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FORORD

Sådan fortsætter vi fremgangen er DI’s bud på en sammenhængende og fuldt finansieret plan for, hvordan
vi forlænger opsvinget og skaber grundlag for flere nye
job og muligheder for danskerne frem mod 2025.
Når Danmark i dag er et velstående land, er det ikke
mindst fordi vi har været dygtige til at handle med andre lande. Fordi lederne og medarbejderne i danske
virksomheder er innovative og dygtige til at gribe nye
muligheder, så de kan vinde ordrer og eksportkroner i
den globale konkurrence. Og fordi vi som samfund løbende har sørget for, at flere danskere er blevet aktive
deltagere på arbejdsmarkedet.
Vi skal videre ad disse spor, hvis Danmark også fremover skal være et af de mest velstående lande i verden.
Virksomhederne mangler kvalificerede medarbejdere
på alle niveauer i disse år – fra engagerede ufaglærte og
dygtige faglærte til specialister i verdensklasse. Hvis vi
ikke løser det problem, så kan opsvinget slutte før tid,
og vi går glip af muligheder for at investere i danskernes
fælles fremtid.
En anden risiko er, at politikerne kommer til at trykke
for hårdt på speederen og skrue for meget op for de offentlige udgifter. Det kan føre til, at økonomien løber
løbsk og den offentlige sektor lægger beslag på for mange af medarbejderne på arbejdsmarkedet.
Derfor skal vi i fællesskab – som politikere, ledere, kolleger og medborgere – arbejde på alle fronter for, at
vi får endnu flere dygtige hænder og hoveder til Danmarks private virksomheder. Både dygtige udlændinge, der kommer hertil for at arbejde, og medborgere
herhjemme, som i øjeblikket står uden for arbejdsmarkedet.
Hvis vi gør det klogt og rettidigt, så kan vi investere
mere i forskning og uddannelse i mange år frem. Vi kan

investere i veje og bus- og togforbindelser de rigtige steder, så vi lettere og hurtigere kan transportere os selv
og vores varer rundt. Og vi kan investere i digitale løsninger, der giver en bedre og mere effektiv offentlig administration.
Samtidig kan vi sikre, at det ikke er uforholdsmæssigt
dyrt at drive virksomhed eller investere i Danmark. Vi
skal ikke konkurrere på lønnen med lavtlønslande,
men vi skal fortsætte med at forbedre danske virksomheders muligheder for at konkurrere internationalt –
herunder sikre, at vores skatter og afgifter ikke er højere end i de lande, vi sammenligner os med.
Sådan fortsætter vi fremgangen indeholder mere end
100 konkrete politiske forslag, der tilsammen vil indfri
DI’s mål for, hvordan vi skal udvikle det danske samfund frem mod 2025.
Planen er en videreførelse af den 2025-plan, som DI offentliggjorde første gang i efteråret 2015. Siden har politikerne gennemført mange af DI’s forslag, der har styrket danske virksomheder og hele samfundet.
Vi er trådt ind i et valgår, og valgkampen er begyndt.
DI opfordrer alle partier til at fortsætte arbejdet med at
sikre, at Danmark også i 2025 og fremover kan være et
åbent og velstående samfund i vækst og balance.
Hvis politikerne følger alle forslagene i Sådan fortsætter vi fremgangen, vil vi have øget Danmarks velstand
med godt 130 mia. kr. i 2025. Vi vil have skabt mere end
120.000 ekstra private arbejdspladser og sikret balance
på de offentlige budgetter i 2025 og årene derefter.

September 2018
Karsten Dybvad
Adm. direktør
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DI’S 2025-PLAN – SÅDAN FORTSÆTTER
VI FREMGANGEN

Politiske og økonomiske
planer er fundament
for fornyelse
DI har arbejdet med planer for
Danmarks økonomiske og politiske fremtid i en årrække. De seneste år har perspektivet for planen
været 2025. Det er det fortsat, men
planen er i denne udgave opdateret
med den seneste økonomiske udvikling og nye konkrete politiske
anbefalinger.
DI’s politiske anbefalinger i den årlige 2025-plan ændres, dels i takt
med at der er anbefalinger, der realiseres og dels i takt med, at verden
forandrer sig og dermed også virksomhedernes behov. Og således
kan vi i år præsentere en sammenhængende plan med mere end 100
politiske forslag, som alle er finansieret på ansvarlig og balanceret vis.
Vi håber, at vores nye 2025-plan
kan give ligeså meget inspiration
som vores tidligere planer. I bilag
1 kan du se en oversigt over de anbefalinger fra vores tidligere planer,
som helt eller delvist er blevet vedtaget politisk.

DI’s vision > Et samfund
i vækst og balance
DI ønsker et åbent og velstående
samfund i vækst og balance. Med
det udgangspunkt skal Danmark
være verdens mest attraktive land
for virksomheder at arbejde i og ud
fra. Når danske virksomheder vinder, vinder hele Danmark
DI’s vision er blevet til med afsæt i
virksomhederne udfordringer, be-

hov og muligheder. Og den har aldrig været mere aktuel end i dag.

af det – ligesom vi har været ganske
dygtige til i det seneste årti.

Vi står midt i en tid, hvor der globalt er stærke kræfter, der arbejder mere for at lukke sig om sig
selv frem at åbne sig for omverdenen, tydeligst eksemplificeret med
Brexit og de stadig større handelspolitiske spændinger mellem USA
og Kina. Denne udvikling sker
bl.a., fordi mange lande ikke har
haft samme succes som os med at
balancere gevinster og udfordringer ved globalisering og digitalisering til gavn for alle.

DI finder det derfor afgørende, at
der i finanslovaftalen for 2019 og i
de kommende år er fokus på at investere i et bedre og mere fremtidssikret samfund, bl.a. ved at løfte de
offentlige investeringer i forskning,
uddannelse, infrastruktur og digitalisering. Men udvikling og vækst
kan ikke ske uden medarbejdere.
Derfor peger vi på DI Topmødet
2018 og i vores 2025-plan også på
en lang række helt konkrete politiske tiltag, der kan sikre øget vækst
og velstand i Danmark ved at hjælpe virksomhederne med at få de
hoveder og hænder, de efterspørger.

Herhjemme er den økonomiske
vækst tilbage efter mange års krisestemning. Men luften risikerer at
sive ud af ballonen, hvis ikke virksomhederne kan få tilstrækkeligt
med kvalificerede medarbejdere.
Hvis vi formår at forlænge de gode
tider, har vi en unik mulighed for
samtidig at give flere på kanten af
arbejdsmarkedet muligheden for
at få foden indenfor. Det skal vi udnytte – for den enkeltes og for samfundets skyld.
Det danske samfund er et velstående land. Det er vi ikke mindst
blevet, fordi vi har været dygtige
til at udvikle og bruge ny teknologi og viden, samtidig med, at vi
har været helt enestående til at
åbne landet og rejse ud i verden
for at handle. Sådan skal og vil det
også være i fremtiden. Og vi skal
skabe de bedste betingelser for, at
det kan ske.
Derfor skal vi fortsætte med at reformere og justere samfundet, så så
mange som muligt er en aktiv del

Danmark og danske virksomheder tager i dag et stort medansvar
for at skabe vækst, arbejdspladser,
udvikling og bedre balancer. Og det
skal de fortsætte med. Vi har brug
for stærke og kompetente virksomheder.
Danske virksomheder og Danmark
som land skal have overskud og
kompetencer til at operere og optræde som rollemodeller for en social, miljømæssig og teknologisk
balanceret udvikling.
Her har den danske model stor betydning. Kontinuitet, robusthed,
sikkerhed, kompetenceudvikling
og fleksibilitet er nøglebegreber,
når man skal sætte ord på effekterne af den måde, vi har indrettet
arbejdsmarkedet på, og som misundes i mange lande rundt om i
verden. Særligt i disse år, hvor bl.a.
globalisering og ny teknologi sæt-
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ter de lande under pres, som ikke
er lige så omstillingsparate og som
i mindre grad har været i stand til
løbende at opkvalificere arbejdsstyrken. Det betyder ikke, at den
danske model er låst fast. Vi har et
fælles ansvar for løbende at udvikle
den, så vi fortsat har et samfund i
vækst og balance.

DI’s strategiske målsætninger > Danmark står fortsat
over for udfordringer
DI’s medlemmer har udpeget fem
helt centrale udfordringer – indsatsområder – som vi som samfund skal fokusere på for at kunne
stå endnu stærkere. DI har arbejdet
med de fem indsatsområder siden
2012.

>> Fundamentet:
• Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
• En offentlig sektor, som fylder
mindre og yder mere
I de første år oven på finanskrisen
var der særligt fokus på fundamentet – det høje danske omkostnings-

niveau og en udfordret offentlig
økonomi. Skatteaftalen fra 2012
samt vækstaftalerne i 2013 og 2014
er eksempler på større politiske tiltag, der har givet god fremgang på
de områder i form af lavere skatter og en mindre offentlig sektor.
Samtidig er det – med de seneste
overenskomster og en bedre produktivitetsudvikling i især fremstillingserhvervene – lykkedes at
genvinde en stor del af den tabte
lønkonkurrenceevne. Så fundamentet er mere stabilt i dag end i
2012, men vi skal fortsætte med at
styrke det.
Det gør vi ikke ved at konkurrere
på lønnen med lavtlønslande eller
ved at halvere skattetrykket eller
størrelsen af vores offentlige sektor. Men når danske virksomheder
skal drage nytte af bl.a. deres dygtige og engagerede medarbejdere, så
må skatter og afgifter ikke stå i vejen for succes. Det er derfor vigtigt,
fortsat at arbejde for at sikre konkurrencedygtige omkostninger og
bedre investeringsvilkår. Det kræver dels en offentlig økonomi, som
fylder lidt mindre og yder lidt mere
og dels, at vi griber dybere i kassen
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med skatteværktøjer, så det bliver
mere attraktivt for private, virksomheder og fonde mv. at investere
i fremtiden.

>> Ressourcerne:
• Reformer af arbejdsmarked og
bedre uddannelser
De seneste år er adgangen til kvalificeret arbejdskraft kravlet hastigt
op på virksomhedernes prioriteringsliste og blev ved indgangen til
2018 udpeget til den største vækstbarriere. Adgang til de rette medarbejdere med de rette kompetencer
er den helt afgørende ressource for
virksomhedernes muligheder for
at skabe fornyelse og vækst. Men
næsten fire ud af 10 af virksomhederne har oplevet forgæves rekrutteringer.
Trepartsaftalerne er vigtige bidrag
til bedre balance på arbejdsmarkedet, hvilket selvfølgelig også forudsætter, at virksomhederne leverer
på deres del og opretter flere praktikpladser. Men Trepartsaftalerne
kan ikke stå alene. Der er fortsat
behov for tiltag på arbejdsmarke-

Vision og strategiske indsatsområder i DI’s 2025-plan
VISION:
DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder
at arbejde i og ud fra.
Et åbent samfund, der griber de globale muligheder

Anvendelse af
ressourcerne

Blandt de mest produktive og innovative i verden
Indsatsområder

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse

Ressourcerne

En offentlig sektor, som fylder mindre og yder mere
Fundamentet
Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
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det, der øger arbejdsudbuddet, så
vi bl.a. får råd til at investere mere
i bedre uddannelser. Vi kan også få
mere ud af ressourcerne ved i højere grad at uddanne til arbejdsmarkedets behov. Og så er rekruttering
af udenlandsk arbejdskraft en vigtig
kilde til værdiskabelsen nationalt.

trække virksomheder, investeringer og medarbejdere udefra. Men
med historisk store spændinger på
den handelspolitiske internationale scene er der også en vigtig kamp
at kæmpe for at sikre virksomhedernes fortsatte adgang til verdensmarkedet.

>> Anvendelsen af ressourcerne:

Alle skal bidrage – alle
skal med

• Blandt de mest produktive og
innovative i verden
• Et åbent samfund, der griber de
globale muligheder
I de kommende år skal vi have endnu mere ud af ressourcerne. Produktivitetsvæksten er afgørende
for en fortsat velstandsudbygning.
Og der er gode muligheder for at
løfte produktiviteten – ikke mindst
ved hjælp af alle de muligheder,
som digitaliseringen giver os. På
tværs af sektorer, på tværs af brancher og på tværs af virksomheder.
Samtidig skal vi som land blive endnu bedre til at udnytte de globale
muligheder. Virksomhederne skal
øge salget og tilstedeværelsen i hele
verden samtidig med, at Danmark
som land bliver langt bedre til at til-

Med fremgang inden for hvert af
DI’s fem strategiske indsatsområder vil vi kunne skabe grundlaget
for flere private arbejdspladser,
en langt højere økonomisk vækst,
mere innovation og et Danmark i
bedre balance.
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ringer og innovation i alle virksomheder, men også i alle dele af den
offentlige sektor.
Udviklingen vil også skabe nye globale forretningsmuligheder, som
vi i dag kan have svært ved at forestille os. Selvom den digitale fremtid er ukendt, bør vi som samfund,
som virksomheder og som medarbejdere omfavne mulighederne og
sikre vækst og balance i Danmark.
Ny teknologi skaber flere arbejdspladser, end den fjerner.
Det er den mest sikre vej til, at Danmark kan blive det mest attraktive
land for virksomheder at arbejde i
og ud fra.

Øget produktivitet handler både
om at blive mere effektiv, men også
om at blive mere innovativ. Og den
hastige teknologiske udvikling øger
mulighederne for begge dele.

DI’s 2025-plan – Sådan fortsætter vi
fremgangen viser politikerne, hvad
de kan gøre. Men det står ikke alene. DI og virksomhederne skal
også bidrage.

Vi står foran globale, teknologiske
forandringsprocesser, der vil på
virke os alle, uanset om vi er på arbejde eller derhjemme. Processer,
produkter og services digitaliseres
og kobles til hinanden. Det skaber
unikke muligheder for effektivise-

Det er DI’s ambition, at vi i Danmark bliver bedre til at finde nye
løsninger, der gør et meget stærkt
Danmark endnu stærkere. Og at
det samtidig er løsninger, der reelt
kan bidrage til at skabe bedre balancer rundt om i verden.

Betydningen af DI’s indsatsområder udvikler sig
DI’s 2020-plan, april 2012

DI’s 2025-plan, september 2015

Anvendelse af ressourcer

Anvendelse af ressourcer

DI’s 2025-plan, september 2018

Anvendelse af ressourcer

Ressourcer
Ressourcer

Ressourcer

Fundament
Fundament

Fundament

DI ANALYSE

DI’s arbejde med digitalisering og
de regionale vækstmuligheder er
eksempler på virksomhedsnære
indsatser, der styrker en balanceret
økonomisk vækst.
DI er også stærkt engageret i den
nationale Teknologipagt, der skal
styrke interessen for teknologi hos
børn, unge, forældre, medarbejdere på institutioner og i virksomhe-
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der, så vi i fremtiden udvikler og
tilegner os de kompetencer, der er
nødvendige for at skabe den vækst
og innovation, vi stræber efter. Og
vi følger udviklingen på praktikpladsområdet meget nøje og iværksætter om nødvendigt yderligere
tiltag for at sætte skub i tingene. DI
arbejder samtidig med at udvikle
og udbrede viden, muligheder og
nye tiltag omkring både FN’s 17
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verdensmål og Cirkulær Økonomi
som centrale omdrejningspunkter i
de medlemsrettede aktiviteter.
Du kan i DI’s 2025-plan finde mange flere eksempler og løsninger
på, hvordan vi gør Danmark til et
mere åbent og velstående samfund
i vækst og balance.

11	Indledning
11	
Status på DI’s målepunkter og strategiske
indsatsområder
15	
DI’s mål > Højere velstand, øget beskæftigelse og
budgetbalance
15

DI’s 2025-plan øger velstanden

19

DI’s 2025-plan øger den private beskæftigelse

21

 I’s 2025-plan er finansieret og sikrer balance på den
D
offentlige saldo
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DI’S 2025-PLAN GIVER HØJERE VÆKST,
ØGET PRIVAT BESKÆFTIGELSE OG
BALANCE PÅ DEN OFFENTLIGE SALDO
Resumé > DI vil løfte velstanden og antallet af private job. Med DI’s
2025-plan og tiltag siden 2015 vil der i 2025 ske et løft i velstanden på
133 mia. kr., den private beskæftigelse vil være 127.000 højere end ellers, og den offentlige saldo vil være i balance samtidig med, at der er
plads til vækst i den offentlige sektor. I planen foreslår vi at investere
mere i forskning, udvikling, digitalisering, infrastruktur og uddannelse,
så vi bliver klar til at skabe fremtidens vækst. Og så skal der gennemføres reformer af det danske arbejdsmarked, skatter og afgifter skal sænkes, og det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark.

Indledning
Til hvert af DI’s fem strategiske
indsatsområder, som er skitseret
i kapitel 1, er der knyttet konkrete målepunkter – otte i alt – for de
grundlæggende rammer for at drive virksomhed i og ud fra Danmark
i 2025. Målepunkterne udgør DI’s
bud på, hvordan det danske samfund bør se ud i 2025 for at være attraktivt for private virksomheder at
investere og skabe arbejdspladser
i. Målepunkterne viser, hvordan vi
justerer vores samfund, så vi kan
følge med nye krav og behov uden
at miste balancen.

ter de sidste tre år, og vi gennemgår
de samlede effekter af de politiske
forslag i DI’s 2025-plan på de tre
overordnede mål om velstand, privat beskæftigelse og den offentlige
saldo.
Kapitlet skitserer planens overordnede virkemidler og finansiering,
mens de enkelte politiske forslag og
effekten heraf gennemgås mere detaljeret i de følgende kapitler. Kapitel 3 – 7 er inddelt efter de fem strategiske indsatsområder.

Hvis disse målepunkter indfries,
opfyldes også DI’s tre overordnede
målepunkter om øget velstand og
privat beskæftigelse samt balance
på den offentlige saldo.

DI’s opdaterede 2025-plan bygger
oven på fremskrivningen af dansk
økonomi fra regeringens opdaterede 2025-forløb fra august 2018.
Forløbet indregner den demografiske udvikling og allerede vedtaget
politik.

De 11 målepunkter er ambitiøse –
men realistiske – og fremgår sammen med de fem strategiske indsatsområder af figuren nedenfor.

Status på DI’s målepunkter
og strategiske indsats
områder

Målene blev fastlagt i vores første
2025-plan fra september 2015.
I dette kapitel gør vi kort status
over udviklingen i DI’s målepunk-

Figuren på side 13 giver et samlet
overblik over udviklingen i de 11
målepunkter for 2025 som følge af
de politiske aftaler, der er indgået i
de seneste tre år. Jo tættere på mid-

ten, jo tættere er vi kommet på at
indfri DI’s mål for 2025.
Figuren viser overordnet set, at der
de seneste tre år er taget en række
skridt i den rigtige retning. Det gælder f.eks. skattetrykket, offentlige
effektiviseringer, andelen af tekniske kandidater og reformer, der
øger produktiviteten, hvor sidstnævnte også bidrager en smule til
det samlede velstandsmål. De relativt store fremskridt på målepunkterne om offentligt forbrugstryk
og privat beskæftigelse er først og
fremmest et udtryk for, at regeringens fremskrivninger siden 2017
har indregnet regeringens ønske
om en beskeden vækst i det offentlige forbrug. Der udestår dog fortsat at samle et politisk flertal, som
kan realisere fremgangen på disse
målepunkter.
Endeligt ventes der fortsat balance
på den offentlige saldo i 2025.
Omvendt er der over de sidste tre
år samlet set tilbagegang på målene om eksportandel og offentlige
vækstudgifter (uddannelse, forskning samt investeringer i infrastruktur og digitalisering).
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DI’s 11 målepunkter (KPI’er) for 2025
DI’s vision er
et åbent og velstående samfund i vækst
og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens
mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra.

3 resultat-KPI’er

A. Reformer og politiske initiativer skal løfte velstanden
med mindst 130 mia. kr.*

B. Reformer og politiske initiativer skal løfte den private
beskæftigelse med mindst
120.000 personer.

C. Der skal som minimum
være offentlig budget
balance.

Et åbent samfund, der griber de globale muligheder
8. Eksporten som andel af BNP skal løftes med mindst 5 procentpoint via nye initiativer.

Blandt de mest produktive og innovative i verden
6. Reformer og politiske initiativer skal løfte
produktiviteten og dermed velstanden med
mindst 55 mia. kr.*
8 indsatsKPI’er for de
fem strategiske
indsatsområder

7. De offentlige udgifter til udd., FoU samt
investeringer skal udgøre mindst 18½ pct.
af de primære udgifter.

Anvendelse
af ressourcerne

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
4. Reformer og politiske initiativer skal løfte
arbejdsudbuddet med mindst 100.000
fuldtidspersoner.

5. Mindst 35 pct. af dimittenderne fra
universiteterne skal have en teknisk eller
naturvidenskabelig uddannelse.

Ressourcerne

En offentlig sektor, som fylder mindre og yder mere
2. De offentlige forbrugsudgifter skal udgøre
maksimalt 23½ pct. af BNP.

3. En modernisering, effektivisering og digitalisering af den offentlige sektor skal frigøre
mindst 20 mia. kr.
Fundamentet

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
1. Skattepolitiske tiltag skal reducere skattetrykket med mindst 2 pct. af BNP.

*KPI’en for samlet velstand og produktivitet er justeret i forbindelse med opdatering af DI’s 2025-plan i efteråret 2018. De er begge opjusteret
til 2018-niveau. Derudover er velstands-KPI’en justeret sfa. opdaterede forudsætninger for gennemsnitligt BNP-løft pr. beskæftiget. I produktivitets-KPI’en indgår der ikke længere bidrag fra arbejdsmarkedsreformer, hvilket indebærer en opjustering af KPI’en.

Nedenfor gennemgås de konkrete
tiltag, der har bidraget til fremdriften eller tilbagegangen inden for
hvert af de fem indsatsområder.

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår. Skattetrykket er de seneste tre år reduceret
som følge af en række aftaler, herunder Finanslov 2016 og 2017, som reducerede registreringsafgiften, Erhvervs- og iværksætterinitiativerne,
PSO-aftalen og boligaftalen.

Det seneste år har omlægningen af
bilafgifterne fra efteråret 2017 samt
skatteaftalen fra februar 2018 og
senest energiaftalen reduceret skattetrykket. Regeringens finanslovsforslag lægger op til at gå videre ad
dette spor med en lille pulje til afgiftssaneringer. De sidste tre års aftaler bidrager samtidig til at øge velstanden og arbejdsudbuddet, om
end i begrænset omfang i forhold
til skattelettelsens størrelse.

En offentlig sektor, som fylder
mindre og yder mere. Regeringen
og Kommunernes Landsforening
har aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som skal tilvejebringe en mia. kr. årligt i
2018 – 2020. Det giver et samlet effektiviseringsbidrag på tre mia. kr.
Derudover er der aftalt en effektivisering af regionernes indkøb for 1½
mia. kr. i perioden 2015 – 2020
og en effektivisering af forsvaret
for en mia. kr. Regeringen fortsæt-
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SIDE 13

Andel af DI’s målsætning indfriet, pct.
B Privat beskæftigelse

C Budgetbalance

Velstandsmål A

1 Skattetryk

Eksportandel 8

Oﬀentlige vækstudgifter 7

Produktivitet 6

Tekniske kandidater 5
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Udfordringen er blevet større

Lidt tættere på målsætningen

God fremdrift mod målsætningen

Målsætningen er stort set indfriet

ter indsatsen for at effektivisere
den offentlige sektor i arbejdet
med sammenhængsreformen. Senest har regeringen offentliggjort et
udspil til en afbureaukratiserings
reform, som skal lette byrder i den
offentlige sektor for fire mia. kr.
Derudover skønner regeringen i
sin 2025-plan, at det offentlige forbrug som andel af BNP falder frem
mod 2025. Forbrugsandelen i 2025
skønnes dog lidt højere end i sidste
års fremskrivning, hvilket skyldes
en opjustering af det offentlige forbrug som følge af forsvarsforliget.

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse. Der er samlet set gen-

2 Oﬀentligt forbrugstryk

3 Oﬀentlige eﬀektiviseringer

4 Arbejdsudbud

¶ Udfordring i DI’s 5-plan
Status 6

nemført reformer, der øger arbejdsudbuddet med godt 3.000 personer
siden 2015. Dette er dog stadig
langt fra DI’s mål på 100.000 personer og regeringens eget mål om et
løft på 55.000 – 60.000 personer. I
det seneste år er der både gennemført skatteændringer, der trækker
lidt op i arbejdsudbuddet og en ændring af ferieloven som følge af påbud fra EU, som trækker omtrent
tilsvarende ned i arbejdsudbuddet.
Der kan dog noteres en lille stigning i andelen af dimittender med
en teknisk og naturfaglig baggrund.
Stigningen skyldes, at der har været
højere optag på de tekniske og naturvidenskabelige områder i 2017

¶ Status 7
¶ Status 8

end forudsat. Derfor forventer vi
flere dimittender på området i 2022
og frem.

Blandt de mest produktive og innovative i verden. Samlet set er
der siden 2015 gennemført tiltag,
der øger produktiviteten med otte
mia. kr. (2018-niveau).
Det er især landbrugspakken,
en liberalisering af planloven og
PSO-aftalen, der bidrager til at øge
produktiviteten. Derudover giver
skattetiltagene i finansloven for
2016 et lille bidrag. Senest har regeringen gennemført erhvervs- og
iværksætterinitiativerne fra efteråret
2017 og dele af forsyningsstrategien,
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hvor sidstnævnte øger velstanden
gennem bedre regulering af eldistributions- og fjernvarmesektoren.
De sidste tre års tiltag viser en god
retning, men der er dog stadig langt
igen i forhold til at nå DI’s mål om
et produktivitetsløft på 55 mia. kr.
frem mod 2025.
Samtidig er der ikke blevet prioriteret flere midler til offentlige vækstudgifter som uddannelse, forskning og investeringer frem mod
2025. Tværtimod har der samlet
været en tilbagegang de sidste tre
år, selvom der isoleret set var fremgang på målet i 2017. Tilbagegangen i 2018 skyldes dels, at skatteaftalen fra februar 2018 er delvist
finansieret af en reduktion i investeringsrammen. Dels, at forsvarsforliget øger de dele af det offentlige forbrug, som ikke regnes som
vækstunderstøttende.

Med finanslovsforslaget for 2019
lægger regeringen op til at stoppe
besparelserne på uddannelserne
fra 2022. Det er den rigtige retning,
men der skal prioriteres betydeligt
flere midler til uddannelse for at nå
DI’s mål.

Et åbent samfund, der griber de
globale muligheder. Samlet set
har der være tilbagegang på dette
mål siden 2015. Selvom der ikke
kan konstateres større ændringer
i målet omkring eksportens andel
det seneste år, så er der grund til
at være bekymret over de protektionistiske vinde, som fejer over
især USA. Det seneste år har Donald Trump annonceret en række
handelshindringer, og andre lande
– herunder EU – har fulgt op. Det
er en bekymrende tendens, der gør
det sværere for danske virksomheder at gribe de globale muligheder.

SIDE 14

Derfor er det også positivt, at regeringen med sit finanslovsforslag
lægger op til at afsætte flere midler
til bæredygtige investeringer i udviklings- og vækstlande og dermed
styrke mulighederne for investeringer med danske virksomheder gennem FN’s Verdensmål og Danida
Business Finance.

Samlet status på DI’s indsatsområder. Samlet set vurderes det, at
vi på tre områder er kommet afgørende tættere på at opfylde målene
under DI’s fem strategiske indsatsområder. Det drejer sig om ”Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse”, ”En offentlig sektor som
fylder mindre og yder mere” samt
”Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår”. Samlet
set er vi derimod ikke kommet væsentligt tættere på målet ”Blandt de
mest produktive og innovative i ver-

DI’s fem strategiske indsatsområder.
Et åbent samfund, der griber de globale muligheder

Anvendelse
af ressourcerne

Blandt de mest produktive og innovative i verden

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
Ressourcerne
En oﬀentlig sektor, som fylder mindre og yder mere

Fundamentet

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår

Udfordringen er blevet større

¶ Udfordring i DI’s 5-plan

Lidt tættere på målsætningen

Status 6

God fremdrift mod målsætningen

¶ Status 7

¶ Status 8

Målsætningen er stort set indfriet
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den”, mens det er gået den forkerte
vej på området ”Et åbent samfund,
der griber de globale muligheder”.

DI’s mål > Højere velstand,
øget beskæftigelse og budgetbalance
De tre overordnede mål i DI’s
2025-plan er, at:
• Reformer og politiske initiativer
skal løfte BNP med mindst 130
mia. kr. i 20251.
• Reformer og politiske initiativer
skal løfte den private beskæftigelse med mindst 120.000
fuldtidspersoner i 2025.
• Der skal som minimum være
balance på den offentlige saldo
i 2025.
Målene afspejler DI’s vision om et
velstående samfund i vækst og balance.
De seneste årtier har skiftende regeringer haft økonomiske planer
med langsigtede mål for dansk øko-

1

Målet er opregnet til 2018-priser og er desuden
opjusteret som følge af nye forudsætninger for det gennemsnitlige bidrag til BNP fra en ekstra beskæftiget.
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nomi. Planerne har i mange år haft
stort fokus på den offentlige saldo
og arbejdsudbuddets betydning for
de offentlige finanser. Fra 2012 blev
dette fokus udvidet med et mål for
løft i velstanden, herunder via højere produktivitet.

Til sammenligning er DI’s mål, at
den samlede velstand skal øges
med 130 mia. kr. Heraf skal mindst
55 mia. kr. komme fra forslag, der
øger produktiviteten.

DI finder det afgørende, at regeringens plan indeholder et velstandsmål. Det har været et af vores vigtigste budskaber til regering
og folketing de seneste år. For ved
at sætte mål for øget vækst og velstand, sættes der samtidig lup på
vilkårene for at drive virksomhed i
Danmark.

gens 2025-plan sætter den rigtige
retning for Danmark. Desværre har
det været svært for regeringen at få
opbakning til sin politik. DI opfordrer folketinget til at støtte op om
regeringens plan og deltage i aftaler, der kan indfri målsætningerne.

Regeringens 2025-plan sætter
den rigtige retning. VLAK-regeringen præsenterede sin 2025-plan
Vækst og velstand 2025 i foråret
2017. Et meget centralt element
i regeringens plan er en målsætning om at øge velstanden med
80 mia. kr. frem mod 2025 (82½
mia. kr. målt i 2018-niveau). Heraf skal de 35 mia. kr. (36 mia. kr. i
2018-niveau) komme fra øget produktivitet, mens et løft i beskæftigelsen på 55.000 – 60.000 personer
skal bidrage med 45 mia. kr. (46
mia. kr. i 2018-niveau).

Vigtigt med politisk opbakning
til regeringens retning. Regerin-

Med DI’s 2025-plan anvises samlet
set mere end 100 konkrete forslag
til reformer, der kan indfri vores
mål, herunder målet om et velstandsløft på 130 mia. kr.

DI’s 2025-plan øger
velstanden
Virksomhederne og Danmark har
brug for høj vækst. Det er vigtigt
for Danmark at fastholde en høj
vækst og et højt velstandsniveau.
Højere vækst giver større frihed og
flere handlemuligheder. Det gælder
både for privatøkonomien og for
det offentlige husholdningsbudget.

Højt ambitionsniveau for øget velstand i DI’s 2025-plan
Mål for øget velstand i henholdsvis DI’s og regeringens 2025-plan
Mia. kr.
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<

DI’s mål: 130 mia. kr.
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Flere job i private
virksomheder
(op til 75 mia. kr.)
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Mere produktive og
innovative virksomheder
og medarbejdere
(mindst 55 mia. kr.)

Regeringens mål: 82½ mia. kr.
Tiltag der øger
beskæftigelsen
(46 mia. kr.)
Tiltag der øger
produktiviteten
(36 mia. kr.)

Anm: DI’s mål for løft i BNP og effekten af
vedtagne tiltag er målt i 2018-niveau. Derfor
er regeringens mål ligeledes omregnet fra
det oprindelige 2017-niveau på 80 mia. kr.
til 2018-niveau. I DI’s plan indregnes arbejdsmarkedsreformer (inklusive eventuelle
effekter på den gennemsnitlige produktivitet) under tiltag, der øger beskæftigelsen.
Skatteforslag der både påvirker produktivitet og beskæftigelse deles op.
Kilde: Vækst og velstand 2025 og DI.

DI’s plan

Regeringens plan
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Den danske vækst ikke i top i de kommende år
Gennemsnitlig årlig real BNP-vækstrate i årene 2019 – 2025
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Gode vækstvilkår for den private
sektor er først og fremmest forudsætningen for, at vi som samfund
kan fastholde vores virksomheder
og dermed også vores arbejdspladser.

mark (målt ved væksten i BNP) at
ligge i den lave ende sammenlignet
med andre velstående lande. I fravær af nye politiske reformer ventes
en BNP-vækst på 1,6 pct. om året i
gennemsnit i årene 2019 – 2025.

Derudover kræver det også konkurrencedygtige virksomheder at
kunne afsætte sine varer internationalt, så vi har råd til at importere
varer fra andre lande.

Væksten understøttes af indvandring. Væksten i dansk økono-

Tilsvarende er den offentlige sektor afhængig af, at velstanden stiger, hvis Danmark også i fremtiden
skal kunne tilbyde et tidssvarende
serviceniveau i f.eks. vores sundhedssystem på højde med lande
som Norge og Sverige.
Derfor er det vigtigt, at væksten i
Danmark kan følge med væksten i
andre velstående lande.

Vækst på 1,6 pct. om året frem til
2025. I de kommende syv år skønnes velstandsudviklingen i Dan-

mi frem mod 2025 understøttes af
fremgang i befolkningen. Målt pr.
indbygger er der således blot udsigt
til en årlig vækst på ca. 1,1 pct. Og
da stort set hele befolkningsvæksten i de kommende år skønnes at
komme fra en fortsat nettoindvandring til Danmark, afhænger en
stor del af vores velstandsfremgang
af, at vi fortsat kan tiltrække flere
udenlandske medarbejdere til danske virksomheder.

Usikkerhed om væksten i fremtiden. Vækstudsigterne kan ændre
sig, hvis de underliggende forudsætninger om befolkningstilvækst
og produktivitetsudvikling ændrer
sig. Begge dele kan til dels påvirkes

politisk, mens andre ændringer vil
være ude af politiske hænder.

Eksport der ikke krydser grænsen
øger væksten. De seneste år har
eksport, der ikke krydser den danske grænse, haft stigende betydning
for værditilvæksten og dermed velstanden i Danmark. Værditilvæksten stammer fra virksomheder,
som har produktion i udlandet,
men som sælger varerne fra Danmark eller med udgangspunkt i
Danmark køber og sælger forarbejdede varer i udlandet. I 2017 gav
denne type af handel et bidrag på
84 mia. kr. til den danske værditilvækst. Det svarer til 4,5 pct. af den
samlede danske værditilvækst.
Vi skal være opmærksomme på, at
den slags virksomheder kan flytte
deres aktivitet ud af landet med et
pennestrøg. Det er kun salget. der
skal flyttes til udlandet for, at hele
værdien bogføres der, og normalt
placeres salg og produktion samme
sted. Væksten i denne type af virk-
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somheder giver derfor ekstra god
grund til at have fokus på erhvervslivets vilkår.

Væksten løftes også af de seneste års reformer. Der er de seneste år gennemført et antal reformer,
herunder Tilbagetrækningsaftalen,
Skatteaftalen og Vækstpakker fra
2013 og 2014, som har forbedret
de danske vækstudsigter mærkbart. Siden 2015 har landbrugspakken, liberalisering af planlov,
PSO-aftale, en række skatte- og afgiftslettelser samt implementering
af forsyningsstrategien bidraget til
at forbedre vækstudsigterne yderligere.
Det skal vi være glade for. For
uden disse reformer havde vækst
udsigterne været langt dårligere i
de kommende mange år.

Reformer gør en forskel. De reformer, som skiftende politiske
flertal har vedtaget i perioden
2006 – 2018, ventes samlet set at
øge velstanden i 2025 med ca. 228
mia. kr. (2018-niveau) Velstandsløftet skyldes især, at reformerne
øger beskæftigelsen med 250.000
personer. Det svarer til, at mere end
hver 12. job i 2025 kommer fra én
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af de reformer, der er vedtaget siden 2006.

FoU, infrastruktur, digitalisering
og uddannelse.

Samtidig medfører reformerne en
væsentlig forbedring af de offentlige finanser på 3,7 pct. af BNP – eller knap 83 mia. kr. (i 2018-niveau)
– i 20252. Til sammenligning udgør
det offentlige forbrug 551 mia. kr.
i 2018. I fravær af reformerne ville
det være nødvendigt at skære ca.
15 pct. i det offentlige forbrug eller
øge bundskatten (og det skrå skatteloft) med 10 procentpoint3 for at
sikre balance på den offentlige saldo i 2025.

Samtidig skal så mange som muligt være en del af arbejdsmarkedets fællesskab. Det giver råderum
til at øge investeringer og bidrager
til sammenhængskraften i samfundet.

De gode takter skal fortsætte, så
Danmark kan gribe fremtiden. DI
mener, at der er behov for at fortsætte de gode takter og løfte den
danske velstand yderligere.
Vi skal sikre, at danske virksomheder kan udnytte potentialet i den
digitale og teknologiske udvikling.
Det kræver et konkurrencedygtigt
omkostningsniveau og et massivt
løft af de offentlige investeringer i

2

Jf. svar på finansudvalgsspørgsmål 365 og 366 fra
folketingsåret 2016 – 2017.

3

Jf. L101 fra folketingsåret 2016 – 2017.

DI’s reformer øger velstanden
med 122 mia. kr. Siden DI’s første
2025-plan fra 2015 har folketinget
vedtaget forslag, der øger velstanden med 10½ mia. kr. Samlet set
skønnes DI’s reformforslag i denne 2025-plan at øge velstanden i
Danmark med 122 mia. kr. Vores
reformforslag vil således sammen
med de gennemførte reformer siden 2015 indfri DI’s mål om et velstandsløft på 130 mia. kr. Et sådant
løft i velstanden vil øge den gennemsnitlige årlige vækst i årene
2019 – 2025 fra de 1,6 til 21/4 pct.
Til sammenligning mangler der
forslag for ca. 72 mia. kr. for at
indfri regeringens mål om et velstandsløft på 82½ mia. kr. Hvis regeringens mål bliver indfriet, vil
det løfte den gennemsnitlige vækst
i årene 2019 – 2025 fra 1,6 pct. til 2
pct. om året.

DI leverer konkrete initivater for 122 mia. kr.
Effekter af initiativerSamlet
i DI’sbidrag
og regeringens
2025-plan
med DI's
plan: 132 mia. kr

Mia. kr. (2018-niveau)
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Vedtaget siden 2015
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DI's plan

Vedtaget siden 2015
(10½ mia. kr)
Regeringens plan

Anm.: DI’s mål for løft i BNP og effekten af
vedtagne tiltag er målt i 2018-niveau. Derfor
er regeringens mål ligeledes omregnet fra
det oprindelige 2017-niveau på 80 mia. kr. til
2018-niveau.
Kilde: Vækst og velstand 2025 og DI.
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DI’s reformer øger både produktivitet og arbejdsudbud. Forslage-

drager til at øge produktiviteten.
Det sker både ved at gøre det billigere at drive virksomhed, men også
ved at sikre et højt videns- og innovationsniveau, så danske virksomheder kan udvikle nye, værdifulde
produkter.

ne i DI’s 2025-plan øger velstanden
ved at øge arbejdsudbuddet i både
hoveder og timer, samtidig med at
produktiviteten styrkes.
Forslag om lavere skatter for virksomhederne, lavere indkomstskatter og forbrugsafgifter, øgede bevillinger til FoU, flere investeringer
i infrastruktur4 og digitalisering
samt en effektiv forsyningssektor
og færre administrative byrder bi-

Skatteforslagene – herunder primært lavere indkomstskatter og
forbrugsafgifter – bidrager ligeledes
til at øge arbejdsudbuddet. Det sker
fortrinsvis ved at øge arbejdstiden.

4

DI’s arbejdsmarkedsreformer øger
beskæftigelsen ved at flytte folk fra
offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Nogle af de største enkeltbidrag
kommer fra en reform af førtidspensionssystemet, ændrede krav

DI’s investeringer i infrastruktur indebærer både et løft
i produktiviteten og et lille løft i arbejdsudbuddet på
ca. 300 personer, hvilket skønsmæssigt øger BNP med
¼ mia. kr. Effekten af investeringsløftet på BNP er dog
ikke opdelt i figuren nedenfor.
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til kontanthjælpsmodtagere og
kommunernes håndtering af denne gruppe. Derudover udvides arbejdsstyrken ved at gøre det lettere
at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.
Samlet set sikrer de forslag, der
forbedrer produktiviteten, et løft i
BNP på 51 mia. kr., hvilket svarer
til knap 40 pct. af det samlede BNPløft fra DI’s 2025-plan. De resterende 71 mia. kr. stammer fra arbejdsudbudseffekten af skattelettelserne
samt nettovirkningen af arbejdsmarkedsreformerne, som øger arbejdsudbuddet, men reducerer den
gennemsnitlige produktivitet.

DI’s plan og vedtagne tiltag løfter velstanden i 2025 med 133 mia. kr.
Løft i BNP i 2025, opgjort i 2018-niveau

Arbejdsudbudseﬀekter af
lavere personskatter og
forbrugsafgifter: 16 mia. kr.

Allerede vedtaget:
10½ mia. kr.

Arbejdsudbudseﬀekter af
bedre investeringsvilkår og
lavere inputafgifter: 3 mia. kr

Lavere personskatter og
forbrugsafgifter:
15 mia. kr.

Vedtagne forslag siden
2015: 10½ mia. kr.

Mere produktive og
innovative virksomheder
og medarbejdere:
51 mia. kr.

Reform af førtidspensionen og sygedagpenge:
24 mia. kr.

Flere i job i private
virksomheder:
71 mia. kr.

Bedre investeringsvilkår
og lavere inputafgifter:
25½ mia. kr.

Tiltag vedr. unge og kontanthjælpsmodtagere: 19 mia. kr.

Færre byrder og mere eﬀektiv forsyning:
4 mia. kr.
Flere midler til
vækstområder: 7 mia. kr.

Udenlandsk arbejdskraft: 9 mia. kr.

≤ Anm: Summer kan afvige på grund af afrunding. Kilde: DI-beregninger
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En mere effektiv offentlig sektor.
Ud over et løft i BNP fra politiske
tiltag på 133 mia. kr. i 2025 indebærer DI’s 2025-plan også en effektivisering af den offentlige sektor for
ca. 20 mia. kr., som beskrevet i kapitel 4.
Det kan løfte BNP yderligere, idet
visse typer af effektiviseringsgevinster i det offentlige bidrager til en
øget realvækst i det offentlige forbrug og dermed til en øget vækst i
det samlede BNP.

Mere produktive virksomheder.
Dertil kommer, at produktiviteten
og dermed velstanden i samfundet også kan øges gennem tiltag i
virksomhederne, som ikke kræver
politisk understøttelse. Virksomhedernes produktivitet har længe
været et fokusområde i DI. De seneste år har DI derfor lanceret en
række virksomhedsrettede tiltag
inden eksempelvis digitalisering,
optimering af forsyningskæder, løn
og ledelse, jf. kapitel 6.

De mulige velstandsløft fra offentlige effektiviseringer og fra tiltag i
virksomhederne er dog ikke indregnet i DI’s plan.

DI’s 2025-plan øger den
private beskæftigelse
Opsvinget er i gang, og virksomhederne har svært ved at skaffe den
arbejdskraft, de har brug for.
Regeringen forventer, at den private beskæftigelse vil stige med
117.000 personer fra 2018 – 2025.
Stigningen skyldes den demografiske udvikling og allerede vedtagne
reformer, som samlet øger beskæftigelsen med 131.000 personer. Det
er især Velfærdsaftalen og Tilbagetrækningsaftalen, der bidrager til
beskæftigelsesstigningen.
Da beskæftigelsen i 2018 er over det
strukturelle niveau, vil en ”normalisering” af konjunkturerne frem
mod 2025 give et fald i beskæftigelsen på 14.000 personer.

SIDE 19

Mål om 120.000 flere privat beskæftigede. DI ønsker, at der gennemføres yderligere reformer, der
kan øge arbejdsudbuddet. Det skal
suppleres med, at der skal holdes
styr på væksten i den offentlige
sektor, så der frigøres arbejdskraft
til den private sektor.
De reformer, der er gennemført
de seneste tre år, skønnes samlet
set at øge den private beskæftigelse i 2025 med godt 3.000 personer. Dertil kommer, at den planlagte vækst i det offentlige forbrug er
reduceret betragteligt i forhold til
fremskrivningerne fra 2015. Hvis
der kan findes politisk flertal til
den planlagte vækst, vil det frigøre
40.000 offentligt ansatte til privat
beskæftigelse i 2025.
Ud over de tiltag, der er vedtaget
de seneste tre år, kan DI’s konkrete
politiske tiltag øge den private beskæftigelse i 2025 med yderligere

Løft i privat beskæftigelse i 2025

1.000 personer

Ændring i reelt
arbejdsudbud
inkl. arbejdstid
(1)

Ændring
Ændring i
i offentlig
Løft i privat
Ændring beskæftigelse
i ledighed inkl. arbejdstid beskæftigelse beskæftigelse
(4)
= (3)-(4)
(3)=(1)-(2)
(2)

Allerede vedtagne tiltag og demografi

122

1

121

-10

131

Normalisering af konjunktursituation

-15

-1

-14

-

-14

Uden yderligere tiltag (A)

107

0

107

-10

117

Heraf tiltag siden 2015 (B)

3

0

3

-40

43

21

0

21

0

21

Lavere realvækst i det offentlige forbrug

0

0

0

-10

10

Arbejdsmarkedsreformer og uddannelse

84

0

84

12

72

0

0

0

18

-18

Lavere skatter, afgifter og politisk bestemte omk.

Flere midler til forskning mv.
Effekt af tiltag i DI’s 2025-plan (C)

105

0

105

20

84

Samlet bidrag fra tiltag siden 2015 og
DI’s 2025-plan (B)+(C)= (D)

108

0

108

-19

127

Samlet løft med DI’s 2025-plan = (A)+(C)

212

0

212

10

201

≤ Anm: Summen af delkomponenter kan afvige fra totalen på grund af afrundinger. Kilde: Regeringens opdaterede 2025-forløb og DI-beregniger.
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84.000 fuldtidspersoner5. Sammen
med de allerede vedtagne reformer siden 2015 betyder det, at DI’s
plan mere end indfrier målet om et
løft i den private beskæftigelse på
120.000 personer.

Arbejdsmarkedsreformer øger
beskæftigelsen. Det største bidrag
til at løfte den private beskæftigelse
kommer fra DI’s forslag til arbejdsmarkedsreformer og uddannelsestiltag, der tilsammen øger den
private beskæftigelse med 72.000
fuldtidspersoner. Løftet i arbejdsudbud kommer ved at bringe folk
fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, jf. kapitel 5.

Målrettet beskæftigelsesindsats
og reform af førtidspensionen.
Nogle af de vigtigste forslag på
arbejdsmarkedsområdet er en
gennemgribende reform af førtidspension og en målretning af
beskæftigelsesindsatsen, så flere
kommer i gang arbejdsmarkedet.
En fælles visitation til førtidspensionsområdet skal sikre, at færrest

5

muligt parkeres permanent på offentlig forsørgelse og førtidspensionister, der kan arbejde nogle
timer om ugen, bliver en del af arbejdsmarkedet de timer. En mere
fokuseret beskæftigelsesindsats for
kontanthjælpsmodtagere med et
tydeligt mål om job, hvor virksomhedsrettet aktivering er i centrum,
og der er en løbende opfølgning fra
jobcenterets side, som skal sikre,
at ingen lades i stikken i systemet i
årevis.

lagt i deres opdaterede 2025-forløb.
Stigningen i den offentlige beskæftigelse er nettovirkningen af en lavere generel vækst i det offentlige
forbrug og en prioriteret vækst på
uddannelsesområdet og til forskning. Dertil kommer lidt flere ansatte i beskæftigelsessystemet. Prioriteringerne i DI’s plan giver i alt
ca. 20.000 flere offentligt ansatte og
dermed – alt andet lige – en tilsvarende reduktion af den private beskæftigelse.

Lavere skatter på arbejdsindkomst øger beskæftigelsen. Der-

Mere end 200.000 flere privat beskæftigede med DI’s 2025-plan.

udover bidrager DI’s skatteforslag,
herunder især forslagene om at
fjerne topskatten og afskaffe loftet
over beskæftigelsesfradraget, med
et løft i den private beskæftigelse
på godt 21.000 fuldtidspersoner,
jf. kapitel 3. Skatteforslagene øger
arbejdsudbuddet, primært ved at
personer i beskæftigelse arbejder
flere timer.

Alt i alt indebærer DI’s politiske
forslag som nævnt et løft i den private beskæftigelse på 84.000 fuldtidspersoner. Indregnes også den
demografiske udvikling, tidligere vedtagne tiltag med effekt i de
kommende år og konjunkturgenopretning, skønnes det at give anledning til et samlet løft i den private beskæftigelse fra 2018 – 2025
på 201.500 fuldtidspersoner i DI’s
2025-plan.

Flere offentligt ansatte i uddannelsessektoren. Den private beskæftigelse stiger samlet set med
DI’s 2025-plan, men vi har en større stigning i antallet af offentligt
ansatte, end regeringen har plan-

Fuldtidspersoner er i DI’s 2025-plan defineret som
personer med et gennemsnitligt timeudbud.
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Den samlede beskæftigelse stiger
dog med ca. 212.000 fuldtidspersoner frem mod 2025. Det afspejler,
at den offentlige beskæftigelse løf-

DI’s plan øger den private beskæftigelse
Ændring i fuldtidsbeskæftigelse fra 2018 – 2025 med og uden DI’s plan
1.000 personer

250

212.000
201.500

200
150
100

<
177.000
167.000

117.000
107.000

50
0
-50

-10.000

Uden nye tiltag

10.000

DI’s plan

-10.000

Med regeringens
reformambitioner

Offentlig beskæftigelse
Privat beskæftigelse
I alt

Anm: Tal for regeringens plan er et groft
skøn ud fra antagelsen om, at beskæftigelsen øges med 60.000 personer. Fordelingen
mellem offentlig og privat beskæftigelse
vil afhænge af, hvor stor væksten i det
offentlige forbrug og produktiviteten bliver,
hvis regeringen får opfyldt sine reformambitioner. Summer kan afvige på grund af
afrunding.
Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2018
og DI.
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tes med ca. 10.000 personer i perioden 2018 – 2025.
Et løft i beskæftigelsen på 212.000
personer svarer til en årlig vækst i
de præsterede timer på ca. en pct.,
hvilket er en stor og ambitiøs udvidelse af arbejdsudbuddet. Det er
imidlertid ikke helt uset, at arbejdsstyrken og beskæftigelsen kan udvides betydeligt over en kortere
årrække. Således steg de præsterede timer i perioden fra 1995 – 2002
med ca. 1,3 pct. om året.
Til sammenligning vil den samlede beskæftigelse stige med op til
167.000 personer fra 2018 – 2025,
hvis regeringen når sin ambition om at øge beskæftigelsen med
55.000 – 60.000 personer. Fordelingen mellem privat og offentlig beskæftigelse vil afhænge af, hvilken
vækst i det offentlige forbrug, regeringen ender med at planlægge efter.

