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Fem styrker for Danmark

Fem styrker for danmark
Udarbejdet af Danmarks Rederiforening, Dansk Energi, HORESTA, Landbrug & Fødevarer og Lægemiddelindustriforeningen i forbindelse med
konferencen Fem styrker for Danmark den 9. november 2015. Flere eksemplarer fås ved henvendelse hos en af de fem brancheorganisationer.

Forsidebillede
Danmark set fra rummet af astronaut Andreas Mogensen den 7. september 2015. Tak for venligt udlån.
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Danmark har mange
erhvervsstyrker
Troels Lund Poulsen
Erhvervs- og vækstminister
ordineret indsats for udviklingen
af klare erhvervsstrategier.

Danmark er et lille land. Ikke desto
mindre har vi formået at skabe globale erhvervssucceser, der vækker
respekt i udlandet, skaber indtjening til Danmark og beskæftiger
mange tusinde både herhjemme
og i udlandet.
Danmark er i dag førende inden
for blandt andet søfart, fødevareerhvervene,
energiforsyning
og life science, altså lægemidler,
medicinsk udstyr og høreapparater - for blot at nævne nogle få af
de styrkepositioner som sammen
med en stærk servicesektor på hotel- og restaurationsområdet sikrer et fortsat fundament for vækst
og velfærd.
Det kan og skal vi være stolte af.
Men det er afgørende, at vi har
fokus på, hvordan vi fastholder
og udvider vores styrkepositioner,
hvis Danmark og de danske virksomheder også om 10 år skal kunne klare sig i konkurrencen med
de dygtigste i verden. Det er netop derfor, at vi i regeringsgrundlaget slår fast, at vi vil forbedre det
strategiske sigte og skabe en ko-
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Tiden har aldrig været bedre til
handling. OECD forventer, at den
globale middelklasse vil vokse fra
knap to til fem milliarder mennesker i løbet af de kommende 15
år. Samtidig står det klart, at udviklingen inden for digitalisering,
urbanisering og ressourceknaphed vil ændre den verden, som de
danske virksomheder agerer i over
de næste 10 år. Formår virksomhederne at omstille sig, kan de øge
deres indtjening og skabe nye arbejdspladser.
Men det kræver selvfølgelig, at
de danske virksomheder bevarer
deres konkurrenceevne. Netop
derfor er regeringen også meget
optaget af at lette erhvervslivets
byrder og skabe konkurrencedygtige vilkår.
Virksomhederne skal have bedre vilkår for at investere og skabe
arbejdspladser. Derfor vil regeringen gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal forbedre
investeringsklimaet i Danmark, og
skabe bedre rammer for generationsskifte i de familieejede virksomheder, der er rygraden i dansk
erhvervsliv.

Regeringen vil også gøre det lettere at drive virksomhed. Blandt
andet vil erhvervslivets byrder blive lettet med tre milliarder kroner
frem mod 2020.
Samtidig er regeringen meget bevidst om, at det først og fremmest
er virksomhederne, der oplever de
daglige udfordringer og muligheder i konkurrencen med udlandet.
Derfor vil regeringen også lytte
nøje efter de forslag og idéer, erhvervslivet har.
For mig er det helt oplagt, at vi
skal gøre brug af virksomhedernes
erfaringer og viden i udviklingen
af klare erhvervsstrategier. Dels
i den løbende dialog, dels i det
mere formaliserede samarbejde
i forbindelse med udviklingen af
nye vækstinitiativer. Jeg ser frem
til samarbejdet.

Humlebien skal flyve
endnu højere
Morten Bødskov

Formand for Folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg

Historien om den danske velfærdsmodel som humlebien, der
ikke burde kunne flyve, men gør
det alligevel, er velkendt.
På trods af en til tider meget ophidset debat om Danmarks fremtid, hvor man nærmest får indtrykket af, at danskerne er luddovne,
uden initiativlyst og halter efter alt
hvad tænkes kan, regner internationale anerkendelser jævnligt ned
over Danmark. Senest har Forbes
vurderet Danmark til at have verdens bedste erhvervsklima.
De mange internationale lovprisninger er fortjente. De er et skulderklap til danskerne og til dansk
erhvervsliv, og et billede på at et
relativt lille land som Danmark kan
– hvis vi vil – sikre en samfundsmodel med stor sammenhængskraft,
ordentlig velfærd, stor velstand og
et konkurrencedygtigt erhvervsliv.
Danmarks fundament er stærkt,
når vi skal tage de næste skridt
i kampen om fremtidens vækst.
Centralt for succesen må være,
at ansvarlige partier og erhvervsledere finder sammen om anerkendelse af udfordringerne og
bud på balanceret og realistiske
løsninger; at vi skal skabe flere
private arbejdspladser, produktiviteten og konkurrenceevnen skal
op – samtidig med, at vi kan fast-

