommissionen (2014), side 29-31 
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Boks 2 Innovation og totaløkonomi: Nogle eksempler på udfor-
dringer og gevinster i sundhedssektoren 
 
En totaløkonomisk tankegang nedbryder kassetænkningen og tager alle relevante faktorer i 
betragtning, når værdien af et sundhedsprodukt skal opgøres. Et for snævert beslutnings-
grundlag koster for både offentlige kasser samlet og privat innovation. Som illustration kan 
nævnes den dyre, men effektive, biologiske behandling af leddegigt. Med behandlingen kan 
patienterne i en længere periode fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette giver 
gevinster både på arbejdsmarkedet samt færre overførsels-, social- og sundhedsudgifter. 
Tager man ikke højde for disse gevinster, vil man undervurdere den samlede samfundsøko-
nomiske gevinst af en behandlingsform. 
 
Nedenfor er identificeret i alt samlet seks områder, hvor et bredere fokus på totaløkonomi 
og innovation kan føre til gevinster for samfundet. Vi vurderer umiddelbart, at de største 
potentialer ligger i OPP samarbejde om psykiatrihuse og telemedicin 
 

Totaløkonomisk potentiale for de seks produktgrupper        

 
 

 
Kilde: Copenhagen Economics 

 
Utilstrækkelig forståelse, fordeling og prissætning af de underliggende risici i projekter. 
Det var en af hovedpointerne i en nylig analyse af svaghederne i det nuværende danske 
PPP samarbejde på infrastrukturprojekter i bred forstand.58 Det fremføres således med 
jævne mellemrum, at det offentlige kan finansiere et projekt billigere end det private, 
hvor den private aktør skal have dækket omkostninger til banklån, aktionærer mv., me-
dens staten kan låne til de laveste tænkelige renter (i hvert fald i Danmark). Den pointe 
holder ikke: Når det offentlige fx investerer i en ny stor administrationsejendom, så vil 
der altid være en fremtidig betydelig risiko for, at den taber værdi på et tidspunkt, fx fordi 
den viser sig at være utidssvarende til fremtidig brug, eller fordi man i fremtiden slet ikke 
har brug for den. Det er en reel økonomisk risiko, som bør tillægges værdi, når det offent-
lige beslutter, om man vil gennemføre den. Det er rigtigt, at staten kan finansiere bygnin-
gen billigst ved at udstede statsobligationer og så selv beholde risikoen. Modsat hvis den 

                                                                                                                                                                       
58  Eldrup og Schutze (2013) 
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er privatejet, og denne ejer ikke har meget langt rækkende lejeaftaler med det offentlige, 
så må den private ejer tage sig betalt herfor gennem højere husleje. Men det bliver det 
ikke dyrere af for det offentlige: Man har bare udskiftet en langsigtet risiko med en løben-
de ekstrabetaling til den private ejer for at overtage denne risiko. Det er med andre ord 
ikke generelt dyrere at bruge private operatører, fordi de skal have et afkast: Det afhænger 
af den konkrete risiko for aktiviteten, og hvordan man vælger at betale for den.     

4.4 Mulige politiktiltag: Uddannelse, forskning og samspil 
mellem offentlig og privat sektor 

Med meget høje offentlige udgifter til uddannelser og forskning samt uddannelsesdelens 
middelmådige resultater er der brug for øget fokus på at løfte kvaliteten og relevansen af 
den offentlige indsats på området. Taxametersystemer, principper for fordeling af forsk-
ningsmidler på tværs af fokusområder, mere centrale krav til kvalitet af undervisning og 
minimumskrav til eksamensindhold har alle været fremhævet – ikke mindst i Produktivi-
tetskommissionens arbejde. 
 
Virksomhederne kan imidlertid også trække et betydeligt læs. Det er velkendt, at særligt 
forskningen inden for Life Science i meget betydelig grad er trukket af nogle få store dan-
ske virksomheder samt private fonde. Samlet set leverer de ti største danske virksomhe-
der 4o procent af den samlede private forskning i Danmark59, og det er i høj grad de store 
medico-orienterede virksomheder, der trækker læsset her. Der er perspektiver i at ud-
strække sådant samarbejde til andre dele af dansk erhvervsliv, hvor fx Manufacturing 
Academy of Denmark (MADE) er et spændende eksempel.  MADE er dannet af en række 
ledende og større danske virksomheder – Danfoss, Grundfos, Lego, NKT, Terma, Danish 
Crown, Siemens og Haldor Topsøe – sammen med en række forskningsinstitutioner. Fo-
kus er på at hjælpe virksomhederne på centrale områder som fx nye produktionsproces-
ser, fleksibel automatisering, sensorer, kvalitetskontrol mv.60   
 