En stor del af finansieringen i DI’s
plan kommer fra det finanspolitiske råderum, som vi skønner til
at udgøre 30 mia. kr. i 2025. Regeringen har vurderet råderummet
til 27½ mia. kr. i deres opdaterede
2025-forløb fra august 2018. Derudover indregner DI det resterende
råderum fra regerings pulje til investeringer, som i 2025 skønnes at
udgøre 2½ mia. kr.6
Dertil giver DI’s forslag til arbejdsmarkedsreformer og omlægning
af SU’en et yderligere råderum på
42½ mia. kr. Heri indregnes også et
beskedent finansieringsbidrag på
ca. ½ mia. kr. fra øget produktivitet, som følge af bl.a. færre byrder
på erhvervslivet og en mere effektiv
vandforsyning- og affaldssektor.
Reformerne sikrer, at der både er
plads til at lette skatten og til at in-

6

DI’s 2025-plan er finansieret og sikrer balance på den
offentlige saldo
Alle forslag i DI’s 2025-plan er fuldt
finansierede inklusive de afledte
adfærdseffekter.

Regeringens oprindelige investeringsramme udgjorde
22 mia. kr. i årene 2021 – 2025, heraf et løft på fem
mia. kr. i 2025. De 22 mia. kr. er imidlertid blev nedjusteret med 2½ mia. kr. i forbindelse med skatteaftalen
fra februar 2018. Derudover er der prioriteret godt seks
mia. kr. fra puljen til investeringer i forsvarsaftalen.
Dermed er der ca. 13 mia. kr. tilbage i regeringens
pulje, heraf 2½ mia. kr. i 2025, som indgår i råderummet i DI’s plan. som kan anvendes til investeringer
i infrastruktur og digitalisering. De resterende 17
mia. kr. finansieres i DI’s 2025-plan. Det svarer til et
finansieringskrav på ca. 2½ mia. kr. i 2025.
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vestere i vores samfund, så vi kan
fastholde vores position som et rigt
og innovativt samfund.

Skattelettelser giver mere konkurrencedygtige virksomheder.
Med et samlet råderum på 72½
mia. kr. prioriterer DI at sænke
skatter, afgifter og politisk bestemte omkostninger for i alt 35 mia. kr.
Det vil gøre virksomhederne mere
konkurrencedygtige og øge arbejdsudbuddet.
Derudover foreslår DI en omlægning af bilafgifterne. Omlægningen er provenuneutral på langt sigt,
men vil over en periode på ca. 10 år
give et mindre provenu, fordi afgifterne indkræves i løbet af bilens levetid frem for ved indregistreringen
af bilen i Danmark. I denne plan er
det forudsat, at omlægningen sker
i 2021, hvilket giver et provenutab
på godt seks mia. kr. i 2025.

Investeringer skaber fremtidens
muligheder. Dernæst lægger DI op
til en ”Globaliseringspulje 2.0”, der
sikrer et massivt løft i forskning,
uddannelse og investeringer (finansieret ved at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der bidrager til
at så mange som muligt er en del

DI’s 2025-plan er fuldt finansieret
Effekt på primær offentlig saldo i 2025
Mia. kr. (2018-niveau)

80
70

Midlertidigt tab ved
omlægning af bilafgifter
6 mia. kr.

60

Plads til løft i forbrugsramme2
(12 mia. kr.)

50

Arbejdsmarkedsreformer
og omlægning af SU
samt færre byrder1)
(42½ mia. kr.)

40
30
20
10
0

Finanspolitisk råderum
inkl. pulje til investeringer
i infrastruktur
(30 mia. kr.)
Indtægter

DI’s bud på ﬂere midler
til vækstområder
(19½ mia. kr.)
DI’s samlede skatteforslagspakke,
inkl. dynamiske eﬀekter
(35 mia. kr.)
Udgifter

<
1)
Inkl. finansieringsbidrag på ca. ½ mia.
kr. fra færre byrder og bøvl samt en mere
effektiv vand- og spildevandssektor.
2)
Det løft i det offentlige forbrug, der er
muligt med en forbrugsandel på maksimalt
23½ pct. af BNP i 2025, balance på den
offentlige saldo og samtidig opfylder DI’s
målsætning om privat beskæftigelse. Inkl.
ca. 1/4 mia. kr. til forbedring af den primære
saldo.

Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2018
og DI.
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DI afsætter i alt 30 mia. kr. til investeringer
Indfasning af puljen til investeringer i digitalisering og infrastruktur
Mia. kr.

<

7
6

Kilde: DI.

30 mia. kr. i alt

5
4
3
2
1
0

2019

2020

2021

2022

af arbejdsmarkedets fællesskab).
Globaliseringspulje 2.0 fastholder
de gode takter fra globaliseringsaftalen fra 2006, hvor man på tilsvarende vis gennemførte arbejdsmarkedsreformer og satte ambitiøse
mål for forskning og uddannelse.
Konkret foreslår DI at øge udgifterne til FoU, uddannelse, digitalisering og infrastruktur med 19½ mia.
kr. i 2025. Prioriteringen skal øge
produktiviteten og sætte danske
virksomheder i stand til at udnytte

2023

2024

2025

den hurtige digitale og teknologiske udvikling.

Pulje til investeringer i infrastruktur og digitalisering. Prioriteringen på 19½ mia. kr. i 2025
indeholder finansieringen af DI’s
pulje til investeringer i infrastruktur og digitalisering, som udgør i alt
30 mia. kr. (akkumuleret) i årene
2019 – 2025.
Puljen kan sammenlignes med den
pulje til investeringer i infrastruk-

tur på 22 mia. kr., som regeringen
lancerede i sin 2025-plan Vækst og
Velstand 2025 fra foråret 2017.

Løft af det offentlige forbrug. Finansieringen fra arbejdsmarkedsreformerne og løftet i den private
vækst giver mulighed for at øge udgifterne til det offentlige forbrug
med ca. 12 mia. kr. Det kan f.eks.
gå til at øge udgifterne til sundhed, ældrepleje og børnepasning.
Derudover finansieres nogle små
puljer, dels til en kommende kli-

Løft i de offentlige ressourcer med DI’s plan
Gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger) i årene 2019 – 2025
Pct.

<

1,2

1)
Det yderligere løft i det offentlige forbrug,
der er muligt med en forbrugsandel på maksimalt 23½ pct. af BNP, balance på saldoen
i 2025 og samtidig muliggør DI’s mål om
privat beskæftigelse

1,0
0,8
0,6
0,4

Oﬀentlige
eﬀektiviseringer

Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2018
og DI.

0,2
0,0

Udgangspunkt i DI’s 2025-plan
i fravær af
nye reformer (nulvækst)

Med DI’s politikpakke og generelt
løft i forbrugsvækst

I regeringens
opdaterede 2025-forløb
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maaftale, delstil et løft af udenrigstjenesten.

Udgiftsstop frem til 2025. DI anbefaler som udgangspunkt, at de offentlige udgifter holdes i ro frem
til 2025, hvis der ikke gennemføres yderligere reformer. Men hvis
DI’s initiativer gennemføres, vil det
skabe plads til at løfte væksten i det
offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger) til ca. ½ pct. i gennemsnit
i årene 2019 – 2025. Vi skal sætte
gang i den private vækst, før vi prioriterer vækst i den offentlige sektor.
Effektiviseringsgevinster tilbage
føres til den offentlige sektor. I
DI’s plan indgår et mål om, at en
effektivisering og digitalisering af
den offentlige sektor skal frigøre
20 mia. kr. Det er ikke en del af planens finansiering og kan derfor tilbageføres til det offentlige forbrug
og dermed reelt løfte den offentlige
service.
Dermed kan der med DI’s 2025plan reelt opnås et løft i den offentlige service på op til en pct. i gennemsnit i årene 2019 – 2025.

Til sammenligning lægger regeringen op til en vækst i det offentlige
forbrug (ekskl. afskrivninger) på
0,4 pct. i samme periode.

Lav forbrugsvækst sikrer finansiering og stram finanspolitik. Lavere offentlig forbrugsvækst giver
et sikkert og umiddelbart finansieringsbidrag, mens adfærdseffekter
fra arbejdsmarkeds- og skattereformerne typisk vil komme med lidt
forsinkelse (også fordi der ofte er en
indfasningsperiode for reformer).
Det er vigtigt, at den samlede finanspolitik holdes stram i de
kommende år. Dels fordi konjunktursituationen tilsiger, at finanspolitikken skal strammes for
at undgå mangelsituationer og pres
på arbejdsmarkedet. Dels fordi det
er sund fornuft at bruge de gode tider til at konsolidere sig og spare op
til dårlige tider.

Underskud i mere end 10 år. Siden finanskrisen startede, har Danmark kun haft overskud på den offentlige saldo i to år – 2014 og 2017.
Men overskuddet i 2014 skyldtes
en stor engangsindtægt fra omlæg-
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ning af kapitalpensionerne på næsten 60 mia. kr. Selvom der er tegn
på bedring, og udsigt til balance på
den offentlige saldo i 2018, så er der
stadig udsigt til underskud på den
offentlige saldo i de kommende år.
Det taler for at planlægge efter en
afdæmpet forbrugsvækst i de kommende år og samtidig gennemføre
reformer, der kan dæmpe kapacitetspresset. Efterhånden som gevinsterne fra reformerne begynder
at materialisere sig, vil det så være
muligt at skrue op for væksten i det
offentlige forbrug.

Udsigt til mange år med underskud uden nye tiltag. I fravær af
nye tiltag skønnes den offentlige saldo at være negativ fra 2019
til 2022. I 2023 skønnes et overskud på 0,2 pct. af BNP, og der vil
være balance i 2025. Derefter vil
saldoen forringes yderligere, og
der vil være udsigt til offentlige underskud helt frem til 2050. Og fra
2031 – 2044 vil underskuddet overstige eller være lige på grænsen i
budgetloven på ½ pct. af BNP.

Offentligt underskud på trods af økonomisk fremgang
Udviklingen i den faktiske offentlige saldo med og uden midlertidige forhold
Pct. af BNP

<

2
1
0

Anm: De væsentigste midlertidige forhold
er: Tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2012,
midlertidige indtægter i forbindelse med
fremrykning af beskatning af kapitalpension,
tab på restancer i 2013 – 15, tilbagebetaling
af boligskatter i medfør af boligskatteaftalen
i 2019 – 20.
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Kilde: Opdateret 2025-forløb, ØR august
2018, ØR maj 2017, ØR maj 2013.
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DI’s plan sikrer balance i 2025
Offentlig saldo med og uden DI’s 2025-plan
Pct.
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 Med DI’s 2025-plan – inkl.
likviditetstab
Med DI’s 2025-plan
Uden yderligere tiltag

Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2018
og DI.

2000

2005

2010

2015

Med DI’s 2025-plan (ekskl. omlægning af bilafgifterne) sikres en
hurtigere tilpasning af saldoen,
hvilket betyder, at saldoen vil være
positiv eller i balance i perioden
2022 – 2027.

2020

2025

2030

DI’s forslag om at omlægge registreringsafgiften indebærer dog et
midlertidigt provenutab i de første
10 år, hvor omlægningen indfases,
selvom den er provenuneutral på
langt sigt. Det konkrete provenutab

afhænger af hvilken model, der
vælges.

Effekt af DI’s plan inden for de fem strategiske målsætninger
VækstudgifSkattepolitiske Forbrugs
ters andel af
Højere
Velstanden
Privat besk.
tiltag skal redu- trykket må
de offentlige produktivitet
løftes med
løftes med
Balance på
cere skattemaksimalt
udgifter skal øger velstanmindst 130 mindst 120.000
offentlig
trykket med 2 udgøre 23½ være mindst
den med 55
mia. kr. fuldtidspersoner
saldo
procentpoint pct. af BNP
18½ pct.
mia. kr.
(mia. kr.) (1.000 personer) (pct. af BNP) (pct. af BNP) (pct. af BNP) (procentpoint)
(mia. kr.)
Konkurrencedygtige omkostninger
og investeringsvilkår

60

21

-1,8

-2,3

-0,3

0,0

41

0

10

0,8

0,0

-0,1

0,3

0

Tilstrækkelig arbejdskraft
i verdensklasse

52

72

1,7

-0,5

-0,4

0,6

-

Blandt de mest produktive og
innovative i verden

10

-18

-0,7

0,0

-0,1

1,0

10

Et åbent samfund der griber
de globale muligheder

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

122

84

0,0

-2,8

-0,8

1,9

51

Effekt af reformer de seneste år

10½

43

0,2

-0,5

-1,3

-0,2

8

Samlet effekt af DI’s 2025-plan
og reformer de seneste år

133

127

0,2

-3,3

-2,2

1,7

59

DI’s målsætning

130

120

0,2

-2,0

-2,0

1,2

55

En offentlig sektor som fylder
mindre og yder mere

Samlet bidrag fra DI’s 2025-plan

≤ Anm.: De skattepolitiske tiltag er samlet i den strategiske målsætning ”Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår”. Summen af delkomponenter kan afvige fra totalen på grund af afrundinger. Kilde: DI-beregninger.
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KONKURRENCEDYGTIGE
OMKOSTNINGER OG
INVESTERINGSVILKÅR
RESUMÉ > Danske virksomheder skal kunne konkurrere med udlandet for at vinde ordrer og arbejdspladser til Danmark. Men kombinationen af ét af verdens højeste skattetryk, relativt høje lønomkostninger
samt et middelmådigt investeringsklima forringer virksomhedernes
vilkår og gør det sværere at drive forretning i Danmark, end det behøver at være. For at forbedre konkurrenceevnen foreslår DI en række
konkrete lettelser af udvalgte skatter, afgifter og andre politisk bestemte omkostninger. Lempelserne vil øge beskæftigelsen og gøre det mere
attraktivt at investere i Danmark. Hvis forslagene gennemføres, vil arbejdsudbuddet vokse svarende til i alt godt 21.000 fuldtidsbeskæftigede personer, produktiviteten vil stige med 1,8 pct., og Danmarks velstand vil samlet set blive løftet med knap 60 mia. kr. i 2025.

Indledning > Skat i en
global verden
Danmarks konkurrenceevne er
i stor udstrækning påvirket af de
omkostninger, vi pålægger produktion og investeringer i Danmark.
Hvis danske virksomheder skal
klare sig i den internationale konkurrence, er det afgørende, at de
kan sælge deres produkter og services til konkurrencedygtige priser.
Det kræver et konkurrencedygtigt
dansk omkostningsniveau. Tilsvarende gælder, at hvis danske virksomheder skal kunne tiltrække investeringer – både fra Danmark og
udlandet – så er det afgørende, at
vilkårene herfor er konkurrencedygtige sammenlignet med alternative investeringslande.
Omkostningsniveauet er selvfølgelig ikke det eneste, der har betydning for, hvorvidt Danmark er
attraktiv for virksomheder og investorer. Det er f.eks. også afgørende,
at der er et tilstrækkeligt udbud af
arbejdskraft med de rette kvalifikationer, som leverer en arbejds-

indsats med høj produktivitet og
innovation. Derfor fokuserer DI’s
2025-plan også på at øge arbejdsudbuddet med de rette kompetencer samt på at løfte produktiviteten
og innovationsevnen i de danske
virksomheder, jf. kapitel 5 og 6.

Udfordring > Høje udgifter
til løn og skat
Både de danske lønninger og de
danske skatter og afgifter er blandt
de højeste i verden. Det gør det
sværere for danske virksomheder
at være konkurrencedygtige i forhold til deres udenlandske konkurrenter.
HØJE ARBEJDSOMKOSTNINGER

Arbejdsomkostninger er typisk en
stor udgiftspost for de fleste virksomheder. Over en længere periode frem til finanskrisen i 2008 steg
de danske lønninger mere end i udlandet. Siden finanskrisen har der
ved overenskomstfornyelserne og
de lokale lønforhandlinger med

succes været fokus på at genoprette
virksomhedernes konkurrenceevne. Danmark har dog fortsat nogle
af verdens højeste medarbejderomkostninger, og de seneste år er de
danske lønninger steget i samme
takt som i udlandet.
Sammen med løn er produktivitet
en vigtig del af virksomhedernes
samlede lønkonkurrenceevne, der
typisk måles ved enhedslønomkostningerne eller lønkvoten. I
årene efter finanskrisen steg produktiviteten inden for fremstillingsindustrien mere end lønnen,
hvilket har bidraget til at genoprette noget af lønkonkurrenceevnen.
Dette gælder både for lønkvoten og
enhedslønomkostningerne. De sidste par år har produktivitetsvæksten dog været lav, jf. også kapitel 6.
Sammenlignet med det øvrige
Europa tabte den danske fremstillingsindustri relativt flest arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen. Det gælder især i de løntunge
dele af fremstillingsindustrien, og
det er bl.a. dette, der har bidraget
til faldet i lønkvoten1.

Halter fortsat efter omverden.
Erhvervsstrukturerne varierer på
tværs af lande. Inden for fremstillingsindustrien fylder f.eks. medicinalindustrien meget i Danmark,
mens den danske elektronikindustri er mindre end i mange andre
lande. Korrigeres fremstillingsindustriens lønkvote for branche-

1

DI Analyse: ”Brancheglidning har reduceret løn
kvoten”, marts 2015.
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Relative enhedslønomkostninger inden for fremstillingsindustrien
Enhedslønomkostninger relativt til udlandet, ændringer ifht. 2000
Pct.
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Anm.: Udlandet består af følgende lande:
Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn,
Holland, Østrig, Polen, Portugal, Finland,
Sverige, Storbritannien, Norge, USA,
Japan, Sydkorea, Australien, Island og New
Zealand. Landene er vejet sammen med
kronekursvægte fra 2014. Landene dækker
84,5 procent af landene i den samlede
effektive kronekurs.
Kilde: Macrobond, Danmarks Nationalbank
og DI-beregninger.

forskelle og ændrede valutakurser,
har udviklingen i forhold til udlandet været mindre gunstig, end de
umiddelbare lønkvoter signalerer.
Opgøres
lønkonkurrenceevnen
ved enhedslønomkostningerne, er
Danmarks
lønkonkurrenceevne
svækket med mere end 10 pct. siden 2000. Produktivitetsudviklingen har siden 2013 samlet set ikke
bidraget til en forbedring af konkurrenceevnen.

Forbedringer oven på finanskrisen. Samlet er det dog relativt
klart, at Danmark i årene oven på
finanskrisen oplevede en tiltrængt
forbedring af fremstillingsindustriens lønkonkurrenceevne, omend
der er store forskelle på tværs af underbrancher. Det hårde fokus på at
genoprette lønkonkurrenceevnen
viser sig nu i form af stigende industribeskæftigelse.
De seneste par år har vi dog ikke
fået forbedret konkurrenceevnen,
og vi har ligeledes lidt tab af markedsandele. Det er derfor helt centralt at fastholde fokus. Lønkon-

kurrenceevnen skal fortsat styrkes
i årene fremover, hvis DI’s ambitioner om fremgang i velstand og privat beskæftigelse frem mod 2025
skal indfries.
VERDENS (MÅSKE) HØJESTE
SKATTENIVEAU

Det høje danske skattetryk er én af
de tydeligste manifestationer af det
høje danske omkostningsniveau og
de relativt ugunstige vilkår for at investere i Danmark. Det seneste internationalt sammenlignelige år er
2016, hvor Danmarks skattetryk
var 46,8 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Selv om dette var en
smule lavere end året før (og noget
lavere end i 2014), så var det dog
stadig højt nok til at give Danmark
en klar EU-førsteplads i skattetryk,
og dermed sandsynligvis også titlen som landet med verdens højeste skattetryk – en titel vi har haft
siden 2002.

tetryk igen, og det har udsigt til
at falde yderligere i årene fremover, jf. regeringens seneste konvergensprogram2. Sammenholdt
med fremskrivningerne i de øvrige
EU-landes stabilitetsprogrammer
(som løber frem til 2021), peger det
på, at Danmark allerede på nuværende tidspunkt er faldet ned på en
tredjeplads, overhalet af både Belgien og Frankrig. Her skal det dog
bemærkes, at samme billede tegnede sig sidste år (og året før), men at
det altså endnu ikke har materialiseret sig, når de historiske tal har
foreligget.

Det er de enkelte skatter, der
tæller. Selv om det samlede skattetryk selvfølgelig siger en del om,
hvordan omkostningsniveauet er,
så er det dog i mindre grad den præcise internationale placering af Danmark på denne parameter, der afgør
vores samlede konkurrenceevne i
forhold til omverden. Langt vigtige-

Udsigt til bedring. Skal man tro
de officielle fremskrivninger, så
ser dette imidlertid ud til at være
slut. I 2017 faldt det danske skat-

2

I Finansministeriets opdaterede 2025-forløb (august
2018) falder skattetrykket i perioden 2017– 2021 en
smule mindre end angivet i figuren på side 29 (til 44,1
pct. i 2021).
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Danmark fortsat i top på skatten
Top-5 skattetryk i EU 2007 – 2021, pct. af BNP
Pct.
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Anm.: Skattetrykket er opgjort ekskl.
frivillige sociale bidrag, jævnfør Danmarks
konvergensprogram.
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re er det, hvorvidt de enkelte skatter
og afgifter er konkurrencedygtige i
forhold til omverden, og hvorvidt
de generelt understøtter vækst og
optimal ressourceallokering.
For at belyse dette kan fokus med
fordel rettes mod følgende tre underområder:
• Beskatning af lønindkomst og
forbrug.
• Afgifter og andre politisk
bestemte omkostninger på
virksomhederne.
• Skat på investeringer, herunder
skattesystemets betydning for
adgangen til kapital.

HØJE SKATTER PÅ ARBEJDE
OG FORBRUG

Skatten på den sidst tjente lønkrone (marginalskatten) er afgørende
for gevinsten ved at yde en ekstra
indsats på arbejdsmarkedet – og
dermed for både beskæftigelsen
og produktiviteten. Takket være en
række personskattereformer over
en længere årrække er den danske
marginalskat for både lav- og mellemindkomstgrupper i dag blevet
nedbragt til et internationalt kon-

kurrencedygtigt niveau. Det gælder også, når man tager højde for
de høje danske forbrugsafgifter, der
– ligesom de direkte indkomstskatter – reducerer værdien af en ekstra
arbejdsindsats.
Det samme kan desværre ikke siges om højtlønnet arbejdskraft, der
som konsekvens af topskatten fortsat rammes af én af verdens højeste
marginalskatter – særligt når effekten af de relativt høje danske forbrugsafgifter inkluderes.

En halv million topskatteydere.
I 2017 betalte ca. ½ mio. danskere
topskat, hvilket er en halvering i
forhold til 2008, hvor antallet toppede på godt en million personer.
Faldet skyldes forskellige politiske
aftaler om højere topskattegrænse,
senest skatteaftalen fra 2012, som
hæver topskattegrænsen gradvis
frem mod 2022. Til den tid er det
forventningen, at der vil være ca.
435.000 topskatteydere. Det endelige antal topskatteydere afhænger
dog bl.a. af konjunkturerne, og de
seneste tal fra Skatteministeriet peger på, at antallet af topskatteydere ikke er faldet siden 2014, men
tværtimod steget en smule.

Data for den ubrudte linje er fra Eurostat, og
data for den brudte linje er fra EU’s stabilitets- og konvergensprogrammer.
Kilde: Eurostat, EU’s stabilitets- og konvergensprogrammer og DI-beregninger.

For hurtigere at reducere antallet
af topskatteydere, foreslog regeringen i 2017 at fremrykke den igangværende forhøjelse af topskattegrænsen til 2018. Forslaget indgik
i det skatteudspil, som efter planen
skulle lede frem til en aftale om lavere skat på arbejde senere samme
år. Regeringen måtte dog opgive at
samle et flertal bag en personskatteaftale og dermed den foreslåede forhøjelse af topskattegrænsen.
Regeringens forslag (fra udspillet)
om at fjerne skatten på fri telefon
fandt dog vej til finanslovsaftalen
for 2018. Tiltaget får virkning fra
2020 og må forventes at ville reducere antallet af topskatteydere med
ca. 5.000 personer.

Rammer hver fjerde fuldtidsbeskæftigede. Trods faldet i antallet
af topskatteydere frem mod 2022
vil topskatten til den tid fortsat
ramme knap hver fjerde fuldtidsbeskæftigede og flere end hver anden
fuldtidsbeskæftiget med en lang
videregående uddannelse3. Hertil
kommer de mange beskæftigede,

3

DI Indsigt: ”I 2022 betaler hver fjerde fuldtidsbeskæftiget topskat”, december 2016.
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Marginalskat for højtlønnede inkl. forbrugsskatter, 2017
<

Sverige
Belgien
Italien
Finland
Frankrig
Danmark
Portugal
Slovenien
Luxembourg
Grækenland
Irland
Norge
Holland
Spanien
Israel
Ungarn
Tjekkiet
Island
Storbritannien
Tyrkiet
Slovakiet
Letland
Estland
Tyskland
Østrig
Australien
USA
Polen
New Zealand
Canada
Schweiz
Japan
Sydkorea
Mexico
Chile

Direkte marginalskat
Forbrugsskat

Anm.: Data for forbrugsskatter er fra 2016.
Forbrugsskatter for Mexico, Grækenland
og Australien er fra 2015. Estland, Island,
Japan og Sydkorea har ikke medregnet
bilbeskatning.
Kilde: OECD, Skatteministeriet og
DI-beregninger.
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der har indkomster umiddelbart
under topskattegrænsen og derfor
også påvirkes af topskatten, selv
om de ikke betaler den.

det i en retning, der efterspørges af
det private erhvervsliv.

Mange negative effekter. Top-

ligesom indkomstskatter, med til
at mindske gevinsten ved at yde en
ekstra indsats på arbejdsmarkedet.
Dermed svækker de arbejdsudbuddet og er med til at drive lønniveauet i vejret. Herudover flytter de
økonomisk aktivitet fra Danmark
til udlandet til skade for danske
virksomheder og statskassen. Det
gælder især de mange punktafgifter
på grænsehandelsdrivende varer
som slik og chokolade. Sammenlignet med f.eks. momsen driver disse afgifter mere økonomisk aktivitet til udlandet pr. opkrævet krone.
Sådanne afgifter giver anledning til
et stort administrativt besvær for
virksomhederne i forhold til den
begrænsede indtægt, de giver statskassen. Endelig skaber de høje afgifter et marked for illegal og ureguleret handel (f.eks. med slik) og
bidrager på den måde til at finansiere kriminelle miljøer. Det er der-

skatten reducerer arbejdsudbuddet
blandt de personer, som pr. definition tilhører den mest produktive
del af befolkningen. Da det samtidig er den mest mobile del af befolkningen, øger topskatten risikoen for hjerneflugt og hæmmer
danske virksomheders evne til at
tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
I det omfang danske virksomheder er afhængige af højt kvalificerede medarbejdere, må de derfor
nødvendigvis kompensere disse
medarbejdere for den høje beskatning gennem lønnen. Dermed øger
topskatten erhvervslivets omkostningsniveau og svækker konkurrenceevnen. Topskatten svækker
også den enkeltes økonomiske tilskyndelse til at uddanne sig, så
langt evnerne rækker – og til at gøre

Forbrugsafgifter virker som indkomstskatter. Forbrugsafgifter er,

for positivt, at regeringen sammen
med et flertal i Folketinget har påbegyndt en sanering og reduktion
af en række forbrugsafgifter.

Bilbeskatningen er forkert indrettet. Den høje danske bilbeskatning
udgør også en særlig udfordring.
Trods reduktioner af registreringsafgiften i både 2016 og 2017 beskatter Danmark fortsat privatbilisme
alt for højt i forhold til de negative
eksternaliteter, som bilkørsel afstedkommer. Desuden er beskatningen uhensigtsmæssigt indrettet
i forhold til at fremme en nyere, sikrere og mere miljøvenlig bilpark.
Endelig afføder den prisbaserede
registreringsafgift store administrative vanskeligheder i bilbranchen,
hvilket igen øger behovet for detailregulering og kontrol fra skattemyndighederne.
HØJE OMKOSTNINGER SVÆKKER
KONKURRENCEEVNEN

Særligt de internationalt konkurrenceudsatte virksomheder ram-
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mes af høje omkostninger, da de
ikke kan overvæltes på forbrugerne, hvis virksomhederne skal klare sig i den internationale konkurrence. Problemet gælder især de
skatter og afgifter, som pålægger
danske virksomheder en byrde,
deres udenlandske konkurrenter
ikke har. Det gælder eksempelvis
NOx-afgiften, arbejdsskadeafgiften
og den kommunale dækningsafgift.

Det går den rigtige vej. Den samlede byrde af indirekte skatter og
afgifter pålagt produktionen i den
private sektor udgjorde i 2014 i alt
godt 36 mia. kr. Det svarer til over
19.000 kr. om året pr. medarbejder4. Fra og med Vækstplan DK
(2013) er der over de senere år indgået en række større og mindre politiske aftaler, som hver for sig har
taget vigtige skridt i retning af at
sænke de direkte skatteomkostninger på erhvervslivet.
Seneste større eksempel er den historisk brede politiske energiaftale
fra juni 2018, som kommer i forlængelse af den politiske aftale om
at afskaffe PSO’en, som blev indgået i efteråret 2016. Denne posi-

4

DI-analyse: ”Virksomheder bidrager med andet end
selskabsskat”, marts 2016.

tive udvikling bør fortsætte, hvis
danske virksomheder skal kunne
stå sig bedst muligt i den internationale konkurrence. Det gælder
ikke mindst, når det skal afgøres,
hvordan Danmark bedst opfylder
EU’s nye klimakrav til udledninger
af drivhusgasser fra ikke-kvotesektoren.
ADGANGEN TIL KAPITAL
ER AFGØRENDE

Hvis Danmark skal blive bedre til
at tiltrække virksomheder og investeringer, er det ikke tilstrækkeligt
at reducere de direkte omkostninger på erhvervslivet. Også det generelle investeringsklima skal være
konkurrencedygtigt, for at danske
virksomheder kan tiltrække investeringer – fra både danske og
udenlandske investorer.

Lønmodtageren

betaler.

Danmark er en lille, åben økonomi, og
som blandt andre de økonomiske
vismænd har påpeget, så vil konsekvensen af et manglende konkurrencedygtigt investeringsklima
blot være, at investeringerne foretages andetsteds. Dermed bliver
det danske kapitalapparat mindre
end ellers, hvilket fører til en lavere
produktivitet hos arbejdskraften og
dermed til en lavere realløn. Mere
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end halvdelen af regningen ender
derfor hos lønmodtageren i form af
lavere realløn, og meget tyder på, at
effekten er større for mindre lande
som Danmark5.

Selskabsskat skal være konkurrencedygtig. Selskabsskatten er
en skat på afkastet fra at investere i danske virksomheder – uanset
hvor i verden investor befinder sig.
Analyser viser, at lavere selskabsskat er det mest effektive skattepolitiske håndtag, når det handler
om at stimulere økonomisk vækst6.
Og i dansk kontekst har både Produktivitetskommissionen (2014)
og Produktionspanelet (2015) påpeget vigtigheden af, at den danske
selskabsskat er internationalt konkurrencedygtig.

Udviklingen taler sit tydelige
sprog. I EU’s indre marked er den
formelle selskabsskat faldet markant siden midten af 1990’erne:
Fra et gennemsnit på næsten
37 pct. i 1996 til et gennemsnit på
under 22 pct. i dag. Ser man bort
fra de fem største økonomier, som

5

Oxford University Centre for Business Taxation, WP
09/17 samt ”BNP-virkning ved ACE”, Arbejdsnotat fra
Finansministeriet, 13. januar 2017.

6

”BNP-virkning ved ACE”, Arbejdsnotat fra Finans
ministeriet, 13. januar 2017.
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historisk har kunnet opkræve relativt høje selskabsskatter uden
at skræmme investorerne væk, er
gennemsnittet blandt de øvrige
små og mellemstore lande faldet fra
godt 34 pct. i 1996 til under 21 pct.
i dag.

Danmark er fulgt med. I samme
periode er den danske sats faldet
fra 34 pct. til 22 pct. takket være løbende satsnedsættelser under skiftende regeringer. Provenuet fra selskabsskatten har dog været relativt
stabilt, hvilket bl.a. skyldes, at selskabsskattebasen løbende er blevet
udvidet. Den danske selskabsskattebase fremstår således i dag som
én af Europas bredeste, hvilket
man også skal tage i betragtning,
når man sammenligner satsen på
tværs af landegrænser.
Den seneste politiske aftale om lavere selskabsskat blev indgået i
2013 (Vækstplan DK) og indeholdt
en reduktion af selskabsskatten fra
de daværende 25 pct. til 22 pct. i
2016. Dermed kom den danske selskabsskattesats ned på niveau med
det samlede gennemsnit i EU’s indre marked.

Selskabsskat under fornyet pres.
Den danske sats er dog fortsat godt
ét procentpoint højere end gennemsnittet blandt de øvrige små
og mellemstore økonomier, som
er vores primære konkurrenter.
Dermed er den danske sats stadig
ikke lige så konkurrencedygtig,
som den var i tiden op til årtusindeskiftet.
Samtidig er der intet, der peger
på, at udviklingen i retning af stadig lavere selskabsskatter ser ud til
at stoppe foreløbig. I 2016 varslede OECD7 således, at Europa – efter en periode med mere moderate
lempelser – nu kunne se frem til en

7

”Tax policy reforms in the OECD”, OECD 2016.

ny omgang selskabsskattelettelser
på niveau med, hvad vi oplevede,
inden den finansielle krise for alvor
slog igennem.
2017 indskrev sig da også som det
år med de fleste (og samlet set største) europæiske selskabsskattelettelser i næsten 10 år. Og selv om
gennemsnitssatsen i år er uændret,
så dækker det over flere lempelser
(4) end forhøjelser (2) i det indre
marked. Samtidig kan USA’s markante selskabsskattelettelse ikke
undgå at lægge pres på især de større EU-lande for at sænke satsen. Pt.
har en række europæiske lande –
herunder Storbritannien, Frankrig,
Belgien, Luxembourg, Holland,
Schweiz og Sverige – konkrete planer om at sænke selskabsskatten
frem mod 2020. Både Sverige og
Holland kommer dermed ned under dansk niveau (hvilket allerede
er tilfældet for Storbritannien og
Schweiz).

Den danske kildeskat giver problemer. Også beskatningen af afkastet efter selskabsskat skal være
konkurrencedygtig, hvis Danmark
skal tiltrække og fastholde investeringer. For udenlandske investorer
handler det bl.a. om den kildeskat,
som Danmark opkræver på de udbytter (efter selskabsskat), der udbetales til udenlandske porteføljeinvestorer. Porteføljeinvestorer er
investorer, der kun ejer en mindre
andel af et selskab – typisk under
10 pct.
I udgangspunktet burde kildeskatten være uproblematisk for en
udenlandsk investor (ud over eventuelt administrativt besvær). Det
skyldes, at investoren typisk har
adgang til lempelse i sit hjemland
for den danske kildeskat. Men for
institutionelle investorer (investeringsforeninger mv.) kan kildeskatten udgøre et stort problem. Sådanne investorer er nemlig typisk ikke
skattepligtige på selskabsniveau og
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kan derfor ikke udnytte adgangen
til lempelse.
For institutionelle investorer bliver
kildeskatten dermed en ekstra selskabsskat på den del af investeringerne, der finansieres med aktieemissioner. Det kan enten afholde
dem fra at investere i Danmark, eller alternativt tvinge dem til at foretage omkostningskrævende dispositioner for at undgå kildeskatten.
I begge tilfælde reducerer det investeringsniveauet til ugunst for
Danmark og danske virksomheder.
Problemet blev i 2013 påpeget af
DI’s Produktivitetspanel og efterfølgende af den daværende regerings Produktivitetskommission.
De danske skatteregler på området
er i øvrigt også under et stigende
pres fra EU. Det skyldes, at mens
visse danske investeringsforeninger kan blive fritaget for at betale
dansk kildeskat, så er det ikke muligt for udenlandske investeringsforeninger.

Værdien af internationale regler
og aftaler. Det hjælper i det hele taget på investeringsklimaet, hvis de
danske beskatningsregler er internationalt konforme og tilpasset den
globale økonomi. En del af indsatsen herfor foregår i EU- og OECD-
regi, mens Danmark på andre
områder kan bistå med bilaterale aftaler. Det sidste gælder f.eks. i
forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er), hvor Danmark indtil for nyligt var for passiv
i forhold til at forhandle og indgå
nye og forbedrede DBO’er. Det har
svækket vores relative position, og
det foreløbige lavpunkt blev nået i
2008, hvor Danmark ensidigt opsagde sine DBO’er med Frankrig
og Spanien til stor skade for mange
virksomheder.

Voksende EU-rolle i skattespørgsmål. EU har traditionelt
haft begrænset direkte indflydelse
på skatteområdet. Dette er dog un-
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der forandring, og de seneste fire
år har EU-landene vedtaget mere
fælles regulering på skatteområdet
end i de forudgående mange årtier. Fokus har bl.a. været på at styrke landenes administrative skattesamarbejde og -kontrol, hvilket
DI har støttet. Effektive, offentlige
skatteadministrationer og generel tillid til skattesystemet er vigtig
for erhvervslivet. I voksende grad
har EU-Kommissionens fokus dog
også rettet sig mod de materielle
skatteregler, herunder ikke mindst
i forhold til beskatningen af digitale
virksomheder.

Danske virksomheder er (for) afhængige af banken. Virksomheder i Danmark, og i det øvrige Europa, er mere afhængige af banken,
når de skal finansiere nye projekter,
end virksomheder på den anden
side af Atlanten. Det var medvirkende årsag til, at det europæiske
erhvervsliv blev særlig hårdt ramt
under og efter den finansielle krise, idet mange virksomheder oplevede, at det var svært at låne penge.
Det har ledt til, at det har taget længere tid at få gang i investeringerne
igen oven på krisen.

For at forhindre en ny finanskrise
i at opstå er der siden krisen foretaget en række stramninger i den
finansielle regulering på europæisk plan – og flere er i støbeskeen.
Strammere regulering betyder dog
højere omkostninger for de finansielle institutter, hvilket gør det dyrere for virksomhederne at låne til
både den daglige drift og nye investeringer.

Nu er det igen nemt og billigt at
låne. Tilbagemeldingerne fra DI’s
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Kapitalmarkedet er afgørende.
Kapitalmarkederne udgør et vigtigt alternativ til banken. Havde de
europæiske kapitalmarkeder været
lige så effektive som de amerikanske, kunne de have bidraget til, at
økonomien hurtigere var kommet
tilbage i gear efter den finansielle
krise. De ville også have givet virksomhederne en lang række alternativer til den traditionelle finansiering i banken.

Et fokusområde i EU. Kapital-

kvartalsvise medlemsundersøgelse
har i de senere år vist, at de fleste
danske virksomheder synes, det er
nemt og billigt at låne penge. Kigger man dybere i tallene, viser de
dog, at virksomheder med op til
20 ansatte er lidt mindre positive.
Her synes omtrent hver fjerde ikke
godt om finansieringssituationen.
Dette hænger i nogen grad sammen med, at mindre virksomheder
generelt er mindre solide end større virksomheder, hvilket gør det
sværere for dem at opnå traditionel
bankfinansiering8.

Mere velfungerende kapitalmarkeder ville dels virke stabiliserende for adgangen til kapital i krisetider9, dels kunne det bidrage til
vækst. Det sidste gælder særligt i de

8

9

DI-analyse: ”Gode muligheder for at låne penge i hele
landet”, september 2016.

markedsunionen er klart et fokusområde i Kommissionens investeringsplan for Europa. Formålet er
at fremme investeringer i særligt
små og mellemstore virksomheder,
åbne op for flere kilder til finansiering samt at reducere virksomhedernes omkostninger ved at hente
kapital.

DI-analyse: ”Capital Markets Union needed to improve
the financial situation for the SMEs”, august 2017.

Finansieringsklimaet er tilbage på niveau som for et år siden
Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe adgang til finansiering mht. mængde og pris?
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Kilde: DI’s Virksomhedspanel afsluttet
ultimo maj 2018.
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sydeuropæiske lande, der har været
hårdt ramt af stram kreditgivning
under gældskrisen. Effekten heraf
ville være langt større end effekten
af finanspolitiske lempelser i de enkelte lande.

Kapitalbeskatningen skader de
mindste. Som påpeget er det særligt mindre virksomheder, der ser
mindst positivt på adgangen til lånefinansiering, ikke mindst fordi
de også har svært ved at tiltrække
ansvarlig kapital. Mindre unoterede virksomheder er således stort
set afskåret fra at kunne tiltrække
internationale investorer eller investeringer fra pensionskasser. Omkostningerne til kreditvurdering
står simpelthen ikke mål med investeringens størrelse, og de mindre
virksomheder er derfor relativt afhængige af danskernes frie opsparing som kilde til risikovillig kapital.
Det går derfor særligt ud over de
mindre virksomheder, at beskatningen af personlig kapital- og aktieindkomst i dag er indrettet på en
måde, der afholder private fra at investere deres frie midler i mindre
unoterede virksomheder, herunder
iværksættere. Det skyldes, at skattereglerne favoriserer investeringer med løbende, stabile afkast på
bekostning af usikre investeringer
med mere svingende afkast. Det
sidste kendetegner nemlig typisk
investeringer i mindre unoterede
virksomheder og iværksættere.

Udvalg har set på problemet siden 2014. Problemet blev i 2013
påpeget af DI’s Produktivitetspanel, og i anerkendelse af udfordringerne blev et bredt politisk flertal
året efter enige om at nedsætte et
såkaldt
Erhvervsbeskatningsudvalg. Udvalget blev bl.a. bedt om at
analysere muligheden for at indføre
et mere neutralt og symmetrisk regelsæt for beskatningen af erhvervsindkomst og kapitalafkast. Efter

flere gange at være blevet udsat er
der pt. intet fastlagt tidspunkt for
afslutningen af udvalgets arbejde.
For at afhjælpe situationen blev et
bredt politisk flertal i efteråret 2017
enige om en erhvervs- og iværksætterpakke, der bl.a. indeholder
et antal målrettede initiativer, der
skal forbedre især de mindre virksomheders adgang til risikovillig
kapital.

DI’s mål > Styr på
omkostningerne
For at sikre konkurrencedygtige
omkostninger og investeringsvilkår opstillede DI i forbindelse med
sin første 2025-plan (i 2015) følgende målsætning for udviklingen
frem til 2025:
• Skattepolitiske tiltag skal reducere skattetrykket med mindst
to pct. af BNP.
Siden da er der vedtaget skattepolitiske tiltag, der vil sænke skattetrykket med i alt 0,5 procentpoint
i 2025. Der udestår således fortsat
en manko på 1,5 pct. af BNP, hvis
DI’s målsætningen skal indfries.

Fortsat fokus på lønudviklingen.
Derudover er det vigtigt fortsat at
have et skarpt fokus på, at lønstigningstakten i Danmark i de kommende år skal være lavere end eller
på niveau med udviklingen i vores
primære samhandelslande. Det
skal dels ske via ansvarlige overenskomster, men også gennem en
arbejdsmarkeds- og finanspolitik,
der sikrer, at vi undgår flaskehalsproblemer og overophedning af
økonomien, jf. også kapitel 4 og 5.

Bedre adgang til kapital – især for
SMV’er. Tilsvarende er det vigtigt
ikke at glemme lektien fra finanskrisen vedrørende betydningen af velfungerende kapitalmarkeder. Adgangen til lånefinansiering kan
fremadrettet blive udfordret af nye
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kapitalkrav fra Baselkomiteen, hvis
kravene implementeres af EU. Her
er det afgørende at finde den rette
balance mellem behovet for regulering og virksomhedernes adgang
til kapital. Supplerende bør der arbejdes for at fremme især mindre
virksomheders adgang til ansvarlig
kapital, således at denne kan tjene
som et reelt alternativ til bankfinansiering, herunder via en udbygning af en kapitalmarkedsunion i
EU.

DI’s løsninger > Indsats
på alle områder
En konkurrencedygtig beskatning
af både personer og virksomheder
er central i forhold til ambitionen
om et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. For personer gælder
det både den direkte beskatning af
løn- og kapitalindkomst samt den
indirekte beskatning via forbrugsafgifter, herunder bilbeskatningen.
For virksomheder gælder det både
de omkostninger, der pålægges i
form af energiafgifter og andre direkte skatter; samt i forhold til de
skatter, der pålægges den investerede kapital og dermed påvirker
virksomhedernes mulighed for at
tiltrække investeringer. For at opfylde sine skattepolitiske ambitioner foreslår DI, at der sættes ind på
følgende fire områder:
• Lavere beskatning af løn
indkomst og forbrug.
• Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på
virksomhederne.
• Lavere skatter på investeringer
og bedre adgang til kapital.
• Internationale aftaler og regler
der understøtter vækst.
LAVERE BESKATNING AF LØN
INDKOMST OG FORBRUG

Ved årsskiftet 2017/18 stod det
klart, at regeringen ikke i det nuvæ-
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rende Folketing kan samle opbakning bag sin ambition om at sænke
den øverste marginalskat og/eller
antallet af beskæftigede, der berøres af den. Dette er beklageligt, idet
den høje marginalskat på højtlønnet arbejdskraft som beskrevet giver en række udfordringer for Danmark.

DI’S FORSLAG TIL LAVERE OMKOSTNINGER OG BEDRE ADGANG TIL
KAPITAL

>> Lavere beskatning af lønindkomst og forbrug
•

Topskatten afvikles, og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes.

•

Grænsehandelsdrivende afgifter saneres og sænkes inden for en samlet
pulje på ca. to mia. kr.

•

Afvikling af de grønne checks.

•

Bilbeskatningen omlægges til løbende beskatning baseret på tekniske
kriterier.

Skatten af den sidst tjente krone
bør sænkes til 40 pct. Frem mod
2025 er det således fortsat DI’s ambition, at den øverste marginalskat
skal sænkes svarende til en afvikling af topskatten og en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. Uden topskatten vil den
øverste marginalskat falde til knap
43 pct., og en afskaffelse af loftet
over beskæftigelsesfradraget vil reducere den yderligere til ca. 40 pct.
Når der tages højde for de høje danske forbrugsafgifter, rækker det til
en placering midt i feltet af OECD-
landene.
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>> Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på
virksomhederne
•

Der genindføres en forskudsmomsordning for eksportvirksomheder.

•

NOx-afgiften afskaffes.

•

CO2-afgift på proces reguleres til CO2-kvoteprisen, og CO2-afgift på
kvoteomfattet varmeforbrug ophæves.

•

Arbejdsskadeafgiften afskaffes.

•

Den kommunale dækningsafgift afskaffes.

•

Fuld afløftning af restaurationsmoms.

•

G-dagene (arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode) afskaffes, og arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode begrænses til højst to uger.

>> Lavere skatter på investeringer og bedre adgang til kapital
•

Gradvis nedsættelse af selskabsskatten, så den matcher gennemsnittet
blandt øvrige mindre lande i det indre marked og ligger under niveauet i hver
af de fem største økonomier (anslået til 13 pct. i 2025).

aftalen om en række erhvervs- og
iværksætterinitiativer fra efteråret
2017 fik Folketinget for alvor taget
fat på en længe tiltrængt sanering af
de danske punktafgifter, som i flere
tilfælde medfører uforholdsmæssigt meget administration i forhold
til deres beskedne provenu. Det
skete i forlængelse af arbejdet i det
tværministerielle Saneringsudvalg,
som DI var repræsenteret i.

•

Begrænsning på udnyttelse af fremførte underskud fjernes.

•

Afskrivningsregler (herunder for IKT-investeringer) analyseres og justeres,
så de afspejler den realøkonomiske afskrivning.

•

Fradragsretten for omkostninger til udvidelse af virksomheden udvides til
også at omfatte eksterne omkostninger.

•

Kildeskat på udbytter til udenlandske institutionelle investorer afskaffes.

•

Lempelse af regler for at investere egne pensionsmidler i egen opstarts
virksomhed.

•

Konsolideret kapital- og aktieindkomstbeskatning på maks. 32,9 pct.

•

Robuste skattevilkår ved succession til fonde og generationsskifte.

DI fik i den forbindelse opfyldt sine
ønsker om helt at få afskaffet en
række mindre forbrugsafgifter, herunder te-afgiften, råstofafgifterne
(nøddeafgifterne), tillægsafgiften
på alkoholsodavand, afgifterne på
pantbelagt emballage samt afgifterne på PVC og PVC-folier. Desuden
fik DI indfriet sit højt prioriterede
ønske om, at den planlagte forhøjelse af forbrugsafgifterne i 2018
blev aflyst.

>> Internationale aftaler og regler der understøtter vækst

Færre punktafgifter til gavn for
forbrugere og virksomheder. Med

•

Basel IV kravene skal implementeres på en måde, der ikke hæmmer udlånet
til erhvervslivet.

•

Der er indført en fælles konsolideret europæisk selskabsskattebase
(CCCTB) for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter, herunder
skabt afklaring af skattevilkårene for digitale virksomheder.

•

Der er vedtaget EU-regler for et endeligt, destinationsbaseret momssystem.

•

Reetablering af dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med Fran
krig og Spanien; og et samlet antal DBO’er, der matcher niveauet i Sverige,
Norge og Finland.
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DI’s plan sænker skatten på den sidst tjente krone
Marginalskat inkl. forbrugsskatter, højtlønnede, 2017 (med udvalgte lettelser)
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Sverige
Belgien
Italien
Finland
Frankrig
Danmark
Portugal
Slovenien
Luxembourg
Danmark
Grækenland
Norge
Irland
Holland
Spanien
Israel
Ungarn
Tjekkiet
Island
Storbritannien
Danmark
Tyrkiet
Slovakiet
Letland
Danmark
Estland
Tyskland
Østrig
Australien
USA
Polen
New Zealand
Canada
Schweiz
Japan
Sydkorea
Mexico
Chile

Med allerede vedtagne ændringer
 Uden loft over beskæftigelses
fradrag
Uden topskat
 Uden topskat og uden loft over
beskæftigelsesfradrag

Anm.: Data for forbrugsskatter er fra 2016.
Forbrugsskatter for Australien og Grækenland er fra 2015. Estland, Island, Japan og
Sydkorea har ikke medregnet bilbeskatning
Kilde: OECD, Skatteministeriet og
DI-beregninger.
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I august 2018 fulgte endnu en ”aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter” som opfølgning på
arbejdet i Saneringsudvalget. I den
forbindelse fik DI blandt andet opfyldt sit ønske om at hæve beløbsgrænsen for afgift af ikke-kontante
gevinster ved spil i forbindelse med
offentlige forlystelser (den såkaldte ”bamseafgift”). Grænsen havde
ikke været justeret siden 1956 og
reflekterede derfor ikke prisudviklingen.

Målet er ikke nået endnu. Regeringen har i sit forslag til finansloven 2019 umiddelbart lagt op til at
fortsætte ad dette spor. Således er
der i finanslovsforslaget afsat en
ramme på omkring 100 mio. kr. årligt til yderligere afgiftssaneringer.
DI håber, at ambitionsniveauet kan
blive forhøjet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. I så fald
vil det være oplagt at se på mulighe-
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den for at afskaffe afgiften på is, afskaffe lystfartøjsforsikringsafgiften
samt erstatte den nuværende differentierede afgift på slik og chokolade med én sats, der er på niveau
med den lave afgift (eller lavere).

hængige, er de med til at reducere
gevinsten ved at arbejde. Ud over
at bidrage med ca. 2,2 mia. kr. i finansiering, vil en afskaffelse af de
grønne checks derfor øge arbejdsudbuddet med ca. 1.100 personer.

Målet er dog ikke nået med saneringer alene. En række danske
forbrugsafgifter er for høje og bør
sænkes i takt med, at der kan findes råderum hertil. Det gælder bl.a.
afgiften på slik og chokolade samt
ølafgifterne. I DI’s 2025-plan er der
derfor afsat netto ca. to mia. kr. til
at sanere og sænke de grænsehandelsdrivende forbrugsafgifter.

Bilbeskatningen skal omlægges.