holde stor sammenhængskraft og
høj velfærd.
Med andre ord: Danmark er udfordret. Svaret er ikke, at humlebien
skal flyve lavere. Den skal flyve højere.
Samarbejde
om
fremtidens
vækst- og erhvervspolitik er og
bliver nøgleordet. Det brede politiske samarbejde om reformer
skal fastholdes. Reformerne skal
sikre holdbare offentlige finanser,
modernisering af den offentlige
sektor, et øget uddannelses- og
beskæftigelsesniveau og ikke
mindst forbedrede vilkår for private virksomheder. Fastholdes et
ansvarligt og bredt reformsamarbejde mellem Christiansborg og
erhvervslivet, er mulighederne
mange.
Det er vigtigt med et særligt fokus
på produktionserhvervenes vilkår.
Beskæftigelsen falder, men potentialet er enormt. Således står
ca. 10 pct. af dansk erhvervslivs
beskæftigelse for 40 pct. af Danmarks eksport. Tusindvis af produktionsjob er hver dag i gang – i
hele Danmark.
Vi skal finde vejen til, at investeringsniveauet i små og mellemstore virksomheder øges og gerne i
et omfang og klima, som slår vor-

es nabolande. Samtidig er det
altafgørende at sikre forbedret
adgang til velkvalificeret arbejdskraft. Det sker kun ved at løfte
vores uddannelser og sikre bedre
samspil mellem forskning, innovation og eksisterende produktionsvirksomheder. Træffes beslutninger, der forringer dette, taber
vi arbejdspladser.
Produktionserhvervenes
vilkår
blev nøje drøftet i Produktionspanelet, som har afgivet en mængde anbefalinger. På samme måde
er der etableret en række vækstteams inden for fødevarer, Det Blå
Danmark, energi, turisme og oplevelsesøkonomi, miljø-, vand- og
bioløsninger, kreative erhverv og
sundheds- og velfærdsløsninger.
Det er regeringens opgave at
føre dette arbejde videre. Langt
ind i erhvervslivet efterspørges
nu handling. Det er forståeligt.
For resultatet af det bredt anlagte
samarbejde har på alle områder
forløst nyt potentiale hvor, ja – ansvarlige politikere og erhvervsledere sammen har fået humlebien
til at flyve højere.
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Bag om de
fem logoer
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget,
fødevare- og agroindustrien. Med en
eksport på mere end 150 milliarder kroner
årligt og som en klynge, der sikrer jobs til
169.000 mennesker, repræsenterer Landbrug
& Fødevarer et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Landbrug & Fødevarer-koncernen består af erhvervsorganisationen
Landbrug & Fødevarer samt SEGES
og LandbrugsMedierne.

Danmarks Rederiforening er branche- og arbejdsgiverorganisation for
dansk skibsfart – Danmarks største enkeltstående eksporterhverv. Den varetager erhvervets interesser og fungerer som
arbejdsgiverorganisation for medlemmer
med indmeldte skibe under dansk flag.
Rederiforeningen betjener yderligere to
foreninger: Bilfærgernes Rederiforening
samt Rederiforeningen af 2010 med
mindre og mellemstor skibsfart.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres
af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber, og vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at
konkurrere og udvikle sig på, for at sikre
udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Lægemiddelindustriforeningen er
brancheforening for den forskende
lægemiddelindustri i Danmark og varetager branchens erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige interesser. Foreningen har 33 medlemmer, der tilsammen
står for 70 procent af salget af lægemidler i
Danmark, eksporterer for mere end 73 milliarder kr. om året, investerer mere end 10
milliarder i forskning årligt og er kilde
til ca. 70.000 jobs.
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HORESTA er branche- og arbejdsgiverorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca. 1.800 virksomheder. HORESTA
arbejder for at sikre politisk indflydelse og
interessevaretagelse for turist- og oplevelseserhvervet. HORESTA varetager sekretariater for en række foreninger, herunder
Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green Key
og Årets Kok.

Fundamentet for vækst
Af Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, HORESTA, Danmarks Rederiforening og Lægemiddelindustriforeningen.

Danske virksomheders succes på
eksportmarkederne er en forudsætning for at opretholde og udvikle dansk velfærd.
Energi-, fødevare-, medicin-, turisme- og rederierhvervene repræsenterer tilsammen over halvdelen
af den eksport, som er så nødvendig. Hver især udmærker erhvervene sig ved dokumenteret omstillingsparathed, høj produktivitet
og fast fokus på innovation.
De fem erhverv repræsenterer
hver især en dansk styrkeposition.
Ud over den høje produktivitet og
innovationsevne, som er forudsætningen for at kunne gøre sig
gældende på eksportmarkederne,
så sikrer de fem erhverv et betydeligt antal arbejdspladser i by og
på land til ufaglærte, faglærte og
akademikere.
De fem markante eksporterhverv
gør en forskel for Danmark; nu og
i fremtiden. Men fremgang kommer ikke af sig selv, og velstand er
ikke givet. For at sikre begge dele
skal politikere og erhvervsliv sammen tage ansvar og prioritere en
progressiv politik, der for det første definerer erhvervsvilkår, som
lader erhvervene skabe vækst,
og for det andet konkretiserer og
profilerer Danmarks styrkepositioner på det globale marked.