Det er vigtigt at fremhæve, at midler fra private virksomheder og fonde til den samlede 
forskningsindsats ikke bare er et finansieringsspørgsmål. Det handler nok så meget om at 
præge og udvikle den forskning og udvikling, der sker i krydsfeltet mellem innovations-
behov i virksomhederne og vidensopbygning i offentlige forskningsinstitutioner. Det 
handler dels om sammen at identificere behov for ny viden og videnoverførsel og dels om, 
hvordan det kan gennemføres i praksis. Som fremhævet ovenfor: Opbygning af mangeåri-
ge og stabile relationer mellem brugere af ny viden i den private sektor og producenter af 
ny viden på forskningsinstitutionerne er forudsætningen og målepunktet for en succes-
fuld samarbejdsmodel. 
 
Endelig har der været peget på flere instrumenter til at få øget innovation og produktivitet 
i den private sektor i forbindelse med det massive køb fra det offentlige. Diskussionen 
ovenfor angav en række prioriteringer: 

                                                                                                                                                                       
59  Produktivitetskommissionen(2013),  ’Uddannelse  og Innovation’ 
60  DI(2013),  ’Forskning  og  Uddannelse’,  side  12 
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x Brug performancekriterier i udbuds- og indkøbspolitik i stedet for tekniske specifika-
tion, hvor det giver mening: Det understøtter effektivitet og muligheder for innovative 
løsninger. 

x Fokusér på totaløkonomi for den måde, det købte aktiv skal indgå i produktion af 
offentlige ydelser på. Det kræver et perspektiv hen over aktivets levetid samt over, 
hvordan produktionen påvirker budgetøkonomi for andre offentlige aktører end dem, 
som det direkte påvirker. 

 
Det har også været overvejet at lægge aftaler om innovationskrav ind i offentlige kontrak-
ter. Det kunne fx være, at der i tillæg til løsning af den konkrete opgave også skal udvikles 
nye processer og produkter. Det kan dog medføre uproduktiv sammenblanding af roller 
for offentlige aktører: Det er ikke åbenlyst, at de mange offentlige indkøbere har de rette 
kompetencer til føre en parallel innovationspolitik ved siden af den, der i forvejen føres i 
Danmark. Her er der i forvejen betydeligt fokus på at forsknings- og udviklingsmidler skal 
målrettes til områder med betydelige samfundsmæssige udfordringer som fx sundheds-
området, stigende antal ældre osv. Vores vurdering er samlet set, at sådanne tiltag har en 
betydelig risiko for at være fordyrende, og at innovationseffekter ikke kan kompensere 
herfor.61 

                                                                                                                                                                       
61  Det er også vurderingen i Produktivitetskommissionen 
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Kapitel 5 

5 Samfundsgevinster ved bedre 
tilgang til risikovillig kapital 

Den brede vifte af forslag vil bidrage til lavere afkastkrav til virksomhedernes investerin-
ger og dermed også flere investeringer i maskiner, bygning og udvikling af nye produkter 
og processer. Det gælder for både egenkapital og lånekapital. 
 
Umiddelbar kan der argumenteres for at virkningen er begrænset fordi tiltag til styrkelse 
af adgangen til risikovillig kapital i denne rapport primært fokuserer på virksomheds-
grupper som ikke fylder særligt meget i det samlede investeringsbillede i Danmark. Ses 
der på industrien så ligger tyngden jo i virksomheder med mere end 250 ansatte, som 
anslået står for 73 til 80 procent af de samlede investeringer jf. Figur 33. 
 

Figur 33 Kapitalapparat og beskæftigelse på segmenter 
 

 
 Note:  Data for industrien, fordeling af samlet realkapital ekskl. grunde og bygninger 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Experian 

 
En sådan analyse er imidlertid for simpel af flere årsager. Rapporten klargør for det før-
ste, at der fortsat er behov for at fastholde internationalt konkurrencedygtige vilkår her-
under skattemæssige for de virksomheder, som både er de mest produktive og mest flyt-
bare såfremt dansk vilkår ikke er gode nok. Det er bare ikke fokus for denne rapport. 
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For det andet har et fokus på at fremme risikovillige investeringer til mindre virksomhe-
der et betydelig potentielle i sig selv. Der er således massiv dokumentation for, at velfun-
gerende kapitalmarkeder, der også leverer risikovillig kapital til de mindre virksomheder, 
har store samfundsmæssige gevinster. Vi vil fremhæve en række studier offentliggjort de 
seneste år: 
 