Afskaf de grønne checks. Finansieringen kan med fordel findes
ved at afskaffe de grønne checks,
som i sin tid netop blev indført for
at kompensere husholdningerne
for bl.a. højere forbrugsafgifter. Da
de grønne checks er indkomstaf-

Den høje danske bilbeskatning er
et indsatsområde, som i en årrække har haft DI’s bevågenhed. DI
skal derfor kvittere for, at der nu tre
år i træk har været politisk vilje til
at sænke den høje danske registreringsafgift, samt – ved den seneste
justering – at omlægge en større del
af beskatningen til at være løbende og uafhængig af bilens pris. Behovet for en omfattende reform er
dog uforandret.
I samarbejde med Bilimportørerne og FDM har Bilbranchen i DI
udarbejdet et konkret forslag til en
omlægning af den danske bilbe-
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skatning. Reformen afskaffer den
prisbaserede registreringsafgift til
fordel for en løbende beskatning
baseret på tekniske kriterier, der direkte kan forbindes med bilismens
negative sideeffekter. En sådan omlægning fjerner også behovet for intensiv kontrol af branchen og den
administrative byrde, det medfører.
DI har i sin 2025-plan afsat midler til denne omlægning, herunder
til en ordning der helt eller delvist
kompenserer eksisterende bilejere (inklusive forhandlere) for det
eventuelle værditab, de måtte opleve i forbindelse med omlægningen.
DI’s 2025-plan sikrer endvidere det
finanspolitiske råderum til at håndtere det anseelige midlertidige provenutab, en sådan omlægning vil
afføde10.
LAVERE AFGIFTER OG ANDRE
POLITISK BESTEMTE OMKOSTNINGER PÅ VIRKSOMHEDERNE

DI har identificeret en række erhvervsskatter, som bør afskaffes eller lempes som led i indsatsen for et
konkurrencedygtigt omkostningsniveau. I de tilfælde, hvor en afgift
helt afskaffes, vil det ikke blot lempe skattetrykket på landets virksomheder, det vil også bidrage til
at opfylde regeringens målsætning
om færre administrative byrder.

Genindfør forskudsmomsordnin
gen. Først og fremmest er det imidlertid vigtigt, at Danmark undgår
skridt i den forkerte retning. Skridt,
som gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark. Derfor arbejder DI på at få genindført den såkaldte forskudsmomsordning, som
Folketinget afskaffede med virk-

10 I den forbindelse betragtes udbetaling af forudbetalt
registreringsafgift til nuværende bilejere som en
engangsudbetaling, der ikke påvirker den strukturelle
saldo. Det svarer til behandlingen af tilbagebetaling
af efterlønsbidrag i 2011 eller engangsindtægter i
forbindelse med omlægning af kapitalpensioner i
2013 – 2015.

ning fra 1. januar 2018. Ordningen
gav eksporterende virksomheder
adgang til kredit, således at deres
likviditet ikke belastes i den periode, hvor de har betalt en moms,
der efterfølgende skal refunderes.
Som minimum bør det være muligt at genindføre en ordning, hvor
virksomhederne betaler en rente
svarende til statsrenten plus risikopræmie, sådan at statsfinanserne
ikke påvirkes.

NOx-afgiften skal væk. Det vil
også gavne virksomhedernes konkurrenceevne, hvis regeringen kan
samle politisk opbakning bag en afskaffelse af NOx-afgiften i tråd med
løfterne herom afgivet inden folketingsvalget og gentaget i foråret
2016. Med finanslovsaftalen for
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2016 blev der taget et vigtigt skridt i
denne retning, men det sidste stykke mangler stadig. Dansk Folkeparti har flere gange slået fast, at partiet støtter en afskaffelse af afgiften.

CO2 skal beskattes korrekt. CO2-
afgift på brændsler, der i forvejen
er omfattet af EU’s CO2-kvote system (bl.a. i fjernvarmesektoren),
hæmmer opfyldelsen af Danmarks
internationale
klimaforpligtelse. Derfor foreslog den daværende
SR-regering i foråret 2015 at afskaffe CO2-afgiften på det kvoteomfattede forbrug, og forslaget indgik i det vækstinitiativ, som Dansk
Folkeparti præsenterede i foråret
2017. Forslaget vil sænke varmeomkostningerne på private husholdninger og kan derfor passende

DI’S 2025-PLAN AFSÆTTER MIDLER TIL OPNÅELSE AF
DANMARKS KLIMAMÅLSÆTNING
Som led i udmøntningen af EU’s 2030 energi- og klimamål har Danmark forpligtiget sig til at reducere CO2-udledningerne på det ikke-kvoteomfattede område
med 39 pct. i 2030 sammenlignet med 2005.
Målet for Danmark er ambitiøst og det næsthøjeste blandt EU-landene.
Landenes forpligtigelser er baseret på BNP pr. indbygger, hvilket ikke i sig selv
sikrer en omkostningseffektiv indsats på EU-niveau. Derfor er der i forordningen
indbygget forskellige typer fleksibilitet for lande som Danmark, der har høje
forpligtigelser.
Vælger Danmark at udnytte de tildelte fleksible EU-instrumenter, vurderes
finansieringsbehovet at være meget begrænset i den første del af perioden og
således primært indtræde efter 2025. Efter DI’s opfattelse er det således et
selvstændigt mål, at beslutninger om danske indsatser ikke leder til væsentligt
højere omkostninger end omkostningsniveauet for de nævnte fleksible instrumenter. Dermed kan de økonomiske byrder ved opnåelsen af klimamålsætningen minimeres.
Hertil kommer, at Energiaftalen fra juni 2018 indeholder en række tiltag, der vil
reducere mankoen yderligere. Det gælder eksempelvis nedsættelsen af elvarmeafgiften og tiltagene i forhold til energispareindsatsen. Ligeledes indeholder
DI’s 2025-plan også tiltag, der understøtter klimamålsætningen. Således vil ophævelsen af dobbeltreguleringen af det kvoteomfattede varmeforbrug trække i
den retning. Endvidere vil omlægningen af registreringsafgiften kunne udformes,
så bilafgifterne i langt højere grad end i dag understøtter klimamålsætningen.
På denne baggrund skønnes udgifterne til opnåelsen af klimamålsætningen
frem mod 2025 at være meget begrænsede.
*Jf. Energistyrelsen seneste fremskrivning fra april 2018
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ses i sammenhæng med afskaffelsen af de grønne checks.
I forlængelse heraf foreslår DI, at
CO2-afgiften på ikke-kvotesektorens procesforbrug sænkes, så afgiften afspejler kvoteprisen. Dermed
undgås
konkurrenceforvridning
mellem virksomheder i og uden
for kvotesektoren. Forslaget indgik
i den skitse til en Vækstaftale, som
SR-regeringen og Venstre blev enige om i sommeren 2014, men forslaget faldt desværre ud under de
efterfølgende forhandlinger.

Arbejdsskadeafgiften skal væk.
Også den såkaldte arbejdsskadeafgift, som blev indført under
SRSF-regeringen i 2012, bør afskaffes. Hensigten var at tilskynde virksomhederne til at forbedre deres
arbejdsmiljø og mindske antallet af
arbejdsulykker. Dette viste sig dog
umuligt at opnå på en administrerbar måde, og afgiften er endt som
en pengemaskine, der især rammer
industri, byggeri og landbrug (som
betaler de højeste satser). Dermed
skader afgiften først og fremmest
fastholdelsen af arbejdspladser
uden for de større byer. Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
stemte alle imod indførelsen af afgiften.

Det samme skal dækningsafgiften. I en årrække har DI med stor
succes arbejdet lokalt for at sænke
og afskaffe dækningsafgiften i de
kommuner, der vælger at opkræve denne særlige kommunale skat
på erhvervsbygninger. Siden DI’s
første 2020-plan blev udarbejdet i
2012, har 10 kommuner valgt helt
at afskaffet dækningsafgiften, om
end to af disse kommuner sidste år
valgte at genindføre afgiften med
virkning fra 2018. Det ændrer dog
ikke på, at 32 af de 47 kommuner,
som i 2012 opkrævede dækningsafgift, i dag opkræver en lavere sats,
end de gjorde dengang. Og at ingen

af de 39 kommuner, som fortsat
har dækningsafgift, opkræver i dag
en højere sats end den gang.

Reform af kommunernes finansiering. Som led i arbejdet med
at skabe vækst og udvikling i byer
over hele landet blev DI’s lokale indsats for lavere dækningsafgift i 2017 suppleret med en national strategi for dækningsafgiftens
afskaffelse. Det skete i form af et
DI-forslag til en reform af kommunernes finansiering, så der kommer en mere direkte forbindelse
mellem kommunens evne til at tiltrække og fastholde (alle typer) private arbejdspladser og belønningen herfor. Forslaget lægger op til,
at hver kommune fremover modtager et årligt tilskud på ca. 4.000 kr.
pr. privat arbejdsplads i kommunen. Til gengæld afskaffes kommunernes ret til at opkræve dækningsafgift, ligesom kommunerne mister
den andel af selskabsskatten, som i
dag fordeles mellem kommunerne
på basis af deres individuelle andel
af selskabernes lønsum. Reformen
er provenuneutral for kommunerne under ét, og det nye tilskud bliver lettere at budgettere med sammenlignet med den ofte meget
svingende kommunale indtægt fra
selskabsskatten.

Normalisering af regler for restaurationsmoms. DI foreslår, at
der indføres fuld afløftning af erhvervslivets omkostninger til restaurationsmoms på samme måde,
som der over en årrække er sket en
normalisering af reglerne for erhvervslivets udgifter til hotelmoms.
Dermed vil den danske hotel- og
restaurationsbranche få mere konkurrencedygtige vilkår i forhold til
at tiltrække konferencer og events
til Danmark. Og for alle danske
virksomheder vil det være en administrativ besparelse, at momsreglerne bliver normaliseret.
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Afskaf G-dagene. DI’s indsats gælder også i forhold til at reducere en
række andre politisk bestemte omkostninger ud over skat, som tilsvarende forringer virksomhedernes
konkurrenceevne. Et godt eksempel er de såkaldte G-dage, der dækker over de første ledighedsdage,
hvor fratrådte eller hjemsendte
medarbejdere har ret til godtgørelse fra arbejdsgiveren, men hvor arbejdsgiveren ikke modtager refusion. Under SRSF-regeringen blev
det vedtaget gradvist at udfase de
daværende tre G-dage for ansættelsesforløb under tre måneder, men
under den efterfølgende V-regering
blev dette imidlertid ændret, således at antallet af G-dage nu er to
dage uanset ansættelsesforholdets
længde.
Undervejs i hele forløbet har der
tegnet sig et bredt politisk flertal for
at se kritisk på G-dagene, og DI håber, at der på den baggrund snarest
kan opnås politisk enighed om helt
at afvikle G-dagene. Det er uhensigtsmæssigt at straffe virksomhederne for at tilpasse produktionen
til efterspørgslen – især i en tid,
hvor der er voksende mangel på arbejdskraft. I forlængelse heraf bør
den arbejdsgiverbetalte periode i
forbindelse med sygefravær (uden
refusion) reduceres fra de nuværende 30 dage til højst to uger.
LAVERE SKATTER PÅ
INVESTERINGER OG BEDRE
ADGANG TIL KAPITAL

Som en lille åben økonomi er Danmark dybt afhængig af, at både
danskere og udlændinge – privatpersoner, virksomheder og professionelle investorer – vælger at placere deres opsparing her frem for i
et alternativt investeringsland. For
at tiltrække og fastholde investeringer i Danmark er det imidlertid
nødvendigt løbende at sikre, at vilkårene for dette kan måle sig med
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vilkårene i alternative investeringslande.

Bred politisk aftale om selskabsskat efterlyses. Som tidligere demonstreret har skiftende danske
regeringer de seneste tre årtier løbende nedsat selskabsskattesatsen
i takt med udviklingen i landene
omkring os. Det er positivt. Men
hvis Danmark skal have det fulde
økonomiske udbytte af den førte
politik, bør den være udtryk for en
bred politisk aftale om de fremadrettede investeringsvilkår, hvilket
allerede på den korte bane kan give
sig udslag i øgede investeringer.
DI anbefaler derfor, at regeringen
samler et bredt politisk flertal bag
en aftale, der definerer de (minimums)kriterier, den danske selskabsskattesats bør opfylde for at
være konkurrencedygtig med landene omkring os. Hvis udviklingen herefter bringer den danske
selskabsskat ud af takt med omverdenen, skal aftalen forpligte den til
enhver tid siddende regering til at
foreslå en (eventuel gradvis) lempelse af satsen, indtil kriterierne
igen er opfyldt. Dermed vil investorer og virksomheder trygt kunne investere i Danmark i tiltro til, at
vilkårene ikke forringes relativt til
alternative investeringslande.

Benchmark mod relevante konkurrenter. Reelt er Danmark i konkurrence med hele verden om at
tiltrække investeringer. Nogle investeringslande er dog mere oplagte alternativer end andre. Det
gælder først og fremmest de øvrige
medlemmer af EU’s indre marked.
Inden for EU’s indre marked tiltrækker de største økonomier flere
investeringer alene i kraft af størrelsen på deres (arbejds)marked, selv
om denne fordel mindskes i takt
med yderligere integration i det indre marked. På tilsvarende vis er
det også klart, at de lande, der ligger i Danmarks umiddelbare geo-

grafiske nærområde, udgør en større trussel end dem, der ligger langt
fra os (især hvis de samtidig ligger i
periferien af det indre marked).
På den baggrund har DI identificeret følgende relevante kriterier for
en konkurrencedygtig dansk selskabsskat: Dels at den danske selskabsskattesats til enhver tid bør
matche niveauet i de øvrige mindre
og mellemstore økonomier i det indre marked, dels at satsen bør ligge under niveauet i hver af de fem
største økonomier. Endelig bør der
lægges særlig vægt på satserne i vores umiddelbare geografiske nærområde.

Udsigt til selskabsskat på blot
13 pct. Hvor langt ned en opfyldelse af disse kriterier vil bringe
den danske selskabsskat – og hvor
hurtigt – vides ikke. På kort sigt bør
satsen lettes med omkring to procentpoint, og i DI’s 2025-plan er
der skabt råderum til, at satsen kan
sænkes til 13 pct. frem mod 2025.
Det kan synes dramatisk, men det
er værd at erindre, at den danske
selskabsskat i perioden 1998 – 2007
faldt med gennemsnitligt ét procentpoint om året. Og at satsen for
30 år siden var mere end dobbelt så
høj som i dag (50 pct.).
At sænke selskabsskatten er ikke
gratis for statskassen. Men det er
værd at bemærke, at selve selskabsskatten kun udgør ca. en tiendedel af det samlede skattebidrag fra
produktionen i den private sektor.
Hvis den danske selskabsskat ikke
er konkurrencedygtig, risikerer vi
således at bringe de resterende ni
tiendedele i fare. Dermed kan det
også blive dyrt for Danmark ikke at
gøre noget.
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stemte brancher – f.eks. via særlige fradrag i selskabsskattebasen –
fokuserer DI på, at disse udformes
så hensigtsmæssigt som muligt for
det samlede erhvervsliv, herunder
med færrest mulige administrative
byrder.

Ophæv begrænsningen på at udnytte underskud. Også de øvrige selskabsskatteregler skal være
konkurrencedygtige – og stabile
– hvis Danmark skal tiltrække og
fastholde investeringer, virksomheder og arbejdspladser. Det betyder bl.a., at den begrænsning på
virksomheders muligheder for at
udnytte fremførte underskud, som
SRSF-regeringen indførte i 2012,
bør ophæves hurtigst muligt. Dette
ligger helt i tråd med anbefalingerne fra både Produktivitetskommissionen (2014) og Produktionspanelet (2015), som begge blev nedsat af
den tidligere regering. En ophævelse indgik også i DI og CO-industris
fælles anbefalinger11 på Produktionens Dag 2016, ligesom en ophævelse blev anbefalet af regeringens
Vækstteam for life science i foråret
2017. Senest har også IMF haft fokus på det uhensigtsmæssige ved
begrænsningen12.

Behov for korrekte afskrivningsregler – særligt på it. Blandt de
ovennævnte fælles anbefalinger
fra DI og CO-industri indgik også,
at der gennemføres en analyse og
efterfølgende justering af de danske afskrivningsregler. Det bør
sikre, at der ikke er aktiver, hvor
den skattemæssige afskrivning er
langsommere end den realøkonomiske afskrivning. Her tænkes
særligt på digital infrastruktur og
teknologi (f.eks. computere og andet it-udstyr), der har en relativt

Målrettede tiltag skal designes
med omhu. I det omfang, der politisk vedtages mere målrettede tiltag, der skal fremme investeringer
på bestemte områder eller i be-

11 ”DI og CO-industri anbefaler: Sådan skaber vi bedre
rammer for produktion i Danmark”, maj 2016.
12 ”Denmark: Concluding Statement for the 2018 Article
IV Consultation”, IMF May 16, 2018.
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kort levetid på grund af den høje
udviklingshastighed.
DI skal derfor kvittere for, at regeringen som led i den strategi for
Danmarks digitale vækst, som blev
offentliggjort primo 2018, nu har
igangsat en analyse af grundlaget
for justeringer af afskrivningsreglerne for visse it- og telekommunikationsaktiver. DI har afsat ½
mia. kr. til at sikre mere korrekte afskrivningsregler, særligt på
IKT-området.

Fradrag for eksterne omkostninger til udvidelse, indskrænkning
og omstrukturering. Det sendte
en chokbølge gennem dansk erhvervsliv, da skattemyndighederne for nogle år siden valgte at sætte
spørgsmålstegn ved den mere end
100 år gamle praksis om at tillade
virksomheder fradrag for deres interne lønomkostninger – også når
de vedrører udvidelse af virksomheden. Højesteret endte med at
stadfæste skattemyndighedernes
opfattelse, og DI var derfor meget
tilfreds, da Folketinget efterfølgende ved lov fik sikret, at virksomheder fortsat kan fradrage alle erhvervsmæssige lønomkostninger.
DI arbejder nu for, at fradragsretten
udvides til også at omfatte eksterne omkostninger (rådgivning mv.).
Udvidelsen vil især gavne mindre
virksomheder, der ikke i samme
grad som større virksomheder er
i stand til at internalisere sådanne
omkostninger, men nødvendigvis i
højere grad må købe sig hjælp udefra.

Virksomhedsopkøb og -salg er en
del af den moderne virksomhedsdrift. På det helt overordnede politisk-strategiske plan er det imidlertid også i Danmarks interesse,
at erhvervslivet har fradrag for alle
de omkostninger, der relaterer sig
til at drive en moderne virksomhed – og her er løbende tilpasninger i form af tilkøb eller frasalg en

integreret del. Det gælder selv, hvis
der f.eks. er tale om omkostninger
forbundet med opkøbet af en udenlandsk virksomhed, hvor det fremtidige overskud fra denne virksomhed ikke vil være underlagt dansk
beskatningsret. Beslutninger om
køb og salg af (datter)selskaber er
blandt de mest strategiske, der tages i en virksomhed, og det er i
Danmarks interesse, at det er her
– og ikke i udlandet – at sådanne
beslutninger træffes. Om ikke af
anden grund, så fordi de medarbejdere, der er involveret i processen, som regel er endog meget gode
skatteborgere. Hvis Danmark ikke
yder fradrag for sådanne omkostninger, så er der alt andet lige en
større risiko for, at beslutningerne
ikke træffes her.

Fjern kildeskat på institutionelle
investorer. Som tidligere beskrevet kan kildeskatten på udbytter
til udenlandske institutionelle porteføljeinvestorer (investeringsforeninger mv.) virke som en ekstra
selskabsskat, fordi sådanne investorer ikke kan opnå lempelse i deres hjemland for den betalte danske
kildeskat. For at gøre Danmark til
et mere attraktivt investeringsland
bør Danmark derfor afskaffe kildebeskatning af udbytter til udenlandske institutionelle investorer
(de såkaldte CIV’er, Collective Investment Vehicles), der har hjemmehørende i et EU-/EØS-land eller et land, som Danmark har en
dobbeltbeskatningsoverenskomst
(DBO) med.
Dermed vil Danmark følge i fodsporene på en række lande, vi normalt
sammenligner os med, herunder
Sverige, Finland og Storbritannien.
Uden kildeskatten vil Danmark alt
andet lige blive et mere attraktivt
investeringsland for institutionelle
investorer, hvilket vil forbedre danske virksomheders adgang til ansvarlig kapital. Tiltaget vil endvidere løse det verserende EU-problem
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med Danmarks uensartede behandling af danske og udenlandske
investeringsforeninger i relation til
kildeskatten.

Frivillige private pensionsmidler
skal kunne bruges som opstartskapital. For især de mindre virksomheder er der imidlertid også
behov for at rette fokus mod den
indenlandske opsparing og de regler, der påvirker placeringen heraf.
Som nævnt, er det en udfordring, at
en stor del af den danske opsparing
er placeret i pensionsopsparing og
dermed umiddelbart ikke er tilgængelig for SMV’er. DI kvitterede
derfor, da det som led i aftalen om
en række erhvervs- og iværksætterinitiativer blev lettere at placere
frivillig privat pensionsopsparing
(den såkaldte 3. søjle) i unoterede
aktier. Den øgede fleksibilitet bør
imidlertid også gælde for investeringer i egen opstartsvirksomhed.
Iværksættere er typisk afhængige af
egne opsparede midler, når de starter virksomhed, så for dem er det
også en udfordring, at deres egen
opsparing ofte er bundet i pension.

Byg bro mellem eksisterende
ordninger. DI foreslår derfor, at der
bygges bro mellem private rateopsparingskonti og den nuværende
iværksætterkonto, således at pensionsopsparing over et vist niveau
kan overføres til en iværksætterkonto, hvorfra den kan anvendes til
at starte egen virksomhed. En sådan kobling mellem de to ordninger (der har ensartede fradragsregler ved indskud) vil gøre flere i stand
til at etablere egen virksomhed baseret på egne opsparede midler –
uden at de mange år i forvejen skal
have oprettet en iværksætterkonto.
Tilsvarende bør uanvendte midler på iværksætterkontoen kunne
overføres til en privat ratepensionsopsparing, så længe de nuværende
indskudsbegrænsninger
respekteres. Dermed får iværksættere og
selvstændige også bedre mulighed
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for mere fleksibelt at spare op til
deres egen pension.

Behov for en ambitiøs kapitalskattereform. Hvis finansieringsvilkårene for de mindre virksomheder for alvor skal forbedres, er
der imidlertid behov for at se nærmere på skattevilkårene for fri opsparing. Som påpeget af DI’s Produktivitetspanel i 2013 er den
danske beskatning af aktie- og kapitalindkomst i dag indrettet på
en måde, der netop diskriminerer
mod investeringer i mindre, unoterede vækstvirksomheder.
DI har derfor udarbejdet et forslag til en konsolideret kapitalindkomstskat, der omfatter både aktie- og øvrig kapitalindkomst. Med
forslaget sænkes den øverste skattesats samtidig fra de nuværende
42 pct. til 32,9 pct. (gennemsnitskommune, eksklusive kirkeskat).
Det er nærmere niveauet for kapitalbeskatningen i de øvrige nordiske lande og svarer til den højeste
skatteværdi af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget). For at
hindre misbrug indføres en værnsregel for de relativt få aktive aktionærer, der selv har mulighed for at
påvirke fordelingen mellem løn- og
kapitalindkomst.
Efter indgåelsen af den brede politiske aftale om fremtidens boligskattesystem, bør det dog overvejes,
om ikke den konsoliderede skattesats med fordel kan sænkes yderligere – og med den også satsen for
det højeste rentefradrag. Ellers risikerer den fremtidige relativt lave effektive beskatning af boligafkastet
(ejendomsværdiskatten) at skævvride investeringsbeslutningen i
retning af større boliginvesteringer
– enten gældsfinansieret (til højt
rentefradrag) eller på bekostning af
andre mere aktive investeringer.

Virksomhedsoverdragelse uden
salg giver udfordringer. En særlig

finansiel udfordring knytter sig til
de situationer, hvor en virksomhed
skifter hænder, uden at der finder
et egentlig salg sted. Det er typisk
ved et generationsskifte i familien
eller ved en overdragelse af virksomheden til en erhvervsdrivende
fond. DI har længe haft fokus på at
forbedre vilkårene i begge situationer.

Generationsskifte i familievirksomheder. Med beslutningen om
at nedsætte bo- og gaveafgiften i
forbindelse med generationsskifte
i familievirksomheder fra 15 pct.
til 5 pct., er der taget et væsentligt
skridt i retning af at adressere den
problemstilling, som opleves ved
generationsskifter. Der er dog stadig udfordringer knyttet til især
værdiopgørelsen af virksomheden (og dermed størrelsen af den
skyldige bo- og gaveafgift). Med afskaffelsen af formueskattekursen
i 2015 sker dette i dag ud fra to såkaldte værdiansættelsescirkulærer,
som dog alene er vejledende og kan
tilsidesættes af skattemyndighederne.
DI var stærk kritisk over for afskaffelsen af formueskattekursen og
mener, at virksomheder ved generationsskifter bør gives retskrav på
at kunne anvende de værdiansættelsescirkulærer, som har erstattet
formueskattecirkulæret, til fastsættelse af den skyldige bo-/gaveafgift.
Desuden bør arvingene have retskrav på afdragsvis betaling af afgiften over 15 år, således at der ikke
længere skal ansøges herom (med
risiko for afslag).

Skattefri succession til erhvervsdrivende fonde. DI’s indsats for at
fremme stiftelsen af nye erhvervsdrivende fonde kan spores tilbage
til arbejdet i Erhvervsfondsudvalget, der leverede sine anbefalinger
ultimo 2012. Blandt disse var indførelsen af skattemæssig succession
til erhvervsdrivende fonde, hvilket
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efterfølgende indgik i den aftale om
Vækstplan DK, som blev indgået i
2013. Trods udbredt politisk opbakning – demonstreret i aftalen
og siden både i VLAK-regeringsgrundlaget og Socialdemokratiets
vækstudspil fra foråret 2017 – har
det imidlertid taget lang tid at få udarbejdet en endelig model.
I juni 2018 kunne den senest nedsatte arbejdsgruppe (med ekstern
deltagelse) endelig præsentere sit
forslag til en model, der forhåbentlig igen kan sætte gang i etableringen af nye erhvervsdrivende
fonde. DI har kvitteret for arbejdsgruppens arbejde og forventer, at
der i løbet af efteråret kan samles bred politisk opbakning bag et
lovforslag, der kan få effekt fra årsskiftet.
INTERNATIONALE AFTALER
OG REGLER DER UNDERSTØTTER
VÆKST

Danmarks konkurrenceevne afhænger imidlertid ikke kun af
dansk lovgivning og regler. Også
internationale regler og aftaler kan
have stor betydning for Danmarks
evne til at tiltrække og fastholde
investeringer og arbejdspladser.
Etableringen af en europæisk Kapitalmarkedsunion, der forbedrer adgangen til finansiering for virksomheder og infrastrukturprojekter på
tværs af grænserne i EU, er således
en del af løsningen i forhold til at
sikre et bredere finansielt udbud
for danske virksomheder. Det kan
bidrage til, at Danmark kan blive
mere modstandsdygtig og bedre til
at komme sig over eventuelle fremtidige finansielle kriser. Tilsvarende er det afgørende, at der findes en
fornuftig balance i den finansielle
regulering, så den ikke skader virksomhedernes adgang til kapital.
Det gælder særligt i forhold til de
nye Basel-krav, som bør implementeret på en måde, så de ikke hæmmer udlånet til erhvervslivet.
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EU-selskabsskattebase.

Ét af de mest ambitiøse EU-tiltag
på det skattepolitiske område har
været bestræbelserne på at indføre
en fælles europæisk selskabsskattebase, herunder tillige konsolidering af den enkelte virksomheds
skattepligtige overskud på EU-niveau. Der var oprindeligt tale om
et rent frivilligt tiltag (for virksomhederne), men i den seneste version af forslaget vil reglerne være obligatoriske for de største koncerner,
mens mindre virksomheder har frihed til at følge de nationale regler,
hvis de ønsker det. Tilsvarende er
forslaget i sin seneste version blevet opdelt i to stadier, således at der
i første omgang sigtes efter at indføre fælles materielle selskabsskatteregler i alle EU-landene (CCTB),
mens konsolideringen (og den skematiske fordeling af skattebasen
mellem medslemslandene) skal
følge senere (CCCTB).
DI har støttet tanken om en fælles europæisk selskabsskattebase siden forslaget oprindeligt blev
præsenteret af EU-Kommissionen
i 2011. Det er DI’s ambition, at en
fælles, konsolideret EU-selskabsskattebase vil være på plads inden
2025.

Digital økonomi og skat. DI vil arbejde for, at EU-landene sideløbende med udviklingen af C(C)CTB’en
(i EU-regi) også i OECD-regi arbejder for en justering af de globale
spilleregler for selskabsbeskatning,
således at der tages højde for den
voksende digitale økonomi. DI har
iværksat et arbejde for at frembringe input til det fremadrettede arbejde for robuste skatteregler på tværs
af landene, som kan understøtte
den digitale omstilling samtidig
med, at der ikke sker skattemæssig skævvridning af konkurrence
situationen eller utilsigtet udhuling
af skatteprovenuet.

EU’s ”endelige momssystem”
skal endeligt på plads. Moms er
det område inden for skattepolitikken, hvor EU allerede i dag har
størst indflydelse. Det nuværende
momssystem er imidlertid sårbart
over for momssvig, og medlemslandenes forholdsregler gør systemet så vanskeligt at operere i, at der
skal ske forandringer. Der er vedtaget regler for handlen med forbrugere (B2C-handel), som vil harmonisere momsreglerne, og fra 2021
– når reglerne er fuldt implementeret – dæmme op for den ulovlige import fra tredjeverdenslande.
EU-Kommissionens ambition om
at modernisere momssystemet for
handlen mellem virksomhederne
(B2B) har allerede givet sig udtryk
i to fremsatte direktivforslag, der
ændrer grundlæggende på momssystemet.
Et endeligt, destinationsbaseret
momssystem, som foreslået af
EU-Kommissionen, har potentialet til at forsimple samhandelen og
reducere virksomhedernes efterlevelsesomkostninger. Der er dog en
risiko for, at potentialet ikke forløses, men får den modsatte effekt,
hvis medlemslandene i processen
fokuserer mere på bekæmpelse af
svig end på at få forbedret og forsimplet momssystemet, så svindlerne ikke kan gemme sig. DI ser et
stort potentiale i dette forslag, som
er nødvendigt for at fremme samhandelen i EU.

Flere og nyere dobbeltbeskatningsoverenskomster. Uafhængigt af EU kan Danmark på egen
hånd arbejde for at sikre, at vores eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster
(DBO’er)
løbende opdateres og forbedres –
samt at der indgås nye DBO’er med
den øvrige verden i takt med, at behovet opstår. DI kvitterer derfor for
skatteministerens oprettelse af en
DBO Task Force med deltagelse af
blandt andre Udenrigsministeriet
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og DI samt for oprettelsen af et nyt
internationalt kontor i Skatteministeriet med et selvstændigt ansvar
for forhandling og udarbejdelse af
DBO’er.
DI håber, at dette fornyede politiske fokus først og fremmest vil resultere i en snarlig genetablering
af DBO’er med Frankrig og Spanien. Herudover er det DI’s målsætning, at Danmark inden 2025 ligger
på niveau med Sverige, Norge og
Finland med hensyn til antallet af
DBO’er.

Effekt af DI’s forslag > Lavere skattetryk, højere beskæftigelse og større velstand
De skattepolitiske tiltag i DI’s 2025plan sænker skattetrykket med i alt
2,3 pct. af BNP i 2025. Heraf er de
0,2 procentpoint dog midlertidige
og kan henføres til omlægningen
af bilafgifterne. Dette er dog fortsat
mere end det fald i skattetrykket på
1,5 pct., der kræves for at opfylde
DI’s målsætning om, at skattepolitisk tiltag skal sænke skattetrykket
med mindst to procentpoint inden
2025 (siden 2015). Det afspejler, at
skattetrykket, som allerede nævnt,
kun udgør en grov indikator for
skattesystemets samlede konkurrencedygtighed.
Dette blev tydeliggjort i det politiske forlig om ”Tryghed om boligbeskatningen”, som blev indgået i maj
2017. Selv om forliget reducerer
skattetrykket med 0,15 pct. af BNP,
så leder det netto til en stigning i
virksomhedernes produktionsomkostninger i form af højere dækningsafgift. Dækningsafgiften påhviler alene erhvervsbygningernes
værdi og øger således – særligt på
sigt – virksomhedernes bygningsomkostninger. Omvendt forventes de lempelser, der ifølge aftalen
gives i grundskylden, i højere grad
at blive kapitaliseret i form af højere jordpriser. Dermed vil de ikke
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i samme omfang som dækningsafgiften påvirke virksomhedernes
omkostninger.

Danmarks skattetryk ud af top-5.
De øvrige forslag i DI’s 2025-plan,
herunder især forslagene i kapitel 5
om tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse, reducerer rent teknisk
skattetrykket med yderligere 0,5
procentpoint. Det skyldes, at forslagene inkluderer en række arbejdsmarkedsreformer, der flytter en del
af befolkningen fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, hvilket øger
skatte- og afgiftsindtægterne. Indtægterne stiger dog ikke så meget
som BNP, da staten i forvejen havde
skatte- og afgiftsindtægter fra skat
på indkomstoverførslerne.
Samlet set skønnes DI’s 2025-plan
således at sænke skattetrykket i
2025 med i alt 2,8 pct. af BNP til
42 pct. af BNP. Med de kendte forudsætninger vil det betyde, at Dan-

mark lige akkurat falder ud af EU’s
top-5 over de højeste skattetryk.

21.000 flere fuldtidsbeskæftigede. De skattepolitiske tiltag i DI’s
2025-plan øger arbejdsudbuddet
svarende til godt 21.000 fuldtidsbeskæftigede personer. Stigningen
fremkommer primært, fordi DI’s
forslag øger gevinsten ved at arbejde flere timer, men dækker også
over, at en konkurrencedygtig indkomstbeskatning vil få flere højtlønnede danskere til at blive hjemme frem for at søge til udlandet.

Produktiviteten vokser med knap
to pct. Lavere skatter og afgifter
bidrager også til at øge produktiviteten. Eksempelvis vil personskattelettelser – herunder særligt topskattelettelser – øge gevinsten ved
at yde en ekstra indsats og fremme
mobiliteten på arbejdsmarkedet.
Afgiftslempelser, der øger reallønnen, har samme effekt.
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Skatte- og afgiftslempelserne øger
også produktiviteten via påvirkningen af størrelsen og kvaliteten af
kapitalapparatet. Det gælder ikke
mindst nedsættelsen af selskabsskatten. Endelig fører DI’s skatte- og afgiftspolitiske forslag til en
bedre og mere effektiv ressourceudnyttelse. Samlet skønnes DI’s
skattepolitiske forslag at ville øge
produktiviteten med 1,8 pct. svarende til knap 41 mia. kr.

Velstandsløft på 60 mia. kr. Med
stigningen i arbejdsudbuddet på
godt 21.000 personer og et løft i
produktiviteten på 1,8 pct. leder
DI’s skattepolitiske forslag samlet
set til et løft i BNP på knap 60 mia.
kr. Det er ca. halvdelen af det samlede velstandsløft på 122 mia. kr.,
som følger af samtlige de politiske
tiltag i DI’s 2025-plan.

Effekt på målsætning om lavere skattetryk

Skatte- og afgiftstryk i 2025, pct. af BNP
Målsætning for skattepolitiske tiltag

-2,0

Effekt af allerede vedtagne forslag

-0,5

Manko

-1,5

Effekt af tiltag i kapitel 3

-2,3

Heraf
– Skatter på indkomst og forbrug
– heraf midertidig effekt af omlægning af bilafgifter

-1,2
-0,2

– Afgifter og politisk bestemte omkostninger på virksomhederne

-0,2

– Skatter på investeringer

-0,8

Effekt af øvrige tiltag i DI’s 2025-plan

-0,5

Samlet bidrag fra DI’s 2025-plan

-2,8

≤ Anm.: I det omfang tallene ikke summer, skyldes det afrunding. Kilde: DI-beregninger.
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EN OFFENTLIG SEKTOR SOM FYLDER
MINDRE OG YDER MERE
RESUMÉ > Danmark har en af verdens største offentlige sektorer. Der
er brug for, at den fylder mindre, og at vi får bedre offentlig service for
pengene. DI foreslår, at det offentlige forbrug maksimalt må udgøre
23½ pct. af BNP i 2025. Hvis der ikke gennemføres reformer, der øger
den private vækst, vil det være nødvendigt at begrænse væksten i det
offentlige forbrug. Samtidig skal den offentlige sektor effektiviseres og
digitaliseres, så vi får mest og bedst mulig offentlig service for pengene. Målet er, at effektivisering, digitalisering og modernisering af den
offentlige sektor skal give et serviceløft på 20 mia. kr. – enten ved at
sikre højere kvalitet i opgaveløsningen, eller ved at frigøre midler der
kan prioriteres andre steder i den offentlige sektor.

Indledning > Balance
mellem den private og den
offentlige sektor

sektor udgør stadig en meget stor
andel af økonomien i et historisk
perspektiv.

Det følger af den måde, det danske
samfund er indrettet på, at mange opgaver løses i den offentlige
sektor. Mange af de offentlige aktiviteter er til gavn for de danske
virksomheder, og DI ønsker ikke
at ændre grundlæggende ved den
danske samfundsmodel. Men en
stor offentlig sektor kræver, at der
indhentes betydelige skatteindtægter. Samtidig konkurrerer den offentlige og den private sektor i stort
omfang om den samme arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at holde
et vågent øje med balancen mellem
den offentlige og den private sektor.

Ud over at den offentlige sektor er
stor, så har vi også en høj grad af
omfordeling i form af overførselsindkomster. Det betyder, at de samlede offentlige udgifter i Danmark
er blandt verdens højeste.

I 2010 udgjorde de offentlige forbrugsudgifter en historisk stor andel af økonomien. Det skyldes til
dels krisen, men også at de offentlige udgifter voksede for meget og
langt mere end planlagt – særligt i
årerne op til 2010. Siden da har den
private vækst været større end væksten i den offentlige sektor, så andelen er faldet. Men den offentlige

Balancen mellem den offentlige og
den private sektor kan sikres ad flere veje:
• Væksten i den private sektor
øges gennem lavere omkostninger for virksomhederne og
højere arbejdsudbud.
• Væksten i det offentlige forbrug
begrænses.
• Udgifterne til indkomstoverførsler reduceres ved at få folk
i job frem for på passiv forsørgelse.
DI finder det afgørende, at der fokuseres på alle tre områder, da der
på alle punkter er potentiale for
forbedring. I kapitel 5 beskriver vi
vores arbejdsmarkedsforslag, som
kan bringe flere personer ind på ar-

bejdsmarkedet og reducere udgifterne til overførselsindkomster.
DI’s forslag til reformer i kapitel 3,
5 og 6 indebærer et stort løft i væksten i den private sektor. Det betyder, at der er plads til en betydelig
vækst på ca. ½ pct. årligt i det offentlige forbrug, samtidig med at
det offentlige forbrug kommer til
at fylde en mindre del af BNP. Men
det forudsætter, at reformerne gennemføres.
Dette kapitel fokuserer på de tiltag
i DI’s 2025-plan, der har direkte betydning for de offentlige forbrugsudgifter (f.eks., sundhed, ældre
pleje, børnepasning, forsvar osv.).
Ud over at øge den private vækst og
holde styr på væksten i den offentlige sektor, er det vigtigt, at effektiviteten i den offentlige sektor øges
uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Det er en konstant opgave at sikre, at vi får så meget som muligt for
pengene i den offentlige sektor. En
effektiv offentlig sektor understøtter de private virksomheders konkurrenceevne, idet der alt andet
lige skal opkræves færre skatter til
at finansiere en mere effektiv offentlig sektor.
Digitalisering, konkurrenceudsættelse og effektiviseringer kan desuden bidrage til at løfte kvaliteten
af den offentlige service f.eks. gennem større kvalitet i sagsbehandlingen, udnyttelse af den nyeste
viden eller ved at frigøre midler til
andre prioriteringer.
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Samtidig med at den offentlige sektor skal fylde mindre og yde mere,
er det vigtigt at prioritere de offentlige udgifter bedre, så de skattefinansierede aktiviteter understøtter fremtidens vækst bedst muligt.
DI ønsker derfor, at 18½ pct. af de
primære udgifter skal gå til forskning, uddannelse og investeringer
i infrastruktur og digitalisering, jf.
kapitel 6.

Udfordring > Det offentlige
forbrug er for højt
I forhold til andre lande løses relativt mange opgaver i offentligt regi
i Danmark. Derfor fylder det offentlige forbrug også en meget stor
andel af vores økonomi. I 2017 udgjorde det offentlige forbrug i Danmark 25 pct. af BNP. Det er det
næsthøjeste niveau i OECD og væsentligt højere end gennemsnittet
blandt OECD-landene, hvor det of-

fentlige forbrug udgør knap 20 pct.
af BNP.

Forbrugsandelen er højere end i
tidligere årtier. Det offentlige forbrugs andel af BNP ligger stadig
højt i Danmark efter en meget stor
stigning i forbrugsandelen i nullerne. Udviklingen i forbrugsandelen
fra 2000 – 2010 afspejler dels en høj
vækst i det offentlige forbrug og
dels de meget store udsving i BNP i
perioden 2005 – 2009. Højkonjunkturen i 2004 – 2007 giver således et
fald i forbrugsandelen på trods af
høj vækst i det offentlige forbrug.
Og den voldsomme stigning i forbrugsandelen i 2009 afspejler både
en stor stigning i det offentlige forbrug og et stort fald i BNP.

Bedre udgangspunkt end i 2015.
Forbrugsandelen i 2025 er lavere i regeringens opdaterede
2025-forløb, end hvad der var skøn-
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net i Konvergensprogram 2015,
som var forløbet i DI’s første 2025plan fra efteråret 2015. Det skyldes
især, at regeringen nu indregner sin
ambition om en realvækst på 0,3
pct. i gennemsnit frem mod 2025.
Dertil kommer et ekstra løft som
følge af forsvarsforliget fra 2018, så
den samlede vækst i det offentlige
forbrug er sat til ca. 0,4 pct. om året
i gennemsnit frem til 2025. Det er
glædeligt, at regeringen planlægger
efter en mere afdæmpet vækst i det
offentlige forbrug. Men fremskrivningen må alligevel tolkes med forbehold, da der endnu ikke er politiske aftaler bag ambitionen om en
”basisvækst” på 0,3 pct. om året.
DI opfordrer Folketingets partier
til at bakke op om regeringens ambition. For der er brug for en bedre balance mellem den offentlige og
private sektor.

Danmark har verdens næststørste offentlige forbrug
Det offentlige forbrug i 2017, pct. af BNP
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Anm.: Gennemsnittet for OECD medtager
ikke Australien, Canada, Mexico, New Zealand og Tyrkiet pga. manglende data. Data
for Portugal, Israel, Japan, Chile, Sydkorea
og USA er fra 2016.
Kilde: OECD, Eurostat samt DI-beregninger.
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Det offentlige forbrug udgør for stor en andel af økonomien
Det offentlige forbrugs andel af BNP
Pct.
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Opdateret 2025-forløb
 Forløb i DI’s første 2025-plan fra
2015
Gennemsnit 1985 – 2000

Kilde: Regeringens opdaterede 2025-forløb,
august 2018, Danmarks Konvergensprogram
2015 (forløb i DI’s første 2025-plan) samt
Danmarks Statistik og DI-beregninger.
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Forbrugsandelen er på vej tilbage til det historiske niveau. Siden
2009 er forbrugsandelen gradvist
reduceret, og i regeringens opdaterede 2025-forløb er der udsigt til,
at forbrugsandelen falder yderligere frem mod 2025 til 24,2 pct. af
BNP, hvis regeringen kan finde opbakning til sit ønske om en basisvækst i det offentlige forbrug på 0,3
pct. i årligt. Det svarer omtrent til
det gennemsnitlige niveau i perioden 1985 – 2000, hvor det offentlige
forbrugs andel af BNP lå på godt 24
pct. af BNP.
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I forbindelse med finanskrisen
kom der stort fokus på det offentlige underskud og de offentlige
udgifter. Det stod klart, at det var
nødvendigt med en strammere styring af de offentlige udgifter – ikke
mindst i landets kommuner.

Sanktionsmekanismer har givet
bedre budgetdisciplin i kommunerne. Siden 2011 har den enkelte kommune risikeret en individuel sanktion, hvis kommunen selv
og kommunerne samlet overskred
rammerne i den årlige aftale om

kommunernes økonomi mellem KL og regeringen. I 2012 blev
sanktionsmekanismen skrevet ind
i budgetloven, som skal revideres
i den kommende folketingssamling. Siden sanktionen for budgetog regnskabsoverskridelser blev
gjort delvist individuel, er antallet af kommuner, der overskrider
budgettet, reduceret betydeligt.
I 2013 overholdt alle kommuner
på nær én budgetterne, mens 35
kommuner var i vanskeligheder
i 2015, hvilket især skyldes det
ekstraordinært store antal flygt-

Færre kommuner med budgetoverskridelse
Antal kommuner hvor regnskabet overstiger budgettet
Antal kommuner
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ninge, der kom til landet i sommeren 2015.
Der har været en tilvænningsperiode, hvor kommunerne har været
meget tilbageholdende med deres
udgifter, så serviceudgifterne har
ligget noget under det aftalte niveau. Men den sikkerhedsmargin
er indsnævret betydeligt, og i 2017
brugte kommunerne knap en mia.
kr. eller 0,4 pct. mindre end aftalt.
Det tyder på, at kommunerne har
vænnet sig til de nye regler og har
opbygget en god økonomistyring.
Omvendt har kommunerne systematisk overskredet både egne
budgetter og økonomiaftalen med
regeringen, når det kommer til anlægsudgifterne, som ikke er behæftet med tilsvarende individuelle
sanktioner.

Potentiale for mere konkurrence
om de offentlige opgaver. Konkurrence om de offentlige opgaver
giver kommunerne, regionerne og
staten sikkerhed for, at de får mest
mulig velfærd for skattekronerne.
Derudover er konkurrence om opgaverne og et styrket offentlig-privat samarbejde om de offentlige
opgaver et effektivt redskab til at
sikre løbende udvikling og inno-

vation i opgavevaretagelsen samt
overførsel af idéer fra den private
sektor til den offentlige. Uden konkurrence og et udbytterigt samarbejde med private virksomheder risikerer den offentlige sektor bl.a. at
få implementeret og ibrugtaget nye
innovative og nytænkende løsninger for sent, og den offentlige service kan dermed opleves som ineffektiv og utidssvarende.
Over de seneste år er der kun sket
en beskeden stigning i konkurrenceudsættelsen af de skattefinansierede opgaver. I gennemsnit skabte
den offentlige sektor konkurrence om 26,3 pct. af de offentlige udbudsegnede driftsopgaver i 2017.
Det gælder eksempelvis offentlige
serviceydelser som rengøring, affaldshåndtering, ejendomsvedligehold, kantinedrift og ældrepleje. På
tværs af både kommuner, regioner
og staten er der stor variation i andelen af konkurrenceudsatte opgaver, hvilket illustrerer et betydeligt
potentiale.

Stort potentiale alene i at konkurrenceudsætte tekniske opgaver og støttefunktioner. Kommunerne kan ifølge DI’s beregninger
opnå en konkurrenceudsættelse
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som nærmer sig 35 pct. alene ved
at øge konkurrenceudsættelsen af
tekniske opgaver og støttefunktionerne, så det svarer til omfanget i
de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mest 1.
Hvis kommunerne udbyder opgaver inden for de tekniske områder
svarende til best practice, øges den
samlede konkurrenceudsættelsesgrad til 29,6 pct. Det er en stigning
på 2,5 procentpoint i forhold til det
nuværende niveau. Såfremt kommunerne ligeledes øger konkurrenceudsættelsen af støttefunktionerne til best practice-niveauet, vil den
samlede konkurrenceudsættelse
stige til 32,9 pct. Hvis kommunerne
derimod konkurrenceudsættelser
opgaver svarende til best practice
på alle områder, herunder også de
borgernære områder, vil konkurrenceudsættelsen stige til 41,9 pct.
Med andre ord er der potentiale for
at øge kommunernes samlede konkurrenceudsættelse betydeligt alene ved at udbrede kommunernes
eksisterende erfaringer.

1

DI definerer best practice som gennemsnittet for de
10 kommuner, der inden for hver hovedkonto konkurrenceudsætter den største andel af de udbudsegnede
opgaver.

Målopfyldelse ved best practice
Konkurreceudsættelse (IKU) ved best practice efter opgave/område
Pct.
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DI’s mål > Mindre forbrugsandel og mere effektiv offentlig sektor
Danmark har brug for en mere effektiv offentlig sektor med høj
service og et lavere udgiftsniveau.
Konkret har DI opstillet følgende
målepunkter for 2025:
• De offentlige forbrugsudgifter
skal maksimalt udgøre 23½ pct.
af BNP.
• En effektivisering, digitalisering
og modernisering af den offentlige sektor skal frigøre mindst
20 mia. kr. og løfte service
oplevelsen.
Derudover ønsker DI, som nævnt,
at 18½ pct. af de offentlige udgifter
(ekskl. renteudgifter) går til udgiftsområder, der understøtter væksten
i fremtiden, dvs. forskning, uddannelse, infrastruktur og digitalisering, jf. kapitel 6.

Samme niveau som Frankrig og
Belgien. Hvis det offentlige forbrugs andel af BNP nedbringes til
23½ pct. af BNP, vil det svare til niveauet i Frankrig og Belgien, hvor
det offentlige forbrug udgjorde hhv.
23,6 pct. og 23,4 pct. af BNP i 2017.
I samme år var forbrugsandelen i
Tyskland på 19,5 pct. af BNP.

Moderniseringer frigør 20 mia.
kr. og løfter serviceniveauet. Den
offentlige sektor skal effektiviseres,
digitaliseres og moderniseres, så vi
sikrer, at vi får mest og bedst mulig
offentlig service for pengene. Det
stiller særligt krav til, at digitaliseringen bruges til at gøre borgerne
mere selvhjulpne samtidig med, at
serviceoplevelsen forbedres ved at
sætte borgernes og virksomhedernes behov i centrum. DI’s mål er at
frigøre 20 mia. kr. herfra i perioden
2015 – 2025.

Regeringen har frigjort 5½ mia.
kr. DI vurderer, at der siden 2015
er indgået konkrete politiske afta-

ler om at effektivisere den offentlige sektor med ca. 5½ mia. kr. For at
nå målet skal arbejdet fortsætte i et
lidt højere tempo, så der bliver effektiviseret for ca. to mia. kr. årligt i
årene 2019 – 2025. I DI’s plan føres
disse midler tilbage til den offentlige sektor.

En effektiv offentlig sektor på
alle niveauer. De 5½ mia. kr., som
der foreløbigt er truffet aftale om,
vedrører både stat, kommuner og
regioner. Regeringen og Kommunernes Landsforening har således
aftalt et effektiviserings- og moderniseringsprogram, der skal frigøre
én mia. kr. årligt i 2018 – 2020. Regeringen og Danske Regioner har
en aftale om, at regionernes indkøb
skal effektiviseres med 1½ mia. kr.
i perioden 2015 – 2020. Og endeligt
er det en del af forsvarsforliget fra
januar 2018, at der skal gennemføres effektiviseringer af forsvaret for
én mia. kr.

Fokus på regelforenkling, konkurrenceudsættelse og digitalisering. Samtidig har regeringen
igangsat en sammenhængsreform,
som ikke indeholder et samlet mål
for effektiviseringer. Regeringen
har dog i reformsporet om afbureaukratisering sat det mål, at afbureaukratisering og regelforenkling
i samarbejde med KL og Danske
Regioner skal frigøre fire mia. kr. til
kernevelfærden fra 2019 til 2022.
Derudover forventer regeringen, at
forenkling af lov om aktiv beskæftigelse kan bidrage til at frigøre op
imod 1.000 fuldtidsansatte i kommunerne.
Sammenhængsreformen kan samlet set bidrage til at sikre borgere
og virksomheder en bedre service
ved at sætte fokus på vigtige dagsordener, herunder at sikre mere tid
til kerneopgaver, bedre styring på
tværs af sektorer, udnyttelse af nye
teknologier og digitale velfærdsløsninger samt bedre ledelse i den
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offentlige sektor. Regeringen har
desuden aftalt med KL og Danske
Regioner, at flere udbudsegnede
opgaver skal konkurrenceudsættes, dog uden at der er aftalt konkrete måltal. Derudover må man
forvente, at der løbende bliver realiseret effektiviseringsgevinster i
takt med, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi implementeres
fra 2016 – 2020.

