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Fem Styrker for Danmark

F
RYGTEN FOR mangel på arbejdskraft
og behovet for uddannelse og forskning.
Det er den samme sang, Mette
Frederiksen lægger ører til, når hun
besøger virksomheder rundt omkring i hele Danmark. Ud over at pleje
sit politiske bagland i parti og organisationer er det en yndlingsbeskæftigelse for Socialdemokratiets formand
siden sommeren 2015 at få et virkelighedstjek og førstehåndsindtryk gennem besøg ude på de danske arbejdspladser.
”Det er, når du går rundt derude
i virksomheden sammen med lederen og tillidsmanden, at man får det
bedste kendskab til, hvori udfordringerne med at skabe vækst består. Det
er sådan, man kommer helt ind under huden på sagerne, ikke kun ved
at læse grafer og statistikker,” siger
Mette Frederiksen.
HUN ER SOM S-formand pr. definition statsministerkandidat for venstre
side af folketingssalen. Sandsynligheden – og historien – taler for, at hun
bliver det. Til den tid skal danskerne
i givet fald ikke forvente en sortseer
uden tro på vækst og fremgang:

Hvor ser du vækstpotentialet i
det danske samfund i fremtiden?
”Hold da op, dét ser jeg flere steder.
Men til forskel fra, hvad vi ofte hører
fra de borgerlige, så tør jeg godt basere min erhvervspolitik på, at vi har

nogle styrkepositioner, og at vi også
dyrker dem. Det skal vi gøre helt bevidst, for vi ér dygtige. Se på life
science og hele medico-industrien, og
tag fødevareområdet. Vi har styrker
inden for det maritime, det blå Danmark, inden for grøn omstilling og
energi. Ja, bare for at nævne nogle få,
centrale områder,” kommer det energisk fra Mette Frederiksen.
”Vi har altid været kendt for vores møbel- og fødevareindustri, og i
dag er vi også blevet kendt for at være
gode til at producere medicin. Så har
vi en række styrkepositioner, der, udover virksomhederne selv, også giver
vækst og fremgang hos underleverandører og i servicefagene.”
FOR METTE FREDERIKSEN kan politikere gøre en indsats for væksten ved
for eksempel at sikre en veluddannet
arbejdskraft, der konstant modsvarer virksomhedernes behov.
”En ansættelse er ofte en meget
stor investering for en virksomhed.
Det tager ca. et år fra man bliver ansat som ufaglært til man er flyveklar
for virksomheden. Samfundet kan
hjælpe væksten på vej, hvis vi sørger
for for eksempel at styrke deres engelsk-kompetencer, så virksomhederne ikke selv skal gøre det. Vi skal
screene vores ufaglærte og give dem
adgang til uddannelse – simpelthen
øge incitamentet til at gå fra ufaglært
til faglært. Dét er der vækst i,” fastslår
Mette Frederiksen.
DET KAN NÆRMEST gøre hende træt
i ansigtet, at diskussionen om vækst
ofte handler om for eller imod topskatten. At netop denne skatteprocent skulle være afgørende for vækst
eller ej. At vi i Danmark har et – i international målestok – højt topskatteniveau har ikke hidtil forhindret
os i at have økonomisk vækst. Hvis vi
kunne løfte diskussionen om vækst
væk fra topskatten, så ville det gavne
det politiske fokus, mener Socialdemokratiets formand:
”Jeg vil bare sige, at er der noget,
dansk erhvervsliv har brug for, så er
det stabilitet og ro på arbejdsmarkedet. Bare kig på landene omkring os
– om det er Brexit i Storbritannien eller de manglende arbejdsmarkedsre-
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former i Sydeuropa, så er ustabilitet
det værst tænkelige for erhvervslivet.
Hvis virksomhederne nogenlunde
ved, hvor stængerne står, så giver det
lyst til at investere og skabe vækst.
Derfor har også erhvervslivet en stor
interesse i, at der ikke kommer større sociale skel i Danmark, end der allerede er.”
METTE FREDERIKSEN sætter pris på
det, hun tager som en erkendelse fra
erhvervslivets top om, at topskatten
ikke er det vigtigste tema i den danske vækstdiskussion. Altså bortset
fra det redaktionelle fokus i dagbladet Børsen og udmeldinger fra tænketanken Cepos.
”Når en mand som Thomas Borgen fra Danske Bank netop har dette
synspunkt, så ser jeg det som en refleksion i dele af dansk erhvervsliv
om, at en fair udvikling også giver en
stabilitet, og at det nok er det bedste for
vækstmulighederne i erhvervslivet.”
Igen vender Mette Frederiksen tilbage til det, hun oplever under besøg
ude på virksomhederne:
”Jeg siger ikke, at de slet ikke
snakker skat, når vi mødes. Men jeg
kan bare konstatere, at virksomhederne møder nogle udfordringer, der
er langt større. Bekymringen for om
de kan få nok kvalificeret arbejdskraft, bliver jeg konfronteret med alle
steder.”
SOCIALDEMOKRATIETS FORMAND ser
hverken behovet for eller idéen i, at vi
herhjemme skulle blæse gang i en ny
og eksplosiv vækst gennem politiske
tiltag:
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så
vil det ikke være det bedste. Jeg tror
mere på, at væksten kan få lov til at
vokse på et sundt og bæredygtigt
grundlag. Dét kan vi politisk understøtte på en måde, hvor vi i første omgang tager de dygtigste ufaglærte og
gør dem til faglærte. Jeg ville ønske,
at der var en Christiansborg-kontekst lige nu, hvor vi kunne forhandle om sådanne vækstinitiativer, og
hvor vi kunne styrke uddannelser,
forskning og innovation,” siger S-formanden, der synes hun kigger forgæves efter konkrete initiativer fra den
blå regerings side. O
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