På tværs af lande er der en klar sammenhæng mellem størrelsesstrukturen af virksomhe-
derne og afkastkrav fra forskellige finansieringskilder. Ikke mindst påpeges det i flere 
studier, at velfungerende markeder for tilførsel af egenkapital øger mulighederne for in-
vesteringer i risikofyldte investeringer med stort potentiale, også i de mindre virksomhe-
der.62 Særligt findes det, at bedre adgang til ekstern egenkapital finansiering i Tyskland og 
Storbritannien – inden for brancher, hvor virksomhederne typisk er lidt mindre end i 
Italien og Spanien – er en betydelig forklaring på, at virksomheder kan vokse sig større i 
de to førstnævnte lande.63  

 
Der er ikke blot statistisk, men også årsagsmæssig sammenhæng mellem soliditet, succes 
og satsning på investeringer. Studier fra Italien og Tyskland viser, at det netop er finan-
sieringsbarrierer, der reelt bremser investeringer, særligt i risikofyldte projekter. Det gæl-
der især for investeringer, der har begrænset pantværdi som fx investering i forskning, 
udvikling og innovation. Altså; høj soliditet er en forudsætning for investeringer i risiko-
fyldte projekter. Soliditet kan enten komme fra tidligere indtjening efter skat eller eks-
ternt fra fx venturekapital, børsnoteringer osv.64 

 
Et studie fra USA viser tilsvarende, at netop lavere omkostninger for tilførsel af egenkapi-
tal fra midten af 1970erne og frem til i dag har været drivende for væksten af mindre, 
stærkt innovative selskaber.65 Et andet studie fra USA viser, at lavere omkostninger for 
erhvervsobligationer fremmer mellemstore selskaber, mens reduktion af omkostninger 
ved banklån særligt fremmer de mindre virksomheders vækst, fordi det er den største 
kilde til finansiering bortset fra ejeren selv.66 
 
Læren af disse studier er, at gevinsten ved at have gode rammevilkår for risikovillig kapi-
tal også for virksomheder i det nedre segment ikke i sig selv er flere erhvervsinvesterin-
ger. Investeringer er således ikke en værdi, det er en omkostning for virksomhederne. Det 
er den højere kvalitet af disse investeringer i form af mere innovation, højere produktivi-
tet og dermed højere realløn samt velfærd, som er kernen i disse studier. Det illustreres i 
Figur 33 baseret på et studie fra USA: der er således en stigende tendens til, at det er 
mindre selskaber, som satser relativt mest på udvikling. Da sådanne udgifter netop ikke 
kan finansieres uden betydelig egenkapital, er det afgørende, at de har adgang hertil. Så 
en øget egenkapital til mindre virksomheder flytter kapitalen hen hvor intensiteten i in-
novationen er højest.  
 
 

                                                                                                                                                                       
62  Giannetti (2001), Beck, Demiguc-Kunt, Laeven og Levind (2006), økonomer fra IMF, Verdensbanken mv. 
63  Champonnois  (2010),  ‘Comparing  Financial  Systems  A  Structural  Analysis’ 
64  Czarnitzki & Binz (2013) og Magri (2007) 
65  Itenberg (2013) 
66  Russ and Valderama (2009) 
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Figur 33 Egenkapital- og forskningsintensitet små og store virk-
somheder i USA  
 

 
 Note:  Egenkapitalintensitet svarer til egenkapital ift. salg, mens R&D intensitet svarer til udgifter til R&D ift. 

salg. Studiet er udelukkende baseret på amerikanske virksomheder  

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Itenberg (2013) 

 
Viften af forslag, som er præsenteret i dette forslag for at fremme vilkår for risikovillig 
kapital fokuserer netop på dette vækstlag af præcis disse årsager. De mange identificerede 
barrier for vækst og tilgang af egenkapital bremser netop for de gunstige virkninger, som 
er dokumenteret på baggrund af amerikanske tal ved, at de mindre virksomheder har fået 
bedre adgang til risikovillig kapital. 
 
For det tredje befinder den danske økonomi sig i en situation med betydelig ledig kapaci-
tet af arbejdskraft og et investeringsniveau, som kun lige akkurat kan holde produktions-
kapaciteten ved lige, jf. Figur 34. Baseret på den nyligt offentliggjorte Finansredegørelse 
2014 er størrelsen af erhvervenes kapitalapparat i forhold til produktion 15 til 20 procent 
under det vanlige niveau set over en længere årrække, og det forventes kun meget lang-
somt at komme tilbage på dette niveau. Det betyder, at det også konjunkturmæssigt er en 
god ide at fokusere på tiltag, som kan stimulere investeringer og beskæftigelse af i øvrigt 
gode samfundsøkonomiske projekter netop i de kommende år.  
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Figur 34 Plads til vækst: ledig arbejdskraft og lavt investerings-
niveau 
 

  
 Note:  Panel A viser den faktiske og den strukturelle beskæftigelse i 1.000 personer 

Panel B viser de faste nettoinvesteringer som procent af bruttoværditilvæksten 

Kilde:  Finansministeriet (2014), kapitel 2 og 5 
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