DI’s løsninger > Lav forbrugsvækst, øget konkurrenceudsættelse, digitalisering
og effektivisering
Det er en bunden opgave hele tiden at sikre, at vi får mest muligt
ud af de mange penge, som Danmark bruger i den offentlige sektor.
Samtidig skal der hele tiden være
fokus på balancen mellem den offentlige og den private sektor. Derfor anbefaler DI stramme rammer
for væksten i det offentlige forbrug
og at den offentlige sektor løbende
effektiviseres, digitaliseres og moderniseres.
DET OFFENTLIGE FORBRUGS
ANDEL AF BNP SKAL REDUCERES

Udgiftsstop frem til 2025. DI foreslår, at der som udgangspunkt – og i
fravær af nye reformer – planlægges
efter, at de reale udgifter til det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger) holdes uændrede frem mod
2025 (realt udgiftsstop)2. Det vil
nedbringe den offentlige forbrugsandel til ca. 23,6 pct. af BNP i 2025
og dermed i store træk indfri DI’s
mål.
Nedsæt udgiftskommission. Målet om en begrænset realvækst kan
understøttes ved eksempelvis at

2

 ålet gælder realvæksten i udgifterne til det offentlige
M
forbrug, dvs. realvæksten i det offentlige forbrug
efter den inputbaserede metode. Nationalregnskabet
opgør realvæksten i det offentlige forbrug efter den
outputbaserede metode, hvilket inkluderer et bidrag
fra produktiviteten.
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nedsætte en udgiftskommission,
som kan gennemtrawle de offentlige budgetter for at finde udgiftsposter, der ikke længere opfylder
det oprindelige formål eller af andre grunde, f.eks. på grund af bedre
regulering eller digitalisering, kan
nedskaleres uden at mindske den
private vækst.

Fasthold budgetloven og sanktionsmekanismer. Samtidig er det
væsentligt at fastholde budgetloven
og de tilhørende sanktionsmekanismer for kommunerne og regionerne.
Meget tyder på, at budgetloven og
de tilhørende sanktionsmekanismer har været et godt redskab til
at holde styr på de offentlige udgifter og sikre en bedre økonomistyring i den offentlige sektor og ikke
mindst i kommunerne. Derfor er
det også vigtigt at holde fast, når
loven snart skal revideres, så de senere års gode udvikling i styringen
af den offentlige økonomi kan fastholdes.

DI’S FORSLAG DER SIKRER LAVERE FORBRUGSANDEL
OG EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

>> Lavere forbrugsandel
•

Realvæksten i det offentlige forbrug skal som udgangspunkt være nul i perioden 2019 – 2025. Det sikrer en forbrugsandel på ca. 23½ pct. af BNP.

•

Hvis de øvrige forslag i DI’s 2025-plan gennemføres, så der kommer yderligere gang i den private vækst, kan realvæksten i det offentlige forbrug dog
hæves til ½ pct. i gennemsnit pr. år i perioden 2019 – 2025.

•

Budgetloven og tilhørende sanktionsmekanismer skal fastholdes i forbindelse med revision af budgetloven i folketingsåret 2018/2019.

>> Konkurrenceudsættelse
•

Konkurrenceudsættelsen af de udbudsegnede opgaver i den offentlige
sektor skal øges til mindst 35 pct. i 2025.

•

Gennemfør en systematisk opfølgning på, om de enkelte ministerier, styrelser mv. overholder statens udbudspolitik og udbyder alle udbudsegnede
opgaver.

•

Forpligt kommuner, regioner og statslige myndigheder til at udarbejde flerårige udbudsstrategier for at styrke det strategiske arbejde med konkurrenceudsættelse af driftsopgaver.

•

Iværksæt en generel, systematisk og formaliseret opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger.

•

Arbejd løbende på at sikre et godt og tillidsfuldt samspil mellem den private
og offentlige sektor omkring al offentlig it-drift og -udvikling.

>> Digitalisering og modernisering af den offentlige sektor
•

Etabler en digital omstillingsfond på 15 mia. kr., som skal finansiere og
fremme den digitale omstilling af den offentlige sektor frem mod 2025.

•

Fastsæt prioriterede og ambitiøse mål for den digitale omstilling af samfundet og for en øget automatisering af den offentlige forvaltning, der
understøtter en effektiv ressourceudnyttelse i det offentlige og optimerer
kvaliteten af de offentlige serviceydelser. Det kan f.eks. ske ved at sætte
tidsfrister for afgørelser og øget automatisering af sagsbehandling ved brug
af nye teknologier.

•

Nedsæt permanent samarbejdsforum, der løbende behandler rammerne for
udvikling og indkøb af digitale og teknologiske løsninger, der kan løfte den
offentlige opgavevaretagelse lige fra administrative it-løsninger til sundhedsteknologiske løsninger inden for sundhed og pleje.

Reformer kan give plads til højere realvækst. Ud over en stram
styring af de offentlige udgifter, anbefaler DI en lang række reformer,
der løfter væksten i den private sektor. Hver gang, der gennemføres reformer, der løfter væksten i den
private sektor, skabes der plads til
en højere realvækst i det offentlige
forbrug. DI’s reformer og tiltag, der
er vedtaget siden 2015, øger samlet
set BNP med 133 mia. kr., og det er
naturligt, at en del af den velstandsstigning kommer til udtryk i flere
midler til offentlig service – f.eks.
ved at sikre uddannelser i verdensklasse og gennem nye og bedre behandlinger i sundhedsvæsenet.

DI’s plan muliggør et serviceløft
på knap en pct. om året. Hvis alle
tiltagene i DI’s plan gennemføres,
bliver der plads til en realvækst i
det offentlige forbrug (ekskl. af-
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skrivninger) på godt ½ pct. årligt
i 2019 – 2025, jf. kapitel 2. Derudover skal en effektivisering, digitalisering og modernisering af den
offentlige sektor frigøre 20 mia.
kr., som kan tilbageføres til den offentlige sektor og dermed bidrage
til et yderligere løft i den offentlige service. Med DI’s mål for offentlige effektiviseringer kan der
skabes plads til, at servicen løftes
med yderligere 0,4 procentpoint,
så den samlede vækst i den offentlige service kan komme op på

knap en pct. i gennemsnit pr. år i
2019 – 2025.

Plads til både privat og offentlig
vækst i DI’s plan. Hvis alle reformer i DI’s 2025-plan gennemføres,
vil den private vækst nå op på 21/4
pct. årligt. Sammen med en forbrugsvækst på ½ pct. årligt giver det
en forbrugsandel i 2025 på 23,4 pct.
af BNP. Dermed opfyldes målet om,
at forbrugsandelen maksimalt må
være 23½ pct. af BNP i 2025. Forbrugsandelen når ikke helt op til
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Den offentlige sektor skal konkurrenceudsætte flere opgaver
Konkurrenceudsættelsesgrad i den offentlige sektor (IKU)
Pct.
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grænsen, idet den mulige vækst i det
offentlige forbrug yderligere er begrænset af kravet om, at den offentlige saldo skal være i balance i 2025.
DET OFFENTLIGE SKAL EFFEKTIVISERES, DIGITALISERES OG MODERNISERES

Det er et helt centralt element i en
ansvarlig økonomisk politik at sørge for, at vi får mest muligt ud af de
betydelige midler, som afsættes til
den offentlige sektor i Danmark.
DI mener, at der er et stort effektiviserings- og optimeringspotentiale ved en gennemgående fornyelse af den offentlige sektor, service
og opgavevaretagelse gennem øget
automatisering og anvendelse af
nye teknologier. En anvendelse der
kun lykkes med tæt inddragelse af
erhvervslivet og nogle udviklingsog indkøbsrammer, der fordrer udvikling og innovative markedsløsninger.

Fastsæt konkrete måltal for konkurrenceudsættelse. DI har igennem flere år talt for at genindføre et politisk fastsat måltal for den
offentlige sektors konkurrenceudsættelse. Konkret har DI siden
2015 anbefalet, at der fastsættes en
målsætning om 45 pct. af de udbud-
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segnede opgaver konkurrenceudsættes i 2025. Regeringen foreslog i
et udspil fra maj, at stat og kommuner skal konkurrenceudsætte 35
pct. af de udbudsegnede opgaver i
2025, mens regionerne skal sende
25 pct. i udbud. I aftalerne om henholdsvis kommunerne og regionernes økonomi har Regeringen aftalt
med KL og Danske Regioner, at flere udbudsegnede opgaver skal konkurrenceudsættes, dog uden at der
er aftalt konkrete måltal.

Konkurrenceudsæt mindst 35
pct. af de offentlige driftsopgaver i 2025. DI mener, at det er realistisk at øge konkurrenceudsættelsen yderligere og anbefaler derfor,
at konkurrenceudsættelsen af de
udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor samlet set skal øges
til mindst 35 pct. i 2025. Nedjusteringen af DI’s målsætning skal ses
i lyset af de svage stigninger i konkurrenceudsættelsen de senere år,
og at det derfor ikke længere anses
for realistisk at nå 45 pct. i 2025.
En samlet konkurrenceudsættelse i
den offentlige sektor på mindst 35
pct. vil betyde, at staten, regionerne
og kommunerne i 2025 mindst skal
konkurrenceudsætte opgaver for
godt 40 mia. kr. mere. Kommunerne kan som nævnt konkurrenceudsætte næsten 35 pct. ved alene at

udbyde flere opgaver inden for de
tekniske områder og støttefunktionerne svarende til den eksisterende praksis i de 10 kommuner, der
konkurrenceudsætter mest. Der er
således kun tale om, at kommunerne skal konkurrencesætte opgaver,
som flere andre kommuner allerede har konkurrenceudsat og opnået erfaringer med.

Øget konkurrenceudsættelse kan
frigøre mere end fire mia. kr. DI
skønner, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst på godt fire mia.
kr. frem mod 2025 ved at indfri DI’s
mål om mindst 35 pct. konkurrenceudsættelse. Det antages, at konkurrenceudsættelse i gennemsnit
medfører en effektiviseringsgevinst
på mindst 10 pct. Det kan betragtes
som et konservativt skøn, idet den
offentlige sektor historisk har opnået besparelser på gennemsnitligt
15 pct., når en opgave konkurrenceudsættes. Besparelserne varierer
dog på tværs af cases og områder.
For at understøtte målsætningen
om, at mindst 35 pct. at de udbudsegnede opgaver bliver konkurrenceudsat i 2025 foreslår DI, at der tages en række supplerende initiativer.

Følg systematisk op på overholdelsen af statens udbudspolitik.
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Ifølge statens udbudspolitik skal
alle udbudsegnede opgaver, som
eksempelvis rengøring, kantinedrift, rekruttering og it-drift, konkurrenceudsættes med passende
mellemrum. Der er imidlertid ingen opfølgning på, om de statslige
institutioner reelt får udbudt de udbudsegnede opgaver. For at sikre at
statens udbudspolitik overholdes,
foreslår DI, at der gennemføres en
systematisk opfølgning på, om det
reelt sker.

Styrk offentlige myndigheders
strategiske arbejde med konkurrenceudsættelse. Strategisk brug
af konkurrenceudsættelse samt tilstrækkelige og opdaterede kompetencer hos medarbejderne bidrager
til at opnå flere positive effekter,
herunder effektiviseringer, kvalitetsforbedringer, bedre kontraktstyring og innovation i opgavevaretagelsen. Derfor foreslår DI, at
kommuner, regioner og statslige
myndigheder forpligtes til at udarbejde flerårige udbudsstrategier for
udbud af driftsopgaver med kvantificerbare målsætninger.

Opkvalificer medarbejderne i
kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger. En analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde
har tidligere vist, at offentlige myndigheder opnår en række positive
effekter, når de opruster på udbudsområdet. Hvis kommunerne skal
opnå flere positive effekter, herunder effektiviseringer, kvalitetsforbedringer, bedre kontraktstyring
og innovation i opgavevaretagelsen mv., er der behov for at sikre,
at medarbejderne har tilstrækkelige og opdaterede kompetencer. DI
foreslår derfor, at der sker en generel, systematisk og formaliseret
opkvalificering og efteruddannelse
af medarbejderne i kommunernes
indkøbs- og udbudsafdelinger, så
det sikres, at den enkelte kommune råder over de nødvendige indkøbs- og udbudskompetencer.
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TRE MOONSHOTS FRA DI’S DIGITALISERINGSPANEL*

>> Gør det offentlige til digital first mover
•

Det offentlige skal være katalysator for innovation og vækst ved konstant
at efterspørge og afprøve den nyeste teknologi samt sikre en tidssvarende
regulering.

>> Borgere og virksomheder skal opleve lynhurtig offentlig
service
•

Gentænk hele forretningsmodellen for det offentlige gennem automatisering
af sagsbehandlingen og intelligent udnyttelse af de stadig større mængder
offentlige data.

>> Offentlige medarbejdere skal alene bruge tiden på deres
kerneopgaver
•

Anvendelse af digitalisering og teknologi skal sørge for, at offentlige medarbejdere bruger arbejdstiden på deres kerneopgaver. Det kan bl.a. ske ved at
simplificere og automatisere registreringer og dokumentation

*Som en del af DI’s Digitaliseringsindsats 2016 – 2018 blev der nedsat et Digitaliseringspanel bestående af topledere fra både det offentlige og det private.
Panelet offentliggjorde en række bud på, hvordan Danmark kan høste gevinsterne ved styrket anvendelse af digitalisering og teknologi i samfundet, og kom
herunder med tre moonshots for ”En radikal forandret digital forvaltning”.

Digitalisering og smartere anvendelse af teknologi i den offentlige
sektor. Digitalisering er en stærk
forandringskraft, når det kommer
til at effektivisere, modernisere og
øge produktiviteten. Der er fortsat store potentialer for udnyttelse af de teknologiske muligheder
til både at sikre en effektiv offentlig forvaltning og løfte kvaliteten
af velfærdsydelserne. Dette gælder
i forhold til traditionelle, administrative ydelser, der i højere grad
kan automatiseres, men også inden
for f.eks. sundheds-it, undervisning, miljøteknologi og smart city
løsninger, hvor smartere anvendelse af teknologi kan højne livskvaliteten, optimere vores miljøregnskab eller bare gøre dagligdagen
nemmere for mange mennesker
uden øget ressourcetræk.

Sæt Moonshots – ambitiøse mål
for digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitalisering er i stigende grad højt på den politiske
dagsorden, men der er behov for
nye, meget ambitiøse mål, der skal

sætte retningen for en langt mere
effektiv, innovativ og brugervenlig
offentlig service og velfærd, hvor de
offentlige medarbejdere kan bruge deres tid på kerneopgaverne, og
hvor borgere og virksomheder kan
opleve en tidssvarende og optimal
offentlig service.

Prioritér samfundets digitale omstilling – i tæt dialog med det
private. Med ambitiøse mål for
digitalisering af de store velfærdsområder kan man fremme udviklingen af mere effektive og brugervenlige offentlige services og
samtidig understøtte realiseringen
af det erhvervs- og eksportmæssige
potentiale, der ligger i offentlig digitalisering.
Der bør etableres en digital omstillingsfond eller pulje, hvortil der
frem mod 2025 samlet set prioriteres 15 mia. kr., jf. kapitel 6. Midlerne udmøntes i forbindelse med de
årlige finanslovsforhandlinger til
investeringer i den digitale omstilling af den offentlige sektor.
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Som en del af arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor foreslår DI, at det offentlige skal invitere folk fra start-up-miljøet til at
udfordre og gentænke de offentlige
tjenester. Derudover skal der nedsættes et permanent samarbejdsforum mellem erhvervslivet og det
offentlige, som skal sikre input fra
og dialog med erhvervslivet vedrørende udvikling og indkøb af offentlige, digitale løsninger.
Digital omstillingsfond kan frigøre mere end seks mia. kr. DI vurderer, at investeringerne som følge
af den digitale omstillingsfond kan
frigøre godt seks mia. kr., som kan
omsættes til bedre service i den offentlige sektor ved f.eks. at give den
offentligt ansatte mere tid til kerneopgaven. DI’s estimat forudsætter,
at de konkrete investeringer, som
finansieres af omstillingsfonden,
kan betale sig selv tilbage i form af
identificerede effektiviserings- og
kvalitetsløftsgevinster inden for ca.
seks år.

Effekt af DI’s forslag >
Forbrugsandelen falder med
0,8 procentpoint
Med DI’s samlede politiske plan falder det offentlige forbrugs andel af
BNP med 0,8 procentpoint til 23,4
pct. af BNP i 2025. Dermed bliver
DI’s mål om en forbrugsandel på
maksimalt 23½ pct. af BNP opfyldt.
Med DI’s forslag til reformer vil
BNP blive løftet så meget, at der er
plads til at øge realvæksten i det offentlige forbrug til ½ pct. samtidig
med, at forbrugsandelen reduceres.

Effektiviseringer for 13 mia. kr.
Effektiviseringer af den offentlige
sektor påvirker ikke forbrugsandelen, da de frigjorte midler bliver
tilbageført til den offentlige sektor.
Øget konkurrenceudsættelse og digitalisering af den offentlige sektor
skønnes i alt at bidrage med effektiviseringer for knap 13 mia. kr. ud
over det, som allerede er vedtaget
med aftalen mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening om
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et effektiviserings- og moderniseringsprogram. Samtidig bidrager
de øvrige tiltag i DI’s plan med effektiviseringer for knap to mia. kr.
Samlet set opfyldes DI’s målsætning om, at den offentlige sektor
skal effektiviseres for mindst 20
mia. kr. frem mod 2025.

Lavere udgifter til overførselsindkomster reducerer udgiftsandelen
yderligere. Reduktionen i forbrugsandelen indebærer et tilsvarende
fald i udgiftsandelen (de samlede
offentlige udgifter ekskl. renteudgifter som andel af BNP). Derudover reducerer de øvrige tiltag i DI’s
2025-plan udgiftsandelen med
yderligere to pct. af BNP, hvilket
er nettovirkningen af højere BNP,
et fald i udgifter til overførselsindkomster (som følge af DI’s skatteog arbejdsmarkedsreformer) og en
stigning i udgifterne til offentlige investeringer og subsidier (som følge
af flere midler til forskning, infrastruktur og digitalisering samt pulje
til klimaaftale, jf. kapitel 6).

Effekt af DI’s tiltag
Samlet forbrugstryk
(pct. af BNP)

Offentlig modernisering
(mia. kr.)

Ændring siden DI’s første 2025-plan fra 2015

-1,3

5,6

Effekt af tiltag i kapitel 4

-0,1

12,7

Reduceret vækst i det offentlige forbrug

-0,6

-

Effektiviseringer af den offentlige sektor

0,0

12,7

Heraf:
– Øget konkurrenceudsættelse

4,3

– Digitalisering af den offentlige sektor

6,3

– Øvrige effektiviseringer og omlægning af opgaver

2,1

Plads til løft i offentligt forbrug, hvis de øvrige politiske tiltag
gennemføres (lavere skatter, højere arbejdsudbud mv.)(1

0,6

-

Effekt af øvrige tiltag i DI’s 2025-plan

-0,8

1,7

Samlet effekt af DI’s 2025-plan og ændringer siden 2015

-2,2

20,0

DI’s målsætning

-2,0

20,0

≤ 1)Det løft i det offentlige forbrug, der er muligt med en forbrugsandel på maksimalt 23½ pct. af BNP i 2025, balance på den offentlige saldo og samtidig opfylder DI’s målsætning om løft i den private beskæftigelse på 120.000. Anm.: Summer kan afvige på grund af afrunding. Kilde: DI-beregninger.
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TILSTRÆKKELIG
ARBEJDSKRAFT
I VERDENSKLASSE
Resumé > Danmarks velstand afhænger af, at danske virksomheder
kan få dygtige medarbejdere. Efterspørgslen efter nye medarbejdere
har været stigende gennem en længere periode, og frem mod 2025 bliver der brug for endnu flere hænder og hoveder. DI’s mål er, at der skal
gennemføres reformer, der øger arbejdsstyrken med mindst 100.000
fuldtidspersoner. Det skal blandt andet ske ved at få flere fra passiv
forsørgelse i beskæftigelse, forbedre integrationen og gøre det lettere
for velkvalificerede udenlandske medarbejdere at komme til Danmark.
Samtidig skal der ske ændringer på uddannelsesområdet, så flere målretter deres uddannelse mod arbejdsmarkedets behov.

end halvdelen faglærte. Især elektrikere, industriteknikere, værktøjsmagere og smede er svære at
finde, men også ingeniører, it-specialister og andre med dybere teknologiske kompetencer, som kræver et højere uddannelsesniveau, er
i høj kurs.

Indledning > Dygtig og
motiveret arbejdskraft øger
velstanden

ARBEJDSUDBUDDET STIGER
IKKE NOK

Efter mere end fem år med konstant beskæftigelsesfremgang i de
private virksomheder er beskæftigelsen på sit højeste nogensinde.
Samtidig er ledigheden faldet og er
nu nede på fire pct. af arbejdstyrken. Fremgangen har styrket velstanden for både borgere, virksomheder og samfund.
Men udviklingen har også skabt
et stigende pres på arbejdsmarkedet. Virksomhederne har fået sværere ved at finde de medarbejdere,
de har brug for. Næsten fire ud af
ti virksomheder, som det seneste
år har ledt efter nye medarbejdere,
har rekrutteret forgæves. Manglen
på medarbejdere er i dag så omfattende, at hver tiende virksomhed
oplever at miste ordrer.

Adgangen til dygtige medarbejdere er afgørende for at drive
virksomhed i Danmark. Når virksomhederne ikke kan finde de nødvendige medarbejdere, kan det betyde, at de må takke nej til ordrer

eller må opgive at udvide produktionen. Det koster vækst, arbejdspladser og i sidste ende midler til at
investere i vores fælles velfærd.
Derfor er det vigtigt at gennemføre arbejdsmarkedsreformer i god
tid, så arbejdsudbuddet kan følge
med den stigende efterspørgsel.
Arbejdsmarkedsreformer, der øger
arbejdsstyrken, kan samtidig skabe
det økonomiske råderum, som er
nødvendigt for at kunne investere i
vores fælles fremtid og velstand.
Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om antallet af ledige hænder
og hoveder.
For at virksomhederne kan konkurrere internationalt, skal arbejdskraften være i verdensklasse
og af den rigtige slags. Det stiller
krav om et toptunet uddannelsessystem, der uddanner og efteruddanner til virksomhedernes behov.
Rekrutteringsudfordringerne gælder særligt faglærte. Blandt de virksomheder, som i 2017 oplevede at
rekruttere forgæves, søgte mere

Udfordring > Virksom
hederne mangler dygtige
hænder og hoveder

Beskæftigelsesfremgangen er, ud
over et fald i antallet af ledige, båret af, at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet samt af en
stigning i antallet af udenlandske
medarbejdere. Fra april 2013 til
december 2017 steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 180.000
personer. Heraf er 57.000 danske
statsborgere over 60 år og 69.000
er udenlandske statsborgere. Samlet står danske statsborgere, der er
fyldt 60 år og udlændinge for 70
pct. af beskæftigelsesstigningen.
DI forventer, at beskæftigelsen i løbet af 2018 og 2019 vil stige med
yderligere 67.000 personer. Der
ventes en svagt faldende ledighed,
en yderligere tilgang af udenlandske medarbejdere og en fortsat
beskæftigelsesstigning for danske
statsborgere over 60 år som følge
af den stigende efterløns- og pensionsalder.
Omvendt er der udsigt til svagt faldende beskæftigelse for danskere
under 60 år. Det hænger sammen
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Beskæftigelsesfremgangen trækkes af ældre, udlændinge og ledige
Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, april 2013 – december 2017
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med den demografiske udvikling i
Danmark, hvor antallet af danske
statsborgere under 60 år er faldende som følge af et lavt fertilitetsniveau gennem en længere periode.
Samlet ventes grupperne at bidrage
med et beskæftigelsesløft på 49.000
personer. Tilbage står derfor, at der
mangler ca. 18.000 personer, hvis
beskæftigelsen skal kunne stige i
det forventede omfang. Det understreger vigtigheden af, at der skal
være tilstrækkelig med arbejdskraft. Der er behov for initiativer
nu, der øger arbejdsudbuddet frem
mod 2025.

Udlændinge

Fald i ledighed

FÆRRE LEDIGE – MEN FLERE
LÆNGERE VÆK FRA ARBEJDS
MARKEDET

Færre på offentlig forsørgelse.
Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet har bidraget til, at antallet af offentligt forsørgede er faldet.
Men mens antallet af ledige er faldet med ca. 47.000 fuldtidspersoner siden 2010, er antallet af personer på kontanthjælpslignende
ydelser (uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse),
der ikke er vurderet klar til et job,
steget med 19.000 fuldtidspersoner.

Der er i dag næsten 134.000 personer på kontanthjælpslignende
ydelser i Danmark. Heraf står kun
omkring hver fjerde til rådighed for
arbejdsmarkedet.

I dag skal unge på uddannelseshjælp ikke søge job. Siden 2010
er antallet af unge på kontanthjælpslignende ydelser steget med
1.000 fuldtidspersoner, men antallet af unge, der ikke står til rådighed
for arbejdsmarkedet er steget med
næsten 12.000 fuldtidspersoner. I
dag er der tæt på 40.000 unge, der
ikke mødes med et krav om at skul-

Flere ikke jobparate kontanthjælpsmodtagere
Modtagere af offentlig forsørgelse i alderen 16 – 64 år i 2010 og 2017 fordelt på ydelser, 1.000 fuldtidspersoner

<
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Dagpengemodtagere
Ledige, kontanthjælp mv.
 Ikke jobparate kontanthjælp mv.,
fyldt 30 år
 Ikke jobparate kontanthjælp mv.,
under 30 år
Andre off. forsørgede

2017

Anm.: SU og efterløn er ikke medtaget
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Kilde: Jobindsats.dk og DI-beregninger.
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Lav tilknytning til arbejdsmarkedet for flygtninge og deres familier
Beskæftigelsesfrekvenser for de 16 – 64-årige, på tværs af herkomst, 2016
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le ud på en arbejdsplads. Det skyldes overvejende reformen for unge
kontanthjælpsmodtagere, der trådte i kraft 1. januar 2014. Unge under 30 år, der ikke har gennemført
en
erhvervskompetencegivende
uddannelse, modtager uddannelseshjælp og skal have en indsats,
der gør, at de kan påbegynde en uddannelse.

Mange på uddannelseshjælp ville have mere gavn af et arbejde.
Mange af de unge, der modtager
uddannelseshjælp, har allerede

EU/EØS
borgere

Andre
Personer med
familiesammenførte dansk oprindelse

forsøgt sig med uddannelse uden
held og kunne i stedet have gavn af
at komme ud på en arbejdsplads,
blive modnet og få en klarere fornemmelse af, hvilken retning deres karriere skal have. Næsten
hver femte af de unge uddannelseshjælpsmodtagere har afbrudt
en uddannelse i løbet af det seneste år. I løbet af et år er det blot ti
pct. af de unge, der er vurderet uddannelsesparate, der påbegynder
en uddannelse. Langt flere – omkring 50 pct. – overgår faktisk til
beskæftigelse.

Er man ung og er kommet til landet
inden for de seneste syv år, modtager man i stedet integrationsydelse. Her er det syv ud af ti, der er
vurderet jobparat – unge, der i udgangspunktet burde have dårligere
forudsætninger for at træde ind på
arbejdsmarkedet, end de unge med
dansk baggrund.

Indvandrerne er overrepræsenteret på offentlig forsørgelse.
En stor andel af indvandrerne har
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Omkring 56 pct. af de

60.000 færre med dansk oprindelse frem mod 2025
Ændring i den 16 – 66 årige befolkning målt i forhold til 2018
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16 – 64 årige indvandrere er i beskæftigelse mod 76 pct. for 16 – 64
årige med dansk oprindelse. Især
kvinderne har svært ved at komme
i job. Selv efter en årrække i landet
er der mange, der endnu ikke kan
tale det danske sprog, og som aldrig har haft et job på det danske
arbejdsmarked. Det er dyrt både
for samfundet, den enkelte og ikke
mindst deres børn. Blandt dem, der
er kommet hertil som flygtninge, er
færre end 30 pct. i beskæftigelse.
Siden 1980 er antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark
i de erhvervsaktive aldre mere end
femdoblet. Fra at udgøre tre pct. af
befolkningen, udgør indvandrere
og efterkommere i dag 15 pct. af befolkningen mellem 16 – 66 år.
Den udvikling ventes at fortsætte
frem mod 2025. Mens antallet af
personer med dansk oprindelse i
alderen 16 til 66 år ventes at falde
med 62.000 personer, ventes antallet af indvandrere og efterkommere at stige med 105.000. Hvis ikke
beskæftigelsesniveauet hæves for
især indvandrerne, vil hver tredje
i alderen 16 – 64 år, der hverken er
i job eller uddannelse i 2025, være
indvandrer eller efterkommer.

Indvandrerne fylder meget i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.
Omkring 30 pct. af de nuværende
77.000 kontanthjælpsmodtagere
er indvandrere. Det samme gælder
blandt de 34.000 kontanthjælpsforløb, der har varet mere end tre år.
Her står indvandrerne for 11.000 af
forløbene.
Med kontanthjælpsloftet og krav
om mindst 225-timers årlig beskæftigelse for at modtage fuld kontanthjælp er incitamentet til at påtage
sig et job blevet styrket. De seneste
12 måneder er antallet af personer,
der modtager kontanthjælp, faldet
med knap 9.000 personer. Med den
positive udvikling på arbejdsmarkedet er der gode muligheder for at
rykke endnu flere kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet – både personer med dansk
og anden etnisk baggrund.
FLERE NYTILKOMNE FLYGTNINGE
I BESKÆFTIGELSE

Fra midten af 2014 og frem til udgangen af 2015 kom historisk mange flygtninge til Europa. Det kunne
også mærkes i Danmark. I 2015 fik
knap 11.000 flygtninge opholdstilladelse i Danmark.

Den stigende tilgang af flygtninge
betød, at antallet af offentligt forsørgede flygtninge, der blev omfattet af integrationsindsatsen, steg fra
5.100 til 18.530 fra januar 2014 til
januar 2016.

En ny integrationsindsats. Flygtningene har, historisk set, haft
meget svært ved at få fodfæste på
arbejdsmarkedet. Det var derfor
nødvendigt at se på, hvordan man
kunne skabe en bedre indsats for
de nytilkomne flygtninge. Resultatet var trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra marts 2016,
hvor rammerne blev sat for en ny
integrationsindsats med fokus på
vejen til job allerede fra første dag.
Hvor flygtninge og familiesammenførte tidligere først og fremmest
skulle lære dansk, skal de nu tidligt
og oftere ud på virksomhederne og
herigennem lære arbejdsmarkedet,
sproget og kulturen at kende.
Med aftalen kom også integrationsgrunduddannelsen (IGU), der giver virksomhederne mulighed for
at ansætte en flygtning i to år til en
lærlingeløn, mens flygtningen lærer sproget og modtager faglig opkvalificering.

Langt flere flygtninge opnår beskæftigelse
Beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, april 2010 – april 2018
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Der er sket en synlig udvikling i
integrationsindsatsen siden trepartsaftalen blev indgået. I dag
kommer langt flere af flygtningene ud på en virksomhed. Omkring
hver tredje, der er omfattet af integrationsprogrammet, kommer
hver måned ud på en virksomhed
i enten virksomhedspraktik eller
løntilskud. Samtidig mødes flygtningene nu med krav om jobsøgning, og om at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I maj
2018 blev 74 pct. af personerne i
integrationsprogrammet vurderet
jobparate, mens den andel kun var
på seks pct. i marts 2016.

Der er også blevet taget godt
imod IGU’en, hvor der siden ordningens start i juli 2016 er oprettet
mere end 1.500 forløb.
Indsatsen har givet tydelige resultater. Fra april 2016 til april 2018 er
antallet af flygtninge i beskæftigelse mere end fordoblet fra ca. 5.700 i
april 2016 til ca. 14.200 i april 2018.
I 1.kvt. 2018 var 38 pct. af flygtningene i beskæftigelse efter tre år i
landet. Det er især kvinderne, der
fortsat halter efter. Mens 47 pct. af
mændene er i beskæftigelse efter

tre år i landet, er det kun 15 pct. af
kvinderne.
DER ER BRUG FOR UDENLANDSKE
MEDARBEJDERE

Udenlandske medarbejdere er
uundværlige for virksomhederne. I dag er over 200.000 udenlandske statsborgere beskæftiget i
Danmark. De udenlandske medarbejdere udgør omkring ni procent
af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse og er en fast bestanddel
af medarbejderstaben på mange
virksomheder.
Mere end to ud af tre af de udenlandske medarbejdere kommer fra
andre europæiske lande, og omkring 30 pct. kommer fra Østeuropa. Beregninger fra Finansministeriet viser, at det gennemsnitlige
nettobidrag til statskassen for indvandrere fra EU/EØS-medlemslande årligt udgør 20.000 kr. For
indvandrere med et arbejdsrelateret opholdsgrundlag er det gennemsnitlige nettobidrag helt oppe
på 84.000 kr. årligt1.

1

Finansministeriet: ”Indvandreres nettobidrag til de
offentlige finanser i 2015”, februar 2018
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Så det er også en klar gevinst for
samfundet, når kompetente udenlandske medarbejdere hentes til
landet.
En analyse fra DI2 viser, at de indvandrere, der har erhverv som opholdsgrundlag samt indpendling
af udenlandsk arbejdskraft til Danmark bidrager med ca. 19½ mia. kr.
til de offentlige finanser i 2025. Beregningerne tager højde for de omkostninger, der er ved, at indvandrerne og medfølgende familie har
brug for services fra det offentlige.
Til sammenligning vurderer DI, at
det finanspolitiske råderum udgør
27 mia. kr. i 2025, jf. kapitel 2.
Råderummet afhænger dermed i
høj grad af, at vi fortsat er i stand
til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Eller sagt på
en anden måde: vi ville mangle 19½
mia. kr. til politiske prioriteringer,
hvis der i 2025 ikke var nogen udlændinge i Danmark med henblik
på at arbejde.

2

DI: ”Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft”, maj 2018

Flere udlændinge arbejder i Danmark
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab, 2010 – 2017
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For udenlandske statsborgere uden
for EU, der vil til Danmark for at
arbejde, er beløbsordningen den
mest anvendte ordning. For personer, der er i Danmark, via beløbsordningen er det årlige nettobidrag
ifølge beregninger fra Finansministeriet næsten 300.000 kroner pr.
person.
Selv om beløbsordningen entydigt
er en god forretning for Danmark,
er der desværre i de seneste år blevet gennemført stramninger af ordningen. Først blev beløbsgrænsen
hævet, og senest er reglerne for anvendelse af beløbsordningen blevet
mere besværlige. Blandt andet med
et krav om, at løn skal udbetales til
en dansk bankkonto.
Hertil kommer, at der er indført
deltagerbetaling for sprogundervisning i dansk for udenlandske arbejdstagere m.fl. Det kan løbe op
i en samlet udgift på 12.000 kr. pr.
person og udgør derfor en betragtelig barriere for de personer, der ønsker at blive bedre til dansk.
UDDANNELSESVALG MATCHER IKKE
BEHOVET FOR ARBEJDSKRAFT

Virksomhederne har brug for medarbejdere med de rette kompeten-

cer, men mange virksomheder har
problemer med at rekruttere medarbejdere inden for især det tekniske område. Der er en ubalance
mellem arbejdskraftbehovet og de
færdiguddannede.
Udfordringerne er forskellige på de
enkelte uddannelsesniveauer. Stadig flere unge vælger en videregående uddannelse. Det er positivt,
men valget af hvilke uddannelser,
de unge tager, stemmer ikke overens med efterspørgslen på det private arbejdsmarked. På erhvervsuddannelserne falder antallet af
nye faglærte, så vi i dag uddanner
langt færre end det antal faglærte medarbejdere, som forlader arbejdsmarkedet.
Også det stigende antal personer
med en videregående uddannelse
er udfordrende for arbejdsmarkedet. Det ventes, at blandt dem, der
forlader folkeskolen i år, vil der
om 25 år være ca. 62 pct., der har
opnået en videregående uddannelse. Det er en stor stigning i forhold til i dag, hvor ca. 47 pct. af de
35 – 39 årige har en videregående
uddannelse. Hvis så mange med
en videregående uddannelse skal
være en gevinst for samfundet,
forudsætter det, at de studerendes
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uddannelse svarer til arbejdsmarkedets behov.

Digitalisering og automatisering
stiller nye krav til kompetencer.
Automatisering og digitalisering
ændrer i disse år kravene til især de
tekniske uddannelser, både hvad
angår specialisering og antal medarbejdere. Produktionsmedarbejderne bliver nemlig færre i antal,
men mere produktive, og jobfunktionerne bliver stadigt mere specialiserede. Det betyder stigende
kvalifikationskrav til operatører,
faglærte teknikere og ingeniører
mv.
Erhvervsuddannelserne har i mange år været anset som en uddannelsesløsning, der især er relevant for
bogligt svage grupper, hvilket imidlertid ikke stemmer overens med
udviklingen i kvalifikationskravene til faglærte på arbejdsmarkedet.
Fremtidens faglærte skal være gode
til både de opgaver, der kræver faglig snilde og håndelag, men skal
også have et solidt niveau i bl.a. matematik, dansk og engelsk.

Trepartsaftale styrker almene og
digitale kompetencer. Samtidig er
der i hele befolkningen et behov for
at kunne mestre de digitale værktø-

Beskæftigelsen stiger med uddannelsesniveauet
30 – 39 åriges beskæftigelsesfrekvens fordelt på udd. niveau, november 2015
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jer, som i stadig stigende grad bliver
taget i anvendelse. Det handler dels
om at sikre, at alle har digitale brugerkompetencer, men også om at
flere i højere grad forstår, hvordan
data bruges i den værdikæde, de er
en del af.
Op til 600.000 voksne danskere har
imidlertid utilstrækkelige basale
læse- og skrivefærdigheder. Derfor er der også i Trepartsaftalen om
voksen- og efteruddannelse fra efteråret 2017 fokus på at løfte almene kompetencer såvel som digitale
kompetencer.

Færre elever skal forlade folkeskolen uden grundlæggende forudsætninger. Der er stadig en for
stor gruppe elever, som forlader
folkeskolen uden grundlæggende
forudsætninger i dansk og matematik. Den seneste PISA undersøgelse viste, at 14 pct. har manglende kompetencer i matematik, og 15
pct. har manglende kompetencer i
dansk.
Elevernes læsefærdighed som
15-årige, hvor PISA undersøgelsen
gennemføres, har stor betydning
for elevernes videre vej i uddannelse. SFI har påvist, at 62 pct. af
eleverne, der udgjorde den ringe-

ste tredjedel i PISA undersøgelsen,
også har ringe læseforudsætninger 12 år senere. Blandt gruppen af
svage læsere har 24 pct. ikke opnået
højere uddannelse end grundskoleniveau 12 år senere. For den samlede population er andelen blot 10
pct.

Flere unge indvandrere skal have
en uddannelse og erhvervskompetence. I gruppen af elever med
for ringe forudsætninger er unge
med indvandrerbaggrund overrepræsenterede. I både dansk og
matematik har 33 pct. af efterkommere og 35 pct. af indvandrere
manglende kompetencer. Elevernes socioøkonomiske baggrund,
og hvilket land eleverne eller forældrene kommer fra, har betydning
for resultaterne. Derudover betyder det noget, om der tales dansk i
hjemmet.
De grundlæggende forudsætninger har bl.a. stor betydning for, om
de unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse
og senere kommer i beskæftigelse.
Beskæftigelsesniveauet stiger markant med uddannelsesniveauet.
Det skal ses i lyset af, at halvdelen
af de mandlige efterkommere i al-
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deren 30 – 39 år i november 2015
ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det
samme gjorde sig gældende for 32
pct. af de kvindelige efterkommere.
Blandt de 30 – 39-årige med dansk
oprindelse havde 24 pct. af mændene – og 16 pct. af kvinderne – ikke
en
erhvervskompetencegivende
uddannelse.
Ser man på frafaldet på uddannelser, er det højere for både indvandrere og efterkommere end for
personer med dansk oprindelse,
særligt på erhvervsuddannelserne
og på de korte videregående uddannelser.
Ringe basale forudsætninger kan
være en stopklods for, at de unge
kommer videre i uddannelsessystemet. Det er dog ikke muligt at undersøge, om eleverne fra
PISA-undersøgelsen med indvandrerbaggrund efterfølgende har
klaret sig videre i uddannelsessystemet, da gruppen fortsat er meget lille.

Virksomhederne skal oprette flere praktikpladser. Hvis det skal
lykkes at mindske ubalancen mellem behovet for især tekniske kompetencer såvel som for uddannel-

Færre helt unge vælger en erhvervsuddannelse
Tilgang til erhvervsuddannelserne fordelt på aldersgruppe, 2007 – 2017
Antal personer
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Antallet af praktikpladsaftaler er faldet gennem en årrække
Indgåede praktikpladsaftaler, 2010 – 2018
1.000 personer

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

<
Anm. Tallene er opgjort ud fra indgåede
aftaler de seneste 12 mdr.
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en række år, hvor antallet af praktikpladsaftaler har været faldende,
stiger antallet af nye praktikpladsaftaler nu. I Trepartsaftalen om flere praktikpladsaftaler fra 2016 er
der sat et mål om, at der i 2025 er
oprettet 8.000 – 10.000 flere praktikpladsaftaler for at imødekomme
en alvorlig mangel på arbejdskraft.
DI arbejder målrettet på at nå det
aftalte mål.
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Flere skal vælge erhvervsuddannelser. Men flere praktikpladser
gør det ikke alene. Der er også brug
for, at langt flere unge og voksne
vælger en relevant erhvervsuddannelse. Der er især behov for, at langt
flere vælger en teknisk erhvervsuddannelse. DI støtter Teknologipagtens mål om, at der skal uddannes
20 pct. flere faglærte på STEM-
erhvervsuddannelser.
De sidste ti år er tilgangen af elever
til erhvervsuddannelserne imidlertid faldet med knap 20 procent.

Der har især været et stort fald i tilgangen af helt unge elever i alderen
15 – 19 år, samtidig med at også tilgangen af unge voksne og voksne
elever er faldet en del de senere år.
De seneste år, og især siden
erhvervsuddannelsesreformen
i
2014, har der derfor været meget
fokus på at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser umiddelbart efter 9. og 10. klasse. Effekten
har imidlertid indtil videre været
relativt begrænset, og i lyset af den
stigende efterspørgsel på faglært

Et stigende antal studenter kommer ikke videre
i uddannelsessystemet
Antal studenter uden påbegyndt uddannelse 27 mdr. efter dimission, 2007 – 2015
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arbejdskraft er det nødvendigt at
rette fokus på at rekruttere elever
med en anden baggrund.

Erhvervsuddannelser er mere
end ungdomsuddannelser. Aldersfordelingen på erhvervsuddannelserne har i snart mange år været
i modstrid med betegnelsen af erhvervsuddannelser som ungdomsuddannelser. Begrebet ungdomsuddannelser bruges også om de
gymnasiale uddannelser, som adskiller sig væsentligt fra erhvervsuddannelser ved alene at forberede
til videre uddannelse, mens erhvervsuddannelserne foruden mulighed for videre uddannelse også
giver en formel erhvervskompetence og gennemføres i et væsentligt samspil med det omgivende arbejdsmarked.

Stor søgning til gymnasiet efter
folkeskolen. I stedet for erhvervsuddannelserne er de unge siden
2007 søgt til de gymnasiale uddannelser og især til det almene gymnasium, stx. Andelen af en ungdomsårgang, som søger til de gymnasiale
uddannelser, er steget fra 63,4 pct. i
2008 til 73,1 pct. i 2018. Antallet af
studenter er derfor steget betragteligt de seneste ti år og har medvirket til stigningen i antal uddannede
med en videregående uddannelse.

Flere ufaglærte studenter. Der er
imidlertid mange studenter, som
ikke er startet på en videre uddannelse – enten videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse – når der er gået lidt over to år
efter deres studentereksamen. 24
pct. af de unge, som blev studenter i henholdsvis 2007 og 2015, var
27 måneder efter deres studenter
eksamen ikke i gang med en videregående uddannelse.
Men i lyset af at stadig flere unge
bliver studenter, er det faktiske antal studenter uden videre uddannelse efter 27 mdr. steget og ligger

for studenterårgang 2015 lige over
11.000 studenter i 2017. I 2009 var
der ca. 8.000 studenter uden videre uddannelse fra studenterårgang
2007.

Ufaglærte studenter kan med fordel tage en erhvervsuddannelse.
Gruppen af ufaglærte studenter er
altså stigende og udgør et væsentligt rekrutteringspotentiale til videre uddannelse. Det er afgørende,
at denne gruppe unge mere målrettet vejledes om mulighederne for
at tage en videre uddannelse, der
giver erhvervskompetence, dvs. en
erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse – og ikke ender
som ufaglærte eller i forsørgelsessystemet.

Ny FGU kan bidrage til at få flere
unge i arbejde. I 2016 var 48.000
unge uden ungdomsuddannelse
i alderen 16 – 24 år hverken i uddannelse eller varig beskæftigelse. Antallet af tilbud til gruppen
af udfordrede unge var stort og
uoverskueligt, hvorfor der i efteråret 2017 blev indgået en aftale om
en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som skal erstatte produktionsskolerne og en række andre tilbud.
Formålet med FGU er at løfte denne store gruppe af unge, så de enten
kan komme i ufaglært arbejde eller
i gang med en erhvervsuddannelse.
Lykkes det, er der et stort potentiale for virksomhederne i at rekruttere nye medarbejdere og lærlinge
blandt denne gruppe og dermed bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Øget praksisfaglighed i folkeskolen. Folkeskolen har en vigtig
opgave med at forberede eleverne både fagligt, personligt og socialt til videre uddannelse eller beskæftigelse. Hvis det skal lykkes at
øge antallet af elever på erhvervsuddannelserne, er det væsentligt,
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at de unge får en forståelse for at
kombinere teori og praksis og oplever glæden ved selv at skabe produkter og ydelser.
Det gælder både i forhold til at give
eleverne solide grundlæggende færdigheder inden for dansk og matematik, så de er rustet til at gennemføre uddannelser, hvor kravene og
niveauet er støt stigende, men også
i forhold til at introducere børn og
unge til de krav, de senere vil stå
overfor på arbejdsmarkedet.
De sidste mange år er der imidlertid sket en udvanding af praksisfaglige fag og forståelsen for deres værdi. Regeringen og forligspartnere
tog i foråret 2018 hul på det første
arbejde med at øge praksisfagligheden i folkeskolen, men der udestår
stadig et stort arbejde med at videreudvikle og øge denne indsats.
DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
SKAL PASSE TIL VIRKSOMHEDERNES BEHOV

En stor del af de studerende, der i
dag læser på universiteterne, skal
finde beskæftigelse i job, som ikke
eksisterer i dag. Frem mod 2040
forventes 400.000 personer med en
videregående uddannelse at skulle
finde job på arbejdsmarkedet, heraf 200.000 med en lang videregående uddannelse. Omkring 80 pct.
af disse skal finde job i den private
sektor. Det svarer til, at der skal ske
mere end en fordobling i antallet
af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den private
sektor frem mod 2040.

Flere højtuddannede i den private sektor. De unge kan frit vælge uddannelse efter egne ønsker
og kompetencer. De seneste år har
der været øget fokus på at etablere
strukturer, som reducerer antallet
af studiepladser på uddannelser,
hvor der er stor ledighed blandt de
færdiguddannede.
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Flere lange videregående uddannelser har høj ledighed gennem en
årrække
Udvalgte faggrupper for lange videregående uddannelser med hhv. høj og lav ledighed 2006 – 2016
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Der er dog fortsat behov for at ændre de mønstre, som aktuelt er
gældende for de unges uddannelsesvalg. Aktuelt uddanner de videregående uddannelser skævt i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Vedvarende rekrutteringsproblemer efter it-specialister og ingeniører. Skævheden har resulteret i
høj arbejdsløshed for nogle typer
af kandidater, mens arbejdsgivere
har haft rekrutteringsproblemer
i forhold til andre typer af kandidater. F.eks. har der gennem en årrække været vedvarende rekrutteringsproblemer på it-området efter
især specialiserede kompetencer.
Samtidig efterspørger virksomhederne i stigende grad it-kompetencer, der fordrer et højere uddannelsesniveau. Det betyder, at langt
flere fremover skal have en it-uddannelse på et videregående niveau. I dag er mange af it-specialisterne selvlærte, men fremover vil
efterspørgslen efter personer med
formelle it-kompetencer stige. Det
vil bidrage yderligere til de nuværende rekrutteringsudfordringer.

Den nuværende og forventede
fremtidige mangel på it-specialister
vil ikke kunne dækkes alene ved, at
flere tager en it-uddannelse og ved
rekruttering af udenlandske specialister. For at kunne imødegå de
stigende rekrutteringsudfordringer
på lidt kortere sigt, er der behov for
en øget efteruddannelsesindsats.
Også på andre retninger inden for
ingeniørområdet, sundhedsvidenskabelige uddannelser som lægeuddannelsen og for nogle naturvidenskabelige uddannelser har der
været vedvarende rekrutteringsproblemer.

DI’s mål > Løft af arbejdsstyrken og flere med de rette
kompetencer
Hvis virksomhederne skal skabe
vækst og velstand i Danmark, skal
udbuddet af arbejdskraft øges, og
uddannelserne matche behovet i
virksomhederne.
Vores unge skal have relevante uddannelser, der sikrer dem fodfæste

på arbejdsmarkedet. Kvaliteten af
uddannelserne skal op, hvis danske virksomheder i fremtiden skal
have de dygtige medarbejdere, der
gør, at de kan konkurrere både lokalt og globalt.
På den baggrund har DI opstillet to
mål frem mod 2025, der skal være
med til at sikre virksomhederne
adgang til arbejdskraft i verdensklasse:
• Reformer og politiske initiativer
skal øge arbejdsudbuddet med
mindst 100.000 fuldtidspersoner i 2025.
• Mindst 35 pct. af dimittenderne
fra universiteterne skal have en
teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.
DI lægger samtidig stor vægt på, at
trepartsaftalens mål om flere praktikpladser i virksomhederne i 2025
bliver opfyldt. Det er derfor et centralt mål for DI, at antallet af indgåede praktikpladsaftaler i erhvervsuddannelserne skal løftes med
8.000 – 10.000 ift. 2016. Målet skal
være indfriet i 2025.
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Ambitiøst mål for øget arbejdsudbud
Mio. præsterede timer, 1970 – 2025
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105.000 flere fuldtidspersoner
i arbejdsstyrken i 2025 er ambitiøst, men opnåeligt. Regeringen forventer, at arbejdsudbuddet i fravær af nye tiltag øges med
ca. 111.000 fuldtidspersoner frem
mod 2025. Dette skyldes ikke
mindst en forventning om, at flere ældre vil blive længere på arbejdsmarkedet som følge af tilbagetrækningsreformen fra 2011 og
velfærdsaftalen fra 2006, samt at
flere udlændinge forsat vil finde beskæftigelse i Danmark. Et beskæf-
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tigelsesløft på 111.000 fuldtidspersoner frem mod 2025 svarer til, at
det samlede antal præsterede timer
på arbejdsmarkedet stiger med ½
pct. årligt.
Med alle de konkrete tiltag i DI’s
2025-plan bliver det samlede antal
præsterede timer løftet med yderligere 105.000 fuldtidspersoner svarende til ½ pct. årligt. Samlet betyder det en stigning i de præsterede
timer på en pct. årligt frem mod
2025.

