Fem St
Styrk
Styrker
yrker
yrk
er for Danmark
Danma
Da
nmark
nma
rk

Hvorr skal
Hvo
skal væ
vækst
væksten
ksten komme
kst
komme fra
fra?

PIA OLSEN DYHR,
SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Vi skal
regulere
os til mere
vækst
20

21

Fem Styrker for Danmark

Hvor skal væksten komme fra?

INTERVIEW
PIA OLSEN DYHR,
SOCIALISTISK FOLKEPARTI

”

Vi giver jo statsstøtte til erhvervslivet for 22 milliarder
kroner om året, og de skal bruges med større omtanke.
Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr vil have os til at strække armene op
over hovedet, ranke ryggen og skyde brystkassen frem:
”Jeg synes ikke, at vi er gode nok til at fejre vores successer. Og måske heller ikke gode nok til at huske på,
hvordan de blev skabt og understøttet. Tag hele det akustiske område, som vi er rigtig gode til i Danmark. Vi har
været så banebrydende, at vi i dag sælger mikrofoner og
højtalere til hele verden. Jeg tror, det er lidt hemmeligt
herhjemme. Derimod ved vi godt, at vi er gode inden for
lægemidler, fordi vi har nogle enkelte store virksomheder i Danmark inden for dette felt. Vi skal overføre viden og erfaringer til nye vækstområder. Ellers misser vi
chancen for at få skabt et hjemmemarked, få den rigtigt
uddannede arbejdskraft og sælge nye varer i udlandet,”
påpeger partilederen, der med en fortid som bl.a. handels- og investeringsminister i S-SF-R-regeringen fra
2011-13 har fulgt Danmarks udenrigshandel og den hjemlige vækst på nærmeste hold.

H

VIS NOGEN SKULLE VÆRE I TVIVL: SF ønsker økonomisk
vækst i det danske samfund.
Men vi er for ufokuserede og vi får ikke nok for pengene.
Vi skal skyde med riffel og ramme præcist, ikke med spredehagl, som det i alt for høj grad sker i dag.
Partiformand Pia Olsen Dyhr vil zoome ind på de steder,
hvor Danmark i forvejen er fremme i skoene:
”Vi giver jo statsstøtte til erhvervslivet for 22 milliarder
kroner om året, og de skal bruges med større omtanke. Vi
har klare styrkepositioner inden for foe eksempel vedvarende energi, fødevare- og sundhedsområdet. Her kan vi noget
helt særligt i Danmark, hvor vi med endnu mere forskning kan skabe endnu flere arbejdspladser,” siger hun.

miljøhensyn og fungerer som en rettesnor i en bestemt retning. Og for at opnå prædikatet som begavet skal reguleringen samtidig give virksomhederne tid til at omstille sig.

Hvem står i vejen for en begavet regulering?
”Det gør vi politikere sommetider, fordi vi ikke tør være
ambitiøse nok. Og fordi vi ikke tør være uvenner med nogen.
Det er ikke alle dele af erhvervslivet, der skal have støtte til
forskning. På den korte bane vil der altid være nogen, der beklager sig over regulering. Men regulering kan faktisk åbne
nye markeder,” fremhæver Pia Olsen Dyhr.
Hun nævner eksemplet med FN’s Montreal-protokol,
hvori man ud fra miljømæssige argumenter besluttede at
forbyde freon i køleindustrien inden for en fem-årig periode.
”To danske virksomheder havde allerede udviklet køleskabe, der fungerede med andre kemikalier. En innovativ
industri udnytter regulering på en god måde. Så nogle gange kan lovgivning, der i første omgang er voldsomt upopulær, vise sig godt for vores sundhed og overlevelse – og samtidig godt for væksten i industrien,” mener Pia Olsen Dyhr.
Men selvfølgelig skal man passe på med, hvordan man
regulerer. Hun understreger ikke overraskende, at man
skal holde sig fra ”dårlige” reguleringer:
”Lad mig give et eksempel på en rigtig dum regulering,
man engang lavede. Da man stillede krav til bygningsreglementet om, at tagrender skulle indeholde PVC. Ellers ville man risikere, at de ikke var tætte nok. I stedet for at stille
krav til ydeevnen – altså, at der ikke måtte kunne komme
vand igennem – valgte man at regulere i forhold til de kemiske stoffer, som tagrenderne skulle indeholde. Dét er
dårlig regulering,” understreger Pia Olsen Dyhr.

DEBATTEN OM VÆKST på den stereotype facon ærgrer Pia
Olsen Dyhr. Tag bare de erfaringer, vi i disse år har med
de mange kinesiske virksomheder inden for alle mulige
brancher, der besøger Danmark.
”Jeg spurgte ved en konkret lejlighed nogle kinesiske erhvervsfolk, om de kom her til for at kopiere idéen
og så tage den med hjem. Men svaret glædede mig. For
de ville også have vores hjerner. Altså, de ser en værdi i,
at danske medarbejdere både kan noget med hænderne
og hovedet. Så det er både håndværket, reguleringen, uddannelserne og hjemmemarkedet, der er med til at skabe vækst og succes. Dén sammenhæng drukner ofte, når
debatten tit kun handler om lønninger og lavere topskat.
Vi skal dyrke og styrke uddannelse og forskning og se det
hele i en sammenhæng. Ellers er jeg bekymret for, at det
hele er som at tisse i bukserne og håbe, at varmen holder,”
siger SF’s formand.
Det har ingen klangbund hos folkesocialisterne, at
vækst kun kan skabes ved at slippe de frie markedskræfter løs. Effekten er ikke god nok og omkostningerne er
for store, når man samtidig ser på afledte effekter for miljø- og klimaindsatsen.

HUN BRUGER SELV meget tid på at besøge virksomheder
over hele landet. Selvfølgelig vil de gerne tjene penge, men
SF-formanden bliver gang på gang slået af den drivkraft,
der hersker ude på de enkelte virksomheder: at se idéer blive til virkelighed.
”Det giver rigtigt mange gode idéer til det politiske arbejde at lytte til ledere og medarbejdere ude på virksomhederne. Jeg har også ofte møder med forskellige brancheorganisationer herinde på Christiansborg. Men der er intet
som den inspiration, det giver at være ude ved frontlinjen
og lytte til dem, der er tæt på produktionen og udviklingen,” siger Pia Olsen Dyhr. O

PIA OLSEN DYHR taler om, at ”begavet regulering” og
vækst skal gå hånd i hånd. Det begavede består i, at en
regulering har et højere formål, der for eksempel tager
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