Danmarks Rederiforening, Dansk
Energi, HORESTA, Landbrug &
Fødevarer og Lægemiddelindustriforeningen har opstillet tre
forudsætninger for dansk vækst:
tre principper, der skal være trædesten for en ambitiøs, dansk erhvervspolitik.
Tre principper sikrer fremtiden
Dansk vækst står på skuldrene af
erhverv, som de seneste år har vist
imponerende vækstrater på eksportmarkederne. Det betyder, at
brancherne ofte også har en meget synlig og markant tilstedeværelse i Danmark.

brancher om vækstinitiativer. Dét
arbejde skal udvikles yderligere
under den nuværende regering.
Tiden til visioner er nu. Derfor
lancerer fem af landets mest eksporterende brancher tilsammen
tre principper for, hvordan vi som
samfund fremtidssikrer væksten
og danskernes velstand: vi skal
hylde og fremme innovativ tænkning, vi skal fremme en politik, der
styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og vi skal sikre, at fundamentet for vækst kontinuerligt
er til stede.

Selvom Danmark er på vej ud af
krisen, og hver fjerde dansker er
ansat i en eksporterende virksomhed, viser opgørelser og erfaringer, at Danmark fortsat er udfordret på en række parametre med
betydning for vores internationale
konkurrencekraft. Det skal vi være
opmærksomme på, ellers udhules
forudsætningen for udvikling og
sikring af vores velfærd.
Fundamentet for fremtidens velfærd er økonomisk vækst. Alligevel oplever de eksporterende erhverv, som står for en stor del af
dansk vækst, at de hæmmes af
utidssvarende strukturer og vilkår.
Skiftende regeringer har siden
2006 samarbejdet med udvalgte

Fortsættes på næste side ...
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Fundamentet for dansk vækst

Tænk innovativt

Adgang til kvalificeret arbejdskraft
er en afgørende rammebetingelse for dansk erhverv. Uddannelser
på alle niveauer skal derfor kontinuerligt kvalitetsudvikles, så de
modsvarer branchernes behov og
den internationale konkurrence
om jobs. Det danske uddannelsesniveau er generelt højt, men
for at fastholde jobs i Danmark er
det afgørende, at vi er på forkant
med både innovation og udvikling
og har en målrettet og ambitiøs
politik for forskning og udvikling.
De danske eksporterhverv er
også kommende generationers
arbejdspladser, og derfor skal
forsknings-, uddannelses- og erhvervspolitikken koordineres og
udvikles under hensyntagen til
mulige synergier. Politikere, myndigheder og virksomheder skal i
samarbejde sikre gode vilkår for
innovation, flid, købmandskab og
kreativitet, fordi indfrielsen af de
potentialer er afgørende for dansk
udvikling.
Derfor
Den tidligere regerings vækstplaner igangsatte et 360 graders eftersyn af vilkårene for danske styrkepositioner. Arbejdet for at høste
resultaterne af den indsats skal
fortsætte med erhvervsspecifikke
vækstteams.
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Erhvervs- og vækstministeren skal
sammen med relevante ministerkollegaer og udvalgte erhvervsrepræsentanter sikre opfølgningen
på tidligere anbefalinger af vækstinitiativer, som endnu ikke er gennemført, og vurdere behovet for
nye endnu ikke fastlagte initiativer.
Vi skal i højere grad uddanne og
have en forsknings- og udviklingsindsats, der matcher morgendagens arbejdsmarked.

Tænk globalt

Dansk velstand sikres gennem
vækst og eksport. Derfor skal danske rammevilkår afspejle internationale krav og mulighedsrum. Konkurrencekraften er sammen med
rammevilkår afgørende for virksomhedernes hjemmemarked og
innovationskraft, som udenlandske købere og investorer skeler til i
deres vurdering af danske kompetencer. Vi er alle bedst tjent med
et højt, fælles ambitionsniveau, og
det vil erhvervene gerne fortsætte
med at bidrage til.
Derfor
Alt for mange nationale særregler
afspejles negativt i væksten og bliver konkurrenceforvridende på de
internationale markeder. Derfor
bør politikerne samarbejde om at
reducere mængden af de regler,
der forringer danske erhvervs og
dansk økonomis position.
Sektorspecifikke
vækstgrupper
må udpege og kvalificere internationale trusler mod dansk konkurrencekraft og dermed medvirke til
tilpasning i erhverv, politik og uddannelse.
Dansk handelspolitik skal løbende
justeres under hensyntagen til den
internationale konjunktur og efterspørgsel efter danske varer og tje-

nester. Samtidig skal det sikres, at
Udenrigsministeriets repræsentationer har godt kendskab til dansk
erhvervslivs styrkepositioner.
Det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark sender omsætning, investering, jobs og afgifter
til udlandet. Danske skatte- og
momsregler bør moderniseres og
reduceres, så de ikke hæmmer afsætning og udvikling i erhvervene
og dermed i beskæftigelsen.
Globale markeder og innovation
kræver strategisk manøvrering og
langsigtede investeringer. Derfor må politikerne sikre stabile og
progressive vilkår med udsyn og
frihed.