Flere faglærte til fremtiden. Med
trepartsaftalen om flere praktikpladser har DI sammen med øvrige private og offentlige arbejdsgivere forpligtet sig til, at der skal
indgås 8.000 – 10.000 ekstra praktikpladsaftaler i erhvervsuddannelserne frem mod 2025. Det arbejder DI målrettet på at opfylde
sammen med vores medlemmer,
men målopfyldelsen forudsætter,
at virksomhederne på det øvrige
arbejdsmarked også bidrager med
flere lærepladser.

DI’s mål for andelen af tekniske og naturvidenskabelige kandidater
Pct. af samtlige dimitterede kandidater, 2005 – 2025
Pct.
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 Andel af naturvidenskabelige og
tekniske kandidater.
 Forventet udvikling, 2015

Kilde: Danmarks Statistik og
Undervisningsministeriets databank.

25
20
15
10

<

2005

2010

2015

2020

2025

DI ANALYSE

DI’S 2025-PLAN – SÅDAN FORTSÆTTER VI FREMGANGEN

Andelen af it, teknisk eller naturvidenskabeligt uddannede skal
stige fra 26 pct. til 35 pct. I dag
har 26 pct. af de dimitterende kandidater en it-, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse3. DI skønner, at uden yderligere initiativer på
området vil andelen af it, tekniske
og naturvidenskabelige dimittender stige til knap 30 pct. i 2025. En
del af forklaringen på, at andelen
med it-, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse vil stige, kan
findes i den politisk bestemte dimensionering af udvalgte videregående uddannelser. Man begrænser antallet af studiepladser på de
uddannelser, hvor der er markant
overledighed. En anden del af forklaringen er, at der også er et højere
optag på de naturvidenskabelige og
tekniske uddannelser. Det er glædeligt, at der vil ske en positiv fremgang inden for disse uddannelser.
Men der er fortsat et stykke op til
DI’s mål på 35 pct.

3

Inklusiv fødevarer-, bio og laboratorieteknik.

DI’s løsninger > Flere
dygtige medarbejdere
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bejdere skal have lettere adgang og
lyst til at blive længere i landet.

Danmark har brug for flere dygtige medarbejdere, hvis virksomhederne også i fremtiden skal skabe
vækst og velstand til gavn for hele
samfundet. DI foreslår derfor, at
man løfter arbejdsudbuddet og indretter et uddannelsessystem, som
matcher arbejdsmarkedets behov.
ET STØRRE ARBEJDSUDBUD

Der er flere veje til at løfte arbejdsudbuddet:
• Vi kan få flere fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse.
• Vi kan udvide arbejdsstyrken
med større tilgang af udenlandsk arbejdskraft.
For DI er der ikke tale om et enten eller, men om et både og. Hvis
vi skal sikre virksomhederne den
nødvendige arbejdskraft, skal der
sættes ind på en række forskellige
områder: De gode konjunkturer
skal benyttes til at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i gang, herunder også indvandrere der har været en årrække i Danmark. Endnu
flere af de nytilkomne flygtninge
skal i job. Og udenlandske medar-

En mere målrettet indsats for
personer i kontanthjælpssystemet. Sigtepunktet for enhver regering bør være, at så få som muligt
lever på passiv offentlig forsørgelse,
og så mange som muligt er en del af
arbejdsmarkedets fællesskab. Selv
om antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse, er faldet
de senere år, er mulighederne for at
bringe flere i spil på arbejdsmarkedet fortsat til stede – især i lyset af
den massive efterspørgsel efter nye
medarbejdere, der er i øjeblikket.
Gruppen på kontanthjælpslignende ydelser fylder meget i forsørgelsessystemet. Mange af kontanthjælpsmodtagerne har i en årrække
været på kontanthjælp, selv om det
egentlig er tænkt som en midlertidig ydelse. Der er store forskelle
på, hvor gode kommunerne er til at
udføre en indsats, der får bragt deres kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet og i job.
Nogle kommuner er lykkedes med
at reducere antallet af personer
på kontanthjælpslignende ydelser med omkring 20 pct. de seneste

Praktikpladsmålsætning – ekstra praktikpladser i forhold til niveau
i 2016
Udvikling i samlede antal ekstra praktikpladsaftaler i forhold til niveauet for 2016
Ekstra praktikpladsaftaler
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tre år, mens andre har haft en stigning i gruppen på 20 pct. Det bør
sikres, at der blandt kommunerne
er en fælles forståelse for, hvordan
man skaber en god beskæftigelsesindsats og at alle kommuner kommer med.

Unge skal kunne vurderes job
parate. Der findes unge, som endnu ikke er klar til at påbegynde
en uddannelse – for eksempel på
grund af manglende motivation,
tvivl om uddannelse eller umodenhed. Gennem et arbejde kan de
unge opnå motivation for uddannelse og tilegne sig relevante kompetencer. Derfor skal unge uden
en
erhvervskompetencegivende
uddannelse i kontanthjælpssystemet også kunne vurderes jobparate
– modsat i dag hvor de unge bliver
pålagt at begynde på en uddannelse.

Flere brobygningsforløb for unge
kontanthjælpsmodtagere.
For
unge i beskæftigelsesindsatsen,
der vil have svært ved at forblive på en uddannelse som følge af
faglige eller sociale udfordringer,
er der udarbejdet særlige brobygningsforløb, hvor de unge modtager vejledning og støtte i form af
coaching eller mentorstøtte, når
de påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse. Brobygningsforløbene er tilrettelagt som
et samarbejde mellem jobcentre og
erhvervsskoler.
Forløbene har vist sig effektive i
forhold til at fastholde de unge på
en erhvervsuddannelse og undgå,
at de ryger tilbage i kontanthjælpssystemet.
Ordningen bør udbredes, så flere
unge forsørgelsesmodtagere bliver
bedre rustet til at gennemføre en
erhvervsuddannelse.

Udbred brugen af mentorer i indsatsen for de unge. Personer i be-
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>> En mere målrettet indsats for personer i kontanthjælpssystemet
•

Unge skal kunne vurderes jobparate frem for kun uddannelsesparate, som i
dag.

•

Flere brobygningsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere.

•

Udbred brugen af mentorer i indsatsen for de unge.

•

Flere udsatte unge skal have et fritidsjob.

•

Fokusmål, der sikrer alle en god og målrettet jobindsats. Mindst halvdelen af
alle på kontanthjælpslignende ydelser skal være jobparate, have mindst fire
årlige samtaler med jobcenteret og aktiveres på en virksomhed mindst én
dag om ugen i gennemsnit.

•

Revurdering af alle kontanthjælpsmodtagere efter to år.

•

Tillade forforløb på virksomheder i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere.

•

Bedre dialog mellem virksomheder og jobcentre.

•

Én fast kontaktperson for virksomhederne i jobcenteret.

•

Timer i stedet for hoveder ved opgørelse af rimelighedskrav.

•

Frivillige erhvervsmentorer i alle kommuner.

>> Bedre integration af flygtninge og deres familier
på arbejdsmarkedet
•

Kortere sagsbehandlingstid på asylsager.

•

Bedre fordeling af flygtninge til kommunerne baseret på jobmuligheder.

•

Hurtig uddannelse for flygtninge med medbragte kompetencer.

>> Færre skal parkeres på varig offentlig forsørgelse
•

Ny førtidspensionsordning med gradueret sats baseret på arbejdsevne.

•

Centraliseret visitation og revisitering af nuværende førtidspensionister.

•

Genindførelse af varighedsbegrænsningen for sygedagpengemodtagere og
færre forlængelsesmuligheder.

>> Udenlandsk arbejdskraft skal have nemmere adgang
•

Lønkravet for beløbsordningen skal sænkes fra 418.800 kr. til 325.000 kr.

•

Positivlisten i jobkortordningen skal udvides, så den også omfatter faglærte
kompetencer på de mangelområder, der indgår i opgørelserne over forgæves rekrutteringer fra Beskæftigelsesministeriet.

•

Oprydning i de komplicerede og unødvendige regler, der skaber barrierer for
virksomhederne i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra udlandet.

•

Øget indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske studerende gennem
flere stipendier og bedre muligheder for efterfølgende jobsøgning.

•

Effektiv videreførelse og videreudvikling af ICS-indsatsen.

•

National strategi for talenttiltrækning til Danmark.

•

Bedre rammer for fastholdelse af internationale medarbejdere gennem
bedre information fra kommunerne for nyankommne og genetablering af
det landsdækkende jobprogram for medfølgende ægtefæller.

•

Tilbagerulning af krav om deltagerbetaling ved danskuddannelse for udenlandske medarbejdere m.fl.
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skæftigelsesindsatsen, som har
brug for ekstra støtte til f.eks. at
fastholde et arbejde, forblive på
en uddannelse eller hjælp til at
gennemføre et beskæftigelsesrettet tilbud mv., kan få tilknyttet en
mentor. Mentoren giver råd og
vejledning og hjælper med at fjerne barrierer, der opstår undervejs.
En mentor kan være en medarbejder på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, en ekstern
konsulent eller en medarbejder fra
jobcentret.
Særligt unge, som ofte er søgende i
forhold til job og uddannelse, kan
have gavn af en hjælpende hånd fra
en mere erfaren person. Brugen
af mentorer bør derfor udbredes
mere i indsatsen for de unge.
Udbredelse af brobygningsforløb
og brugen af mentorer for unge skal
også ses i sammenhæng med den
forberedende
grunduddannelse
(FGU) og de kommende kommunale ungeindsatser, der har til opgave at sikre, at flere unge er rustet til
at komme i beskæftigelse eller træffe et uddannelsesvalg og gennemføre en uddannelse.

Udsatte unge i fritidsjob. For unge
på kanten af samfundet eller med
forældre uden arbejdsmarkedstilknytning kan det være svært at
lære, hvilke spilleregler, der gælder
for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Her kan et fritidsjob bidrage til, at de unge lærer at forstå
de krav og forventninger, der stilles
på en arbejdsplads. Undersøgelser
peger på, at unge, der har haft et fritidsjob, opnår en bedre tilknytning
til arbejdsmarkedet, når de bliver
ældre.
Samtidig kan et fritidsjob være med
til at synliggøre de mange forskellige karrieremuligheder, virksomhederne tilbyder, så de unge vælger
uddannelsesretning på et mere oplyst grundlag.

DI ønsker, at brugen af fritidsjob
udbredes. Det bør bl.a. undersøges, om der er regler i lovgivningen,
der skaber unødige barrierer for, at
virksomhederne kan ansætte unge
i fritidsjob, og kommunerne skal
arbejde aktivt for at sikre flere unge
fritidsjob.

Fokusmål, der sikrer alle en god
og målrettet jobindsats. Uanset om man er tæt på eller langt
fra arbejdsmarkedet, bør der være
et klart jobfokus i indsatsen. Alle
kontanthjælpsmodtagere bør have
en plan for, hvordan de kommer i
job eller uddannelse, og personer,
der har været på kontanthjælp i
mindst tre år, skal have tilbud om
at få lagt en ny plan for deres indsats mod job eller uddannelse. I
planen skal indgå de konkrete tilbud, som den enkelte skal igennem for at kunne varetage et job.
Planen skal som minimum revurderes årligt.
I august 2018 indgik regeringen en
bred aftale om en forenkling af den
nuværende beskæftigelsesindsats.
I aftalen er der lagt vægt på, at ingen forsørgelsesmodtagere skal
overlades til sig selv på passiv forsørgelse, og at alle skal modtage en
effektiv beskæftigelsesindsats uanset, hvor de befinder sig i landet, og
hvilke forudsætninger de har. For
at sikre sig, at kommunerne lever
op til de krav, bliver der lavet en løbende opfølgning af kommunernes
resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet.
Kommuner, der har en højere andel på offentlig forsørgelse end
forventet på baggrund af kommunens rammevilkår, og som samtidig ikke lever op til fastsatte fokusmål omkring indsatsen bliver sat
under skærpet politisk tilsyn. Hvis
en kommune under skærpet tilsyn
ikke får rettet op på indsatsen, kan
det i sidste ende betyde, at kommu-

SIDE 68

nen sættes under administration
med faste krav til indsatsen.
DI ser frem til, at der bliver større
gennemsigtighed omkring kommunernes resultater og en stærkere opfølgning på indsatsen i de enkelte kommuner. Det har der længe
været brug for.
De fokusmål, der opsættes for
kommunernes indsats, skal afspejle, om kommunerne benytter sig af
de redskaber, der virker. Det skal
være mål, der får kommunerne til
at investere det nødvendige i beskæftigelsesindsatsen, så alle ydelsesmodtagere får en god beskæftigelsesrettet indsats, der bringer
dem tættere på job. Derfor foreslår
DI konkrete fokusmål for andelen
af jobparate, antallet af samtaler for
den enkelte ydelsesmodtager og for
brugen af virksomhedsrettet aktivering.
Mindst halvdelen af modtagerne
af kontanthjælpslignende ydelser
skal vurderes jobparate. Næsten to
ud af tre kontanthjælpsmodtagere
vurderes i dag som ikke-jobparate.
Det betyder, at de ikke bliver mødt
med et krav om at søge job og stå
til rådighed for arbejdsmarkedet.
Mange ender med at være parkeret
på kontanthjælp i årevis på trods af,
at kontanthjælp er en midlertidig
ydelse. Udgangspunktet bør være,
at alle borgere, der anmoder om
kontanthjælp, vurderes til at være
jobparate.
Alle i kontanthjælpssystemet skal
have mindst fire samtaler med
jobcenteret årligt. Undersøgelser
peger på, at en tæt opfølgning med
den samme sagsbehandler, der har
troen på, at den enkelte kan lykkes,
skaber progression i retning mod
job. For både unge og ældre i kontanthjælpssystemet er det afgørende, at den enkelte og sagsbehandleren har en fælles forventning om
retningen for indsatsen og målet
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om job. Det kræver en tæt dialog,
hvor der løbende følges op på den
igangværende indsats. Hyppige
samtaler om vejen til job og uddannelse bør derfor være normen i alle
landets kommuner.
Modtagere af kontanthjælpslignende ydelser skal deltage i aktivering på en virksomhed i gennemsnitligt mindst én dag om ugen.
Erfaringer viser, at det mest effektive redskab til at få folk i job er private virksomhedstilbud. Alligevel
udgør vejledning og opkvalificering
langt de fleste aktiveringstilbud.
Hvis aktivering skal bringe flere i
job, bør indsatsen for både job- og
aktivitetsparate i højere grad foregå
på – eller være rettet mod – rigtige
virksomheder frem for beskyttede
miljøer.
Kontanthjælpsmodtagerne
skal
opleve en kontinuerlig indsats,
hvor aktiviteterne har et tydeligt
formål, og hvor der løbende sker
en udvikling. Det stiller krav om
hyppigere aktivering, og om at flere af tilbuddene skal foregå ude på
virksomhederne. Derfor bør aktivering benyttes oftere for alle kontanthjælpsmodtagere end i dag, og i
udgangspunktet bør tilbuddet være
virksomhedsrettet, medmindre der
er et tydeligt formål med at give et
andet tilbud. Det gælder også for de
unge i kontanthjælpssystemet.

Revurdering af alle kontanthjælpsmodtagere. Alt for mange
kontanthjælpsmodtagere hænger
fast i systemet i årevis. Da kontanthjælp som udgangspunkt er en
midlertidig ydelse, bør alle kontanthjælpsmodtagere revurderes for at
undersøge, om de er visiteret korrekt og modtager den rette indsats.
Mens nogle måske har fysiske og
mentale udfordringer, der gør, at
de slet ikke bør modtage kontanthjælp, kan der være andre, hvor
barriererne for at komme i beskæf-

tigelse er mindre, end deres vurdering tilsiger.
Der bør derfor indføres en fast revurderingspraksis efter to år, så
man kan sikre at både nuværende
og fremtidige kontanthjælpsmodtagere er visiteret korrekt og får den
rette indsats.

Forforløb på virksomheder. Mange af kontanthjælpsmodtagerne
har modtaget offentlig forsørgelse
gennem en årrække og aldrig været en del af arbejdsmarkedet. De
er derfor ikke klar til at komme ud
på en rigtig virksomhed i virksomhedspraktik eller løntilskud.
En mulighed er i stedet at anvende
såkaldte forforløb, som i dag benyttes i integrationsindsatsen. Her gives det første virksomhedsrettede
tilbud som et særligt tilrettelagt forløb, hvor en del af aktiviteten som
udgangspunkt skal foregå på en
virksomhed. De særligt tilrettelagte
virksomhedsforløb skal tilknyttes
konkrete virksomheder.
Brugen af forforløb bør udvides
til også at omfatte kontanthjælpsmodtagere.

Bedre dialog mellem virksomheder og jobcentre. Med omlægningen af refusionssystemet og regeringens udspil om at fjerne refusionen
for kommunens driftsudgifter til
vejledning og opkvalificeringsforløb, er der skabt øgede incitamenter for at sende flere forsørgelsesmodtagere ud på virksomhederne.
Mange kommuner har oprustet
på deres virksomhedsrettede indsats, men det er ikke kun volumen,
der er afgørende for, at indsatsen lykkes. Det har stor betydning
for resultatet af et forløb på en arbejdsplads, at både den enkelte og
virksomheden har en fælles forståelse af de opgaver og mål, der skal
nås. Misforståelser og manglende
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viden bidrager til en dårlig oplevelse både for personen og virksomheden.
De lokale jobkonsulenter skal kende virksomhederne indgående, forstå deres behov og hvilke personer, der kan passe til den konkrete
virksomhed. Særligt i forhold til de
mindre virksomheder har jobcentrene et ansvar for at hjælpe med
det administrative og sikre, at forløbet kommer godt i gang. Ved en
virksomhedsplacering bør jobkonsulenten være pålagt at følge op undervejs i forløbet og bistå med løsning af eventuelle udfordringer.

Én fast kontaktperson for virksomheder. En forudsætning for
at løfte kvaliteten af den virksomhedsrettede aktivering er, at virksomhederne oplever det som let og
ubureaukratisk at benytte sig af det
lokale jobcenter.
Virksomhederne har brug for at
vide, hvor de kan henvende sig og
få hjælp, når de åbner dørene for
personer på kanten af arbejdsmarkedet. De skal have en fornemmelse af at have jobcenteret i ryggen,
hvis der opstår uforudsete situationer, eller de har brug for hjælp til at
få afklaret praktiske udfordringer.
Ved at have én fast kontaktperson
på jobcenteret ved virksomheden,
hvor de skal henvende sig, og det
skaber en bedre viden om virksomheden for konsulenten på jobcenteret.

Timer i stedet for hoveder ved
opgørelse af rimelighedskrav.
Ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært
ansatte, hvis virksomheden har under 50 ansatte og herudover en person for hver ti ordinært ansatte. Det
giver god mening, at der findes et
rimelighedskrav, men der er et hul
i forhold til de svagere ydelsesmod-
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tagere, som ofte kun kan være på
virksomheden få timer ugentligt,
men alligevel tæller med på lige fod
med de andre.
Rimelighedskravet bør derfor justeres, så der regnes i fuldtidsansatte frem for hoveder. Det vil tilgodese personer, der har sværere ved at
få fodfæste på arbejdsmarkedet og
åbne op for, at både løntilskud og
virksomhedspraktik vil kunne bruges i større udstrækning til de lidt
tungere grupper, herunder aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Frivillige erhvervsmentorer i alle
kommuner. Et godt netværk gør
det lettere at finde et job, når man
befinder sig uden for arbejdsmarkedet. En frivillig mentor, der er
fast forankret i erhvervslivet, er en
god hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. En erhvervsmentor kan hjælpe med bedre at forstå
de krav og spilleregler, der er på det
danske arbejdsmarked og skabe
kontakter, der kan åbne døre.
Også for uafklarede unge er det relevant at benytte mentorer. Særligt
for unge, hvis forældre har ringe
tilknytning til arbejdsmarkedet, er
det relevant med en erhvervsmentor, som kan give eleverne indblik
i, hvilke karriere- og jobmuligheder,
der er på det danske arbejdsmarked.
Brugen af erhvervsmentorer bør
udbredes til alle kommuner, så det
indgår som en naturlig del af beskæftigelsesindsatsen og ikke er
noget, den enkelte selv skal opsøge.
BEDRE INTEGRATION AF
FLYGTNINGE OG DERES FAMILIER
PÅ ARBEJDSMARKEDET

Hvis regeringens ambitiøse målsætning om, at halvdelen af flygtningene skal være i job efter tre år i
landet, skal blive en realitet, er der
brug for yderligere tiltag, der kan

forbedre vilkårene for integration
af nytilkomne flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.
Med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration i 2016 blev der
taget et vigtigt skridt på vejen til at
sikre flere flygtninge og deres familier fodfæste på arbejdsmarkedet.
Men der er fortsat alt for mange
flygtninge, der står uden job.

Kortere sagsbehandlingstid på
asylansøgninger. Flygtningenes
motivation for at søge arbejde og
integrere sig i samfundet falder
hurtigt de første måneder i landet,
mens de venter på en afgørelse af,
om de får ret til ophold. I dag er servicemålet for sagsbehandlingstiden
på asylansøgninger fem måneder.
Motivationen og muligheden for
at komme i job er derfor allerede
dalet betragteligt, når en flygtning
kommer ud i kommunen og skal
påbegynde sin integrationsindsats.
En kortere sagsbehandlingstid for
asylansøgninger kan lette integrationsindsatsen både for kommunerne og for den enkelte flygtning og
gøre vejen til job hurtigere.

Visitation baseret på jobmuligheder. Når flygtninge har fået opholdstilladelse visiteres de til en
kommune, hvor de i udgangspunktet er forpligtet til at blive boende
de næste fem år, medmindre de finder et ordinært job i en anden kommune. Visitationen er baseret på
et kvotesystem, der tager udgangspunkt i, at flygtninge skal fordeles
jævnt over hele landet under hensyn til de kommuner, der i forvejen har en høj andel af ikke-vestlige
indvandrere.
Der ses ikke på, hvor arbejdspladserne ligger henne. Det betyder, at
flygtninge sendes steder hen i landet, hvor mulighederne for at finde et job er forholdsvis beskedne,
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f.eks. til mindre ø-kommuner. For
at forbedre jobmulighederne for
flygtningene ønsker DI, at der udarbejdes en ny visitationsmodel,
der tager udgangspunkt i, hvor der
er gode jobmuligheder.

Hurtig uddannelse for flygtninge med medbragte kompetencer. Integrationsindsatsen handler
i udgangspunktet om at få flygtninge i job og kun i mindre grad om
uddannelse. Der kan dog være en
gruppe af unge, som er motiveret
for uddannelse og har gode kompetencer med fra hjemlandet. Det
kan være en fordel, at de færdiggør
deres uddannelse, især hvis det er
inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft.
Derfor foreslår DI, at såfremt en
kompetenceafklaring viser, at
en flygtning næsten er faglært i
en dansk kontekst, skal personen kunne supplere de medbragte kompetencer på en erhvervsuddannelse. Det er dog et krav, at
personen er motiveret for uddannelse og har basale kompetencer på
et højt niveau.
FÆRRE SKAL PARKERES PÅ VARIG
OFFENTLIG FORSØRGELSE

Vi har i Danmark indrettet os, så
personer, der midlertidigt eller permanent mister evnen til at forsørge sig selv, modtager en indkomst
fra det offentlige. Og mange er med
god grund på offentlig forsørgelse.
Men der er et potentiale for at gennemføre yderligere reformer, der
skaber et mere gennemskueligt forsørgelsessystem og flytter borgere
fra de mange forskellige offentlige
ydelser over i job.

Sygemeldte skal hurtigere tilbage
i job. Det gælder om at sætte tidligt
ind, så færrest muligt permanent
bliver forsørget af det offentlige. Sygedagpenge er en væsentlig kanal
ind i førtidspensionssystemet.
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For at sikre, at der er en tilskyndelse for de sygemeldte til at komme
hurtigt tilbage i job, foreslår DI, at
der skal indføres en begrænsning
på sygedagpengeperioden, og der
skal samtidig ryddes op i mulighederne for at forlænge sygedagpengeperioden.

Gradueret førtidspension. Med
inspiration fra det svenske system
bør der indføres en gradueret førtidspensionssats, så man alene får
en sats svarende til den reduktion,
man har i arbejdsevnen. Det betyder, at den nuværende fleksjobordning kan integreres i førtidspensionsordningen.
Centraliseret visitation. Der er
fortsat stor variation mellem, hvor
mange førtidspensioner kommunerne tilkender. For at sikre en
større ensartethed bør ansvaret for
tilkendelserne overgå til en central
myndighed under staten.
Det bør endvidere sikres, at alene
personer, der har permanente nedsættelser i arbejdsevnen, bliver tilkendt førtidspension.
NEMMERE ADGANG FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

En stigende konkurrence om den
internationale arbejdskraft betyder, at der er brug for at skabe bedre rekrutteringsbetingelser i Danmark, så:
• Virksomhederne får bedre mulighed for at tiltrække kvalificerede udlændinge til Danmark.
• Det sikres, at udenlandske
arbejdstagere og deres familier
får en god modtagelse.
• Flere udenlandske arbejdstagere bliver i landet i en længere
periode.
• Flere udenlandske studerende
bliver i Danmark efter endt
uddannelse.

• Der sker en oprydning i komplicerede og unødvendige regler

Lavere beløbsgrænse og udvidet
positivliste De eksisterende adgangsordninger skal bevares og justeres løbende, så de afspejler virksomhedernes behov. Lønkravet for
beløbsordningen skal sænkes fra
418.800 kr. til 325.000 kr., og positivlisten skal udvides, så den også
omfatter faglærte kompetencer på
de mangelområder, der indgår i opgørelserne fra Beskæftigelsesministeriet over forgæves rekrutteringer.

Oprydning i komplicerede og
unødvendige regler. Det er svært
for virksomhederne at navigere i
de mange lovmæssige krav, der stilles i forbindelse med ansættelse af
en medarbejder fra udlandet. Processerne for ansøgning om og forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse samt kravene til diverse
indberetninger, er omfattende og
udgør betydelige administrative
byrder for virksomhederne.
Derfor foreslår DI, at det prioriteres politisk at gennemføre de 16
konkrete forslag til regelforenkling,
som er fremsat i Virksomheds
forum for Enklere Regler.
Kravet om udbetaling af løn til
dansk bankkonto i beløbsordningen bør fjernes, da det skaber
betydelige og unødvendige administrative udfordringer for virksomhederne. Ophold gennem ordningen gives i forvejen kun, når
ansættelsesforholdet lever op til
almindelige løn- og ansættelsesforhold.
Det er i dag virksomhedernes eget
ansvar at kontrollere, om deres
udenlandske ansattes opholds- og
arbejdstilladelser er i orden. Det er
i praksis en meget vanskelig opgave. For at hjælpe virksomhederne
med at undgå ulovlig arbejdskraft,
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bør myndighederne sammenkøre
registeroplysninger fra CPR, SIRI
og SKAT og lave et system, der kan
informere virksomhederne med
det samme, hvis de har en ansat,
der ikke har tilladelserne i orden.
I dag bliver virksomhederne straffet hårdt, hvis det viser sig, at de har
haft medarbejdere ansat uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse i
Danmark i hele eller dele af ansættelsesperioden. Oftest er det helt
utilsigtet for virksomhederne, at de
havner i denne situation. De kan
f.eks. have ansat en person, som på
ansættelsestidspunktet har en gyldig opholdstilladelse, som siden
bliver inddraget, uden at virksomheden er klar over det.

Flere udenlandske studerende
skal efterfølgende arbejde i Danmark. Der skal gøres mere for, at
Danmark er attraktivt som studieog efterfølgende arbejdsland for de
unge, der har kompetencer, der er
behov for på det danske arbejdsmarked, især på it- og ingeniørområdet.
Rekrutteringen af dygtige udenlandske studerende skal forbedres
via flere stipendier, der især er målrettet uddannelse inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Mulighederne for at søge job efter
endt uddannelse skal også være
bedre. I dag kan udenlandske dimittender, der har gennemført en
hel uddannelse i Danmark, søge
job i et halvt år, før de skal forlade landet. Det bør udvides til et år.
Samtidig bør etableringskortordningen, der giver kandidater og
ph.d.-studerende mulighed for at
blive i Danmark i to år efter uddannelse, udvides til at gælde en længere periode. Dette skal ses i lyset
af afskaffelsen af greencard-ordningen i 2016, der gav personer med
særlige kompetencer mulighed for
at søge job i Danmark. En stor an-
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del af de personer, der tidligere har
fået opholdstilladelse under greencard-ordningen, er personer, der
har færdiggjort en uddannelse i
Danmark.

et koordineret samarbejde på tværs
af myndigheder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Effektiv videreførelse og videreudvikling af ICS-indsatsen. In-

er vigtigt, at vi tager godt imod de
internationale medarbejdere, når
de kommer hertil, og tilbyder gode
rammer, så de får lyst til at blive.
Nye tal fra DI viser, at mange højtuddannede rejser igen i løbet af de
første par år, og efter fem år har
mere end halvdelen forladt Danmark.

ternational Citizens Service (ICS)
centrene blev etableret med det formål at samle de relevante myndigheder for at sikre en let tilgængelig
og målrettet service, når internationale medarbejdere og deres evt.
medfølgende familie ankommer til
Danmark. Der er i de senere år sket
en betydelig forringelse af servicen,
idet Statsforvaltningen har skåret i deres åbningstider ved ICS og
dermed i den reelle borgerservice,
hvor alle myndigheder er til stede
i centeret. Dette er sket samtidig
med, at der har været en stor stigning i antallet af udlændinge, der
kommer til Danmark for at arbejde
og skal betjenes via centrene.
DI foreslår, at der snarest træffes
politisk beslutning om en effektiv
videreførelse og videreudvikling af
ICS-indsatsen.

Strategi for talenttiltrækning til
Danmark. En undersøgelse udført
af YouGov for DI4 viser, at Danmark på trods af gode rammevilkår rangerer forholdsvist lavt som
ønsket karrieredestination blandt
unge globale talenter. Ligeledes viser undersøgelsen, at de unge internationale talenter ikke har særlig
stort kendskab til danske virksomheder.
Hvis Danmark skal gøre sig gældende i den stadig stigende konkurrence om global arbejdskraft, er
der behov for en politisk forankret
national strategi for talenttiltrækning, som kan udmøntes gennem

4

DI Indsigt: Danmark rangerer lavt i kampen om
verdens kloge hoveder, november 2016

Bedre rammer for fastholdelse af
internationale medarbejdere. Det

Der skal skabes bedre rammer for
fastholdelse af internationale medarbejdere i hele landet. Kommunerne skal være parate til at samarbejde med virksomhederne om
at tage godt imod de internationale borgere, for eksempel ved at
stille information til rådighed på
engelsk, have engelsksproget pasnings- og skoletilbud til deres børn
samt formidle jobmuligheder til
medfølgende ægtefæller. DI foreslår endvidere, at Work in Denmark
genetablerer deres landsdækkende
job-program for medfølgende ægtefæller.

Tilbagerulning af krav om deltagerbetaling ved danskuddannelse. For at skabe bedre mulighed for
at udenlandske medarbejdere lærer det danske sprog og derved får
bedre forudsætninger for at være
på det danske arbejdsmarked samt
får en bedre forankring i samfundet, ønsker DI, at kravet om deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske medarbejdere
m.fl. tilbagerulles.
ET UDDANNELSESSYSTEM, DER
MATCHER ARBEJDSMARKEDETS
BEHOV

De seneste år er der gennemført en
række større reformer og initiativer
på mange områder af uddannelsessystemet. Men det har vist sig van-
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skeligt at sikre tilstrækkelig sammenhæng mellem mål, initiativer
og implementering på tværs af de
mange reformer af uddannelsessystemet. Et sammenhængende og
velfungerende uddannelsessystem
er en afgørende forudsætning for
et frugtbart samspil mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov for kompetencer.
BEDRE RAMMER FOR UDDANNELSE

Afskaffelse af besparelser på uddannelser fra 2019. Omprioriteringsbidraget har siden 2016 betydet en årlig besparelse på mindst
to pct. på alle uddannelsesområder. Regeringen har med finansloven foreslået, at besparelserne fastholdes, men at man i 2022 afsætter
en pulje til uddannelse og undervisning, som vil modsvare de besparelser, der gennemføres i 2019.
For at sikre kvalitet og attraktive
uddannelsesmiljøer bør omprioriteringsbidraget ophøre allerede fra
2019, og samtidig skal besparelserne fra 2018 og 2017 tilbageføres i videst muligt omfang.
Samtidig er der behov for forbedringer på mange områder af uddannelsessystemet for at sikre, at den
kommende arbejdsstyrke besidder
de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for, jf. nedenstående boks med DI’s forslag til et
uddannelsessystem, der matcher
arbejdsmarkedets behov.
FLERE SKAL HAVE BEDRE FAGLIGE
FORUDSÆTNINGER

Elever, der forlader folkeskolen,
skal have bedre forudsætninger i
dansk og matematik. Blandt gruppen af elever, som har de svageste
forudsætninger for videre uddannelse, er der en stor overrepræsentation af unge, der er enten indvandrere eller efterkommere. Denne
gruppe får ikke tilstrækkeligt ud af
undervisningen i grundskolen.
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PISA undersøgelsen viste en sammenhæng mellem, hvorvidt der tales dansk i hjemmet og de faglige
resultater.

udvikles yderligere instrumenter
til at sikre disse elever et bedre udbytte af undervisningen.

Kravet om deltagelse i dagtilbud
skal knyttes til sprogvurderingen
og omfatte alle børn. Regeringen

PRAKSISFAGLIGHED SKAL DYRKES
I GRUNDSKOLEN

har indgået en aftale, som skal sikre, at flere børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud af hensyn til
deres sproglige udvikling. Samtidig sættes der større fokus på børns
danskkundskaber, når de starter
skolegangen.

Den politiske aftale om praksisfaglighed i udskolingen er et glædeligt
første skridt på vejen mod en mere
praksisnær folkeskole. Men der
er behov for en mere langsigtet og
gennemgribende indsats, som sikrer en folkeskole, hvor børn i højere
grad lærer ved at kombinere teori
og praksis og opnår egne konkrete
erfaringer med materialer og processer. Det vil for alle elever bidrage til bedre læring og forståelse og
skal ikke blot ses som en indsats,
der skal tilgodese de elever, som
har udfordringer i den boglige undervisning. Tværtimod er der tale
om erfaringer og kompetencer til
at koble teori og praksis, som der er
brug for i alle efterfølgende typer af
uddannelser.

DI mener, at sprogvurderingen i
treårsalderen bør omfatte alle børn
uanset bopæl samt at kravene om
deltagelse i dagtilbud skal knyttes
til sprogvurderingen.

Krav til sproglige færdigheder
ved skolestart. Elever, der starter
deres skolegang uden et aldersvarende dansk, er udfordret fra dag
et. Derfor er det nødvendigt, at børnene allerede fra starten får støtte.
Der findes allerede sprogscreening
af eleverne i 0. klasse, men det er
vigtigt at der igangsættes tiltag for
elever, der har udfordringer med
sproget. Der bør også i højere grad
følges op på tiltagene ved fornyet
sprogscreening og dokumentation
af resultater. Det er skolens opgave at sikre, at børnene får det rette
tilbud enten inden for rammerne af
den understøttende undervisning
eller som egentlig specialundervisning.

Bedre støtte til elever med faglige
udfordringer. Også senere i skolegangen er der behov for øget støtte
til elever, der ikke får tilstrækkeligt
udbytte af undervisningen.
Med skolereformen fra 2013 blev
der indført obligatorisk lektiehjælp
for at understøtte læringen for elever, som ikke får faglig støtte hjemme. DI foreslår, at lektiehjælpsordningen evalueres samt at der

En mere praksisnær folkeskole.

Når den politiske aftale om øget
praksisfaglighed i udskolingen skal
implementeres og omfatte alle elever, skal samarbejdet mellem folkeskolen, erhvervsskolerne og virksomhederne om praktiske forløb
styrkes og udbygges. Der er derfor
behov for økonomiske midler til
udmøntning af den politiske aftale om mere praksisfaglighed i udskolingen og til at sikre, at praksis
indgår i fagene på alle klassetrin. DI
foreslår, at der afsættes 100 mio. kr.
til at styrke praksisfagligheden i folkeskolen.
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at den kommunale 10. klasse i højere grad ses som starten på en ungdomsuddannelse fremfor som afslutningen af folkeskolen. Det bør
også afspejles i placeringen af 10.
klasse, så det sikres, at eleverne oplever en ny start og i et tæt samspil
med et praksisrettet miljø og med
ungdomsuddannelser.
FLERE PRAKTIKPLADSER OG
FLERE ELEVER TIL ERHVERVS
UDDANNELSERNE

Virksomhederne skal oprette flere praktikpladser. Virksomhederne spiller en stor rolle, når fremtidens faglærte medarbejdere skal
uddannes og matche virksomhedernes behov for kompetencer.
Med Trepartsaftalen om flere
praktikpladser fra 2016 blev der
indført et mål om indgåelse af
8.000 – 10.000 flere praktikpladsaftaler i 2025, og DI arbejder målrettet på, at virksomhederne bidrager
med flere praktikpladser, så der bliver uddannet tilstrækkelig faglært
arbejdskraft på de områder, hvor
der er udsigt til mangel.
Men der er behov for mere end oprettelse af praktikpladser, hvis målet om tilstrækkelig faglært arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked
skal nås.
Der er især behov for styrket fokus
på rekrutteringen af elever til praktikpladser og til erhvervsuddannelserne.

Reform af 10. klasse. Der er også

Erhvervsskoler skal opsøge og
formidle praktikpladser mere effektivt. Erhvervsskolerne skal ak-

behov for en reform af 10. klasse,
som både skal være mere praksisnær og samtidig skal styrke fokus på at afklare de unge til deres
valg af efterfølgende uddannelse og
sikre, at de unge har de nødvendige
kvalifikationer til at fortsætte i videre uddannelse. Det er væsentligt,

tivt og vedholdende understøtte
virksomhederne i at oprette praktikpladser, herunder også i forhold til virksomheder, som ikke
kan opfylde kravene til alle dele af
en praktikplads. Det gælder både
på de uddannelser, som erhvervsskolen selv udbyder, og de uddan-
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nelser, som udbydes af andre erhvervsskoler.
Samtidig er det afgørende, at erhvervsskolerne bliver reelt forpligtet til at koordinere formidlingen
af praktikpladser og elever, herunder at slå ledige praktikpladser op
på praktikpladsen.dk, så det bliver
synligt for alle elever og virksomheder på tværs af landet, hvor der er
ledige praktikpladser og praktiksøgende elever.
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DI’S FORSLAG PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

>> Bedre rammer for uddannelse
•

Omprioriteringsbidraget på uddannelserne skal ophøre fra 2019 og besparelserne fra 2017 og 2018 skal tilbageføres til uddannelserne.

>> Flere skal have bedre faglige forudsætninger
•

Kravet om deltagelse i dagtilbud skal knyttes til sprogvurderingen og omfatte alle børn uanset bopæl.

•

Bedre støtte til elever med faglige udfordringer. Folkeskolens obligatoriske
lektiehjælp skal evalueres og evt. nye støttemuligheder udvikles.

>> Praksisfaglighed skal dyrkes i grundskolen
Der skal følges op på, at erhvervsskolerne efterlever skærpelserne af
kravene til elevernes indsats med at
søge praktikplads. Eleverne skal i
langt højere grad i gang med at søge
en praktikplads, inden de har afsluttet hele deres grundforløb.

•

Der skal gennemføres en reform af 10. klasse og udskolingen i grundskolen,
som sikrer, at alle elever får praksisnær undervisning og erfaringer med at
koble teori og praksis. Samarbejdet mellem folkeskolen, erhvervsskoler og
virksomheder skal styrkes.

•

Praksisfagligheden i folkeskolen skal styrkes i alle fag og på alle klassetrin.
Der skal afsættes en pulje på 100 mio. kr. til at styrke praksisfagligheden i
folkeskolen.

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at fortsæt-

>> Flere praktikpladser og flere elever til erhvervsuddannelserne

te de mange gode indsatser for at få
flere unge fra folkeskolen til at vælge erhvervsuddannelserne. Men
hidtil har effekten været relativt begrænset, og de unges søgning ligger
fortsat lavt. Samtidig stiger manglen på faglærte.

•

Virksomhederne skal oprette flere praktikpladser

•

Flere skal vælge erhvervsuddannelser – der skal gennemføres en målrettet
indsats over for studenter og andre ufaglærte unge og voksne til at tage en
erhvervsuddannelse.

•

Studievalg Danmarks vejledning af studenter mv. skal udvides til at omfatte
videre uddannelse, både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

•

Erhvervsskolerne skal opsøge og inddrage flere virksomheder i uddannelse
af faglærte, herunder virksomheder, som ikke kan varetage alle dele af en
praktikplads.

•

Erhvervsskolerne skal have pligt til at koordinere formidlingen af ledige lærepladser skolerne imellem, så de synliggøres på praktikpladsen.dk og tilbydes
til elever på tværs af erhvervsskoler.

DI foreslår derfor, at der gennemføres en mere målrettet indsats for at
rekruttere flere studenter og andre
ufaglærte unge og voksne til at tage
en erhvervsuddannelse.

Studenter skal vejledes om erhvervsuddannelse. DI foreslår, at
studenter skal vejledes aktivt om
mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse på lige fod med
mulighederne for at tage en videregående uddannelse, og at Studievalg Danmarks arbejdsområde
ændres til at omfatte vejledning til
videre uddannelse, dvs. både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.
Vejledningen skal især sigte på de
studenter, som ikke er i gang med
en videre uddannelse over to år ef-

>> Unge med relevante universitetsuddannelser
•

Dimensioneringsmodellen skal inddrage forventninger til efterspørgsel.

•

Barrierer for at oprette flere uddannelsespladser på uddannelser med stor
efterspørgsel skal væk.

•

Der skal ses på muligheden for at vægte relevante fag i de adgangskvotienter, der bestemmer, hvilke uddannelsessøgende der optages.

•

En reform af SU systemet skal skabe en bedre balance mellem midler til SU
og midler til videregående uddannelse. Der indføres øget lånefinansiering og
de studerende gives incitamenter til gennemførsel og jobfokus.

•

Taksterne til universiteternes kandidatuddannelser hæves med 10.000 kr.
og taksterne for de øvrige videregående uddannelser hæves med 5.000 kr.,
så studerende får mere undervisning og feedback.

•

Flere tilbud til de allerdygtigste studerende ved at genindføre taxametret til
eliteuddannelse og indføre stipendier til de dygtigste elever.
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ter deres studentereksamen, så de
opnår en erhvervskompetence, der
giver dem bedre mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse end
en studentereksamen.
Gymnasieelever, som fortryder deres uddannelsesvalg, skal også aktivt vejledes om mulighederne for
at skifte til en relevant erhvervsuddannelse. Det bør ske både i grundforløbet og senere i uddannelsesforløbet. Her er der behov for et
styrket samarbejde mellem gymnasier, erhvervsskoler og ikke mindst
den kommunale ungeindsats.
UNGE MED RELEVANTE
UNIVERSITETSUDDANNELSER

Dimensioneringsmodellen skal
inddrage forventninger til efterspørgsel. Flere med en lang videregående uddannelse skal have
kompetencerne til at arbejde i den
private sektor. Den politisk bestemte dimensionering af optaget
på en række uddannelser fokuserer
på, om ledigheden blandt kandidaterne er særlig høj. Målet er at sikre, at færre unge uddannes på uddannelser, hvor der ikke er nogen
efterspørgsel.
DI ser gerne, at dimensioneringen i
højere grad inddrager den fremadrettede forventning til efterspørgsel
af arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Der er gennemført en evaluering af dimensioneringsmodellen,
der peger på, at det kan være meningsfuldt at styrke modellen ved
inddragelse af forventet efterspørgsel, men at det formentligt kun vil
være muligt på hovedområde niveau. DI mener, at en sådan justering vil være et skridt i den rigtige
retning.

Der skal oprettes flere uddannelsespladser på uddannelser med
stor efterspørgsel. På nogle områder, primært it-specialistuddannelserne og de tekniske uddannel-

ser, uddannes der for få. De seneste
optagelsestal for de videregående
uddannelser viser dog, at det lige
så stille er begyndt at gå den rigtige
vej, men mange studerende afvises
på den uddannelse, som de søger.
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til at investere mere direkte i uddannelserne. Omlægningen skal
gøre en større del af støtten lånefinansieret. Samtidig er det oplagt at
styrke incitamenterne for de studerende til at have fokus på gennemførsel og jobmuligheder.

Universiteterne har i vid udstrækning selv mulighed for at oprette flere pladser, men størrelsen på
forskningsmiljøet og økonomiske
og fysiske begrænsninger står ofte
i vejen. Der er behov for, at disse
barrierer ryddes af vejen. Det gælder eksempelvis på uddannelserne
til ingeniører og it-specialister.

De sparede SU-midler skal bruges
til at forbedre uddannelserne. De
sparede SU-midler kan bl.a. finansiere, at taksterne på kandidatuddannelserne sættes op med 10.000
kr., og taksterne for de øvrige videregående uddannelser sættes op
med 5.000 kr.

Et nyt system for optagelse på videregående uddannelser. For at

Særlige tiltag for dygtige og arbejdsomme studerende. Der skal

skabe øget klarhed om de faglige
krav og forventninger på de videregående uddannelser, foreslår DI
også, at der skal arbejdes imod et
nyt optagelsessystem. Målsætningen skal være at sikre, at uddannelsespladser i højere grad tilfalder de
elever, som har faglighed og motivation for at gennemføre uddannelserne.

fokus på kvalitet i de videregående
uddannelser og være tiltag for de
særligt kvalificerede og arbejdsomme studerende, så deres niveau kan
blive løftet yderligere.

Konkret mener DI, at der skal ses
på muligheden for at vægte relevante fag i de adgangskvotienter, der
bestemmer, hvilke uddannelsessøgende, der optages. Det er dog vigtigt, at adgangskriterierne fortsat er
objektive, og at de uddannelsessøgendes retssikkerhed fastholdes.

Bedre balance mellem SU og uddannelsesudgifter. I dag bruges ca.
30 mia. kr. på videregående uddannelser. Heraf går lidt under 50 pct.
til selve uddannelserne og lidt mere
end 50 pct. til SU-stipendier. Danmark har verdens højeste stipendier til studerende, men langt fra
verdens højeste bevillinger til undervisning. I de seneste mange år
er der løbende blevet skåret i bevillingerne til uddannelse.
DI foreslår, at SU’en omlægges.
Målet skal være at frigøre midler

For at de studerende kan blive udfordret til at opnå deres fulde potentiale, er det nødvendigt, at de
videregående uddannelsesinstitutioner tilrettelægger deres uddannelser, så det kræver, at de studerende
arbejder fuld tid med deres studie.
Der skal være flere tilbud til de allerdygtigste studerende. I 2007 til
2012 var der på finansloven afsat
et særligt elite taxameter, som gav
universiteterne mulighed for at oprette eliteuddannelser med få studerende, højere studieintensitet
og fagligt niveau, og som kunne tiltrække særligt dygtige studerende
fra Danmark og internationalt. DI
mener, at tilskuddet bør genindføres. Desuden skal der indføres stipendier til de dygtigste elever.

Effekt af DI’s forslag >
Mindst 100.000 flere i
arbejdsudbud
Samlet skønnes alle forslagene i
DI’s 2025-plan at løfte arbejdsudbuddet med 105.000 fuldtidsper-
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soner frem mod 2025. Kombineret
med effekten fra allerede vedtagne
reformer siden 2015 på ca. 3.000,
løfter DI’s forslag arbejdsudbuddet med 108.000 personer i 2025.
Dermed indfries DI’s mål om at
arbejdsudbuddet skal løftes med
100.000 i 2025.
Forslagene til lavere skatter og afgifter i kapitel 3 skønnes at øge arbejdsudbuddet med 21.000 fuldtidspersoner.
Forslagene i dette kapitel skønnes at løfte arbejdsudbuddet med
84.000 fuldtidspersoner frem mod
2025. Størstedelen af stigningen
kommer fra, at 41.000 fuldtidspersoner i den erhvervsaktive alder
flyttes fra varig offentlig forsørgelse
over i job, mens 32.000 fuldtidsper-

soner kommer i job som følge af en
mere målrettet indsats i kontanthjælpssystemet.
Det skønnes, at stigningen i arbejdsudbuddet på 84.000 fuldtidspersoner som følge af DI’s forslag
kan løfte BNP med godt 52 mia. kr.
Samtidig vil de foreslåede arbejdsmarkedsreformer inkl. omlægning
af SU’en forbedre den offentlige
saldo med 42 mia. kr.
Dygtigere medarbejdere med de
rigtige uddannelser vil bidrage til
øget produktivitet og vækst i virksomhederne. Dette gælder på alle
kompetenceniveauer.
Flere praktikpladser, et kvalitetsløft i erhvervsuddannelserne, bedre faglige forudsætninger og initia-
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tiver i teknologipagten, der åbner
de unges øjne for uddannelse inden
for de tekniske områder vil bidrage til, at flere unge og voksne tager
de erhvervsuddannelser, virksomhederne efterspørger. Det giver et
bedre match mellem udbuddet og
efterspørgslen efter faglærte og bidrager dermed til at øge beskæftigelsen og reducere ledigheden.
Initiativer i teknologipagten, stigende takster til universitetsuddannelserne og flere tilbud til de
allerdygtigste studerende skal være
med til at øge andelen af nyuddannede universitetskandidater, der
tager tekniske og naturvidenskabelige uddannelser samt forbedre
kvaliteten af deres uddannelser.

Effekt af tiltag
Løft i arbejdsudbud
(1.000 fuldtidspersoner)
Effekt af reformer de seneste år
Effekt af forslag i kapitel 5
En målrettet indsats for personer i kontanthjælpssystemet

30 pct. af dimittenderne
har en it, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse

3
84
32

Bedre integration af flygtninge og deres familier

1

Færre skal parkeres på varig offentlig forsørgelse

41

Nemmere adgang for udenlandsk arbejdskraft

10

Bedre rammer for uddannelse
Flere skal have bedre faglige forudsætninger
Praksisfaglighed skal dyrkes i grundskolen

+

Flere praktikpladser og flere elever til erhvervsuddannelserne
Unge med relevante universitetsuddannelser*
Effekt af øvrige politiske forslag i DI's 2025-plan
Herunder lavere skatter og afgifter

+
21

++

21

Samlet effekt af DI's 2025-plan og reformer det seneste år

108

DI’s målsætning

100

≤ 1)Der vil være nogle adfærdsmæssige konsekvenser ved at omlægge SU-systemet, der både trækker mod et lavere arbejdsudbud og mod et højere
arbejdsudbud. Samlet skønnes det dog, at arbejdsudbuddet vil stige ved en omlægning af SU-systemet. Usikkerheden forbundet hermed er dog så stor,
at effekten ikke er medtaget i det forventede løft af arbejdsudbuddet. Anm.: Summer kan afvige på grund af afrunding. Kilde: DI-beregninger.
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BLANDT DE MEST PRODUKTIVE OG
INNOVATIVE I VERDEN
Resumé > Historisk set har produktivitetsvæksten været helt afgørende for den stigende velstand i Danmark. Men væksten i produktiviteten
er aftaget. I Danmark har det stået på i en længere årrække, men vi har
også set en betydeligt mere afdæmpet vækst i produktiviteten i en lang
række andre lande, især efter finanskrisen. Der er et stort potentiale og
en kæmpe gevinst ved at øge produktiviteten. Produktiviteten kan styrkes ved, at vi i Danmark investerer mere i forskning og udvikling (FoU),
uddannelse, infrastruktur og digitalisering. Desuden skal vi blive endnu bedre til at udnytte ressourcerne, gennemføre en ambitiøs omkostningseffektiv grøn omstilling af energisystemet og reducere byrder og
regler for erhvervslivet. Sammen med allerede vedtagne tiltag vil forslagene i DI’s 2025-plan give et samlet løft i produktiviteten og dermed
velstanden på mere end 55 mia. kr.

