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Få nye virksomheder i eksporttunge brancher
Tre brancher skiller sig ud, når det gælder nye virksomheder. Men virksomheder i disse tre brancher fokuserer
primært på det danske marked og sælger mindre i udlandet. En mindre del af danske iværksættere har også fokus
på kunder fra udlandet.
Nye virksomheder bidrager med en øget dynamik og nytænkning i
dansk erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at der skabes nye virksomheder inden for alle brancher, men en meget stor andel er grupperet
inden for bare tre brancher som er Engros & Detail, Andre serviceydelser og Videnservice.

Tre brancher dominerer startup scenen
Andelen af nystartede virksomheder i perioden 2014-2017 fordelt på brancher
Engros og detailhandel
Andre serviceydelser mv.
Videnservice
Andet
Finansiering og forsikring
Information og kommunikation

Bygge og anlæg
Rejsebureauer, rengøring og anden service
Fremstillingsvirksomhed
Sundhed og socialvæsen
Hoteller og restauranter
Transport
El-, gas-, fjernvarmeforsyning
Offentlig administration, forsvar og politi
Råstofindvinding
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
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Anm: 'Andet' er en fælles betegnelse for brancherne Ejendomshandel og udlejning, Undervisning, Kultur og fritid,
Vandforsyning og renovation
Kilde: NN markedsdata

2

Lille andel af omsætningen stammer fra eksport
De tre brancher med flest nye virksomheder står for over 40 pct. af
de nye CVR numre. Disse brancher er kendetegnet ved, at de primært er orienteret mod det danske marked. Gennemsnitligt kommer 16 pct. af omsætningen i disse brancher fra eksport.

Nye virksomheder startes i brancher med fokus på
hjemmemarkedet
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Kilde: Danmarks Statistik 2016

Branchen ”Andre Serviceydelser”, der står for næstflest nye CVR registreringer i den undersøgte periode, har en eksportandel på knap
6 pct. af branchens samlede omsætning. Under ”Andre Serviceydelser” hører blandt andre frisører, massører, vaskerier, bedemænd og
reparation af IT-udstyr.

Iværksætternes internationale fokus er dalet
Set over tid skal der internationale aktiviteter og international handel til for at skabe de mest markante vækstforløb og de største produktivitetsforbedringer i danske virksomheder.1 De danske iværksættere orienterer sig dog i mindre omfang end tidligere mod internationale aktiviteter. Fra 2009 til 2014 er andelen af iværksættere,
hvor mere end 25 pct. af kunderne kommer fra udlandet, således
faldet fra knap 30 pct. i 2009 til 13 pct. i 2014.

DI’s produktivitetsindsats: https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Eksport%20og%20produktivitet.pdf
1

3

Andel iværksættere der angiver at 25 pct. eller flere af deres
kunder kommer fra udlandet
Pct.
35
30

25
20
15
10
5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kilde: Global entrepreneurship monitor

Danmark er en lille åben økonomi, og et fortsat højt velstandsniveau
afhænger af danske virksomheders evne til at klare sig på internationale markeder. Derfor er det vigtigt, at der dels etableres nye virksomheder inden for eksporterende brancher, men også at brancher
med stort hjemmemarkedsfokus bliver mere internationalt orienterede.
Virksomheder med eksport har typisk en højere produktivitet sammenlignet med dem, der kun sælger herhjemme. Virksomheder der
sælger til udlandet skal have en høj produktivitet og være yderst
konkurrencedygtige for at begå sig i på de internationale markeder.
Eksport kan også være med til at styrke virksomhederne, da de ved
at kigge ud over landets grænser kan hente inspiration fra nye kunder og samarbejdspartnere, hvilket er med til dygtiggøre virksomhederne.

Indsats på to fronter er nødvendig
Det begrænsede fokus på eksport blandt nye virksomheder skaber
en udfordring for danske virksomheders fortsatte succes på internationale markeder. For at få mere international fokus er der brug for
en indsats på bl.a. to fronter. De internationale aktiviteter i brancher
som eksempelvis Videnservice og Engros & detailhandel skal højnes, da disse brancher står for en væsentlig andel af nye virksomheder. Dernæst skal det være attraktivt at investere i nye virksomheder
med eksportfokus.
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En fællesnævner for de eksporttunge brancher er, at de alle kræver
en betydelig opstartskapital. En væsentlig barriere for at starte virksomheder i disse branhcer er derfor virksomhedernes mulighed for
at tiltrække kapital i startfasen. Denne type kapital kommer ofte fra
stifterens nærmiljø, og det er derfor vigtigt at gøre det nemmere og
mere attraktivt for private at investere i lokal vækst og arbejdspladser. Det kan eksempelvis ske ved en generel sænkning og forenkling
af aktie- og kapitalbeskatningen. En anden mulighed er at indføre
større fleksibilitet i mulighederne for at investere private persionsmidler (3. søjle) i unoterede virksomheder.
Regler for aktie- og kapitalbeskatning
Beskatning af kapitalindkomst fra opsparing i frie midler er i dag opdelt, så aktieindkomst (udbytter og avancer) beskattes separat fra øvrig kapitalindkomst, f.eks.
renter og kursgevinster. Hvor beskatningen af kapitalindkomst afhænger af, om der
betales topskat, afhænger skatten på aktieindkomst alene af aktieindkomstens størrelse.
-

Aktieindkomst op til 51.700 kr. beskattes med 27 pct.

-

Aktieindkomst fra 51.700 kr. og op beskattes med 42 pct.

Regler for investering af private 3. søjle pensionsmidler
-

Der skal minimum være ½ mio. kr. på en frivillig ratepensionsopsparing, før
der kan investeres i unoterede aktier

-

Minimum 100.000 kr. skal investeres i én aktie/ét selskab
Højst 20 pct. af den del af opsparingen, der ligger under 2 mio., må investeres
i unoterede aktier. For den del af opsparingen der ligger mellem 2 og 4 mio.
kr., er grænsen højst 50 pct.; og for den del af opsparingen, der ligger herover,

-

er andelen 75 pct.
Man må maksimalt eje 25 pct. af den unoterede virksomhed (med til ejerandelen hører også ejer-skab tildelt som følge af investering af frie midler)