Tænk tiltrækning

Danskere kan meget, men vi kan
ikke alt alene. Derfor er det afgørende for dansk udvikling og
vækst, at vi har mulighed for at tiltrække globale virksomheder, og
erhvervene har mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og
investeringer fra andre lande.

Offentlige initiativer til at brande
Danmark er efterprøvede. De virker ved kontinuerlig indsats, og
bør udnyttes endnu bedre. Derfor
skal den indsats intensiveres med
afsæt i fokus på danske styrkepositioner og endnu bedre rådgivning
af udenlandske virksomheder, der
ønsker at etablere sig i Danmark.

Fælles for de fem mest eksporterende erhverv er, at de alle eksisterer på globale markeder med globale udfordringer og muligheder.
Det er her, pengene til finansiering
af fremtidig dansk velfærd skal findes.
Derfor
Det skal være nemt for udenlandske virksomheder og arbejdskraft
at komme til Danmark og finde
sig til rette her med bolig, familie
og fritid. På nationalt såvel som
kommunalt niveau kan der endnu
gøres meget for at udvikle rådgivning, skabe lettere adgang, bedre
forståelse og god integration for
tilflyttere.
Der skal oprettes flere internationale studier og udveksles mere
med udenlandske uddannelsesinstitutioner, således at dansk innovation og udvikling får yderligere
udsyn og input.
Tekniske og bureaukratiske udfordringer for at tiltrække internationale investeringer skal reduceres,
ligesom udfordringer ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
skal minimeres.
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Med kurs
mod mere
eksport
Anne H. Steffensen, Adm. Direktør
Danish Shipowners’ Association

•

Rederibranchen er vores største eksporterhverv og står for halvdelen af den
danske serviceeksport. 2/3 sker udenfor Europa.

•

Den danske handelsflåde er verdens ottendestørste målt på opereret tonnage,
hvilket viser vores internationale styrke.

•

Fornuftige rammevilkår er en væsentlig faktor bag, at den danskflagede
handelsflåde er vokset år for år i det sidste årti.
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Den maritime erhvervsklynge, Det
Blå Danmark, skaber samlet set
beskæftigelse til mere end 100.000
personer i Danmark. Kernen i klyngen er rederierne, der står for 20
pct. af den samlede danske eksport og dermed udgør et solidt
fundament for klyngens mange
underleverandører som havne,
værfter og udstyrsproducenter.
Danske rederier har succes med
at begå sig på de internationale
markeder og drive en global forretning med base i Danmark bl.a.
baseret på, at et bredt flertal i
Folketinget har tænkt langsigtet i
forhold til erhvervets rammebetingelser.
Det har gjort det muligt for rederierne at udvikle forretningen
bl.a. ved at trække på hele den
maritime klynges ressourcer, innovationskraft og talentmasse. Vi
oplever derfor i disse år en fortsat
vækst i den danskflagede handelsflåde.
Faktum er, at det giver en samfundsgevinst at have sammenlignelige vilkår med konkurrerende

lande. Det har i de seneste år
betydet, at udenlandske rederier
som Ultragas og Evergas har valgt
at etablere sig og blive en del af
Det Blå Danmark, hvilket styrker
klyngen yderligere.
Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene. Hverken erhvervet eller politikerne må sove på vagten, for så
sejler andre lande fra os. En række
konkurrerende søfartsnationer er i
offensiven og forbedrer løbende
deres lovgivning for at tiltrække ny
vækst.
Her nogle eksempler:
• Siden Singapore indførte tonnageskat for mobile borerigge, så
er der ikke sat gang i flere rigge
til dansk flag – det vil over tid koste beskæftigelse, når de ældre
rigge udfases og stillingerne i
hovedkontorer flytter østpå.
• Nye offshore skibe indflages nu
i andre lande rundt om Nordsøen. De nye skibe søger mod
mere konkurrencedygtige vilkår,
hvilket over tid vil underløbe den
danske offshore-sektor.

• Senest har både Norge og Sverige annonceret forbedringer for
søfarten med det klare mål at tiltrække skibe og rederier.
Tænk globalt og langsigtet
De danske rammevilkår skal derfor løbende holdes op imod andre
landes. For i et helt globaliseret
erhverv, hvor produktionsapparatet per definition er til at flytte,
mærker vi lynhurtigt effekten af
ændrede konkurrencevilkår.
Derfor er det helt afgørende for
Det Blå Danmark, at Folketinget
også i de kommende årtier tænker globalt og langsigtet. Der er
nemlig brug for en kombination
af både sektorspecifikke tiltag og
generelt gode rammevilkår.
Det er forudsætningen for den
maritime klynges succes. En succes, som også fremadrettet vil
gavne Danmark.
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Sæt stikket
til nye investeringer og
mere eksport
Lars Aagaard, Adm. Direktør
Dansk Energi

•

Energiindustrien beskæftiger 56.000 danskere og eksporterede i 2014 for 118
mia. kr.