Indledning > Øget produktivitet skaber større velstand
Øget produktivitet og innovation
er grundlaget for et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv og et
højt dansk velstandsniveau. Historisk set har en mere effektiv
udnyttelse af ressourcerne, bl.a.
via fornyelse og investeringer i ny
teknologi, været drivkraften bag

den velstandsstigning, vi har haft
i Danmark, og som har ført til, at
Danmark er et af de mest velstående lande i verden.
Produktivitetsniveauet i Danmark
hører til blandt de højeste i verden.
Men væksten i produktiviteten har
været aftagende over en længere årrække.

Øget produktivitet betyder, at danske virksomheders evne til at afsætte deres produkter i udlandet
forbedres, og det bidrager til et
stærkt erhvervsliv og gode (og velbetalte) arbejdspladser i Danmark.
Der er iværksat en række initiativer, der kan være med til at løfte
væksten i produktiviteten. På trods
af disse skønner regeringen, at produktiviteten i de private byerhverv
kun vil vokse med godt 1,2 pct. om
året i gennemsnit frem mod 2025
uden yderligere initiativer. For hele
dansk økonomi forventes væksten
i produktiviteten lidt lavere. Det er
langt fra tidligere tiders vækstrater,
og det er derfor afgørende, at der
vedtages flere nye initiativer, der
kan løfte produktiviteten.

Udfordring > Begrænset
vækst i produktiviteten
Over de seneste godt 20 år har
dansk økonomi samlet set haft

Øget produktivitet har skabt større velstand
Ændring i BNP pr. indbygger, produktivitet og præsterede timer pr. indbygger, 1975 – 2017, gns. årlige vækstrater i pct.
Pct.
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Produktivitetsvæksten har været aftagende gennem mange år
Årlig vækstrate i arbejdsproduktiviteten, kædede værdier, 5-års glidende gennemsnit, 1971 – 2017
Pct.
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<

5

Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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en gennemsnitlig produktivitets
vækst, målt som realt BNP pr. arbejdstime, på blot én pct. årligt.
Blandt OECD-landene er der kun
seks lande, herunder Italien og
Spanien, der har haft en svagere
produktivitetsudvikling. Til sammenligning har den tilsvarende
produktivitetsvækst i Tyskland og

2000

2005

2010

2015

Sverige været på henholdsvis 1,3 og
1,7 pct. årligt.
Det var især i årene op til krisen, at
Danmark havde en lavere produktivitetsvækst end andre lande. Efter
krisen har mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, også oplevet en lavere produktivitetsvækst.

Den højere produktivitetsvækst i
Danmark efter krisen har dog kun
været en kortvarig fornøjelse. Fra
2009 – 2013 udgjorde produktivitetsvæksten godt nok 2,7 pct. om
året for økonomien som helhed i
gennemsnit, men fra 2013 og frem
er produktiviteten kun vokset med
0,7 pct. om året i gennemsnit.

Svag dansk produktivitetsvækst
Årlig vækst i produktiviteten (realt BNP pr. arbejdstime) fra 1995 – 2017, pct.

<
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Produktivitetsvæksten er aftagende i mange lande
Vækst i realt BNP pr. arbejdstime i udvalgte lande, gns. årlig vækst
Pct.
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Anm.: USA kun data frem til 2016
Kilde: OECD og DI-beregninger

Danmark

USA

Selvom andre lande lige nu er i
samme båd som os, er det vigtigt
med tiltag, der kan løfte produktiviteten i Danmark. Og potentialet er til stede. Der er meget store
forskelle i produktivitetsudviklingen virksomhederne imellem. Det
gør sig eksempelvis gældende mellem brancher, mellem store og små
virksomheder og mellem virksomheder, der eksporterer eller ej.

Sverige

Holland

Tyskland

STORE FORSKELLE I
PRODUKTIVITETSVÆKSTEN

Produktivitetsvæksten varierer
meget på tværs af virksomheder
og brancher. Fremstillingsindustrien har, traditionelt set, været
en af de brancher med den stærkeste produktivitetsfremgang, mens
væksten har været mere afdæmpet
inden f.eks.vis byggeri, handel og
service.
Produktivitetskommissionen peger på, at der kan være visse måleudfordringer ved opgørelse af

produktivitetsudviklingen i flere
brancher, f.eks. bygge- og anlæg.
Når væksten i produktiviteten i perioden 1995 – 2017 sammenholdes
med en række af vores nabolande
for forskellige brancher, er det især
brancherne erhvervsservice (f.eks.
rengøringsvirksomheder og advokatfirmaer) samt handel og transport, der har bidraget til den lavere
produktivitetsudvikling.
Det er i denne forbindelse værd at
bemærke, at en meget stor del af de

Produktiviteten udvikler sig forskelligt på tværs af brancher
Bruttoværditilvækst pr. præsteret time, sæsonkorrigeret 4. kvt. gns.
Indeks 1995=100
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Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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Nabolandenes produktivitet er steget mere inden for handel
og erhvervsservice
Gennemsnitlig årlig vækst, 1995-2017, faste priser
Pct.
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Danmark
Nabolande

Anm.: Tallene over søjlerne angiver branchens andel af den samlede beskæftigelse i
Danmark i 2017. Nabolandene er defineret
som Sverige, Tyskland, Holland, Østrig,
Finland og Storbritannien.
Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik.

I alt

Landbrug Fremstilling
mv.

Byggeri

beskæftigede i Danmark er ansat i
disse sektorer. Således er mere end
fire ud af 10 danskere beskæftiget
inden for erhvervsservice, anden
service samt handel og transport,
og andelen er steget over de seneste 20 år.

Produktion i udlandet påvirker
målingen af produktiviteten. Den
større produktivitetsvækst i industrien kan dog være påvirket af flere
ting, der grundlæggende ikke skyl-

Handel Information Finans Erhvervsservice
og transport
og
kommunikation

des, at virksomheden i sin produktion i Danmark er blevet mere produktiv.
I nationalregnskabet vil man kategorisere de producerede varer fra
en dansk virksomhed, som har flyttet produktion til udlandet og som
sælges i udlandet, men som bliver
solgt fra Danmark, som dansk eksport. Det er således varer, der ikke
krydser den danske grænse. Danmarks Statistik kalder dette for

fabriksløs produktion1. Der har
været en stor tilvækst i salget af sådanne varer, siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre den i 2005.
Overskuddet fra denne ”eksport”
indgår i værdiskabelsen i nationalregnskabet og dermed i opgørelsen
over produktivitetsudviklingen.

1

Danmarks Statistik ”Dansk BNP påvirkes af produk
tion i udlandet”, august 2018.

Produktion i udlandet har løftet produktivitesvæksten i Danmark de
senere år
Årlig vækst i arbejdsproduktiviteten inden for industrien med og uden produktion i udlandet, 2006-2017
Pct.
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 Uden produktion i udlandet

4

Anm.: Den uændrede branchestruktur tager
udgangspunkt i de præsterede arbejdstimer
i brancherne i starten af perioden.
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Kilde: Danmarks Statistik.
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Erhvervsforskydninger påvirker produktiviteten
Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst i de private byerhverv, pct.
Pct.
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Samlet produktivitetsvækst
 Produktivitetsvækst korrigeret for
brancheforskydninger
Effekt af brancheforskydninger

Anm.: Den uændrede branchestruktur tager
udgangspunkt i de præsterede arbejdstimer
i brancherne i starten af perioden

1970 – 1975
1980 – 1985
1990 – 1995
2000 – 2005
2010 – 2015
1975 – 1980
1985 – 1990
1995 – 2000
2005 – 2010
2015 – 2017

Det betyder, at opgørelserne af produktivitetsudviklingen er påvirket
af, at virksomheder har skabt mere
værdi i udlandet, uden at det reelt
har ført til mere aktivitet, herunder
beskæftigelse, i Danmark. Dermed
stiger opgørelsen af produktiviteten – uden at den enkelte medarbejder i Danmark er blevet mere
produktiv.
Siden 2006 har den gennemsnitlige produktivitetsvækst i industrien udgjort 3,2 pct. om året, men
hvis man fraregner produktionen
i udlandet har den været 1,8 pct.

om året. Det slår især igennem, når
man ser på den årlige produktivitetsvækst siden 2014.

Brancheforskydninger har givet
lavere vækst i produktiviteten. En
lille del af den lavere danske produktivitetsvækst kan tilskrives, at
flere og flere er blevet ansat i brancher, der typisk har et lavere produktivitetsniveau2. Især siden 2010
har Danmark oplevet et negativt bi-

2

DI-analyse ”Brancheforskydninger bremser væksten i
produktiviteten”, oktober 2017.

Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.

drag herfra. Brancheforskydninger
betyder således i dag mere for vores
samlede produktivitetsvækst i de
private byerhverv end tidligere.
Siden 2010 er antallet af arbejdstimer i de private byerhverv steget
med næsten otte pct., men det er
især en vækst, der er foregået inden
for brancher, hvor produktiviteten
er lavere end gennemsnittet. Af de
brancher, hvor antallet af præsterede timer er steget, står de brancher
med et produktivitetsniveau under
gennemsnittet for 90 pct. af stigningen.

Brancheforskydninger fra 2010 – 2017 har et negativt bidrag
Afvigelse fra branchens BVT pr. time i fht. gennemsnittet i 2017
Afvigelser fra branchens BVT pr. time i fht. gennemsnittet i 2017
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Ændring i branchens andel af præsterede timer, procentpoint 2010 – 2017
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Anm: Boblernes størrelse angiver deres
andel af antal præsterede timer i forhold til
det samlede antal præsterede timer inden
for private byerhverv. Et par af de mindre
brancher herinden for er udeladt af figuren,
men dog med i beregningerne.
Kilde: DI-beregninger pba. Danmarks
Statistik.
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Eksempelvis er beskæftigelsen fra
2010 – 2017 steget inden for hoteller og restauranter samt rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, mens der er blevet
færre ansatte inden for finansiering
og forsikring.
Forskydningerne i branchestrukturen har især haft en negativ effekt
på de private byerhvervs samlede produktivitetsvækst i de seneste syv år, hvor det har reduceret
væksten med 0,3 procentpoint om
året. Når man tager højde for forskydninger i branchestrukturen,
har produktiviteten i de private byerhverv altså udviklet sig pænere,
end de overordnede tal viser. Men
selv på trods af dette er produktiviteten ikke steget mere end 11/2 pct.
om året fra 2010 – 2017.

Produktiviteten er steget mere i
løbende priser. Næsten alle brancher klarer sig mere fornuftigt, når
produktiviteten måles i løbende
priser.
Fremstillingsindustriens
produktivitet er således steget væsentligt mere end i nabolandene,
når denne opgøres i løbende priser (og mere end opgjort i faste pri-

ser). Dette skyldes, at vi producerer
og eksporterer produkter med en
gennemsnitlig mere gunstig prisudvikling, end i landene omkring
os. F.eks. har vi i Danmark haft stigende priser på medicin, mens især
Sverige og Finland er ramt af faldende priser på elektronik.
Inden for en række serviceerhverv
er der typisk ikke tale om en særlig dansk produktsammensætning,
idet produkterne kun i meget begrænset omfang handles internationalt og dermed deltager i den
internationale arbejdsdeling og
specialisering.
For brancher, hvor produkterne
stort set ikke handles på tværs af
landegrænser, giver det ikke mening at se på udviklingen i løbende priser, da prissætningen kan ske
uafhængigt af den internationale konkurrence. Der er en parallel
lønudvikling på arbejdsmarkedet,
og i mangel af international konkurrence kan øgede lønomkostninger væltes over i priserne. Derfor kan produktivitetsudviklingen
se pænere ud i løbende priser, end
den reelt er.
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KONKURRENCE PÅVIRKER
PRODUKTIVITETEN

International konkurrence øger
produktiviteten. Virksomheder,
der er udsat for hård international
konkurrence, kan ikke kompensere
for manglende produktivitetsvækst
med højere priser. De er derfor nødt
til hele tiden at forbedre deres produktivitet, hvis de skal klare sig i
kampen om den globale efterspørgsel. Bl.a. derfor er eksporterhvervene dem, der har haft den højeste
vækst i produktiviteten.
De serviceerhverv, som klarer sig
bedst, er dem, som henvender sig
til det internationale marked eller i
stort omfang er præget af konkurrence fra udenlandsk ejede virksomheder. Det gælder f.eks. virksomheder inden for engroshandel
og telekommunikation.
Erhverv med salg af investeringsgoder eller med salg til private forbrugere i Danmark har haft en
meget mere beskeden produktivitetsudvikling. Dette er ikke drevet
af få meget store, succesrige eksportvirksomheder. Også blandt
sammenlignelige
virksomheder

Højere produktivitetsvækst i internationalt konkurrenceudsatte
brancher
Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst 2000 – 2016, udvalgte brancher, pct.
  

Pct.
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Anm.: Produktivitetsvæksten i industri og
bygge- og anlæg er frem til og med 2017.

2,5
2,0

Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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Produktiviten er stigende med eksportandelen
Værditilvækst pr. beskæftiget hos ”sammenlignelige” virksomheder i 2014
1.000 kr.
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Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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er produktiviteten højere, jo større virksomhedernes eksportandel
er. Virksomheder med en eksportandel på mellem 10 pct. og 50 pct.
(væsentlig andel eksport) har i gennemsnit en højere vækst i produktiviteten end virksomheder med
ingen eller beskeden eksport, også
når man kigger på de enkelte brancher. Virksomheder med hovedsageligt eksport, dvs. hvor eksportandelen er højere end 50 pct. har den
højeste produktivitet3.

Manglende konkurrenceudsættelse i servicesektoren. Produktivitetskommissionen påpegede,
at den væsentligste udfordring for
serviceerhvervene netop er mangel på konkurrenceudsættelse på
hjemmemarkedet. Det er ikke et
nyt problem for servicesektoren,
som hovedsageligt varetager opgaver, der i begrænset omfang kan
sælges internationalt.
Dette forværres af, at det indre marked på serviceområdet fungerer
meget dårligere end det indre marked for varer.

3

DI-Analyse ”Eksportvirksomheder er mere produktive”, marts 2017.

Transport

Anden Service

Mange serviceydelser er svære at
eksportere og skal typisk produceres lokalt. Gennem underleverancer til eksportvirksomheder i form
af eksempelvis rådgivning, kantinedrift, revision mv. kommer servicevirksomhederne dog med ud på
eksportmarkederne. Servicevirksomhedernes rolle som underleverandør til eksportvirksomhederne
betyder, at de også har afgørende
betydning for disses konkurrenceevne og deres evne til at hente flere
nye ordrer på eksportmarkederne.
Virksomheder, der sælger produkter, som er svære at eksportere, kan
alternativt oprette datterselskaber
i udlandet og dermed også hente omsætning på eksportmarkederne. Danske virksomheder har
tilsammen næsten 13.300 datterselskaber i udlandet, og disse beskæftiger over 1,35 mio. personer.
Med næsten ½ mio. ansatte i udlandet er erhvervsservice den branche med flest ansatte uden for Danmark4.

4

DI-Analyse ”Serviceerhvervene er afgørende for
eksporten”, juli 2017.

Den svage produktivitetsvækst inden for en række serviceerhverv
betyder, at der her er nogle grundlæggende forbedringspotentialer.
Ved at indfri disse potentialer vil
der kunne frigøres ressourcer fra
de ikke-konkurrenceudsatte serviceerhverv samtidig med, at det vil
give en forbedret konkurrenceevne
for dem selv og de eksporterende
virksomheder, som de leverer input til.
Beregninger på REFORM-modellen viser, at et løft i produktiviteten
på 10 pct. i de erhvervsrettede dele
af de hjemmemarkedsorienterede
serviceerhverv (advokater, reklamebureauer og rengøring mv.) kan
øge BNP med omkring 17½ mia.
kr.5 Det svarer til knap halvdelen af
regeringens mål for løft i produktiviteten frem mod 2025.
Et løft i produktiviteten på 10 pct.
inden for de hjemmemarkedsorienterede erhvervsrettede serviceerhverv svarer til, at produktivitetsvæksten i disse brancher skulle
have været 0,7 pct. om året i gen-

5

DI-Analyse ”17 mia. kr. i gevinst med højere produktivitet i servicesektoren”, september 2018
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171/2 mia. kr. rigere, hvis produktiviteten løftes med 10 pct.
Velstandsløft som følge af løft i produktivitet

Regeringens mål for løft i produktiviteten = 36 mia. kr.

8 mia. kr.

10,5 mia. kr.

Allerede opnået. F.eks.
omlægning af PSO og
forsyningsstrategi

Rest af regeringens mål
for løft i produktiviten
2015 – 2025

<
Anm.: Løftet i velstanden er vist for et løft
i produktiviteten på 10 pct. i de hjemme
markedsorienterede erhvervsrettede
serviceerhverv. Et tilsvarende løft inden
for de forbrugsrettede serviceerhverv øger
velstanden stort set tilsvarende.
Kilde: REFORM, Regeringen og DI’s
2025-plan.

17,5 mia. kr.

10 pct. højere produktivitet i de
hjemmemarkedsorienterede
erhvervsrettede serviceerhverv

nemsnit i 2000 – 2016 i stedet for
blot 0,1 pct. Det er et væsentligt løft,
men det vil stadig være væsentligt
lavere end den årlige gennemsnitlig
produktivitetsvækst inden for de
internationalt konkurrenceudsatte
erhverv og blot en fjerdedel af væksten i industrien.

virksomheder, ligesom en række
virksomheder vedvarende har lav
produktivitet6.

Der er også servicevirksomheder
med et højt produktivitetsniveau
og med høj produktivitetsvækst,
ligesom der er stor forskel på produktiviteten mellem fremstillings-

de primære årsager til vores svage

Flere år med få investeringer og
flere i beskæftigelse har samlet set
ført til ringere udstyr for medarbejderne på virksomhederne7. Der er
i dag ikke flere maskiner, robotter

6

7

UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN
FORDELT PÅ ÅRSAGER

Kapitalapparatet følger ikke med
medarbejderudviklingen. En af

DI-Analyse ”Overraskende mange virksomheder med
vedvarende lav produktivitet”, december 2017.

produktivitetsudvikling siden 1995
er, at vi har investeret for lidt i ny
teknologi og nyt udstyr (maskiner,
transportmidler, bygninger mv.).

DI-Analyse ”Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter”, november 2017.

Virksomhedernes kapitalapparat kan ikke følge med
medarbejderudviklingen
Virksomhedernes beholding af maskiner mv. pr. præsteret time
Indeks, 2010=100

110

<

100

Anm.: Lineær trend for perioden
1995 – 2017.
Maskiner mv. består af maskiner, IKT-
udstyr, transportmidler og FoU. Skibe, fly og
energisektoren ikke inkluderet.
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Kilde: Danmarks Statistik og DI.
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Virksomheder med høj digitaliseringsgrad har højere produktivitet
Værditilvækst pr. årsværk
Arbejdsproduktivitet 1.000 kr.
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Anm.: Lav og høj refererer til virksomhedernes digitaliseringsniveau jf. redegørelse
om Danmarks digitale vækst 2016. Figuren
viser virksomheder med over 10 ansatte i
private byerhveerv. Der er ikke taget højde
for betydning af virksomhedernes størrelse,
brancher, kapitalintensitet mv. Data er fra
2014.
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Kilde: Erhvervsministeriet, Strategi for
Danmarks digitale vækst 2018.
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og andet udstyr pr. arbejdstime end
for otte år siden. Og niveauet ligger et godt stykke under det trendmæssige niveau. Det er især de små
og mellemstore virksomheder, der
har et potentiale for at løfte investeringerne.
Også når man ser på ejerskab af
virksomheden er der forskel. Ejerledede og familieejede virksomheder er mere tilbageholdende med at
investere, hvorved værdiskabelsen
der bliver mindre, end den kunne
have været8.
Vi har investeret væsentligt mindre
i ikke-it-kapital end tidligere, og
samtidig har vi også investeret mindre end vores udenlandske konkurrenter. Der er således i høj grad
brug for tiltag, der understøtter investeringerne i Danmark – især
investeringer i ny teknologi – og
dermed fremmer produktivitetsudviklingen.

Behov for øgede investeringer i
digitalisering og ny teknologi. Digitalisering bidrager også til at dri-

8

DI-Analyse ”Ejerledede og familieejede virksomheder
investerer mindre – eksterne kræfter betaler sig”, april
2018.

Høj

ve virksomhedernes produktivitetsvækst. Virksomheder med en
lav digitaliseringsgrad har således
en betydeligt lavere produktivitet
end virksomheder med en høj digitaliseringsgrad9.
Digitalisering understøtter og sikrer en moderne og bæredygtig
økonomi. Vinderne bliver de virksomheder, der i tide udnytter de digitale muligheder til at gentænke
ikke bare deres forretningsprocesser, men hele forretningsmodellen
samt de produkter og serviceydelser, virksomheden lever af.

Svag udvikling i totalfaktorproduktivitet. Bidraget fra totalfaktorproduktiviteten afspejler den
del af værdiskabelsen, der ikke kan
forklares ved flere arbejdstimer,
bedre kapitalapparat og højere uddannelsesniveau. Totalfaktorproduktiviteten rummer dermed en
lang række forhold, som påvirker
værdiskabelsen. Det gælder især
innovation, erhvervsregulering, infrastruktur, ressourceeffektivitet,
nye forretningsmodeller, bedre organisering og arbejdstilrettelæggel-

9

Erhvervsministeriet ”Strategi for Danmarks digitale
vækst”, januar 2018.

se. Siden 1995 har en svag vækst i
totalfaktorproduktiviteten været
”medskyldig” i Danmarks samlede produktivitetsudfordring. Der
findes dog ikke et enkelt element,
der kan forklare den danske udfordring med totalfaktorproduktiviteten, men en lang række elementer
er hver især med til at forklare en
lille del af udfordringen.

Eksperter anviser mange muligheder for øget produktivitet – der
findes ikke et ”quick fix”. Den
meget svage produktivitetsvækst
var grunden til, at regeringen i 2012
nedsatte en Produktivitetskommission, og at DI nedsatte et Produktivitetspanel. Begge havde til
formål at tilvejebringe forslag, der
kan styrke den danske produktivitetsudvikling.
Gennem analyser af den danske
produktivitetsudvikling kom regeringens Produktivitetskommission
med mere end 100 konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten. Produktivitetskommissionens anbefalinger sætter ind på
tre områder, hvor de finder særligt
stort potentiale for at høste produktivitetsgevinster:
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Flere årsager til lav produktivtetsvækst
Vækst i arbejdsproduktiviteten fordelt på årsager i markedsmæssige byerhverv ekskl. boliger og udlejning af erhvervsejendomme, gns. årlig vækst i pct.
Pct.
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Kilde: Danmarks Statistik.
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Styrkelse af konkurrence, dynamik og internationalisering.
• Styrkelse af kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for
arbejdsmarkedet.
• Skabelsen af gode rammer for
nye løsninger og effektivitet i
det offentlige.

1995 – 2015

1967 – 2015

Analyserne og drøftelserne i DI’s
Produktivitetspanel viste, at der
ikke findes et ”quick fix”, der løser Danmarks produktivitetsudfordring. Der skal spilles på alle tangenter, hvis vi for alvor skal flytte
noget. Og selvom de skiftende regeringer efterfølgende har rykket
på en række af anbefalingerne, og

revisioner af data har vist en bedre
udvikling, så er der fortsat meget at
komme efter. Og gevinsten i form
af højere velstand og bedre og mere
velbetalte jobs er fortsat lige stor10.

10 Dansk Industri ”P-bogen. Danmark op i gear” DI’s
produktivitetspanel, 2013.

DI har en mere ambitiøs produktivitetsmålsætning
Målsætning for vækst via øget produktivitet i DI’s og regeringens 2025-plan
Velstandsløft i mia. kr.
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Kilde: DI-beregninger og regeringens
”Vækst og Velstand 2025”.
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DI’s mål > Løft af produk
tivitet og innovation
For at sikre, at vi er blandt de mest
produktive og innovative i verden,
har DI sat to vigtige mål, der skal
arbejdes for frem mod 2025:
• Der skal gennemføres reformer
og politiske initiativer, der løfter
produktiviteten i det private erhvervsliv og dermed velstanden
med mindst 55 mia. kr.11
• De offentlige udgifter til uddannelse, FoU samt investeringer
skal udgøre mindst 18½ pct. af
de primære udgifter.

Mål om øget produktivitet. DI’s
mål om, at der gennemføres initiativer, der løfter produktiviteten i det
private erhvervsliv med mindst 55
mia. kr. er understøttet af konkrete tiltag, der indfrier målsætningen,
herunder de seneste tre års reformer. Vækst i hele Danmark, aftale
om planlov, omlægning af PSO, del
elementer af forsyningsstrategien

11 KPI’en er justeret i forbindelse med opdatering af
DI’s 2025-plan i efteråret 2018, så der ikke længere
indgår bidrag fra arbejdsmarkedsreformer. Det betyder
samtidig, at KPI’en er opjusteret fra 45 mia. kr. til 55
mia. kr. Arbejdsmarkedsreformerne (inkl. effekt på
produktiviteten) indregnes naturligvis fortsat i det
samlede mål for løft af velstanden på 130 mia. kr.

mv. skønnes således at øge produktiviteten med 8,0 mia. kr.
DI’s mål på 55 mia. kr. kan sammenholdes med, at regeringen i sin
2025-plan har et mål om at styrke
velstanden med 36 mia. kr. gennem
tiltag, der fremmer et dynamisk og
produktivt erhvervsliv.
Et løft i produktiviteten på 55 mia.
kr. svarer til, at væksten i produktiviteten skal løftes med 0,4 procentpoint årligt frem mod 2025, hvor
der er taget højde for den del af målet, der er indfriet.

Vi skal omprioritere de offent
lige udgifter. For at sikre, at vi øger
produktivitetsvæksten, og at vi i
fremtiden fortsat er blandt de mest
produktive og innovative i verden,
er det afgørende, at vi foretager en
omprioritering af de offentlige udgifter, så en større del går til de områder, der især understøtter vækstpotentialet i dansk økonomi.
Det gælder især udgifterne til uddannelse og de offentlige investeringer i f.eks. forskning, fysisk infrastruktur, offentlig digitalisering
og velfærdsteknologi. Uden nye
tiltag vurderes udgifterne på dis-

SIDE 89

se områder at blive reduceret frem
mod 2025, så det kun er 17 pct. af
de primære offentlige udgifter, der
til den tid går til vækstområder. Det
er DI’s målsætning, at denne andel
løftes til 18½ pct. i 2025.
Et løft i udgifterne til de områder,
der i højere grad skaber vækst, bør
dog gå hånd i hånd med et krav om
en større vilje til at sikre en bedre
administration og prioritering af
pengene, jf. også kap. 4.
I overvejelser om prioriteringen af
de offentlige udgifter er diskussion om de dynamiske effekter heraf
vigtig. På en række områder er det
ganske vanskeligt at beregne effekterne og man kan ikke indregne effekter af det offentlige forbrug uden
tilstrækkelig viden. Men der, hvor
man har viden herom, bør det indgå i beregningerne. I DI’s 2025-plan
indgår dynamiske effekter af investeringer i infrastruktur og offentlig forskning, som løfter BNP med
ca. 6½ mia. kr. i alt gennem højere
produktivitet og en lille stigning i
arbejdsudbuddet som følge af mindre spildtid i trafikken.

Ambitiøst mål for offentlige investeringer i fremtiden
Udgifter til uddannelse, F&U og offentlige investeringer som andel af de primære off. udgifter
Pct.
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Mål i DI’s 2025-plan

18,0

Uden yderligere initiativer, 2018
 Uden yderligere initiativer, 2015

Kilde: Regeringens opdaterede
2025-forløb, Konvergensprogram 2015,
Finanslovsdatabasen, Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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DI’s løsninger > Højt
nationalt ambitionsniveau
Analyserne af Danmarks produktivitetsudfordringer viser, at der
skal sættes ind på en lang række områder for at løfte den samlede produktivitet og innovation.
Det handler ikke mindst om at øge
konkurrencen, skabe bedre investeringsmuligheder, udnytte de digitale muligheder, understøtte at vi
får flere og større eksportvirksomheder samt sikre, at vi uddanner de
dygtigste og klogeste medarbejdere
i verden.
En lang række af DI’s politiske anbefalinger, der er behandlet i de øvrige kapitler, vil øge produktiviteten. Det gælder ikke mindst mere
konkurrencedygtige skatter (kapitel 3).

Flere investeringer og bedre rammebetingelser. Det vil kun lykkes
at indfri det høje ambitionsniveau
for produktiviteten, hvis vi foretager en særlig og mere målrettet indsats, hvor vi forbedrer rammebetingelserne og løfter investeringerne
inden for en lang række områder.
Det gælder især forskning, ny teknologi, digitalisering, infrastruktur, forsyning, ressourceanvendelse
samt ved at vi får lettet virksomhedernes administrative byrder.
DI peger på seks særlige politiske
indsatsområder, der skal sikre øget
produktivitet og innovation i Danmark i fremtiden.
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DI’S FORSLAG TIL AT ØGE PRODUKTIVITETEN OG INNOVATIONEN

>> Danmark som videnmagnet
•

De samlede offentlige forskningsinvesteringer skal øges til 1,5 pct. af BNP
frem mod 2025.

•

Teknisk og naturvidenskabelig forskning skal prioriteres højere, og særskilt
skal den tekniske forskning udgøre mindst 20 pct. af de samlede offentlige
forskningsinvesteringer.

•

Der skal etableres flere og bedre forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.

>> Danmark som Digital First Mover
•

Danmark skal have en samlet strategi for digitalisering og ny teknologi på
tværs af den offentlige og private sektor og på tværs af sektorstrategier som
f.eks. cyber security, kompetencer, offentlig forvaltning og sundhed.

•

Der skal frem til 2025 afsættes i alt 15 mia. kr. til en digital omstillingsfond
målrettet offentlige investeringer i digitalisering og fornyelse.

•

Der bør laves en national handlingsplan for digitale kompetencer, der styrker de digitale kompetencer fra første skoledag til sidste arbejdsdag.

•

Med afsæt i det nye teleforlig og formuleringen af en national handlingsplan
for 5G, skal Danmark være et gigabit-samfund og gå forrest med udrulningen og anvendelsen af digital infrastruktur, herunder højhastighedsbredbånd og 5G.

>> Bedre Infrastruktur
•

Der skal udarbejdes en masterplan for de trafikale investeringer frem mod
2030, hvor prioriteringen tager afsæt i et samfundsøkonomisk afkast samt i
vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning.

•

Der er brug for et højt investeringsniveau, der sikrer bedre fremkommelighed og øget tilgængelighed og skaber gode rammer for vækst. Derfor
foreslår DI, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur løftes med i
alt 15 mia. kr. frem mod 2025.

•

Den internationale tilgængelighed skal styrkes. Derfor skal der skabes bedre
rammer for de virksomheder, der opererer i trafikknudepunkter som lufthavne og havne, der understøtter den internationale mobilitet og samhandel.

>> Energi til fremtiden
•

Der skal opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der
leverer energi til konkurrencedygtige priser og sikrer energiforsyningssikkerheden.

•

Der skal indgås en ambitiøs national klimaplan, der bygger på en omkostningseffektiv indsats og under hensyntagen til dansk konkurrenceevne.

•

• Bedre infrastruktur

En ny tariferingsmodel for elnetydelser (tarifmodel 3.0) skal på plads,
baseret på effekttræk med henblik på at sikre omkostningsægte tarifering af
elnetydelser samt indpasning af vedvarende energi.

•

• Stabil, bæredygtig og billig energi til fremtiden

Opfølgning på forsyningsstrategien, herunder konkurrenceudsættelse af
monopolopgaver og aftalebaseret regulering.

•

• Bæredygtig anvendelse af ressourcerne

Eksporten af energiteknologi og -services skal fordobles til 140 mia. kr. frem
mod 2030 gennem en øget eksportfremmeindsats.

•

Med udgangspunkt i Vækstteam for Energi- og miljøteknologi skal der
udarbejdes en ny vækststrategi for de grønne sektorer, der bl.a. forbedrer
mulighederne for test og demonstration af grønne løsninger og styrker grønt
iværksætteri i Danmark.

• Danmark som videnmagnet
• Danmark som digital first
mover

• Færre byrder
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DI’S FORSLAG TIL AT ØGE PRODUKTIVITETEN OG INNOVATIONEN
– FORTSAT

>> Bæredygtig anvendelse af ressourcerne
•

Affaldssektoren skal ændres, så virksomheder får ansvar for affaldet og
kommunerne tilsynspligt. En markedsgørelse af affaldsområdet vil sikre
incitament til investeringer i ny affaldsteknologi.

•

Kommunernes affaldssortering- og indsamling skal ensartes gennem nationale sorteringskriterier og -krav.

•

Nye krav om producentansvar for emballage i EU’s reviderede affaldsdirektiv
skal implementeres ensartet på tværs af EU inden 2025. Implementeringen
skal samtidig sikre incitament til miljøvenligt design.

•

Eksporten af vandteknologi skal fordobles frem til 2025 og samtidig skal
national og europæisk rammelovgivning sætte fokus på en effektiv vand- og
spildevandsforsyning med høj innovation.

•

Rammelovgivning i EU og Danmark skal understøtte cirkulær økonomi ved
at styrke erhvervslivets muligheder inden for affaldsforebyggelse, tilbagetagning, genanvendelse, genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller.

•

For at sikre lige konkurrence, skal der ikke gennemføres national særlovgivning på kemiområdet i DK inden for de områder, hvor der findes EU
lovgivning.

>> Færre byrder og effektiv offentlig erhvervsfremme
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ver excellente og erhvervsrelevante
forskningsmiljøer, der kan bidrage
til kommerciel udvikling og succes for virksomheder i Danmark,
bl.a. gennem svar på store globale
udfordringer som f.eks. global opvarmning, mangel på vand og fødevarer eller truende epidemier og
sygdomme.
Den globale konkurrence skærpes
dag for dag, og FoU ses verden over
som et stærkt værktøj til, at virksomheder kan komme først med
nye produkter og services. Regioner i Kina, Tyskland og USA investerer målrettet i erhvervsrelevant
forskning med henblik på at skabe
vækst og beskæftigelse. Resultatet
er, at antallet af attraktive forskningsmiljøer i topklasse rundt om i
verden stiger, og den globale kamp
om at tiltrække virksomheder, topforskere og talenter er i disse år
større end nogensinde. Det er i den
konkurrence, Danmark skal gøre
sig synlig.

•

Erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres
med seks mia. kr. frem mod 2025 i forhold til niveauet i 2015. Byrder som
udspringer af EU-regulering skal medtages i det samlede byrderegnskab.

•

Alle virksomhedernes indberetninger skal senest i 2025 kunne ske automatisk.

•

Brugen af to årlige ikrafttrædelsesdatoer skal bidrage til at reducere virksomhedernes administrative byrder.

Offentlige forskningsinvesteringer skal øges. Med Globaliserings-

•

Fra regeringen vedtager et forslag til forenkling, må der maksimalt gå 12
måneder, til forslaget er implementeret.

•

Principperne for agil lovgivning og implementering af erhvervsrettet EU-regulering skal bidrage til at højne kvaliteten i reguleringen, herunder gøre op
med overimplementering og sikre innovationsvenlig lovgivning.

•

Danske særregler og overimplementering af EU-lovgivning skal reduceres.

•

Der skal følges yderligere op på Produktivitetskommissionens anbefalinger
til øget konkurrence og bedre regulering.

•

Udmøntningen af det offentlige erhvervsfremmesystem skal i højere grad
have fokus på at øge danske virksomheders produktivitet.

•

Alle erhvervsrettede byrder fra både EU- og dansk regulering skal medregnes i den årlige redegørelse om erhvervslivet og reguleringen.

strategien fra 2006 har Danmark
øget de offentlige forskningsinvesteringer (i faste priser) fra 17,4
mia. kr. i 2007 til 22,4 mia. kr. i
2018, svarende til én pct. af BNP.
Fra 2015 – 2018 er forsknings
budgettet imidlertid reduceret med
0,8 mia. kr. Der er i særlig grad sket
en reduktion af den statslige forskning, hvilket har affødt betydelige
besparelser hos bl.a. Innovationsfonden og demonstrations- og udviklingsprogrammet for energi og
miljø (EUDP12 og MUDP). DI finder det beklageligt, at der i regeringens 2025-plan ikke er ambitioner
om at løfte de offentlige investeringer i forskning fra det nuværende
niveau.

DANMARK SKAL VÆRE
VIDENMAGNET

er dermed en vigtig bidragsyder til
privat vækst.

Forskning og innovation bidrager
til et stærkt dansk erhvervsliv og
til, at vi kan tiltrække topforskere,
talenter og forskningsinvesteringer
fra udlandet. Offentlig forskning
understøtter privat forskning og

Det er DI’s ambition, at Danmark
bliver en international videnmagnet, der tiltrækker og fastholder
de bedste talenter, teknikere, forskere og virksomheder. Det kræ-

12 I forbindelse med energiaftalen for 2020 – 2024 vil
aftaleparterne øge de statslige midler til energi-og
klimaforskning fra 580 mio. kr. i 2020 til en mia. kr.
årligt fra 2024.
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DI mener overordnet, at de samlede offentlige forskningsinvesteringer bør øges til 1,5 pct. af BNP frem
mod 2025. I første omgang bør der
foretages et fokuseret løft af de erhvervsrettede forsknings-investeringer med særlig vægt på at øge
den tekniske og naturvidenskabelige forskning i Danmark.

Markant løft i teknisk og naturvidenskabelig forskning. DI har i år
gennemført en analyse, der viser, at
virksomhederne efterspørger særligt teknisk videnskab og naturvidenskab samt dele af sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab13.
Danmark har en markant underprioritering af teknisk videnskab
i forhold til andre OECD-lande.
Danmark afsætter blot 14 pct. af de
offentlige forskningsmidler til teknisk forskning. Det erhvervsrettede
løft skal derfor bidrage til at bringe
den tekniske forskning op på at udgøre mindst 20 pct. af de samlede
offentlige forskningsinvesteringer.
Konkret efterspørger danske virksomheder især forskning inden for
produktion, digitalisering, materialer, bioteknologi, kemi, energi og
miljøteknologi. Derfor foreslår DI
bl.a. et løft i midlerne til EUDP og
MUDP (demonstration og udvikling på det miljøteknologiske område). Samtidig skal vi øge investeringerne i de statslige fonde, som
i særlig grad bidrager til at understøtte forskning og innovation, specielt i SMV’erne. Indgåelsen af den
politiske aftale om erhvervsfremme stiller yderligere krav til Innovationsfondens virke. Med udfasningen af Innovationsmiljøerne
og indslusningen af Markedsmodningsfonden i Innovationsfonden
er det helt centralt, at fondens programmer målrettet udviklingen af

13 Dansk Industri ”Danmark tilbage på vidensporet IV”,
2018.

nye innovative virksomheder styrkes.
DI vil samtidig arbejde for flere og bedre forskningssamarbejder mellem virksomheder og uni
versiteter. Samarbejdsmuligheder
mellem universiteter og virksomheder tabes på gulvet, hvis der er
ringe gensidigt kendskab og meget forskellige arbejdsmønstre.
Samarbejdet bør faciliteres gennem flere erhvervsprofessorer/erhvervsforskere, ErhvervsPostDocs
og ErhvervsPhDer og ved at etablere flere delestillinger på universiteterne, hvor forskeren både er
ansat på universitetet og i en virksomhed.
DANMARK SOM DIGITAL
FIRST MOVER

Politisk prioritering af samfundets
digitale omstilling kan give produktiviteten og innovationen et massivt løft. For både den offentlige og
den private sektor forudsætter den
digitale omstilling, at ledere og beslutningstagere tør efterspørge og
afprøve den nyeste teknologi.
Den offentlige sektors teknologiudnyttelse kan være en katalysator for innovation og produktivitet.
Det betyder også, at Folketinget i
højere grad skal forberede sig på
den teknologi, der er lige om hjørnet, så Danmark kan være blandt
de første til at gribe mulighederne.
Der skal være en agil lovgivning således, at der ikke er barriere for at
tage ny teknologi i brug, og man
skal sikre at eksisterende lovgivning hurtigt og smidigt kan ændres, således barrierene for at tage
ny teknologi i brug reduceres mest
muligt.
Regeringen har offentliggjort en
strategi for digital vækst bl.a. efter
indspil fra Digitalt Vækstpanel og
DI. Strategien er blevet fulgt op af
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en bred politisk aftale, der allokerer knap en mia. kr. til digital omstilling af dansk erhvervsliv frem
mod 2025. Særligt tre initiativer er
DI meget involveret i at udmønte;
Teknologipagten (sikre flere kandidater med STEM-kompetencer),
SMV:Digital (styrke SMV’ers digitalisering) og Digital Hub Denmark
(fremme Danmark som knudepunkt for kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data).

Tilliden til data skal genopbygges. Danmark er EU’s mest digitalisererede land og har EU’s mest
digitale virksomheder. Der er i høj
grad tale om grundlæggende digitalisering, mens der ikke er sammenlignelige data, når det kommer til
mere avanceret digitalisering som
f.eks. kunstig intelligens mv. Den
digitale udvikling risikerer dog at
gå i stå på grund af den begyndende
digitale tillidskrise, som er opstået
i kølvandet på udbredelsen af ”fake
news”, forsøg på påvirkning af nationale valg, milliardomkostninger
efter hackerangreb m.m. Derfor
bør digital tillid have et særligt stort
fokus i Danmark.
Teknologiens positive potentialer
må ikke blive overdøvet af frygt,
mistillid og usikkerhed. Der er
brug for tillid til virksomhedernes
digitale forretningsmodeller, til
udnyttelse af data til innovative og
værdiskabende formål og til, at der
fortsat er privat ejendomsret, når vi
åbner døren til internettet.
DI vil skabe et grundlag for, at virksomhederne kan udnytte de nye
forretningsmuligheder baseret på
data på en ansvarlig måde, der bevarer tilliden, beskytter data og respekterer, at persondata alene er
noget, som virksomheden låner af
det enkelte individ.

Prioritering af samfundets digitale omstilling. DI mener, at investeringerne i digitalisering bør
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målrettes innovative offentlige digitaliseringsløsninger, der udvikles
i samarbejde med den private sektor og kan bidrage til at revolutionere den offentlige sektor, så der
bl.a. bruges færre ressourcer på dokumentation og registrering og flere ressourcer på kerneopgaven. Der
bør fra det offentliges side sættes
ind, hvor gevinsterne ved øget digitalisering er størst, ligesom midler
skal tildeles efter særlige kriterier,
herunder løsningens nyskabelse,
tidssvarende teknologiudnyttelse,
eksportpotentiale, samlede samfundsgevinster mv.

heder og i den offentlige sektor. DI
vil arbejde målrettet for at styrke de
digitale kompetencer gennem Teknologipagten og initiativer som Generation ULTRAbit i samarbejde
med DR.

DI foreslår, at der frem mod 2025
prioriteres midler på finansloven til
at investere i den digitale omstilling
af det offentlige, så Danmark kan
fastholde sin position som ”first
mover” inden for offentlig digitalisering. Der bør etableres en digital
omstillingsfond eller pulje, hvortil
der i årene 2019 – 2025 prioriteres
i alt 15 mia. kr. I dag bruger staten
alene syv mia. kr. på digitalisering
og teknologi. En prioriteret ramme
skal sikre en tættere dialog mellem
det offentlige og det private om,
hvor og hvordan investeringer vil
give den størst mulige effekt.

Disruptionrådet har igangsat en
vigtig debat om, hvad den digitale
omstilling indebærer, og hvorvidt
Danmark er godt nok rustet. Det
er vigtigt, at arbejdet munder ud i
konkrete initiativer, der kan styrke
Danmarks muligheder for at vinde
i den digitale fremtid.

Øgede digitale kompetencer. Digitalisering bliver i stadig højere
grad en integreret del af den enkeltes arbejde og tilværelse. Deltagelse på arbejdsmarkedet og i
samfundslivet forudsætter således
en solid digital indsigt og kunnen.
DI finder, at alle danskeres grundlæggende digitale kompetencer
bør være på linje med det at kunne
læse, skrive og regne. Dette grundlag bør skabes allerede i folkeskolen, lige som digitale kompetencer
bør indgå i uddannelser på alle uddannelsesniveauer, hvor det er relevant i forhold til de jobfunktioner,
som uddannelsen leder frem til, jf.
kapitel 5. Øgede digitale kompetencer er afgørende for at løfte digitaliseringen i de danske virksom-

DI vil gerne kvittere for, at regeringen i sin 2025-plan ønsker, at det
bliver mere attraktivt at drive virksomhed og investere i Danmark.
Øgede investeringer i bl.a. ny teknologi, digitalisering og robotter
vil bidrage til, at virksomhederne har et veludbygget og moderne produktionsapparat. Samtidig
ønsker regeringen, at der prioriteres sammenlagt 19,5 mia. kr. til
et løft af rammen for de offentlige investeringer i 2021 – 2025, der
skal give nye muligheder for at investere i bl.a. infrastruktur og digitalisering, som øger grundlaget for
vækst.

Disruptionråd. Regeringen nedsatte i 2017 ”Disruptionrådet – partnerskab for Danmarks fremtid”
med statsministeren for bordenden. Rådet har til formål at pege
på løsninger til at bringe Danmark
i front i den globale digitale omstilling. Disruptionrådet forventes at
afsluttes sit arbejde i efteråret 2018.

DI håber, at Disruptionrådet med
regeringen i spidsen vil tage initiativ til, at der findes politisk opbakning til at investere i fremtiden
– bl.a. med ekstra investeringer til
uddannelser, forskning, infrastruktur og ny teknologi.

Digitalisering skal lette administrative byrder. Det er vigtigt, at
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regeringen prioriterer, at offentlige myndigheder letter de administrative byrder for virksomhederne gennem løsninger, der tager
udgangspunkt i virksomhedernes
behov og den teknologiske virkelighed. Ved implementeringen af
alle nye digitale løsninger bør der
udarbejdes en business case, så det
står klart, hvilke omkostninger og
gevinster, der er ved et givent tiltag.
NemID, Digital Post og Virk.dk,
som virksomhederne skal anvende
i deres interaktion med det offentlige, bør være brugervenlige, tidssvarende og stabile. Velfungerende og
tidssvarende it-løsninger kan f.eks.
sikres gennem øget konkurrenceudsættelse, så der opretholdes en
stærk konkurrence for udvikling af
digitale løsninger af højeste kvalitet. Regeringen bør prioritere højt
at stille alle offentlige services til
virksomheder til rådighed gennem
portalen Virk.dk, og løsningerne
bør indrettes, så virksomhedernes
indberetninger kan ske hurtigt og
enkelt.

Bedre digital infrastruktur. Både
virksomheder og borgere bliver stadig mere digitale, og det stiller store
krav til bredbånds- og mobildækningen. Alle borgere og virksomheder skal have mulighed for at købe
god adgang til bredbånd og mobildækning. Investeringslysten i digital infrastruktur skal fremmes via
direkte initiativer, der sikrer gode
rammevilkår for telebranchens
udrulning af bredbånd og mobildækning til hele landet. Derfor bør
afskrivningsreglerne for teleinfrastruktur justeres, så de afspejler
den reelle teknologiske levetid.
I 2018 fik Danmark et nyt teleforlig, der afløser det eksisterende forlig fra 1999. Helt afgørende fastholder forliget den markedsbaserede
og teknologineutrale tilgang til telepolitikken. Forligets overordnede vision lyder, at Danmark skal
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have den bedste europæiske udrulning og de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur. DI vil særligt arbejde for,
at ambitionerne for udrulning og
anvendelse af 5G-infrastruktur i
hele Danmark bliver tårnhøje. De
teknologiske muligheder for optimering og fornyelse af den offentlige velfærd såvel som af alle virksomheders forretning og produkter
vokser med hastig fart. Vores digitale motorveje skal kunne understøtte, at vi kan udnytte disse muligheder, så Danmark kan forblive
konkurrencedygtig i en højteknologisk tidsalder.
BEDRE INFRASTRUKTUR

Veje, bus- og togforbindelser har
betydning for, hvor langt danskerne kan pendle i hverdagen, og dermed for effektiviteten på arbejdsmarkedet. Infrastrukturen har også
stor betydning for, hvor hurtigt
og effektivt virksomhederne kan
modtage varer og levere til deres
kunder. Mange pendlere og virksomheder oplever, at transport er
en udfordring – enten på grund af
lange transporttider eller stigende
trængsel.
DI har i en årrække gennemført
undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima, hvor infrastruktur og transport
hvert år har toppet listen over områder, som virksomhederne mener
bør prioriteres. Det svækker produktiviteten, når vi spilder tiden
i trafikken. Derfor er det vigtigt,
at der er en god og velfungerende
trafikal infrastruktur. Det handler
både om veje, baner, togtrafik og
trafikale knudepunkter som havne
og lufthavne.

konkurrenceevne og skaber gode
rammer for vækst om både 5, 10 og
20 år.
Regeringen foreslog i sin 2025-plan
et løft af rammen for de offentlige
investeringer på 22 mia. kr. i perioden 2021 – 2025, der skal give
nye muligheder for at investere i
f.eks. infrastruktur og digitalisering. Rammen er siden justeret til
19,5 mia. i forbindelse med aftalen om lavere skat på arbejde mv.
fra februar 2018. Derudover er der
disponeret 6¼ mia. kr. fra puljen til
investeringer i forbindelse med forsvarsforliget fra januar 2018.
DI foreslår, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur og digitalisering løftes med 30 mia. kr. i
årene 2018 – 2025. Heraf bør de 15
mia. kr. gå til investeringer i trafikal infrastruktur, hvoraf én mia. kr.
skal lægges i en særlig pulje, som
kommunerne kan søge til at medfinansiere projekter, der forbedrer
den lokale infrastruktur og giver
virksomheder bedre adgang til resten af transportnettet. Dette understøtter også vækst i hele Danmark14.
Ud over udgifterne til trafikale nyanlæg er det også vigtigt, at der
prioriteres statslige midler til vedligehold. Det samme gælder kommunale midler til både anlæg og
vedligehold.

Et højt investeringsniveau er
nødvendigt. Der er brug for et højt

Der er også behov for at tænke i alternative finansieringskilder, herunder eksempelvis brugerbetaling.
For DI er udgangspunktet, at investeringer i vej- og baneinfrastruktur skal finansieres af det offentlige,
men brugerbetaling kan accepteres, når der er tale om væsentlig ny
infrastruktur, herunder eksempelvis større faste forbindelser.

investeringsniveau, der sikrer, at
den trafikale infrastruktur bidrager
til øget tilgængelighed for at styrke
virksomhedernes internationale

14 Dansk Industri ”Vækst og udvikling i byer over hele
landet” 2017.
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Udarbejd en masterplan for trafikinvesteringer. Virksomhederne
har brug for at kende de fremtidige
planer for udbygning af infrastrukturen. En samlet masterplan for
perioden 2021 – 2030 skal sikre forudsigelighed. En masterplan skal
samtidig sikre en samlet prioritering af investeringer i trafikal infrastruktur, hvor der tages højde
for samspillet mellem forskellige
projekter. Endelig skal planen også
sikre et kontinuerligt og stabilt investeringsniveau.

Der er brug for en skarp prioritering. Vi skal prioritere de investeringer, der giver det største
vækstbidrag. Prioriteringen skal
tage afsæt i samfundsøkonomisk
afkast samt vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning.
Erhvervseffekter belyses sjældent
eksplicit i de beslutningsgrundlag, der i dag udarbejdes for større
infrastrukturprojekter. DI har udviklet et sæt indikatorer, der kan
bruges til at belyse den erhvervsmæssige betydning af konkrete infrastrukturprojekter15.

