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Høringssvar vedr. evaluering af Vækstfonden 

AC har fra Økonomi- og Erhvervsministeriet modtaget Ernst & Youngs evaluering af 
Vækstfonden i høring og har på baggrund af en høring i AC’s medlemsorganisatio-
ner følgende bemærkninger: 
 
AC finder det positivt, at der nu foreligger en grundig evaluering af Vækstfondens 
virke, som giver et godt grundlag for en konsolidering og videreudvikling af Vækst-
fondens indsats for at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivets vækstlag. 
 
AC lægger vægt på evalueringsrapportens klare vurdering af, at ”Vækstfondes ind-
sats har været relevant, fordi fonden investerer i virksomheder, som andre aktører 
ikke har villet investere i”, og at Vækstfonden dermed ”har været med til at skabe 
økonomiske aktivitet, som ellers ikke ville have fundet sted.” 
 
AC finder det særdeles vigtigt, at der gøres en samfundsmæssig indsats for at styr-
ke iværksættere med et vækstpotentiale, for der er stærkt brug for de nye vækst-
virksomheders kreative bidrag for at kunne øge både vækstrater og produktivitet. 
Det er derfor også AC’s opfattelse er, at der både er brug for mere offentlig kapital 
til at supplere de private venturefonde – og for politiske tiltag, der kan stimulere og 
understøtte markedet for venturekapital.  
 
AC lægger i den sammenhæng stor vægt på det samfundsmæssige afkast, der lig-
ger i, at Vækstfonden investerer i virksomheder, der har et erhvervsmæssigt po-
tentiale, men som har svært ved at tiltrække private investorer. Set i det lys tillæg-
ger AC det mindre betydning, at evalueringen viser, at Vækstfonden ikke har opnå-
et samme afkast som andre offentlige aktører – i øvrigt helt i tråd med, at lov-
grundlaget ikke indeholder noget afkastkrav ud over det samfundsmæssige. 
 
Det vurderes i evalueringen, at ”Vækstfonden har haft en positiv indflydelse på ud-
viklingen det danske venturemarked”, og samtidig påpeges det, at der ”ikke er tegn 
på, at det danske venturemarked udvikler sig i retning af at blive selvbærende”.  
 
På baggrund heraf finder AC, at der er al mulig grund til at understøtte og udbygge 
Vækstfondens arbejde. Særligt i økonomisk svære tider, hvor der er stor mangel på 
privat lånekapital, er der er et tilsvarende stort behov for, at staten bidrager til at 
sikre, at krisen ikke lukker for kapitaltilførsel til de nye lag af vækstiværksættere. 
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