•

Siden 2009 er omsætningen for de danske energiteknologi- og
energiservicevirksomheder vokset med cirka 40 procent.

•

Hvert år investerer energiindustrien for mindst 15 mia. kr. i infrastruktur og
energianlæg.
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Aktiver for 170 mia. kr. og en vareeksport på 118 mia. kr. Hver fjerde arbejdsplads i Ringkøbing er
energirelateret, og 75 procent af
al vindmølleeksport passerer Esbjerg havn. Det er fire tal, der taler
om energisektoren. Typisk skaber
energisektoren job i den danske
udkant og oftest i samarbejde
med industrivirksomheder, entreprenører, skibsfart, finansielle aktører og videninstitutioner.
Samtidig sikrer vi som sektor, at
danskerne og virksomhederne har
strøm i stikkontakten 99,997 procent af tiden til en pris, der ligger
markant lavere end nabolandenes
målt på den kvalitet, vi får for pengene. Det tiltrak Apples investering i et datacenter i Danmark.
Den type beslutninger bygger på,
at vi som sektor investerer i infrastruktur og anlæg for 15-20 mia.
kr. årligt. Vores succes bygger på
langsigtede, brede forlig med blik
for at skabe grundlag for udvikling
af kommercielle succeser. Så når vi
siger:

Tænk innovativt - handler det om
at bygge videre på en dansk styrke.
Energisektoren bidrager med over
300 mio. kr. årligt til forskning, der
kaster job og eksport af sig. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammet EUDP skabte
ifølge en ny evaluering fra COWI,
EA Energianalyse og DAMWAD
215 job og en meromsætning på
514 mio. kr. Det bør fortsætte.
Samtidig arbejder vi som sektor på
at gøre vedvarende energi stadigt
mere omkostningseffektiv ved at
skære omkostninger i alle kædens
led. Derfor er Danmark blandt de
EU-lande, der får mest vedvarende energi for pengene.
Tænk tiltrækning - handler det
om, at vi fortsat kan levere en
tårnhøj leveringssikkerhed til en
fair pris, som tiltrækker flere som
Apple. Omkostninger til drift af
elnettet er skåret med 40 procent
siden 2006. Det tempo kan ikke
fortsætte uden at ramme leveringssikkerheden. En god fremtidig infrastruktur drives med investeringer og effektiviseringer, så
både leveringssikkerhed og priser
understøtter et samlet effektivt –

og i energimæssig sammenhæng
– sikkert Danmark. Det kræver et
forretningsmæssigt afkast af investeringerne.
Tænk globalt - handler det om
at sikre, at danske energiafgifter
flugter med det internationale niveau. Her har Danmark europarekord i elbeskatning. Det hæmmer
både erhvervslivet og danskernes
købekraft og dermed danskernes
velstand. Derfor bør EU-kommissionens underkendelse af den
nuværende PSO-ordning give anledning til at flytte finansieringen
helt væk fra elregningen, så det
sammen med elafgiften ikke fortsat hæmmer virksomheders og
danskernes råderum. Men giver
Danmark større samfundsøkonomisk gevinst.
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Skal vi
have del i
turismens
vækstboom?
Katia K. Østergaard, Adm. Direktør
HORESTA

•

Der var knap 47 millioner overnatninger for ferie- og erhvervsturister i 2014.
Næsten halvdelen var udenlandske turister.

•

Udenlandske turister skaber eksportindtægter til Danmark. Turismen
eksporterede for 36,7 mia. kr. i 2014.

•

Turismen skabte 111.000 årsværk i 2014. Det er arbejdspladser fordelt over hele
Danmark.
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Adam Golebiowski var en glad og
tilfreds mand, da han i september
i år investerede 65 millioner euro i
The Marriott Hamburg Hotel. Han
gjorde det for UK & European Investments - i fuld tiltro til, at investeringen er hver en euro værd.
Og Golebiowski er ikke alene om
at tro på det tyske hotelmarked.
Investorerne flokkes i disse år om
Berlin, München, Hamborg og
Düsseldorf, efter at den tyske regering i 2010 satte overnatningsmomsen ned fra 19 til 7 procent.
Momsreduktionen har nemlig
været en virkningsfuld investering
i vækst. Fra 2004 til 2014 steg antallet af tyske turistovernatninger
med 40 procent, og allerede to år
efter Bundesregeringens beslutning var der skabt 26.000 nye arbejdspladser.
Vækstmotor
Da finanskrisen strammede sit
greb om den europæiske økonomi, valgte store dele af kontinentet ligesom tyskerne at investere
målrettet i turisme, og det har i høj
grad bidraget til at sætte gang i
Europas vækstmotor.