Skab bedre international tilgængelighed. Eksporten har stor betydning for dansk økonomi, og en
høj international tilgængelighed
for både passagerer og fragt er derfor vigtig for erhvervslivet. Det er
afgørende, at der bliver iværksat
en række initiativer, der skal styrke
de virksomheder, som leverer den
internationale tilgængelighed for
varer og personer i Danmarks internationale trafikknudepunkter,
eksempelvis luftfarts- og havnevirksomheder.
ENERGI TIL FREMTIDEN

Adgang til stabil energi er grundlæggende for vækst, beskæftigelse

15 Dansk Industri ”Den trafikale infrastrukturs betydning
for erhvervslivet”, marts 2016.
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og produktivitet. Samtidig betyder
en stadig stigende efterspørgsel efter ren og bæredygtig energi, understøttet af ambitiøse energi- og
klimapolitiske målsætninger, at
energisystemet er under kraftig
forandring. Omstillingen af energisystemet forudsætter store investeringer, og udformningen af rammevilkårene er afgørende for, hvad
der investeres i, og hvordan omkostningerne udvikler sig for forbrugere og virksomheder.
Danmark har i dag en førerposition
som teknologisk pionerland inden
for grøn omstilling og energieffektivitet, der understøtter vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. En
position, der skal bevares og udvikles.

Markedsbaseret, sikkert og bæredygtigt energisystem. DI arbejder
for, at der opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser og
høj energiforsyningssikkerhed. Det
indebærer en ambitiøs omstilling
til mere vedvarende energi og en
høj energieffektivitet.
De fremadrettede energi- og klimapolitiske målsætninger bør opfyldes på en måde, der understøtter
vækst, beskæftigelse og produktivitet bedst muligt. Det kræver fokus på en markedsbaseret tilgang
og omkostningseffektivitet i tråd
med energiaftalen for perioden
2020 – 2024.
For de sektorer, der ikke hører under CO2-kvotesystemet, har Danmark påtaget sig et ambitiøst mål
for CO2-reduktion på 39 pct. i 2030.
DI bakker op om denne forpligtelse
og arbejder for en omkostningseffektiv målopfyldelse baseret på eksempelvis annullering af CO2-kvoter og andre fleksible instrumenter.
Regeringens klimaplan, der skal

sikre, at Danmark opfylder målet
forventes i efteråret 2018.
Elektrificering er afgørende for at
kunne integrere en stigende andel
vedvarende energi i energisystemet. DI arbejder for et bæredygtigt
energisystem. Det indebærer en
elektrificering, så elektricitet i lang
højere grad kan bruges til at dække
vores behov for varme, produktion
og transport. Det understøttes af de
lempelser af elafgifterne, der er blevet opnået i forbindelse med energiaftalen for 2020 – 2024. I overgangen til et energisystem uafhængigt
af fossile brændsler har et velfungerende gassystem en afgørende betydning.
Regeringen har fremlagt et udspil
til forsyningsstrategi, som skal skabe rammerne for fremtidens forsyningssektor. I forbindelse hermed
er der allerede indgået politiske aftaler om ny økonomisk regulering
af elnet- og fjernvarmesektorerne
samt konsolidering af gassektoren. Samlet skønner regeringen, at
det vil kunne hæve velstanden med
5,5 mia. kr. frem mod 2025, herunder 3,3 mia. kr. fra de allerede indgåede aftaler. DI vil arbejde for, at
det fulde effektiviseringspotentiale
bliver indfriet
Danmark eksporterede energiteknologi og energiservices for 85 mia.
kr. i 2017. DI vil sikre grundlaget
for dansk eksport af energiteknologi, bl.a. gennem offentlige investeringer i forskning, udvikling og
demonstration af energiteknologier, som DI foreslår hævet til en mia.
kr. årligt fra 2020.
BÆREDYGTIG ANVENDELSE
AF RESSOURCERNE

En bæredygtig og effektiv anvendelse af ressourcerne er vigtig for,
at danske virksomheder kan være
blandt de mest produktive og innovative i verden. Derfor er der
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ENERGIAFTALE 2018
Energipolitikken i Danmark
har traditionelt været styret af
langsigtede og brede energiforlig.
Det fortsætter også efter 2020,
hvor den nuværende energiaftale
udløber. Den 29. juni 2018 indgik
Regeringen og et samlet Folketing
en ny energiaftale for perioden
2020 – 2024. Det er første gang, at
et energiforlig er bakket op af alle
Folketingets partier.
Aftalen lægger op til en mere markedsdrevet og omkostningseffektiv
grøn omstilling af energisektoren.
Aftalen finansieres over finansloven og viser vejen mod en andel på
55 pct. vedvarende energi af det
samlede energiforbrug i 2030.
I aftalen prioriteres konkrete
indsatser for omkring 19 mia. kr. til
investeringer i grønne energikilder
samtidig med, at energiafgifterne
lempes med knap 2,4 mia. kr. i
2025.
Hovedelementerne i aftalen består
af en øget konkurrenceudsættelse
af udbygningen med vedvarende
energi og energispareindsatsen,
en afgiftstilpasning, der fremmer
grøn omstilling og billigere energi,
modernisering af varmesektoren,
et integreret og fleksibelt energisystem i verdensklasse samt en styrket forsknings- og eksportindsats.
Derudover ønsker Folketinget med
aftalen at sikre en ambitiøs grøn
omstilling med mest mulig energi
for pengene. Målet er et selvbærende, markedsbaseret energisystem, hvor støtten til eksempelvis
vedvarende energi udfases i takt
med, at teknologierne modnes.

politisk og i virksomhederne stort
fokus på optimal anvendelse og forvaltning af ressourcerne.
I finansloven for 2018 blev der afsat
en pulje til en regeringsstrategi for
cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet samt Erhvervsmi-
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nisteriet har også afsat midler til
strategien, så puljen samlet set er
på 116 mio. kr.

på markedsvilkår, hvor businesscasen er stærkest, så det sikres, at modellerne er levedygtige.

Danske virksomheder skal være
blandt de mest ressourceeffektive i verden. Regeringen præsen-

Hvis nye modeller skal fremmes,
vil det kræve, at der er adgang til
sekundære ressourcer (ressourcer der har været anvendt) på linje med primære ressourcer (nyudvundne ressourcer). F.eks. jern
udvundet fra gamle biler i forhold
til jernmalm. Det forudsætter bl.a.
en markedsgørelse og regelforenkling på affaldsområdet, så valget af
sekundære ressourcer ikke hindres
af regler og bureaukrati. Ydermere forudsættes, at sortering og indsamling af affald ensartes på landsplan, så der indsamles større og
mere homogene affaldsvolumener,
og endeligt at der sættes fokus på at
løfte ressourceeffektiviteten og udvikle nye forretnings-modeller på
områder med store potentialer. Ligeledes kræves et fortsat fokus på
en effektiv, sikker og konkurrencedygtig vand- og spildevandsforsyning. Miljø- og fødevareministeren
og den danske vandbranche har sat
et mål om at fordoble eksporten af
vandteknologi frem til 2025.

terede strategien for cirkulær økonomi 1. sep. 2018. DI støtter op
om strategien, hvis indsatsområder flugter med DI’s prioriteringer
på området. DI har arbejdet for en
ambitiøs strategi med initiativer og
rammebetingelser, der understøtter, at danske virksomheder, forbrugere og offentlige institutioner
kan realisere de økonomiske og
miljømæssige gevinster ved cirkulær økonomi.
Frem mod 2025 vil EU-Kommissionen sætte fokus på ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. I
første halvår af 2018 har EU vedtaget en revision af EU’s affaldsdirektiver, som fastsætter nye ambitiøse genanvendelsesmål, samt
krav til indsamling af organisk affald og tekstil. Også nye krav til implementering af producentansvar
for emballage er vedtaget med det
formål at systematisere genanvendelsen. Udover ændrede rammebetingelser for affaldsområdet har
Kommissionen fremsat en plaststrategi, der har som mål at fremme
plastgenanvendelse, samt varslet
nye produktkrav gennem Ecodesign-direktivet, der bl.a. medfører
nye krav til ressourceeffektivitet.

Forbedret ressourceeffektivitet.
En markant forbedring af ressourceeffektiviteten eller markant bedre forsyningssikkerhed vil for mange virksomheder betyde udvikling
af nye forretningsmodeller. Det kan
være modeller, som sikrer virksomhedens ejerskab over ressourcerne
i produktet, f.eks. gennem salg af
funktioner frem for varer, eller nye
serviceydelser, som forlænger produkternes levetid. Nye cirkulære
forretningsmodeller skal udvikles

Klimatilpasninger med vækstpotentiale. I forhold til vand og spildevand er der behov for at sikre, at
kommunernes planer for klimatilpasninger iværksættes på en fornuftig måde, så midlerne anvendes, hvor det er mest optimalt og
efterfølgende medvirker til øget
vækstpotentiale. Det er eksempelvis vigtigt, at man bliver bedre til
at håndtere store nedbørsmængder på en måde, så virksomhedernes produktion og transport ikke
hindres. Innovative løsninger, som
f.eks. absorberende belægninger og
alternativ opmagasinering af vand,
kan ligeledes være med til at understøtte dansk eksport af produkter,
der kan håndtere klimaforandringer.
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Mere nuanceret og risikobaseret
EU regulering af stoffer og produkter. Udvikling af nye materialer og nye produktionsformer er
en del af løsningen på ressourceudfordringen. Det kræver en mere
nuanceret og risikobaseret tilgang
til regulering af stoffer og produkter. For at sikre lige konkurrence
er det afgørende, at der ikke gennemføres national særlovgivning
på kemiområdet i Danmark inden
for områder, hvor der findes fælles
europæisk lovgivning.
Det offentlige har gennem sine indkøb stor mulighed for at understøtte en udvikling af produkter, der i
sin samlede livscyklus er optimeret
ud fra en ressourcevinkel. Offentlige indkøb skal derfor udvikles til at
understøtte virksomhedernes ressourceproduktivitet. Det kan bl.a.
ske ved at købe serviceydelser i stedet for produkter eller ved at basere
køb på totaløkonomiske beregninger frem for på indkøbspris alene.
FÆRRE BYRDER

Det skal være enkelt og nemt at drive virksomhed i Danmark. Virksomhederne i Danmark bruger
hvert år unødigt meget tid på at efterleve den erhvervsrettede lovgivning. Ofte er der tale om unødige
krav og administrativt bøvl fra det
offentlige, som fratager værdifulde ressourcer fra virksomhederne. Ressourcer som i stedet kunne
være brugt på at drive og udvikle
virksomheden.

Ambitiøs målsætning for reduktion af byrder. Regeringens ambitioner for at fjerne erhvervslivets
byrder er skærpet i de senere år. Således vil regeringen lette erhvervslivets byrder fra regulering med fire
mia. kr. fra 2015 – 2020 og i alt seks
mia. kr. frem mod 2025. Undtaget fra den yderligere lettelse frem
mod 2025 er dog byrder som følge
af EU-regulering.
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Da en stigende andel af den erhvervsrettede lovgivning oprinder
fra EU opfordrer DI regeringen til
at skærpe det overordnede byrdemål yderligere, således at byrderegnskabet også inkluderer EU regulering.
For DI er det afgørende, at regeringens regelforenklingsarbejde viser
konkrete resultater, som direkte
kan mærkes hos virksomhederne.
DI opfordrer her regeringen til, at
forslag fra Virksomhedsforum og
Implementeringsrådet, implementeres senest ét år efter, at de er godkendt af regeringen. Derudover har
DI store forventninger til arbejdet i
det særlige ministerudvalg, der har
til opgave at lette virksomhedernes
administrative byrder. DI opfordrer til at ministerudvalget så vidt
muligt inddrager både Virksomhedsforum for enklere regler samt
Implementeringsrådet.
DI har indtil nu stillet mere end
250 forslag til lempelser af erhvervslivets administrative byrder
i Virksomhedsforum for enklere
regler og Implementeringsrådet.
Det omfatter forslag, som letter
rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft for virksomhederne,
mindsker antallet af indberetninger til det offentlige for den enkelte virksomhed og fjerner tunge og
ofte forældede administrative byrder. Et eksempel herpå er særlige temperaturkrav for transport af
visse fødevarer. De særlige danske
temperaturkrav medfører således
ekstraomkostninger for producenterne til transport til og fra mellemlager med nedkølingskapacitet.
Derudover medfører nedkølingsperioden, at varerne har kortere
holdbarhed tilbage, når de når de
danske butikker og i sidste ende de
danske forbrugere.
Det er en prioriteret målsætning
for regeringen at komme danske
særregler og overimplementering

af EU-lovgivning til livs. Regeringens Implementeringsråd spiller
en nøglerolle til at få vendt enhver
sten på vejen, og DI bidrager proaktivt til at drive arbejdet frem.
DI opfordrer til, at regeringen
fremadrettet gennemfører flere
nabotjek af dansk fortolkning af
EU-reglerne set i forhold til praksis i sammenlignelige nabolande.
Resultater af dette analysearbejde
bør hurtigt forelægges Implementeringsrådet, og anbefalinger bør
i videst mulige udstrækning blive
fulgt. DI opfordrer til, at der indføres en systematisk praksis for Implementeringsrådets arbejde, hvor
der indføres fuld transparens omkring udfald af nabotjek og heraf
afledte aktiviteter.

Opfølgning på produktivitetskommissionen. DI foreslår, at der
følges yderligere op på anbefalingerne fra den tidligere regerings
Produktivitetskommission og DI’s
Produktivitetspanel med en række tiltag, der kan øge produktiviteten gennem bedre regulering og
øget konkurrence. DI foreslår konkret bl.a. en mere fleksibel anvendelse af infrastrukturen i byerne
hen over døgnet og afskaffelse af
danske særregler, eksempelvis for
godshåndtering.

Et forenklet erhvervsfremmesystem. Den 24. maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en
aftale om en ny struktur for offentlig erhvervsfremme. Aftalen giver
virksomhederne lettere adgang til
hjælp og vejledning om bl.a. internationale aktiviteter, innovation og
finansiering.
Derudover underbygges kommunernes rolle som nøgleaktører i systemet. Og endelig slår aftalen også
fast, at det skal være slut med overlappende ydelser i systemet.
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I den videre proces er det vigtigt,
at rammerne for det nye erhvervsfremmesystem bliver implementeret på en måde, der har fokus på at
øge virksomhedernes produktivitet. Herunder anbefaler DI, at der i
administrationen af det nye system
udvikles en praksis, hvor flere opgaver løses af private leverandører.

Effekt af DI’s forslag >
Produktiviteten løftes med
51 mia. kr.
Samlet set skønnes de politiske tiltag i dette kapitel om mere produktive og innovative virksomheder at
løfte velstandsniveauet via produktivitetsforbedringer i den private
sektor med 10 mia. kr. frem mod
2025. De væsentligste bidrag kommer fra en øget satsning på teknisk
forskning.
DI’s skattepolitiske forslag løfter
også produktiviteten i samfundet.
De skønnes samlet set at give et velstandsløft på 41 mia. kr. via øget
produktivitet.
Hertil kommer, at DI’s politiske
forslag, der sikrer flere faglærte og
et højt uddannelsesniveau, der er
mere rettet mod erhvervslivets behov samt mere kvalitet i uddannelserne, ligeledes alle vil bidrage til
at løfte væksten i produktiviteten.
Resultaterne af de uddannelsesmæssige tiltag vil dog først for alvor vise sig efter 2025. Effekterne af
uddannelse kommer i takt med, at
de første årgange passerer igennem
uddannelsessystemerne og træder
ind på arbejdsmarkedet.
Der er over de seneste tre år vedtaget initiativer, der løfter produktiviteten med otte mia. kr. Særligt omlægningen af PSO, delelementer af
forsyningsstrategien og liberaliseringen af planloven øger produktiviteten.
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Samlet set vurderes det således, at
DI’s politiske forslag indfrier produktivitetsmålsætningen
frem
mod 2025 og samtidig styrker mulighederne for en højere produktivitetsvækst efter 2025.
En række af DI’s forslag til arbejdsmarkedsreformer har også rent
teknisk en negativ effekt på produktiviteten, fordi personer i udkanten af arbejdsmarkedet skønnes at have en lavere produktivitet
end arbejdsmarkedets kernetropper. Det mere end opvejes dog af
det øgede arbejdsudbud, så velstanden samlet set løftes som følge
af disse forslag16.

Potentiale for højere produktivitet. I ovenstående indregnes ale-

16 Den isolerede effekt på produktiviteten svarer til en
reduktion i velstanden på 24 mia. kr. Dette bidrag
indgår ikke i DI’s produktivitetsmål, jf. fodnote 11.

ne virkningen af konkrete forslag,
som DI har fremlagt. Men på en
række områder vil der være potentiale for, at bidraget til øget produktivitet kan blive større.
Konkrete initiativer, der øger digitalisering vil øge produktiviteten,
ligesom en indfrielse af DI’s målsætning om afløftning af erhvervslivets administrative byrder med
seks mia. frem mod 2025 vil løfte
produktiviteten yderligere end de
51 mia. kr.
Ud af de seks mia., som erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder bør lettes med
frem mod 2025, indregner DI alene en virkning på velstanden på
halv milliard som konsekvens af de
mere end 200 forslag, til lettelser i
virksomhedernes administrative
byrder, som indtil nu er fremlagt
for regeringen, men som endnu
ikke er implementeret. Arbejdet
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med administrative og erhvervsøkonomiske byrder er en løbende
proces, og det samlede mål indfries i takt med, at konkrete forslag
fremsættes i relevante regelforenklingsfora.

Offentlige udgifter til vækst
områder prioriteres højere. Det
er DI’s målsætning, at de offentlige udgifter til uddannelse, FoU
samt investeringer i 2025 skal udgøre mindst 18½ pct. af de primære offentlige udgifter. I regeringens
opdaterede 2025-forløb indregnes
et ønsket løft i de offentlige investeringer på 19½ mia. kr. frem mod
2025.
Det væsentligste forslag til at indfri
målet i DI’s 2025-plan er løftet i de
offentlige FoU-udgifter på 0,5 pct.
af BNP. Dette løfter i sig selv udgiftsandelen med ét procentpoint.
Også opprioriteringen af de offentlige investeringer i infrastruktur,

Effekt af tiltag (Produktivitet)
Løft i velstand via øget produktivitet
(mia. kr. 2018-niveau)
Effekt af tiltag i kapitel 6
Danmark som videnmagnet
Infrastruktur og digitalisering

10
5
1½

En effektiv energiomstilling

+

Bæredygtig anvendelse af ressourcerne

2

Færre byrder og mindre bøvl

1½

Effekt af øvrige tiltag i 2025-planen der øger produktiviteten

41

Effekt af skatteforslag

41

Effekt af uddannelsestiltag
Samlet bidrag fra DI's 2025-plan
Allerede vedtagne tiltag

+
51
8

Løft i alt med DI’s plan og allerede vedtagne forslag

59

DI’s mål

55

≤ Kilde: DI-beregninger
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Effekt af tiltag (Vækstudgifter)
Offentlige udgifter på vækstområder
(pct. af primære udgifter)
Effekt af tiltag i kapitel 6

1,5

Danmark som videnmagnet

1,0

Infrastruktur og digitalisering

0,5

En effektiv energiomstilling

0,0

Bæredygtig anvendelse af ressourcerne

0,0

Færre byrder og mindre bøvl

0,0

Effekt af øvrige tiltag i 2025-planen

0,9

Effekt af skatteforslag

0,0

Effekt af arbejdsmarkedsreformer

0,4

Effekt af uddannelsestiltag

0,2

Lavere vækst i de offentlige udgifter og øvrige tiltag

0,3

Samlet bidrag fra DI’s 2025-plan

2,4

Allerede vedtagne tiltag

-0,2

Løft i alt med DI’s plan og allerede vedtagne forslag

2,2

≤ Kilde: DI-beregninger

digitalisering og i uddannelse trækker i den rigtige retning. Dette løft
er indregnet i regeringens grundforløb, men kræver, som nævnt,
konkrete politiske aftaler for at blive realiseret.

Dertil kommer effekten af de øvrige politiske anbefalinger i DI’s
2025-plan, herunder lavere vækst
i de offentlige udgifter og lavere
overførselsudgifter, som reducerer
de øvrige offentlige udgifter og dermed øger den andel af udgifterne,

der går til vækstområderne. Alt i alt
øger DI’s 2025-plan andelen af de
offentlige udgifter, som understøtter vækst fra 17,1 pct. til 19,5 pct.
Målsætningen skønnes således opfyldt.

De offentlige udgifter skal målrettes for at sikre vækst i fremtiden
Udgifter til forskning, uddannelse, infrastruktur og digitalisering som andel af primære udgifter
Pct.

<

20
19
DI’s mål

18
17
16
15

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25

Vækstudgifter uden DI’s plan
 Med DI’s plan

Kilde: Regeringens opdaterede 2025-forløb,
august 2018, Finanslovsdatabasen, Danmarks Statistik og DI-beregninger.
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ET ÅBENT SAMFUND DER GRIBER
DEGLOBALE MULIGHEDER

RESUME > Danmark er en lille åben økonomi, der trods sin størrelse
har godt fat i de globale markeder. Men potentialet er endnu større på
både de nære og de fjerne markeder. Øget amerikansk protektionisme
udfordrer dog verdenshandlen, og den verserende handelskrig truer
danske virksomheders eksportmuligheder. DI foreslår derfor tiltag, der
styrker EU’s indre marked og øger frihandlen både i EU og globalt. Mulighederne i EU’s indre marked skal ikke sættes over styr i en tid, hvor
EU er udfordret politisk, og europæernes opbakning til EU ikke kan tages for givet. Vi skal derfor søge at udbrede erfaringerne ved den danske samfundsmodel som et eksempel på, hvordan globaliseringen kan
komme alle til gavn. Samtidig anbefaler DI at fastholde reformdagsordenen i EU for at sikre højere vækst i EU’s medlemslande. Indsatsen vil
forbedre danske virksomheders eksportmuligheder i Europa og resten
af verden til gavn for vækst, beskæftigelse og velstand i Danmark.

Indledning > Et åbent
samfund med muligheder
Mere end 800.000 danske job afhænger af eksporten, og danske
virksomheder har næsten 1,4 millioner ansatte på resten af kloden.
Denne internationale orientering
er naturligvis drevet af de enorme

muligheder i et potentielt marked
på 7,5 milliarder mennesker sammenlignet med et hjemmemarked
på blot små seks millioner.
For en lille åben økonomi som den
danske, er der som udgangspunkt
ikke problemer med at sikre til-

strækkelig efterspørgsel. De internationale markedsmuligheder er
nærmest ubegrænsede. Det handler alene om, hvor konkurrencedygtige vi er, hvor god adgang vi
kan sikre os til de udenlandske
markeder og naturligvis, hvor høj
vækst vi kan forvente at finde i udlandet. Stigende protektionisme
kan dog gøre det vanskeligt at omsætte de globale muligheder til øget
dansk eksport.
Vores afsætning på de udenlandske markeder er afgørende for den
økonomiske vækst og også for produktiviteten. Væksten i produktiviteten er typisk højere i de erhverv,
der konkurrerer internationalt,
end i hjemmemarkedserhvervene.
Både eksport og import har dermed stor betydning for at øge produktiviteten og dermed velstanden
i Danmark. Produktivitetskommissionen anbefalede derfor også øget

800.000 danske job er knyttet til eksport
Antallet af beskæftigede ved produktion, der skyldes eksportefterspørgsel
1.000 personer
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konkurrenceudsæt-

I flere lande verden over, herunder
ikke mindst i USA, er der stigende
skepsis over for globalisering, frihandel og internationale institutioner. Kuren mod denne skepsis kan
i høj grad findes i en balanceret, tillidsfuld og løsningsorienteret samfundsmodel, som er kendetegnende for Danmark.

1

I Produktivitetskommissionens slutrapport fra marts
2014 anbefales det, at styrke konkurrence, dynamik og
internationalisering. Bl.a. ved at fjerne regulering, der
afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen

DI bakker stærkt op om et åbent
samfund, som griber de globale
muligheder og fastholder en sund
balance i forhold til udlandet. Dette
kapitel handler om, hvordan globaliseringens mange muligheder kan
løfte væksten i Danmark og samtidig sikre, at vi undgår underskud
på vores handel med udlandet.

Danmark > En eksport
nation
Danmark er en lille åben økonomi,
der er dybt afhængig af udlandet.
Eksporten er den vigtigste ”driver”
for den økonomiske vækst i Danmark. Den stigende eksport af va-
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rer og tjenester betyder, at flere og
flere danskere er beskæftiget som
følge af salg til udlandet. Eksporten
giver i dag anledning til mere end
800.000 job i Danmark.
Fremstillingsindustrien er den
mest eksportorienterede branche.
Men selv om 60 pct. af eksporten kommer fra salget af varer, så
findes næsten to-tredjedele af de
eksportrelaterede jobs i serviceerhvervene. Inden for engroshandel
og transport leveres serviceydelser, som i stort omfang er knyttet
direkte til eksport af varer. I andre
serviceerhverv har mange af virksomhederne en stor indirekte eks-

Andel af privat beskæftigelse der skyldes eksport, 2016
<

< 36 pct.
36 – 39 pct.
40 – 44 pct.
> 44 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.
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port gennem underleverancer til
eksportvirksomheder i form af eksempelvis rådgivning, kantinedrift,
revision mv.2

ter fra EU, de såkaldte up-market
produkter3.
Høj kvalitet, brand, design og brug
af ny teknologi er egenskaber, der
gør danske produkter særlige. Også
fleksibilitet, garanti, tilknyttede
serviceydelser og kundetilpassede
løsninger er konkurrenceparametre, som kunderne typisk er villige
til at betale ekstra for. Evnen til at
tilføre produkterne noget ekstra og
øge salgsværdien er noget, der er
spredt ud over stort set alle produktområder og brancher.

Eksport fylder mest uden for storbyerne. De mange eksportrelaterede arbejdspladser er spredt ud over
hele landet. Særligt uden for storbyerne, og i Midt- og Vestjylland, er
en stor andel af de private arbejdspladser afhængige af eksporten.

Made in Denmark har høj værdi.
En udpræget dansk styrke er vores
virksomheders evne til at gøre deres produkter særlige. Over halvdelen af dansk vareeksport er så
unik, at produkterne kan sælges til
priser, der er mindst 15 pct. højere
end priserne hos vores konkurren-

2

Dansk eksport har mange styrker. Danske virksomheder eksporterer årligt for næsten 1.200 mia.
kr., hvilket svarer til over tre mia.
kr. i døgnet hele året rundt. Vores
vareeksport er spredt ud på mange forskellige produkter, men er til

DI analyse: Serviceerhvervene er afgørende for
eksporten, juni 2017.

3

DI analyse: Danske virksomheder i europæisk
kvalitetselite, december 2017.
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gengæld koncentreret på relativt få
markeder4. Vores fem største eksportmarkeder (Tyskland, Sverige,
USA, Storbritannien og Norge)
aftager næsten halvdelen af Danmarks samlede eksport.

Vi sælger mest til nærmarkederne. Jo længere væk markederne ligger fra Danmark, jo mindre
eksporterer vi til dem. Højere velstandsniveau, flere indbyggere og
større åbenhed for handel øger derimod vores eksport. Det fremgår
tydeligt af resultater fra DI’s eksportmodel5. Derfor er det naturligt,
at vi eksporterer mest til de nære
eksportmarkeder, hvor velstanden
er høj og efterspørgslen stor. Men

4

Ifølge IMD World Competitiveness Yearbook 2018 har
Danmark den tredjemindst koncentrerede eksport,
opgjort som de fem mest eksporterede produkter i forhold til den samlede eksport. Danmark har derimod en
eksport, der er koncentreret på relativt få markeder, og
vi ligger nr. 24 ud af 63 i forhold til, hvor koncentreret
vores eksport er på de fem største aftagerlande.

5

DI analyse: Danmark har et uforløst eksportpotentiale,
december 2015.

Dansk vareeksport i EU’s kvalitetselite
Vareeksport, ekskl. mineralske produkter, opdelt på prisklasser, 2016

<

Irland
Tyskland
DANMARK
Storbritannien
Holland
Sverige
Frankrig
Østrig
Finland
Kroatien
Belgien
Estland
Italien
Letland
Ungarn
Litauen
Tjekkiet
Portugal
Slovakiet
Slovenien
Rumænien
Polen
Bulgarien
Grækenland
Spanien

Up-market
Mid-market
Low-market

Kilde: Eurostat (COMEXT) og
DI-beregninger.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Pct.

DI ANALYSE

DI’S 2025-PLAN – SÅDAN FORTSÆTTER VI FREMGANGEN

selv om vi sælger meget til nærmarkederne, så er der stadig et betydeligt potentiale for mere, særligt i
Frankrig, Schweiz, Holland, Italien
og Sydtyskland.

Globale muligheder
Globaliseringen har over de seneste årtier medført, at vi har fået
bedre adgang til nye markeder med
mange indbyggere og høj vækst.
Danske virksomheder er dog fortsat ikke særligt godt repræsenteret
i eksempelvis Asien og Afrika, hvor
en stor del af den globale vækst i
befolkning og velstand vil finde
sted. OECD-landene aftager således 80 pct. af vores eksport.
Verdens befolkning vil vokse kraftigt de næste mange år og sammen
med vækst i velstanden, vil det føre
til et øget pres på klodens naturressourcer. Det giver muligheder for
de mange danske virksomheder,
som har styrker inden for ressourceeffektiv fødevare- og energiproduktion samt fremsynede løsninger på miljø- og klimaudfordringer.
Det er i særlig grad den ældre del
af verdens befolkning, der vil stige
kraftigt. Antallet af personer over
65 år bliver således mere end fordoblet frem mod 2050. Sundheds-

udgifterne vokser typisk kraftigt i
takt med alderen. Aldringen af verdensbefolkningen forventes derfor
at give nogle særlige muligheder inden for eksport af medicin og sundhedsløsninger, hvor danske virksomheder står stærkt. Den danske
eksport af sundhedsprodukter
skønnes at kunne stige med godt 40
mia. kr. frem mod 2035 alene som
følge af et stigende antal ældre på
vigtige eksportmarkeder6.
På globalt plan bor mere end halvdelen af klodens befolkning i byerne, og hver uge flytter tre mio. mennesker til byerne på verdensplan.
Det betyder ifølge FN, at 70 pct. af
verdens befolkning vil være byboere i 2050. For kun få årtier siden var
det Europa og Nordamerika, som
husede flest byboere, men allerede
i 2030 vil Asien og Afrika være de
mest urbaniserede regioner.
Det skaber et øget pres på byerne
og stiller store krav til byggeri, affaldshåndtering og transport. Det
skaber muligheder for danske virksomheder, der har stærke kompetencer inden for disse områder.

6

DI analyse: Flere ældre kan øge dansk eksport af
sundhedsprodukter, juli 2018.
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FN’s 17 verdensmål. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
(Sustainable Development Goals)
rummer store forretningsmuligheder for erhvervslivet. Med de
nye verdensmål er der for alvor sat
strøm til en mere bæredygtig udvikling i verden med den private
sektor som katalysator. Den globale enighed om verdens udfordringer og de fælles mål for klodens tilstand og befolkning i 2030 skaber
pejlemærker for både offentlige og
private aktører i hele verden.
Internationalt står dansk erhvervsliv stærkt, og der er gode muligheder for, at et globalt tryk på bæredygtige løsninger vil styrke danske
virksomheders globale konkurrencekraft og afsætningsmuligheder.
De generelle rammevilkår i udviklingslandene må forventes forbedret i form af mere og bedre infrastruktur, bedre regeringsførelse og
mere kvalificeret arbejdskraft. Verdensmålene rummer også et potentiale for konkrete forretningsmuligheder, fordi der vil blive investeret
mere i sektorer, hvor danske virksomheder har stærke kompetencer,
såsom grøn energi og energieffektivisering, vand, miljø, fødevareteknologi, it samt udvikling af bæredygtige byer.

Verdens befolkning på vej mod 10 mia. mennesker
Mia. mennesker
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Danske virksomheder har et stort
potentiale for at udvide deres forretning med udgangspunkt i verdensmålene. Der er allerede i dag
et godt match mellem de udfordringer, der beskrives i verdensmålene, og de løsninger, som dansk
erhvervsliv kan tilbyde. Et godt
eksempel på verdensmålene som
forretningsdriver er vandområdet,
hvor danske virksomheder arbejder efter en målsætning om at fordoble eksporten frem mod 2025.

gruppen af mere velstillede lande.
Den øgede levestandard vil gøre det
nemmere for danske eksportvirksomheder at nå ud til de fjernere
vækstmarkeder.

Flere ud af fattigdom. Globalise-

Protektionisme i vækst. Siden fi-

ringen har været løftestang for, at
millioner af mennesker i udviklingslande og vækstøkonomier har
undsluppet fattigdom og forbedret
deres levestandard. Denne udvikling forventes at fortsætte i de næste mange år.

nanskrisen har verdens 20 største økonomier indført hundredvis af nye barrierer, der er med til
at bremse den globale økonomi og
gør det vanskeligt for danske virksomheder at sælge deres varer og
tjenester i udlandet.

Over de næste 10 år ventes væksten fortsat at være markant højere i eksempelvis Asien, Afrika og
Sydamerika, end den bliver blandt

Handelskrig. Især USA har med
Trump ved roret valgt en ny kurs,
som er et nybrud med årtiers amerikansk tradition for åbenhed og

Globale udfordringer
Verdenshandlen har været udfordret i perioden efter finanskrisen,
hvor mange lande har indført protektionistiske tiltag for at værne om
deres egen økonomi.
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frihandel. Trump har eksempelvis
trukket USA ud af den færdigforhandlede frihandelsaftale mellem
USA og 11 Stillehavslande (TPP),
gennemtvunget en genforhandling
af den nordamerikanske handelsaftale NAFTA, pålagt straftold på
bl.a. udenlandsk stål og aluminium, og er gået til angreb på Kinas
handelsoverskud over for USA.
Også EU er blevet ramt, men i juli
mødtes Trump og EU’s Kommissionsformand Juncker og blev enige
om at undersøge muligheden for at
fjerne told på industrivarer mellem
EU og USA, fjerne tekniske handelsbarrierer og fjerne subsidier.
DI har længe arbejdet for, at få genoptaget de såkaldte TTIP-handelsforhandlinger, som blev sat i bero
i slutningen af præsident Obamas
embedsperiode, så derfor er det
positivt, at der nu er igangsat en positiv handelsdialog mellem EU og
USA, om end udfaldet heraf endnu
er usikkert. De positive takter mellem EU og USA ændrer imidlertid

Vækst i verdens 25 største økonomier
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP, 2018 – 2028
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Øget protektionisme
Antal handelsrestriktive tiltag i G20 siden 2011
Antal restriktioner
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Kilde: WTO ”Report on G20 trade
meassures”, juli 2018.
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ikke på, at den globale handelskonflikt begrænser danske virksomheders afsætningsmuligheder og truer det globale opsving.
Der er også stor vækst i digitale
handelsbarrierer såsom datalokaliseringskrav, der lægger begrænsninger på virksomhedernes muligheder for at overføre data på tværs
af landegrænser. Helt konkret steg
antallet af implementerede datalokaliseringskrav fra 31 i 2006 til 84 i
2016. Som DI skildrede i analysen

2016

2017

Maj 2018

Vækstøkonomier indfører barrierer
for digital handel fra juli 2018, er
det især BRIK-landene og de øvrige store vækstøkonomier, der står
bag den øgede digitale protektionisme. Det er særligt problematisk
for danske virksomheder, der er
blandt de mest digitaliserede i verden, og som bruger digitale værktøjer til at styrke deres konkurrenceevne.

EU skal arbejde for øget frihandel. Den britiske beslutning om at

forlade EU7 har samtidig givet anledning til grundig refleksion i EU
over, i hvilken retning EU-samarbejdet skal bevæge sig, og samtidig
er medlemslandene rykket tættere sammen om opgaven med at få
skabt et EU-samarbejde, der fokuserer på at give merværdi for borge-

7

Indtil Storbritannien rent faktisk forlader EU, vil landet
stadig være et af de 31 lande, der udgør EU’s Indre
Marked, med de rettigheder og pligter dette medfører.
Storbritannien forventes at forlade EU i marts 2019,
men forbliver en del af det indre marked indtil udgangen af 2020.

Vækstøkonomierne er de mest digitalt lukkede
Her er 0 helt åben, mens 1 er en helt lukket digital økonomi
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Kilde: ECIPE Digital Trade Restrictiveness
Index, 2017.
ECIPE er en tænketank baseret i Bruxelles
og Stockholm, som forsker i handels- og
international økonomisk politik. Tænketanken er overvejende finansieret af Svenskt
Näringsliv.
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re og virksomheder. Men de europæiske befolkningers opbakning til
EU-samarbejdet kan ikke tages for
givet.
Det er vigtigt, at Brexit og protektionistiske tiltag i USA ikke tager
pusten fra vores handelspolitiske
dagsorden i Europa. I en tid med
tendenser til politisk pessimisme
er det vigtigere end nogensinde før,
at EU fastholder en konstruktiv tilgang, hvor fokus først og fremmest
er på løsningerne frem for på problemerne.
Derfor er det positivt, at EU fastholder en ansvarlig kurs som det store fyrtårn i bestræbelserne på øget
global frihandel. EU’s handelsaftale med Canada er trådt midlertidigt
i kraft, og EU og Japan er i juli 2017
blevet enige om en omfattende og
ambitiøs handelsaftale, som ventes at træde i kraft i 2019. Samtidig
udbygger EU sine handelspolitiske
relationer ved hjælp af nye og moderniserede handelsaftaler med en
række lande i Latinamerika og Sydøstasien.

Også hindringer internt i Europa.
Det er vigtigt, at EU også har fokus på den frie handel internt i EU.
EU-Kommissionen har beregnet,
at hvis man fjernede alle hindringer alene for varernes frie bevægelighed i EU, ville det give en stigning i EU’s samlede BNP på 183
mia. euro. Hertil kommer et potentiale på 338 mia. euro fra det indre
marked for tjenesteydelser8. Bedre
og mere ensartede vilkår for online
salg samt grænseoverskridende databehandling vil samtidig give et
mere velfungerende digitalt indre
marked.

8

European Parliamentary Research Service: Mapping
the Cost of Non-Europe, 2014 – 2019 (Fourth edition),
december 2017.

Migrationsstrømmene mod EU og
de efterfølgende interne vandringer i EU, kan true Schengen-samarbejdet og funktionsdygtigheden af
EU’s indre marked. Det er afgørende at sikre en mere effektiv kontrol
med EU’s ydre grænser. Kun gennem samarbejde kan EU-landene
levere en ansvarlig migrationspolitik, som skaber tryghed for borgerne og bevarer sammenholdet i EU’s
indre marked. Alternativet til fælles løsninger er en kædereaktion
af nationale tiltag, hvor vi risikerer,
at det ene EU-land efter det andet
indfører grænsekontrol. Det vil betyde forsinkelser og omkostninger
for danske virksomheder.

Globaliseringen opleves med
både positive og negative effekter. Den frie bevægelighed for varer,
kapital og mennesker fører til højere velstand, lavere priser, et større udvalg af produkter og tjenester
samt højere lønninger. De positive
effekter viser sig på det aggregerede niveau, men trænger dog ikke
nødvendigvis ned til alle, da ikke
alle lande har sikret, at alle samfundsgrupper får del i globaliseringens gevinster. Nogle mennesker
kan endda tabe på globaliseringen,
i form af tab af arbejdspladser, reducerede lønninger og dårligere
arbejdsvilkår, hvis ikke det pågældende land har fokuseret på bred
kompetenceopbygning og konkurrencedygtighed.

Globalisering øger velstanden.
Globaliseringen gavner velstanden
på tværs af lande, men hvordan
velstandsgevinsterne fordeles internt i landet afhænger i høj grad af,
hvordan landet har valgt at indrette sig. I store dele af verden er der
en stigende skepsis mod globaliseringen. Men i Danmark er der stadig en stor forståelse for, at vi nyder
godt af at være en åben økonomi,
hvor varer og tjenester flyder på
tværs af landegrænsen. Seks ud af
10 danskere mener, at danske virk-
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somheder samlet set vinder på globaliseringen. Omvendt er det blot
én ud af 10 danskere, der mener, at
Danmarks involvering i den globale
økonomi er en dårlig ting for danske virksomheder9. Denne positive holdning deles med store flertal i eksempelvis Sverige, Tyskland
og Holland. Kun i Grækenland og
USA er det flertallet, der ser direkte
negativt på globaliseringen10.

Stigende ulighed i den vestlige
verden. Ifølge OECD11 har global økonomisk integration været
en kilde til øget velstand igennem
mange år. Men globaliseringen er
delvist kommet under stigende politisk pres på grund af en ulige fordeling af gevinsterne ved den øgede vækst. I mange OECD-lande er
uligheden i indkomster og formuer steget og forblevet høj over de
sidste to årtier grundet den måde,
hvorpå man nationalt har valgt at
indrette sig på i disse lande. De rigeste husholdninger har haft en større økonomisk fremgang end blandt
grupperne med de mellemste og
laveste indkomster. Globalisering
opfattes som en af årsagerne til øget
ulighed – selv om det er i det enkelte land, at man har besluttet, hvordan gevinsterne fra globaliseringen
skal fordeles. Derved ses globaliseringen også som en kilde til mindre
indflydelse for enkeltpersoner og
samfund.
Digitaliseringen kan også have påvirket uligheden i løn og produktivitetsvæksten ved at øge skellet
mellem højt- og lavtuddannede arbejdstagere, da ikke alle er lige gode
til at håndtere den digitale omstilling. Globaliserings- og digitaliseringspåvirkninger ses også som

9

Befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion i juli
2018 på vegne af Dansk Industri.

10 DI Indsigt ”Danskerne: Globaliseringen styrker Danmark – men varer det ved?”, september 2016.
11 OECD: Bridging the gap: Inclusive growth 2017 update
report.
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Stigende ulighed i sammenlignelige lande – Danmark ligger stadig lavt
Ulighed opgjort ved gini-koefficient
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Gini-koeﬃcient

væsentlige faktorer bag en voksende afkobling mellem produktivitetsvæksten hos de førende virksomheder og dem, der halter efter,
jf. kapitel 6.

Den gode cirkel. Politikerne verden rundt kan gøre mere for at
hjælpe dem, der bliver påvirket af
de ændringer, som globaliseringen og digitaliseringen medfører
og dermed mindske udvidelsen af
de socioøkonomiske forskelle. Politikerne bør arbejde for at lave en
”god cirkel”, hvor vækst omsættes
til velstand for alle, hvilket understøtter en mere bæredygtig vækst.
Ifølge OECD12 spiller velfærdsstaten en vigtig rolle for at skabe vækst
til gavn for alle, og de anbefaler tre
generelle principper:
1. Investér i mennesker og steder,
som er ved at sakke bagud.
Dette kræver investeringer i
børnepasning, tidlig uddannelse, livslang læring, sundhed og
infrastruktur, samt bedre anvendelse af naturressourcerne.
2. Understøt et dynamisk erhvervsliv gennem teknologispredning, konkurrence og

12 OECD: ”Opportunities for all”, maj 2018.

iværksætteri. Understøt et
inkluderende arbejdsmarked
med adgang til kvalitetsjob,
ikke mindst for kvinder og
underrepræsenterede grupper.
Løbende tilpasning til fremtidens arbejdsmarked.
3. Opbyg effektive og ansvarlige
regeringer, som indtænker
mulig omfordeling i design af
ny politik, og som vurderer effekten af ny politik på inklusion
og vækst.

Den danske samfundsmodel

rede arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere bliver enige
med hinanden om løn- og arbejdsvilkår, gør det muligt for både erhvervsliv og samfund at være smidigt og innovativt. Så vi er fælles om
at gribe nye muligheder såvel som
at tackle nye udfordringer. Gennem
vores fleksible arbejdsmarked og
omstillingsparate virksomheder er
vi godt rustet til at omfavne globaliseringens muligheder og samtidig
håndtere de udfordringer, som følger i kølvandet på globaliseringen
og den hastige teknologiske udvikling.

Danmark nyder stor agtelse ude i
verden som et eksempel på, hvordan globalisering kan komme alle
grupper i samfundet til gavn. Eksempelvis har den franske præsident Emmanuel Macron søgt
inspiration i den danske samfundsmodel i de reformer, som er ved at
blive gennemført i Frankrig. Kuren
mod den voksende skepsis over for
globalisering, frihandel og etablerede institutioner skal i høj grad findes i en balanceret, tillidsfuld og
løsningsorienteret samfundsmodel, hvilket netop er så kendetegnende for Danmark.

Vækst og balance er nøgleord, når
det kommer til Danmarks succes
som en lille, åben, eksportorienteret økonomi. Gennem frihandel er
vores virksomheder konstant med
til at øge samfundskagens størrelse.
Gennem vores velfærdssamfund
sørger vi for, at den voksende kage
kommer alle samfundsgrupper til
gode. Denne kobling mellem vækst
og balance mellem virksomheder
og resten af vores samfund er helt
central for den danske samfundsmodel og for dansk erhvervsliv.

Fleksibelt arbejdsmarked. Vores

Den globaliseringsmodstand, vi ser
i store dele af verden, bunder i høj
grad i økonomisk vækst uden lige-

fleksible, konstruktive, aftalebase-
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vægt. Rigide arbejdsmarkeder, høj
ulighed og reducerede muligheder
er nogle af de alvorligste udfordringer, verdens lande står over for.
Anerkendelsen af disse problemstillinger breder sig. I april 2017
kom Verdensbanken, Verdenshandelsorganisationen og Den Internationale Valutafond eksempelvis
med en rapport13, der opfordrer
verdens ledere til at fravælge protektionismens sti og i stedet indføre
reformer, der sikrer, at gevinsterne
ved globalisering og frihandel kommer hele samfundet til gavn.

Danskerne ser positivt på globalisering. Ifølge IMD er danskerne
et af de lande, der er mest positive over for globaliseringen. Mange
danskere arbejder i en udenlandsk
ejet eller eksportorienteret virksomhed. Disse internationalt orienterede virksomheder har typisk
en højere produktivitet, hvilket på
sigt fører til højere lønninger og velstand.
De danske forbrugere og virksomheder nyder også godt af de mange
produkter, som vi kan købe på de
udenlandske markeder. Vi importerer således for over 1.000 mia.
kr. årligt. Handlen med omverden
giver adgang til produkter, som vi
ikke selv kan producere i tilstrækkeligt omfang. F.eks. teleudstyr,
kaffe, biler og vin.
Importerede produkter udgør ca.
27 pct. af det samlede forbrug (korrigeret for skatter og afgifter) i de
danske husstande, hvilket gælder
på tværs af forskellige husstandstyper. Ud over et større sortiment giver importen fra udlandet samtidig
mulighed for lavere priser. Skulle vi
betale danske priser for vores samlede vareimport, ville det betyde en

13 IMF, Verdensbanken og WTO: Making Trade an Engine
of Growth for All, april 2017.
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Produkter med størst importindhold
Direkte og indirekte importindhold, efter skatter og afgifter, 2016

Procent
Teleudstyr

139,2

Turistudgifter

100,0

Pakkede ferierejser

71,5

Anskaffelse af køretøjer

69,4

Husholdningsmaskiner

59,0

Musikinstrumenter, både mv.

53,6

Fodtøj

51,9

Medicin, vitaminer, briller mv.

48,9

Alkoholiske drikkevarer

48,0

Møbler og gulvtæpper mv.

47,9

Fødevarer

46,4

Beklædning

45,3

≤ Kilde: Danmarks Statistik og DI.

årlig merudgift på 21.000 kr. for en
gennemsnitlig dansk husstand14.

DI’s mål > Eksporten
skal øges
En stadigt større del af det vi forbruger i Danmark, stammer fra import. Det er dog samtidig også en
stigende andel, af det vi producerer
i Danmark, som sælges til udlandet. Den øgede eksport er afgørende for væksten i økonomien og for
at finansiere vores stigende import.
Derfor har DI sat sig som mål, at:
• Eksporten som andel af BNP
skal løftes med mindst fem
procentpoint via nye initiativer
frem mod 2025.
Dette løft i eksportandelen skal opnås ved:

14 DI analyse: Danske husstande sparer over 21.000 kr.
på køb af uden-landske produkter, september 2017.

• Forbedrede internationale handelsaftaler.
• Et bedre fungerende og udvidet
indre marked.
• Højere vækst i udlandet bl.a.
via indfrielse af en række af
EU’s mål.
• En forbedret konkurrenceevne.
• En øget dansk tilstedeværelse
på højvækstmarkederne.
Siden fremlæggelsen af DI’s 2025plan i 2015 er der bl.a. lavet en aftale
om at afskaffe PSO-afgiften, hvilket
styrker konkurrenceevnen og vil
bidrage til at løfte eksportandelen.
Det er dog også besluttet at afskaffe ordningen for forskudsmoms,
hvilket svækker eksportvirksomhedernes likviditet og dermed muligheder for at hjemtage eksportordrer. På den handelspolitiske front
har EU indgået frihandelsaftaler
med Japan og Canada, men samtidig vil eksportvirksomhederne
blive udfordret af Brexit og øget
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amerikansk protektionisme. Lønkonkurrenceevnen er slet ikke blevet forbedret i de seneste år, men
derimod er styrkelsen af den danske krone med til at give virksomhederne udfordringer på eksportmarkederne. Samlet set skønnes
udviklingen i de seneste år at reducere eksportandelen med 0,8 procentpoint på længere sigt. Der er
dermed brug for tiltag, der kan sikre mere vækst i eksporten, end den
udenlandske markedsvækst umiddelbart giver anledning til.
Globale muligheder er mere end
blot eksport. Mange danske virksomheder opererer globalt og har
datterselskaber over hele kloden.
Det er positivt, at danske virksomheder griber de globale muligheder,
da det styrker deres forretning. Det
er dog vigtigt, at vi fremstår konkurrencedygtige således, at vi samtidig kan tiltrække investeringer fra
udenlandske virksomheder, som
typisk medbringer ny viden og dermed kan være med til at øge produktiviteten i Danmark.

DI’s løsninger > Internationale muligheder udnyttes
bedre
Den danske model har vist sig effektiv i en verden, hvor globalisering og ny teknologi udfordrer
virksomhederne og samfundet.
Udviklingen ventes at ske i et endnu hurtigere tempo i de kommende
år. Det vil få betydning for måden,
vi indretter fremtidens erhvervsliv
og arbejdsmarked på. Det er derfor afgørende, at vi finder løsninger, der kan ruste erhvervsliv og
arbejdsmarked til fremtiden (læs
mere i kapitel 5 og kapitel 6). Det
handler bl.a. om, hvordan virksomhederne ser ud i fremtiden,
hvordan virksomheder og medarbejdere organiseres, hvordan digitalisering og automatisering forandrer de kompetencer, der er behov
for, og hvordan vi skruer regler og
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>> Behov for mere frihandel i et globalt perspektiv
•

EU skal være en proaktiv part i forhandlinger af multilaterale sektoraftaler i
WTO. Det gælder først og fremmest forhandlingerne om en frihandelsaftale
for miljø- og klimarigtige produkter.

•

EU skal årligt indgå mindst to bilaterale handelsaftaler. For at kunne opnå
dette skal der løbende forhandles med tre til fire væsentlige handelspartnere.

>> Frihandel i EU – Det indre marked
•

Få eksisterende EU-lovgivning til at virke bedre gennem korrekt implementering og effektiv håndhævelse. Effektiv klageinstans for virksomheder skal
etableres.

•

Ny EU-lovgivning skal være fleksibel og forenelig med ny teknologi. Ny
EU-lovgivning skal fremme digitalisering. Dette ”digitale princip” skal indgå i
Kommissionens konsekvensanalyser.