Danmark er et af de få lande, som
under krisen undlod at styrke turisterhvervets konkurrencekraft, og
det har omvendt kostet. Havde vi
i årene 2008-14 fået vores berettigede del af den voksende kage,
ville vi i dag have haft en årlig omsætning, der var næsten to milliarder kroner større.
Behov for ambitiøs Vækstplan II
Men det er ikke for sent at satse.
FN’s turismeorganisation forudser, at turismen på verdensplan vil
vokse med 64 procent frem mod
2030. Derfor kan vi stadigvæk nå
at få glæde af det globale turismeboom. Men det forudsætter, at vi
satser, og en ambitiøs Vækstplan II
for dansk turisme vil være et rigtig
godt afsæt.

tioner et afgørende parameter i
den internationale kappestrid om
fremtidens investeringer og kvalificerede arbejdskraft.
Men turismen kan samtidig skabe
sammenhængskraft i det danske
samfund. Som jobskaber i alle
dele af landet, til mennesker med
og uden uddannelse samt til de
tusindvis af flygtninge, der kommer til vores land i denne tid.
Vel at mærke jobs, som aldrig vil
kunne flyttes til Kina eller Polen.

En målrettet satsning vil kunne
tiltrække investeringer og skabe
ny vækst og beskæftigelse. Først
og fremmest til gavn for turisterhvervet, men også for resten af
erhvervslivet. Dels har vækst i turismen en direkte positiv effekt på
andre erhverv som for eksempel
detailhandlen og transportsektoren. Dels er oplevelser og attrak-
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Vi skal høste
vores del af
det globale
fødevareboom
Karen Hækkerup, Adm. Direktør
Landbrug og fødevarer

•

Fødevareklyngen eksporterede i 2014 for 152 mia. kr. og stod dermed for ca. 25
pct. af den samlede danske vareeksport.

•

De samlede aktiviteter i fødevareklyngen sikrede beskæftigelse til mere end
170.000 mennesker i 2014.

•

Den hastige udvikling i den globale middelklasse giver massive
eksportmuligheder i de kommende 30-50 år.
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Danmark er hjemsted for en af verdens stærkeste fødevareklynger.
Som noget helt unikt har vi i Danmark hele fødekæden fra jord til
bord. Fra landbrugets produktion
af korn og dyr over slagteriernes
og mejeriernes forarbejdning af
kød og mælk til fremstilling af produktionsteknologi og forskning
og udvikling. Der er et historisk
tæt samarbejde mellem alle leddene i fødevareklyngen, som rækker tilbage til andelsbevægelsens
industrialisering af landbruget og
fødevareforarbejdningen.
Det skyldes ikke mindst det særlige fælles vidensystem, som sikrer
frembringelse og spredning af ny
viden i hele fødevareklyngen.
Det har resulteret i en dansk fødevareklynge, som er med i front på
kvalitet, fødevaresikkerhed, innovation og bæredygtighed, og som
står for 25 pct. af den danske vareeksport.
Rammevilkår bremser potentiale
Og der er potentiale til meget
mere. Verdens befolkning vokser,
og den får flere penge mellem

hænderne. Det øger den globale
efterspørgsel på de kvalitetsfødevarer og den stadigt mere miljøeffektive produktionsteknologi, som
Danmark er kendt for.
Der er dog udfordringer at overvinde, før Danmark kan udnytte
den voksende globale efterspørgsel på fødevarer. Når den økonomiske krise i landbruget er overvundet, og der er fundet nye eller
genåbnet tidligere markeder, står
Danmark over for et råvareproblem. Særligt snævre danske rammevilkår for fødevareproduktion
begrænser Danmarks produktion
af råvarer til fx slagterierne og mejerierne.
Vækstplan for fødevarer lagde i
2014 sporene til en ny og mere intelligent regulering af landbrugsproduktion med fokus på den
reelle miljøpåvirkning. Med den
kommende fødevare- og landbrugspakke vil en ny og målrettet
miljøregulering blive en realitet.
Tilsammen vil det give et stærkt
udgangspunkt for en styrket dansk
position inden for produktion og
eksport af fødevarer med arbejds-

pladser i hele Danmark.
Vækstteam for produktion
Landbrugs- og fødevareerhvervet har dog en betydning, som
overgår erhvervet selv. Det er
grundlaget for danske produktionsarbejdspladser, ikke blot i
fødevareindustrien, men i danske industrivirksomheder i almindelighed. Nye vækstplaner kan
med fordel tage udgangspunkt
i de stærke sammenhængende
erhverv, som går på tværs af de
hidtidige vækstteams og vækstplaner. Et oplagt sted at starte
ville være med et nyt vækstteam
for produktion i Danmark med repræsentanter fra alle sektorer, der
skaber vækst og arbejdspladser i
danske industrivirksomheder. Herunder fødevareerhvervet og byggeriet, der understøtter mange
danske produktionsarbejdspladser i og uden for erhvervene.
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»Made in
Denmark«
Ida Sofie Jensen, Koncernchef
Lægemiddelindustriforeningen

•

Lægemiddelindustrien eksporterede for 73,5 mia. kr. i 2014. Det svarer til 12
procent af den samlede danske eksport og er en fordobling på otte år.

•

Lægemiddelindustrien er kilde til ca. 70.000 arbejdspladser i Danmark, når den
indirekte beskæftigelse tælles med.

•

Lægemiddelindustrien investerer hvert år 10,5 mia. kr. i forskning. Det svarer
til 28,3 procent af al privat forskning i Danmark. Ydermere uddeles store
donationer til offentlig forskning fra de fonde, der ejer nogle af de største
danske lægemiddelvirksomheder.
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Forskning, udvikling og produktion af lægemidler er en af Danmarks allerstørste erhvervsmæssige succeser og udgør i dag en
unik styrkeposition. Danske lægemiddelvirksomheder hører til i den
absolutte verdenselite inden for
behandlingsområder som diabetes, sygdomme i centralnervesystemet som depression og Alzheimers samt hudlidelser og allergi.
Danske datterselskaber af alle de
store internationale lægemiddelvirksomheder er også til stede i
Danmark, og mange har betydelige kliniske forskningsaktiviteter
her i landet.
Behov for målrettet strategi
En fremadrettet erhvervspolitik
indebærer, at Danmark strategisk
satser på sundhedsindustrien. Det
omfatter en målrettet indsats for
at sammentænke sundheds-, erhvervs- og forskningspolitikken.
Derfor bør Danmark være internationalt kendt som et foregangsland, der målrettet og systematisk
udnytter fordelene ved nye behandlingsterapier. Det vil skabe

afsæt for større vækst, eksport og
beskæftigelse. Og som sidegevinst vil bedre sundhedsresultater
og et mere effektivt sundhedsvæsen samtidig være inden for rækkevidde.

dannelse. Skal det fortrin fastholdes, er det essentielt, at der både
på politisk og praktisk niveau skabes viden og opmærksomhed
omkring virksomhedernes behov.

Kvalificeret arbejdskraft ønskes
En af de vigtigste grunde til, at
det er attraktivt at producere lægemidler i Danmark, er den gode
adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Lægemiddelindustrien beskæftiger i dag cirka 22.000 personer, og
regnes den indirekte beskæftigelse hos underleverandørerne med,
er lægemiddelindustrien grundlaget for yderligere 50.000 arbejdspladser.

Klinisk forskningsnation nr. 1
Danske lægemiddel- og biotekvirksomheder har mere end 100
lægemiddelkandidater i den kliniske pipeline – målt per indbygger
placerer det Danmark i den absolutte europæiske top kun overgået af Schweiz. Den position skal vi
fastholde. Danmark skal bevare sit
høje vidensniveau og fortsat fastholde og tiltrække virksomheder
og nye forskningsinvesteringer,
som kan begå sig på det globale
marked for viden.

Omkring halvdelen af arbejdspladserne i lægemiddelindustrien
kan henføres til den fysiske fremstilling og håndtering af lægemidler – det vil sige til selve produktionen. Da lægemiddelproduktion i
dag er højt specialiseret, er medarbejdersammensætningen også
karakteriseret ved en meget stor og forventelig stigende - andel af
ansatte med en videregående ud-

Målet er i første omgang, at Danmark skal være verdens mest attraktive land for den kliniske forskning. Det mål er opnåeligt. Det
forudsætter, at der i Danmark er
adgang til de bedste talenter, højt
uddannet arbejdskraft og kvalitative uddannelsesmiljøer. Så lad os
række ud!
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Vækststrategien
skal fortsætte

Men de danske styrker skal plejes,
og vækstvilkårene løbende justeres, hvis det fulde potentiale skal
indfris, og vi ikke skal indhentes
af konkurrenterne. Det kræver en
erhvervspolitisk tilgang, der kombinerer det brede sigte med sektorspecifikke justeringer i dybden.
Det bør være den røde tråd i en ny
regerings erhvervspolitik, der skal
sætte mere gang i hjulene i det
danske samfund.
De styrkepositioner, som vi tilsammen repræsenterer - søfarten,
energien, turismen, medicinindustri og fødevarer - udgør størstedelen af den danske eksport, og
en betydelig del af beskæftigelsen
i den del af erhvervslivet, som er
direkte udsat for international konkurrence. Vi tilhører nogle af de
mest produktive erhverv og leverer samtidig beskæftigelse til både
by og land, til ufaglærte, faglærte
og akademikere. Vi gør en forskel,
og vi er klar til at bidrage konstruktivt.
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Skal der for alvor fyres op under de
ulmende vækstkedler, som SR-regeringen har efterladt, kan regeringen passende starte med at
give de otte vækstplaner for danske styrkepositioner fra 2012-13 et
grundigt gennemsyn.
Tanken bag planerne var helt rigtig. Lad vækstteams bestående af
repræsentanter fra erhvervslivet
og andre interessenter udarbejde
anbefalinger, som kan danne baggrund for en dedikeret vækstplan
for hvert enkelt erhverv.
Det er vores oplevelse, at vækstplanerne garanterede en 360 graders tilgang til de danske styrkepositioner, der siden har gjort det
muligt at foretage fokuserede nålestiksindgreb, der præcist løfter
administrative byrder og fjerner
forhindringerne for ny vækst.