•

Princippet om gensidig anerkendelse skal styrkes, og nationale særregler
skal forbeholdes tilfælde, hvor dokumenterede forskelle kræver det. Konsekvensanalyser skal udarbejdes.

•

Det indre marked skal fungere bedre – både for handel med varer og
services. Færdiggørelsen af det indre marked for energi, serviceydelser og
digitale tjenester skal øverst på dagsordenen i Rådet og i Parlamentet.

>> Behov for reformer i EU
•

EU skal fokusere mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for
borgere og virksomheder

•

Det nuværende makroøkonomiske klima skal udnyttes til at fremtidssikre
økonomien og sikre et stærkt europæisk marked, der kan aftage danske
produkter og services.

•

Finanspolitisk konsolidering, vækstskabende investeringer og strukturelle
reformer i Europa er afgørende, hvis bæredygtig vækst skal understøttes på
længere sigt.

•

Koordinationen af den økonomiske politik i EU skal forbedres, så reformviljen i medlemslandene styrkes. Det vil have positive effekter på det private
investeringsniveau og dermed for vækst og jobskabelse i EU.

•

EU er påbegyndt forhandlingerne om det næste flerårige budget. Det er
afgørende, at EU’s midler i højere grad bruges til at fremme målsætningen
om et mere konkurrencedygtigt Europa gennem innovation, udvikling og nye
investeringer.

•

EU’s budget skal omprioriteres, så EU bedre kan løse de fælleseuropæiske udfordringer med ydre grænser, migration, sikkerhed og Schengen-samarbejdet.

>> Styrket globalt afsæt for danske løsninger til verdensmål
•

Regeringen bør iværksætte en kortlægning af, hvordan rammebetingelserne
for danske virksomheder kan forbedres, så de i højere grad understøtter de
globale afsætningsmuligheder for danske løsninger, der bidrager til FN’s
Verdensmål

•

Udenrigsministeriet skal have øget fokus på at markedsføre danske løsninger, der bidrager til Verdensmålene på markeder uden for Danmark. Det
bør ske gennem en ny Verdensmålspulje til kollektive erhvervsfremstød med
særligt fokus på Verdensmål. Der bør afsættes 15 mio. kr. ud over de øvrige
midler til kollektive erhvervsfremstød.

•

Der skal tilføres 50 mio. kr. til Udenrigsministeriets almene drift med
henblik på at styrke diplomatiet, herunder også understøttelse af Danmarks
internationale engagement relateret til verdensmålene.

•

Fokus på at understøtte Vandvisionens mål om at fordoble dansk vandteknologieksport i 2025
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regulering sammen på den rette
måde.
De mest attraktive midler til at sikre højere vækst i eksporten er øget
og forbedret adgang til eksportmarkederne samt øget vækst i udlandet. Vi skal derfor arbejde aktivt
for at sikre øget frihandel i både EU
og i verden mere generelt. Samtidig skal vi arbejde for at sikre højere vækst i EU-landene, hvor vi via
EU-samarbejdet har en vis indflydelse på den førte økonomiske politik.
Samtidig kan vi søge at udbrede
erfaringerne ved den danske samfundsmodelad den vej være med
til at øge opbakningen til fortsat
frihandel og øget udbredelse af ny
teknologi.
BEHOV FOR MERE FRIHANDEL
I ET GLOBALT PERSPEKTIV

Som en lille åben økonomi har
Danmark en særlig stærk interesse
i at fremme arbejdet med at få indgået internationale aftaler, der kan
øge efterspørgslen i verdensøkonomien. I den forbindelse er det også
helt centralt, at danske virksomheder sikres bedre adgang til markederne uden for EU, da det i høj grad
er her, den globale vækst vil finde
sted i de kommende år.
Det er i Danmarks interesse at arbejde for stærke internationale institutioner, der kan sikre, at varer
og tjenesteydelser flyder så frit som
muligt på de globale markeder, og
som kan sikre, at danske virksomheder ikke bliver diskrimineret
på de globale markeder. Desværre
oplever danske virksomheder et
stigende antal handelshindringer
over hele kloden.
Verdenshandelsorganisationen
WTO er ikke en institution de fleste skænker så mange tanker i det
daglige, men WTO er en helt af-
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gørende hjørnesten i den internationale økonomi. Hvis tilliden til
WTO undergraves, vil det derfor
være kritisk for verdensøkonomien. Desværre er USA på det seneste kommet med flere trusler mod
WTO-systemet, herunder bl.a. at
USA vil trække sig fra WTO, og at
man ikke længere vil være med til
at udpege WTO-dommere.

På nationalt niveau er det vigtigt, at
den danske regering har et skarpt
fokus på, hvordan det officielle
Danmark mest effektivt kan understøtte danske virksomheder på
eksportmarkederne. Der skal fortsat arbejdes med at opprioritere
indsatsen med økonomisk diplomati og sikres tilstrækkeligt fokus
på kollektiv erhvervsfremme.

Det er derfor vigtigere end nogensinde, at Danmark går forrest i
kampen for at bevare og styrke det
internationale samarbejde i WTO.
Det gælder i øvrigt også i forhold til
andre vigtige internationale organisationer som FN, EU og NATO.

De fælles erhvervsfremstød bidrager effektivt til virksomhedernes
internationalisering, konkurrenceevne og eksport. Fremstødene er et
vigtigt værktøj for danske virksomheder, når de skal ind på nye markeder eller fastholde og udbygge kontakter på eksisterende markeder.
Officielle fremstød, hvor et medlem
af kongehuset eller ministre står i
spidsen, er samtidig en vigtig platform for bredere markedsføring af
Danmark og danske kompetencer.
Her går det offentlig- private hånd
i hånd i et velfungerende samarbejde. Dette samarbejde skal styrkes i de kommende år. DI anbefaler derfor, at regeringen annullerer
de planlagte besparelser og tilfører
50 mio. kr. ekstra om året som et
varigt løft til udenrigstjenesten. DI
har samlet set afsat 195 mio. kr. til
en styrkelse af det danske diplomati, de officielle fremstød generelt
samt en særlig pulje til at gennemføre verdensmåls-fremstød, for at
styrke den internationale markedsføring af danske løsninger.

Her spiller en stærk dansk udenrigstjeneste en vigtig rolle. En stærkere udenrigstjeneste skal således
både tage kampen op mod den tiltagende protektionisme og sikre
en endnu mere effektiv varetagelse
af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske samt kommercielle
interesser i udlandet.

Mere digital frihandel. EU skal arbejde for, at der i WTO opnås enighed om sektoraftaler, som kan skabe bedre globale rammer for digital
handel.

Flere bilaterale aftaler. EU forhandler bilateralt med en række af
vores væsentligste handelspartnere. Aftalen med Canada er nu trådt
i kraft, og den ambitiøse aftale med
Japan, verdens tredjestørste økonomi, ventes at træde i kraft i 2019.
EU er også i gang med at færdiggøre
aftaler med henholdsvis Singapore og Vietnam, som begge forventes at træde i kraft i løbet af 2019.
EU er også i gang med at forhandle en anden bilateral aftale med de
fire sydamerikanske lande i Mercosur-handelsblokken (Argentina,
Brasilien, Paraguay og Uruguay).
Disse aftaler rummer store muligheder for danske eksportvirksomheder.

FRIHANDEL I EU – DET INDRE
MARKED

Det fremgår i den seneste Eurobarometer-undersøgelse fra maj
2018, at 76 pct. af den danske befolkning ser EU-medlemskabet
som en god ting, mens kun syv pct.
ser det som en dårlig ting. Det er en
rekordhøj opbakning til EU-samarbejdet, som af 84 pct. af befolkningen ses som en fordel for Danmark.
Også i resten af Europa er støtten til
EU steget.
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De europæiske befolkningers opbakning til EU kan imidlertid ikke
tages for givet. Det er derfor væsentligt, at EU fokuserer endnu
mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for borgere
og virksomheder. EU’s indre marked har øget samhandelen mellem
medlemslandene og skabt vækst og
beskæftigelse i alle lande, herunder
Danmark. Danske virksomheder
eksporterede i 2017 for over 700
mia. kr. til lande i EU’s indre marked, og henved 560.000 danske arbejdspladser er afhængige af efterspørgslen fra resten af EU. Der er
stadig et uudnyttet potentiale i det
indre marked, og DI vil frem mod
2025 arbejde for, at det indre marked kommer til at fungere optimalt.

Større ansvar og bedre regelefterlevelse. I 2017 søsatte DI
indsatsen ”EU-tjekket”, som har
haft til formål at afdække de største knaster ved det indre marked,
som danske virksomheder møder
i deres forretningsdrift. Nogle af de
største problemer som virksomhederne støder på, omhandler nationale særregler på tværs af EU-landene og ufuldstændig efterlevelse
af vedtagne regler.
Helt overordnet er der behov for,
at EU-Kommissionen går forrest
og skaber en kultur, hvor alle medlemslande har fokus på at efterleve
de regler, man i fællesskab har vedtaget. Samtidig skal medlemsstaterne omsætte reglerne korrekt til
national lov. Det gælder bl.a. servicedirektivet, som stadig ikke er
fuldt ud implementeret i alle medlemslande.
Eventuelle nationale særregler eller branchestandarder, som uretmæssigt hindrer grænseoverskridende handel med produkter og
tjenesteydelser, skal fjernes. Der
skal samtidig være et langt bedre
samarbejde mellem EU-landene
om fortolkning af fælles indre mar-

kedsregler for varer og tjenester for
at forebygge forskelle i administration og håndhævelse i de forskellige
medlemslande.

Klarere retningslinjer for nationale regler. Medlemsstaterne skal
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holder uforholdsmæssigt detaljerede regler om mærkning, miljøkrav,
tekniske krav, dokumentationskrav og krav til virksomheders styring og ledelse.

Udvikling af fleksible standarder.

i højere grad respektere de grundlæggende principper bag det indre
marked og den fri bevægelighed,
herunder princippet om gensidig
anerkendelse. EU-Kommissionen
bør udarbejde klare retningslinjer
for, hvorledes en medlemsstat bør
dokumentere behovet for og konsekvenserne af en eventuel planlagt, national særregel. Ligesom på
vareområdet bør der være en reel
mulighed for, at Kommissionen,
medlemsstater og andre interessenter kan gøre indsigelse over for
indførelsen af uhensigtsmæssige
nationale særregler på serviceområdet.

Fælles europæiske standarder understøtter den fri bevægelighed i
det Indre Marked, men det er vigtigt, at standarder udvikles ud fra
og baseres på markedets behov og
anvendes fleksibelt, så videre udvikling og innovation fremmes.

Behov for effektiv klageadgang.

Fremtidens udsigter for dansk
vækst og beskæftigelse skabes i vid
udstrækning i en europæisk kontekst. Hvis den aktuelle vækst- og
jobskabelse i Europa skal gøres bæredygtig på længere sigt, kræver det
fortsatte reformer i EU’s medlemslande.

Der bør sikres en effektiv klageadgang, så virksomheder, der uretvist nægtes markedsadgang, kan få
deres sag prøvet. Det eksisterende
SOLVIT-system må tilpasses, så det
også kan håndtere sager, der vedrører nationale regler eller fortolkninger, ligesom man må sikre eksistensen af en relevant appelinstans.

Ny EU-lovgivning skal understøtte vækst og konkurrenceevne.
Den nuværende EU-Kommission
har siden sin tiltræden i 2014 været bevidst om behovet for, at ny
lovgivning understøtter virksomheders vækst og konkurrenceevne. DI vil arbejde for, at eksisterende lovforslag, som eksempelvis
fremmer digitalisering og innovation kommer i mål inden valget til
Europa-Parlamentet i maj 2019. DI
vil også arbejde på, at den næste
Kommissions arbejdsprogram fastholder en målrettet og konstruktiv
tilgang, der skal styrke europæiske
virksomheders konkurrenceevne
og undgå ny lovgivning, der inde-

Myndigheder, erhvervsliv og forbrugere skal involveres mere bredt
i udviklingen af standarder. Øget
anvendelse af internationale standarder bør også være en hovedprioritet i forhandlinger om frihandelsaftaler.
BEHOV FOR REFORMER I EU

Netop nu, hvor den økonomiske
situation ser lysere ud, er det vigtigt, at EU-landene fastholder en
ambitiøs reformkurs og en ansvarlig finanspolitik. Mange EU-lande
er stadig præget af store problemer
med offentlige underskud, manglende omstillingsevne, flaskehalse
på arbejdsmarkedet samt en svag
udvikling i produktivitet og konkurrenceevne. Der er derfor stadig et stort behov for at fokusere
på reformer, bedre brug af offentlige midler til vækstskabende og
konkurrenceevneforbedrende investeringer samt finanspolitisk
konsolidering i de fleste EU-medlemslande. Bestræbelserne på at
reformere EU’s Økonomiske og
Monetære Union bør ligeledes
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have fokus på at færdiggøre bankunionen og implementere vedtagne
tiltag og reformer snarere end større institutionelle omdannelser.
Gennem EU’s strategi for vækst og
jobs, og herunder det europæiske
semester, koordineres de økonomiske politikker i EU. Det er Danmarks vej til indflydelse på, hvilke
vækstskabende og konkurrenceevneforbedrende reformer vores
naboer implementerer, så det også
gavner Danmarks eksport til disse
lande, samtidig med at det øger vores adgang til arbejdskraft fra EU
gennem den frie bevægelighed.

EU’s budget skal reformeres.
EU’s nuværende budget er på omkring 1.100 mia. kr. om året – det
vil sige cirka en pct. af EU’s samlede bruttonationalindkomst. Omtrent tre-fjerdedele af midlerne
under den nuværende budgetramme benyttes til landbrugs- og regionalstøtte, ca. seks pct. bruges på
administration, mens resten går til
forskning, uddannelse, udvikling,
investeringer i infrastruktur, sikkerheds- og udviklingspolitik samt
fælles grænsekontrol med videre.
Forhandlingerne af EU’s næste flerårige budgetramme, som skal gælde for perioden 2021 – 2027, er nu
i gang. DI arbejder for, at de fælles
EU-midler i højere grad benyttes
til at fremme EU’s fremadrettede
konkurrenceevne ved i højere grad
at investere i forskning, uddannelse og grænseoverskridende infrastruktur. Der er til gengæld behov
for en modernisering og strømlining af andre budgetposter, herunder landbrugsstøtten og strukturfondsmidlerne.

Ydre

grænser

og

migration.

EU-budgettet bør ligeledes i højere grad adressere udfordringer
som migration, de ydre grænser
og klimaforandringer. Dette er fælleseuropæiske udfordringer som
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bedst løses i fællesskab. Hvis medlemslandene hver især udvikler
egne løsninger, kan det begrænse
den frie bevægelighed inden for det
indre marked.

• Lav bedre rammevilkår for private investeringer. Skab bedre
muligheder for offentlig-private
partnerskaber og styrk deres
udbytte. Gør iværksætteri lettere, billigere og mere attraktivt.

En sådan omprioritering af de begrænsede fælles midler, kan skabe
vækst og arbejdspladser i Europa
og samtidig sikre, at Schengensamarbejdet kan bestå, så danske virksomheder fortsat har adgang til
EU’s indre marked uden intern
grænsekontrol.

• Styrk investeringer i forskning,
udvikling og uddannelse.

Nationale reformer på mange
områder. Hvert land i EU er forskelligt, men DI anbefaler generelt, på linje med EU-Kommissionen og OECD, reformer inden for
seks overordnede områder, der kan
styrke det enkelte medlemslands
konkurrenceevne, hæve væksten
og samtidig have positive synergieffekter i hele Europa:
• Skab større dynamik på arbejdsmarkederne, så beskæftigelsen øges. Sænk skatten på arbejde, så skattekilen mindskes,
uddan til arbejdsmarkedets
behov, opgrader erhvervs- og
vekselsuddannelsessystemerne, målret indsatsen overfor
langtidsledige, integrer flere på
arbejdsmarkedet, styrk mobiliteten mellem EU’s lande.
• Gennemfør pensionsreformer,
der fremtidssikrer økonomien.
Knyt den lovbestemte pensionsalder direkte til forventet
levetid.
• Gør produkt- og tjenestemarkederne mere velfungerende.
Opgrader infrastrukturen og
liberaliser servicesektoren.
Implementer servicedirektivet,
så der skabes klarhed om regler
for virksomheder, der tilbyder
tjenester på tværs af grænser.
Fjern barrierer inden for krav
til selskabsformer og kapital,
styrk den gensidige anerkendelse og mindsk de administrative
byrder.

• Effektiviser offentlig administration. Mere enkel tilgang og
mere digital tilgang for borgere
og virksomheder. Lav lovgivningen simpel og gennemfør
institutionelle reformer, der
letter gennemførslen af økonomiske reformer.
DI arbejder sammen med vores 39
europæiske søsterorganisationer i
regi af BUSINESSEUROPE for at
styrke det nationale ejerskab og implementeringen af anbefalingerne i
EU-medlemsstaterne.
STYRKET GLOBALT AFSÆT 
FOR DANSKE LØSNINGER TIL
VERDENSMÅL

Danske virksomheder ligger inde
med mange af de løsninger, der
er behov for globalt, hvis vi skal
nå FN’s 17 verdensmål frem mod
2030. Regeringen nævner i den
danske Handlingsplan for FN’s
verdensmål, at regeringen ønsker
at bidrage til at understøtte virksomhedernes engagement i verdensmålene. Det er i forlængelse deraf positivt, at regeringen
har taget initiativ til at styrke mulighederne for investeringer med
danske virksomheder gennem Verdensmålsfonden og Danida Business Finance. DI opfordrer derudover til, at der iværksættes en
kortlægning af, hvordan de danske
rammevilkår kan tilpasses, så de i
højere grad understøtter virksomhedernes muligheder for at afsætte
deres løsninger globalt.
DI peger på muligheden for at
bruge offentlige indkøb strategisk
med henblik på at styrke dansk er-
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Eksportens andel af BNP
Forventet udvikling uden yderligere tiltag og med DI’s 2025-plan
Pct.

70

<

Med DI’s 2025-plan

60

Kilde: Danmarks Statistik og
DI-beregninger.

50
40
30
20
10
0

1970

1975

1980

1985

1990

1995

hvervslivs konkurrenceevne i forhold til verdensmålene. Offentlige indkøbere skal blive bedre til
at stille klare og ensartede krav til
eksempelvis samfundsansvar, som
er meningsfulde og mulige at håndhæve. Desuden kan en styrkelse
af det danske diplomati og de officielle fremstød generelt samt en
særlig pulje til at gennemføre verdensmåls-fremstød styrke den internationale markedsføring af danske løsninger.
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Effekt af DI’s forslag >
Dansk vækst og eksport øges
Et øget reformtempo i EU, et mere
velfungerende indre marked, bedre
markedsadgang uden for EU og et
øget fokus på afsætning af danske
løsninger på globale udfordringer
vil, sammen med yderligere forbedringer af dansk konkurrenceevne, medvirke til at løfte eksporten,
så målet om et løft i eksportandelen på fem procentpoint kan indfries.

DI skønner, at eksporten i 2025 vil
udgøre knap 61 pct. af økonomien
i fravær af nye tiltag. Med tiltagene i
DI’s 2025-plan øges eksporten til 66
pct. af BNP, hvilket vil sikre et fortsat
overskud på betalingsbalancen samtidig med, at vi kan opnå en økonomisk vækst på 21/4 pct. om året15.

15 Ifølge Small Great Nation ”Muligheder og udfordringer”
fra november 2017 er der efterspørgsel til en potentiel
dansk BNP-vækst på 2,4 pct. årligt frem mod 2040.
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BILAG 1
FREMSKRIDT PÅ DI’S POLITIK SIDEN 2012
DI’s forslag, der sænker omkostningerne og forbedrer
investeringsmulighederne
Opnået/delvist
opnået
Lavere beskatning på lønindkomst og forbrug
Topskatten afvikles og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes.
Provenuneutral forbedring af bruttoskatteordningen for (udenlandske) nøglemedarbejdere, herunder
forlængelse med to år og forhøjelse af skatten med et procentpoint.

()


Grænsehandelsdrivende afgifter saneres og sænkes inden for et samlet råderum på ca. 2 mia. kr.

()

Bilbeskatningen omlægges til løbende beskatning baseret på tekniske kriterier.

()

Afskaf de grønne checks

()

Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på virksomhederne
CO2-afgift samt el-distributionsbidrag for virksomheder bortfalder.



Afgift på brændsel til proces sænkes til EU’s minimum.



Kørselsafgift på lastbiler annulleres.



Lavere omkostninger for farligt affald.



Lavere spildevandsbetaling for store udledere.
Fuld fradragsret for hotelmoms.




Afgift på reklametryksager afskaffes.



Fuld omlægning af PSO-betalingen



Målrettede lempelser af elafgiften (forlystelsesparker og erhvervsskibe).
NOx-afgiften afskaffes.
Kommunal dækningsafgift afskaffes.
G-dagene (arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode) afskaffes, og den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode begrænses til højst to uger.


()
()
()

Omkostningsgodtgørelse for selskaber i skattesager genindføres.



Bedre skattevilkår for elvarme og nyttiggørelse af overskudsvarme.



Lavere skat på investeringer og bedre adgang til kapital
Ligningslovens § 7H vedrørende beskatning af medarbejderaktier genindføres.
Gradvis nedsættelse af selskabsskatten, så den matcher gennemsnittet blandt øvrige mindre lande i det
indre marked og ligger under niveauet i hver af de fem største økonomier (anslået til 13 pct. i 2025).
Fradragsret for interne omkostninger til udvidelse og omstrukturering af virksomheden.
Lempelse af reglerne for investering af private pensionsmidler i unoterede virksomheder.
Afskrivningsregler (herunder for IKT-investeringer) analyseres og justeres, så de afspejler den realøkonomiske afskrivning.
Robuste skattevilkår ved succession til fonde og generationsskifte


()


()
()

Internationale aftaler og regler, der understøtter vækst
Reetablering af dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med Frankrig og Spanien; og et samlet antal
DBO’er, der matcher niveauet i Sverige, Norge og Finland.

()
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DI’s forslag der sikrer lavere forbrugsandel og en effektiv offentlig sektor
Opnået/delvist
opnået
Lavere forbrugsandel
Realvæksten i det offentlige forbrug skal reduceres, så det offentlige forbrugs andel af BNP reduceres til
23½ pct. af BNP frem mod 2025.

()

Konkurrenceudsættelse
Fastsæt et politisk mål om, at den offentlige sektor konkurrenceudsætter 45 pct. af de udbudsegnede
driftsopgaver i 2025.

()

Modernisering af den offentlige sektor
Der skal stilles årlige krav til produktivitetsvæksten i både stat, kommuner og regioner.



Digitalisering af den offentlige sektor
Ambitiøs offentlig digitaliseringsstrategi, som ikke pålægger erhvervslivet byrder

()

DI’s forslag til reformer på arbejdsmarkedet
Opnået/delvist
opnået
Færre skal være på offentlig forsørgelse
Indførelse af loft over kontanthjælpen
Aktivering skal målrettes redskaber, der virker, såsom løntilskud i private virksomheder
Samtaler mellem ledige og jobcentre mindst hver 14. dag.



()

Udenlandsk arbejdskraft skal have nemmere adgang
Lønkravet for beløbsordningen skal sænkes fra 408.800 kr. til 325.000 kr.

-

Positivlisten i jobkortordningen skal udvides, så den også omfatter faglærte kompetencer på de mangelområder, der indgår i opgørelserne over forgæves rekrutteringer fra Beskæftigelsesministeriet.

-

Administrative barrierer for virksomhederne i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra udlandet skal reduceres.

()

Mere smidige regler for iværksætteres adgang til Danmark via Start-up Denmark og intensivering af markedsføringen af Danmark som et attraktivt iværksætterland.

()

Øget indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske studerende med arbejdsmarkedsrelevante uddannelser gennem flere stipendier og bedre muligheder for efterfølgende jobsøgning.

()
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DI’s forslag til reformer på uddannelsesområdet
Opnået/delvist
opnået
Bedre rammer for uddannelsesvalg
Adgangskrav til gymnasiet på et karakterniveau på 4 i dansk og matematik
It og digitale midler skal integreres i skolearbejdet, så eleverne opnår øget forståelse for programmering
og kan udvikle egne digitale produkter.

()


Flere med de rigtige erhvervsuddannelser og de rette kompetencer
Bedre udstyr og materialer målrettet de tekniske uddannelser.

()

Fokus på, at erhvervsskolerne inddrager flere virksomheder i uddannelse af faglærte, herunder virksomheder, som ikke kan varetage en fuld uddannelsesaftale.

()

Dimensionering af adgangen til de enkelte erhvervsuddannelser baseret på data og vurdering af det fremtidige behov for faglærte.



Øget synlighed af ledige praktikpladser og et mere gennemsigtigt praktikpladsmarked.

()

Tilbageførsel af omprioriteringsbidraget til erhvervsskolerne, så der kan ske et løft i kvaliteten af undervisningen.

()

Konsekvent opfølgning på målene fra erhvervsuddannelsesreformen, herunder ift. kvalitet og flere tilbud
til de ambitiøse elever.

()

Unge med relevante universitetsuddannelser
Justering af Fremdriftsreformen
Der skal sikres opbakning og deltagelse i en teknologipagt. 250 DI-virksomheder skal have tilsluttet sig
inden udgangen af 2018.




Der skal etableres en erhvervskandidatuddannelse. Universiteterne skal i den forbindelse gives mulighed
for at udbyde erhvervskandidatuddannelser, som vil tage fire år på deltid, så de studerende samtidig kan
arbejde.



En ny teknologipagt, hvor regeringen, organisationer og skoler sammen sætter fokus på at flere skal vælge
en teknisk uddannelse.



DI ANALYSE

DI’S 2025-PLAN – SÅDAN FORTSÆTTER VI FREMGANGEN

SIDE 120

DI’s forslag til at øge produktiviteten og innovationen
Opnået/delvist
opnået
Danmark som digital first mover
Danmark skal have en samlet strategi for digital vækst, så vi kan udnytte den nye teknologi til at skabe
vækst, fremme investeringer og kompetencer inden for digitalisering og til at gøre den offentlige sektor
bedre og mere brugervenlig gennem øget anvendelse af digitalisering.

()

Der bør laves en national handlingsplan for digitale kompetencer, som kan løfte danskernes grundlæggende digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet. Digitale kompetencer bør være på linje med det at kunne læse, skrive og regne.

()

Danmark skal have en ”Digital Hub DK” for at tiltrække digitale talenter.


()

Danmark skal være et gigabit samfund og gå forrest med udrulningen af digital infrastruktur, herunder
højhastigheds-bredbånd og 5G.
Der skal etableres en fokuseret e-eksportindsats med rådgivning om eksport gennem e-handel.



Infrastruktur
Der skal lægges en national luftfartsstrategi, der sikrer den internationale tilgængelighed for Danmark og
for danske virksomheder



Man bør øge de offentlige investeringer i infrastruktur med 0,2 pct. af BNP frem mod 2020.



Investeringslysten i digital infrastruktur skal fremmes

()

En væsentlig del af råderummet fra Vækstplan DK prioriteres til trafikal infrastruktur.

()

Der skal udarbejdes en masterplan for de trafikale investeringer frem mod 2030, hvor prioriteringen tager
afsæt i et samfundsøkonomisk afkast samt i vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning.

()

Der er brug for et højt investeringsniveau, der sikrer bedre fremkommelighed og øget tilgængelighed og
skaber gode rammer for vækst. Derfor foreslår DI, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur
løftes med 15 mia. kr. frem mod 2025.

()

Energi til fremtiden
Der skal opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer energi til konkurrencedygtige priser og sikrer energiforsyningssikkerheden.

()

Forsyningssektorerne skal effektiviseres gennem regulering baseret på øgede økonomiske incitamenter til
effektiviseringer, konsolideringer og fornyelse.

()

En ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der med et løft i de offentlige investeringer i VE og EE
på i gennemsnit 2,2 mia. kr. om året opfylder de energi- og klimapolitiske målsætninger og understøtter
virksomhedernes vækst og beskæftigelse bedst muligt.



Der skal indgås en ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der er stabil og langsigtet til gavn for
vækst og beskæftigelse fremover.



Bæredygtig anvendelse af ressourcerne
Der skal sikres markedsgørelse og regelforenkling på affaldsområdet, så valget af sekundære ressourcer
ikke hindres af regler og bureaukrati.

()

Fortsat fokus på en effektiv, sikker og konkurrencedygtig vand- og spildevandsforsyning.

()

Rammelovgivningen i EU og Danmark skal understøtte cirkulær økonomi ved at styrke erhvervslivets
muligheder indenfor affaldsforebyggelse, tilbagetagning, genanvendelse, genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller.

()

Der skal sikres en mere nuanceret og risikobaseret tilgang til regulering af stoffer og produkter.

()

EU’s kemikalieregler skal være nuancerede og risikobaserede og gælde for både europæisk producerede
og importerede produkter under hensyntagen til fremme af innovation.

()
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Færre byrder, mindre bøvl og bedre regulering
Mandatet for Virksomhedsforum for enklere regler skal udvides til også at omfatte forslag til forenkling,
der kan have mindre provenueffekter.



De administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med seks mia. kr. frem mod 2025 i
forhold til niveauet i 2015.

()

Danske særregler og overimplementering af EU-lovgivning skal reduceres.

()

Der skal følges op på Produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence og bedre regulering.

()

DI’s forslag omkring forbedrede globale muligheder
Opnået/delvist
opnået
Behov for mere frihandel i et globalt perspektiv
EU skal årligt indgå mindst to bilaterale handelsaftaler. For at opnå dette skal der løbende forhandles med
tre til fire væsentlige handelspartnere.
På nationalt niveau skal der være et endnu skarpere fokus på at få virksomhederne ud på eksportmarkederne. Det skal ske gennem en modernisering af Eksportrådets betalingsordning, opprioritering af den
kollektive eksportfremmeindsats samt et stærkere samspil mellem handel og udviklingspolitik.


()

Frihandel i EU – Det indre marked
Få eksisterende EU-lovgivning til at virke bedre gennem korrekt implementering og effektiv håndhævelse.
En effektiv klageinstans for virksomheder skal etableres.

()

Ny EU-lovgivning skal være fleksibel og forenelig med ny teknologi. Ny EU-lovgivning skal fremme digitalisering. Dette ”digitale princip” skal indgå i Kommissionens konsekvensanalyser.

()

Princippet om gensidig anerkendelse skal styrkes, og nationale særregler skal forbeholdes tilfælde, hvor
dokumenterede forskelle kræver det. Konsekvensanalyser skal udarbejdes.

()

Det indre marked skal fungere bedre – både for handel med varer og services. Færdiggørelsen af det indre
marked for energi, serviceydelser og digitale tjenester skal øverst på dagsordenen i Rådet og Parlamentet.

()

Behov for reformer i mange EU-lande
Det nuværende makroøkonomiske klima skal udnyttes til at fremtidssikre økonomien og sikre et stærkt
europæisk marked, der kan aftage danske produkter og services.

()

Finanspolitisk konsolidering, vækstskabende investeringer og strukturelle reformer i Europa er afgørende,
hvis bæredygtig vækst skal understøttes på længere sigt.

()

Koordinationen af den økonomiske politik i EU skal forbedres, så reformviljen i medlemslandene styrkes.
Det vil have positive effekter på det private investeringsniveau og dermed for vækst og jobskabelse i EU.

()

EU skal fokusere mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for borgere og virksomheder

()

EU’s budget skal reformeres. EU’s midler skal i højere grad bruges til at fremme målsætningen om et
mere konkurrencedygtigt Europa gennem innovation, udvikling og nye investeringer. EU’s budget skal
ligeledes omprioriteres så EU bedre kan løse de fælleseuropæiske udfordringer med migration, sikkerhed
og Schengensamarbejdet.

()
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BILAG 2
DI’S SAMLEDE FORSLAG

DI’S FORSLAG TIL LAVERE OMKOSTNINGER OG BEDRE ADGANG TIL KAPITAL

>> Lavere beskatning af lønindkomst og forbrug
•

Topskatten afvikles, og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes.

•

Grænsehandelsdrivende afgifter saneres og sænkes inden for en samlet pulje på ca. to mia. kr.

•

Afvikling af de grønne checks.

•

Bilbeskatningen omlægges til løbende beskatning baseret på tekniske kriterier.

>> Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på virksomhederne
•

Der genindføres en forskudsmomsordning for eksportvirksomheder.

•

NOx-afgiften afskaffes.

•

CO2-afgift på proces reguleres til CO2-kvoteprisen, og CO2-afgift på kvoteomfattet varmeforbrug ophæves.

•

Arbejdsskadeafgiften afskaffes.

•

Den kommunale dækningsafgift afskaffes.

•

Fuld afløftning af restaurationsmoms.

•

G-dagene (arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode) afskaffes, og arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode begrænses til
højst to uger.

>> Lavere skatter på investeringer og bedre adgang til kapital
•

Gradvis nedsættelse af selskabsskatten, så den matcher gennemsnittet blandt øvrige mindre lande i det indre marked og
ligger under niveauet i hver af de fem største økonomier (anslået til 13 pct. i 2025).

•

Begrænsning på udnyttelse af fremførte underskud fjernes.

•

Afskrivningsregler (herunder for IKT-investeringer) analyseres og justeres, så de afspejler den realøkonomiske afskrivning.

•

Fradragsretten for omkostninger til udvidelse af virksomheden udvides til også at omfatte eksterne omkostninger.

•

Kildeskat på udbytter til udenlandske institutionelle investorer afskaffes.

•

Lempelse af regler for at investere egne pensionsmidler i egen opstartsvirksomhed.

•

Konsolideret kapital- og aktieindkomstbeskatning på maks. 32,9 pct.

•

Robuste skattevilkår ved succession til fonde og generationsskifte.

>> Internationale aftaler og regler der understøtter vækst
•

Basel IV kravene skal implementeres på en måde, der ikke hæmmer udlånet til erhvervslivet.

•

Der er indført en fælles konsolideret europæisk selskabsskattebase (CCCTB) for virksomheder med grænseoverskridende
aktiviteter, herunder skabt afklaring af skattevilkårene for digitale virksomheder.

•

Der er vedtaget EU-regler for et endeligt, destinationsbaseret momssystem.

•

Reetablering af dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med Frankrig og Spanien; og et samlet antal DBO’er, der
matcher niveauet i Sverige, Norge og Finland.
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DI’S FORSLAG DER SIKRER LAVERE FORBRUGSANDEL OG EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

>> Lavere forbrugsandel
•

Realvæksten i det offentlige forbrug skal som udgangspunkt være nul i perioden 2019 – 2025. Det sikrer en
forbrugsandel på ca. 23½ pct. af BNP.

•

Hvis de øvrige forslag i DI’s 2025-plan gennemføres, så der kommer yderligere gang i den private vækst, kan realvæksten
i det offentlige forbrug dog hæves til ½ pct. i gennemsnit pr. år i perioden 2019 – 2025.

•

Budgetloven og tilhørende sanktionsmekanismer skal fastholdes i forbindelse med revision af budgetloven i folketingsåret
2018/2019.

>> Konkurrenceudsættelse
•

Konkurrenceudsættelsen af de udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor skal øges til mindst 35 pct. i 2025.

•

Gennemfør en systematisk opfølgning på, om de enkelte ministerier, styrelser mv. overholder statens udbudspolitik og
udbyder alle udbudsegnede opgaver.

•

Forpligt kommuner, regioner og statslige myndigheder til at udarbejde flerårige udbudsstrategier for at styrke det
strategiske arbejde med konkurrenceudsættelse af driftsopgaver.

•

Iværksæt en generel, systematisk og formaliseret opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i kommunernes
indkøbs- og udbudsafdelinger.

•

Arbejd løbende på at sikre et godt og tillidsfuldt samspil mellem den private og offentlige sektor omkring al offentlig itdrift og -udvikling.

>> Digitalisering og modernisering af den offentlige sektor
•

Etabler en digital omstillingsfond på 15 mia. kr., som skal finansiere og fremme den digitale omstilling af den offentlige
sektor frem mod 2025.

•

Fastsæt prioriterede og ambitiøse mål for den digitale omstilling af samfundet og for en øget automatisering af
den offentlige forvaltning, der understøtter en effektiv ressourceudnyttelse i det offentlige og optimerer kvaliteten
af de offentlige serviceydelser. Det kan f.eks. ske ved at sætte tidsfrister for afgørelser og øget automatisering af
sagsbehandling ved brug af nye teknologier.

•

Nedsæt permanent samarbejdsforum, der løbende behandler rammerne for udvikling og indkøb af digitale
og teknologiske løsninger, der kan løfte den offentlige opgavevaretagelse lige fra administrative it-løsninger til
sundhedsteknologiske løsninger inden for sundhed og pleje.
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DI’S FORSLAG TIL REFORMER PÅ ARBEJDSMARKEDET

>> En mere målrettet indsats for personer i kontanthjælpssystemet
•

Unge skal kunne vurderes jobparate frem for kun uddannelsesparate, som i dag.

•

Flere brobygningsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere.

•

Udbred brugen af mentorer i indsatsen for de unge.

•

Flere udsatte unge skal have et fritidsjob.

•

Fokusmål, der sikrer alle en god og målrettet jobindsats. Mindst halvdelen af alle på kontanthjælpslignende ydelser skal
være jobparate, have mindst fire årlige samtaler med jobcenteret og aktiveres på en virksomhed mindst én dag om ugen i
gennemsnit.

•

Revurdering af alle kontanthjælpsmodtagere efter to år.

•

Tillade forforløb på virksomheder i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere.

•

Bedre dialog mellem virksomheder og jobcentre.

•

Én fast kontaktperson for virksomhederne i jobcenteret.

•

Timer i stedet for hoveder ved opgørelse af rimelighedskrav.

•

Frivillige erhvervsmentorer i alle kommuner.

>> Bedre integration af flygtninge og deres familier på arbejdsmarkedet
•

Kortere sagsbehandlingstid på asylsager.

•

Bedre fordeling af flygtninge til kommunerne baseret på jobmuligheder.

•

Hurtig uddannelse for flygtninge med medbragte kompetencer.

>> Færre skal parkeres på varig offentlig forsørgelse
•

Ny førtidspensionsordning med gradueret sats baseret på arbejdsevne.

•

Centraliseret visitation og revisitering af nuværende førtidspensionister.

•

Genindførelse af varighedsbegrænsningen for sygedagpengemodtagere og færre forlængelsesmuligheder.

>> Udenlandsk arbejdskraft skal have nemmere adgang
•

Lønkravet for beløbsordningen skal sænkes fra 418.800 kr. til 325.000 kr.

•

Positivlisten i jobkortordningen skal udvides, så den også omfatter faglærte kompetencer på de mangelområder, der
indgår i opgørelserne over forgæves rekrutteringer fra Beskæftigelsesministeriet.

•

Oprydning i de komplicerede og unødvendige regler, der skaber barrierer for virksomhederne i forhold til at rekruttere
arbejdskraft fra udlandet.

•

Øget indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske studerende gennem flere stipendier og bedre muligheder for
efterfølgende jobsøgning.

•

Effektiv videreførelse og videreudvikling af ICS-indsatsen.

•

National strategi for talenttiltrækning til Danmark.

•

Bedre rammer for fastholdelse af internationale medarbejdere gennem bedre information fra kommunerne for
nyankommne og genetablering af det landsdækkende jobprogram for medfølgende ægtefæller.

•

Tilbagerulning af krav om deltagerbetaling ved danskuddannelse for udenlandske medarbejdere m.fl.
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DI’S FORSLAG PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

>> Bedre rammer for uddannelse
•

Omprioriteringsbidraget på uddannelserne skal ophøre fra 2019 og besparelserne fra 2017 og 2018 skal tilbageføres til
uddannelserne.

>> Flere skal have bedre faglige forudsætninger
•

Kravet om deltagelse i dagtilbud skal knyttes til sprogvurderingen og omfatte alle børn uanset bopæl.

•

Bedre støtte til elever med faglige udfordringer. Folkeskolens obligatoriske lektiehjælp skal evalueres og evt. nye
støttemuligheder udvikles.

>> Praksisfaglighed skal dyrkes i grundskolen
•

Der skal gennemføres en reform af 10. klasse og udskolingen i grundskolen, som sikrer, at alle elever får praksisnær
undervisning og erfaringer med at koble teori og praksis. Samarbejdet mel-lem folkeskolen, erhvervsskoler og
virksomheder skal styrkes.

•

Praksisfagligheden i folkeskolen skal styrkes i alle fag og på alle klassetrin. Der skal afsættes en pulje på 100 mio. kr. til at
styrke praksisfagligheden i folkeskolen.

>> Flere praktikpladser og flere elever til erhvervsuddannelserne
•

Virksomhederne skal oprette flere praktikpladser

•

Flere skal vælge erhvervsuddannelser – der skal gennemføres en målrettet indsats over for studenter og andre ufaglærte
unge og voksne til at tage en erhvervsuddannelse.

•

Studievalg Danmarks vejledning af studenter mv. skal udvides til at omfatte videre uddannelse, både
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

•

Erhvervsskolerne skal opsøge og inddrage flere virksomheder i uddannelse af faglærte, herunder virksomheder, som ikke
kan varetage alle dele af en praktikplads.

•

Erhvervsskolerne skal have pligt til at koordinere formidlingen af ledige lærepladser skolerne imellem, så de synliggøres
på praktikpladsen.dk og tilbydes til elever på tværs af erhvervsskoler.

>> Unge med relevante universitetsuddannelser
•

Dimensioneringsmodellen skal inddrage forventninger til efterspørgsel.

•

Barrierer for at oprette flere uddannelsespladser på uddannelser med stor efterspørgsel skal væk.

•

Der skal ses på muligheden for at vægte relevante fag i de adgangskvotienter, der bestemmer, hvilke
uddannelsessøgende der optages.

•

En reform af SU systemet skal skabe en bedre balance mellem midler til SU og midler til videre-gående uddannelse. Der
indføres øget lånefinansiering og de studerende gives incitamenter til gennemførsel og jobfokus.

•

Taksterne til universiteternes kandidatuddannelser hæves med 10.000 kr. og taksterne for de øvrige videregående
uddannelser hæves med 5.000 kr., så studerende får mere undervisning og feedback.

•

Flere tilbud til de allerdygtigste studerende ved at genindføre taxametret til eliteuddannelse og indføre stipendier til de
dygtigste elever.
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DI’S FORSLAG TIL AT ØGE PRODUKTIVITETEN OG INNOVATIONEN

>> Danmark som videnmagnet
•

De samlede offentlige forskningsinvesteringer skal øges til 1,5 pct. af BNP frem mod 2025.

•

Teknisk og naturvidenskabelig forskning skal prioriteres højere, og særskilt skal den tekniske forskning udgøre mindst 20
pct. af de samlede offentlige forskningsinvesteringer.

•

Der skal etableres flere og bedre forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.

>> Danmark som Digital First Mover
•

Danmark skal have en samlet strategi for digitalisering og ny teknologi på tværs af den offentlige og private sektor og på
tværs af sektorstrategier som f.eks. cyber security, kompetencer, offentlig forvaltning og sundhed.

•

Der skal frem til 2025 afsættes i alt 15 mia. kr. til en digital omstillingsfond målrettet offentlige investeringer i
digitalisering og fornyelse.

•

Der bør laves en national handlingsplan for digitale kompetencer, der styrker de digitale kompetencer fra første skoledag
til sidste arbejdsdag.

•

Med afsæt i det nye teleforlig og formuleringen af en national handlingsplan for 5G, skal Danmark være et gigabitsamfund og gå forrest med udrulningen og anvendelsen af digital infrastruktur, herunder højhastighedsbredbånd og 5G.

>> Bedre Infrastruktur
•

Der skal udarbejdes en masterplan for de trafikale investeringer frem mod 2030, hvor prioriteringen tager afsæt i et
samfundsøkonomisk afkast samt i vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning.

•

Der er brug for et højt investeringsniveau, der sikrer bedre fremkommelighed og øget tilgængelighed og skaber gode
rammer for vækst. Derfor foreslår DI, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur løftes med i alt 15 mia. kr. frem
mod 2025.

•

Den internationale tilgængelighed skal styrkes. Derfor skal der skabes bedre rammer for de virksomheder, der opererer i
trafikknudepunkter som lufthavne og havne, der understøtter den internationale mobilitet og samhandel.

>> Energi til fremtiden
•

Der skal opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer energi til konkurrencedygtige priser og
sikrer energiforsyningssikkerheden.

•

Der skal indgås en ambitiøs national klimaplan, der bygger på en omkostningseffektiv indsats og under hensyntagen til
dansk konkurrenceevne.

•

En ny tariferingsmodel for elnetydelser (tarifmodel 3.0) skal på plads, baseret på effekttræk med henblik på at sikre
omkostningsægte tarifering af elnetydelser samt indpasning af vedvarende energi.

•

Opfølgning på forsyningsstrategien, herunder konkurrenceudsættelse af monopolopgaver og aftalebaseret regulering.

•

Eksporten af energiteknologi og -services skal fordobles til 140 mia. kr. frem mod 2030 gennem en øget
eksportfremmeindsats.

•

Med udgangspunkt i Vækstteam for Energi- og miljøteknologi skal der udarbejdes en ny vækststrategi for de grønne
sektorer, der bl.a. forbedrer mulighederne for test og demonstration af grønne løsninger og styrker grønt iværksætteri i
Danmark.
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DI’S FORSLAG TIL AT ØGE PRODUKTIVITETEN OG INNOVATIONEN
– FORTSAT

>> Bæredygtig anvendelse af ressourcerne
•

Affaldssektoren skal ændres, så virksomheder får ansvar for affaldet og kommunerne tilsynspligt. En markedsgørelse af
affaldsområdet vil sikre incitament til investeringer i ny affaldsteknologi.

•

Kommunernes affaldssortering- og indsamling skal ensartes gennem nationale sorteringskriterier og -krav.

•

Nye krav om producentansvar for emballage i EU’s reviderede affaldsdirektiv skal implementeres ensartet på tværs af EU
inden 2025. Implementeringen skal samtidig sikre incitament til miljøvenligt design.

•

Eksporten af vandteknologi skal fordobles frem til 2025 og samtidig skal national og europæisk rammelovgivning sætte
fokus på en effektiv vand- og spildevandsforsyning med høj innovation.

•

Rammelovgivning i EU og Danmark skal understøtte cirkulær økonomi ved at styrke erhvervslivets muligheder inden for
affaldsforebyggelse, tilbagetagning, genanvendelse, genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller.

•

For at sikre lige konkurrence, skal der ikke gennemføres national særlovgivning på kemiområdet i DK inden for de
områder, hvor der findes EU lovgivning.

>> Færre byrder og effektiv offentlig erhvervsfremme
•

Erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med seks mia. kr. frem mod 2025 i forhold til
niveauet i 2015. Byrder som udspringer af EU-regulering skal medtages i det samlede byrderegnskab.

•

Alle virksomhedernes indberetninger skal senest i 2025 kunne ske automatisk.

•

Brugen af to årlige ikrafttrædelsesdatoer skal bidrage til at reducere virksomhedernes administrative byrder.

•

Fra regeringen vedtager et forslag til forenkling, må der maksimalt gå 12 måneder, til forslaget er implementeret.

•

Principperne for agil lovgivning og implementering af erhvervsrettet EU-regulering skal bidrage til at højne kvaliteten i
reguleringen, herunder gøre op med overimplementering og sikre innovationsvenlig lovgivning.

•

Danske særregler og overimplementering af EU-lovgivning skal reduceres.

•

Der skal følges yderligere op på Produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence og bedre regulering.

•

Udmøntningen af det offentlige erhvervsfremmesystem skal i højere grad have fokus på at øge danske virksomheders
produktivitet.

•

Alle erhvervsrettede byrder fra både EU- og dansk regulering skal medregnes i den årlige redegørelse om erhvervslivet og
reguleringen.
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DI’S FORSLAG OMKRING FORBEDREDE GLOBALE MULIGHEDER

>> Behov for mere frihandel i et globalt perspektiv
•

EU skal være en proaktiv part i forhandlinger af multilaterale sektoraftaler i WTO. Det gælder først og fremmest
forhandlingerne om en frihandelsaftale for miljø- og klimarigtige produkter.

•

EU skal årligt indgå mindst to bilaterale handelsaftaler. For at kunne opnå dette skal der løbende forhandles med tre til fire
væsentlige handelspartnere.

>> Frihandel i EU – Det indre marked
•

Få eksisterende EU-lovgivning til at virke bedre gennem korrekt implementering og effektiv håndhævelse. Effektiv
klageinstans for virksomheder skal etableres.

•

Ny EU-lovgivning skal være fleksibel og forenelig med ny teknologi. Ny EU-lovgivning skal fremme digitalisering. Dette
”digitale princip” skal indgå i Kommissionens konsekvensanalyser.

•

Princippet om gensidig anerkendelse skal styrkes, og nationale særregler skal forbeholdes tilfælde, hvor dokumenterede
forskelle kræver det. Konsekvensanalyser skal udarbejdes.

•

Det indre marked skal fungere bedre – både for handel med varer og services. Færdiggørelsen af det indre marked for
energi, serviceydelser og digitale tjenester skal øverst på dagsordenen i Rådet og i Parlamentet.

>> Behov for reformer i EU
•

EU skal fokusere mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for borgere og virksomheder

•

Det nuværende makroøkonomiske klima skal udnyttes til at fremtidssikre økonomien og sikre et stærkt europæisk
marked, der kan aftage danske produkter og services.

•

Finanspolitisk konsolidering, vækstskabende investeringer og strukturelle reformer i Europa er afgørende, hvis
bæredygtig vækst skal understøttes på længere sigt.

•

Koordinationen af den økonomiske politik i EU skal forbedres, så reformviljen i medlemslandene styrkes. Det vil have
positive effekter på det private investeringsniveau og dermed for vækst og jobskabelse i EU.

•

EU er påbegyndt forhandlingerne om det næste flerårige budget. Det er afgørende, at EU’s midler i højere grad bruges til
at fremme målsætningen om et mere konkurrencedygtigt Europa gennem innovation, udvikling og nye investeringer.

•

EU’s budget skal omprioriteres, så EU bedre kan løse de fælleseuropæiske udfordringer med ydre grænser, migration,
sikkerhed og Schengen-samarbejdet.

>> Styrket globalt afsæt for danske løsninger til verdensmål
•

Regeringen bør iværksætte en kortlægning af, hvordan rammebetingelserne for danske virksomheder kan forbedres, så
de i højere grad understøtter de globale afsætningsmuligheder for danske løsninger, der bidrager til FN’s Verdensmål

•

Udenrigsministeriet skal have øget fokus på at markedsføre danske løsninger, der bidrager til Verdensmålene på
markeder uden for Danmark. Det bør ske gennem en ny Verdensmålspulje til kollektive erhvervsfremstød med særligt
fokus på Verdensmål. Der bør afsættes 15 mio. kr. ud over de øvrige midler til kollektive erhvervsfremstød.

•

Der skal tilføres 50 mio. kr. til Udenrigsministeriets almene drift med henblik på at styrke diplomatiet, herunder også
understøttelse af Danmarks internationale engagement relateret til verdensmålene.

•

Fokus på at understøtte Vandvisionens mål om at fordoble dansk vandteknologieksport i 2025

DI’s 2025-plan er en langsigtet, sammenhængende og fuldt finansieret
plan for, hvordan vi kan løfte væksten og skabe nye job i Danmark.
Planen indeholder 11 klare mål for, hvordan vi skal udvikle det danske
samfund frem mod 2025, og mere end 100 konkrete politiske forslag,
der tilsammen vil sikre, at vi når målene.
Hvis planen bliver fulgt, kan vi øge velstanden med mindst 130 mia. kr.
i 2025, skabe mindst 120.000 ekstra private arbejdspladser i 2025 og
sikre balance på de offentlige budgetter i 2025.
di.dk/2025