5 2. SE

Troels

Nye vækstplaner for styrke- Vi er kommet langt, men er bestemt ikke i mål.
positionerne
Det har regeringen heldigvis også
øje for i det nye regeringsgrundlag. Her fremgår det klart, at arbejdet med vækst- og erhvervsstrategier skal fortsætte, og at det
strategiske sigte skal forbedres.
Det er helt i tråd med Venstres erhvervsudspil fra valgkampen, som
indeholdt flere forslag til strategier, vækstplaner og -pakker samt
serviceeftersyn til en række erhverv.

11- 07-201
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Af Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk
Energi, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA, Ida Sofie Jensen, CEO i Lægemiddelindustriforeningen og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.
Danmarks styrkepositioner er ikke
vokset ud af ingenting. Det er sket
ved, at politikere, erhvervsliv og
myndigheder har sikret ordentlige
rammer, så flid, købmandskab og
kreativitet har kunnet blive til de
væksterhverv, der i dag driver en
væsentlig del af væksten og sikrer
velstanden i Danmark.

BERL
BUS

Vi vil derfor opfordre den nye regering til at følge op på de mange
rigtige tanker i regeringsgrundlaget med en gentagelse af succesen med vækstplanerne. Det vil
være helt oplagt, at den nye erhvervs- og vækstminister, sammen
med relevante ministerkollegaer,
samler op på de forslag, som endnu ikke er gennemført, og på den
baggrund nedsætter nye vækstteams.
Én ting er, at denne tilgang vil
give helt konkrete forslag til forbedringer. Noget andet er, at det
samtidig skaber et ordentligt beslutningsgrundlag for en fremsynet erhvervspolitik, der kan løfte
Danmark helt ud af krisen i de
kommende år.

Generelle erhvervsvilkår udgør fundamentet for vækst

Sektorspecifikke vækstplaner kan
dog ikke stå alene, men skal understøttes af brede rammevilkår
for hele erhvervslivet. Regeringen
kan derfor med fordel supplere
den sektorspecifikke tilgang med
mere overordnede overvejelser
om de generelle rammevilkår, der
bør udgøre et solidt fundament
for styrkepositionerne.
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For når det kommer til en række
rammevilkår med et lidt bredere
perspektiv, så har vi som væksterhverv ofte fælles interesser. Det
gælder eksempelvis behovet for
at have tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft, gode skoler
og uddannelser, en effektiv og
serviceminded offentlig sektor, og
generelt gode skattevilkår, der er
på niveau med vores udenlandske
konkurrenter.

forskellige brancher i forhold til
nabolande som Sverige, Finland,
Polen, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Det er blot få eksempler på nogle
af de ting, som går igen på ønskesedlerne erhvervene imellem. Her
er det væsentligt, at regeringen
tænker på tværs af erhvervslivet
og løbende arbejder på at løfte
Danmarks generelle konkurrenceevne. Som en start kunne man
eksempelvis tage udgangspunkt
i det konkurrencebarometer, som
Venstre foreslog tilbage i september, der løbende skal vurdere konkurrenceevnen for en lang række

At få løftet væksten og konkurrenceevnen drejer sig om det lange seje træk. Ser man på OECD’s
prognose for dansk økonomi frem
mod 2030, halter Danmark desværre efter konkurrenterne. Mere
præcist skønner OECD, at Danmark kan se frem til en årlig vækst
på 1,6 pct., hvilket vil være den
sjette laveste økonomiske vækst
blandt de 34 lande i OECD, hvor
gennemsnittet lyder på 2,2 pct.
Med et billede fra danskernes fa-
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vorit sommerunderholdning, Tour
de France, står vi stadig ved foden
af Mont Ventoux, mens feltet drøner forbi.

Danmark risikerer at sakke Vi skal derfor op i sadlen hurtigst
muligt. Det kræver høje ambitiobagud
Selv om vi danskere godt kan ranke ryggen og være stolte over, at
vi på mange områder står godt internationalt, så må det ikke blive
en sovepude.

ner, og at vi får toptunet rammevilkårene, både de generelle og
de sektorspecifikke. Det er derfor
nu, at de nye vækststrategier skal
iværksættes, så styrkepositionerne kan gå et gear op og trække
væksten og velstanden til gavn for
hele Danmark.
Kronikken blev bragt i Berlingske
Tidende lørdag den 11. juli 2015.
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