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Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt – og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så 
skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm, hvorledes vil du få en drøm til at 
gå i opfyldelse. Uden visioner nærmer vi os endestationen – eller i værste fald afgrunden. 
Foto: Andrew D. Jackson.
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Virksomheders perspektiver om valget mellem 
vækst, velfærd og værdier

Danmark har hidtil formået at forene frihed og 
fremgang i form af vækst og velstand, men er det 
en naturlov, der tillader denne mulighed, eller 
står vi overfor et valg mellem vækst og værdier? 
Mere end nogensinde stilles Danmark overfor det 
fundamentale dilemma, der ikke bare sådan lader 
sig fjerne uden alvorlige konsekvenser, men må 
tages til efterretning! Kan danske virksomheder 
klare sig i den globale konkurrence? Er alle danske 
virksomheder på vej ud af landet for at producere, 
sælge og udvikle sig ud af krisen og konkurren-

cens generelle hårde betingelser? Hvor er danske 
virksomheder på vej hen? Er Danmark på vej til 
at udvikle sig til et nordeuropæisk Albanien eller 
en sekulariseret Vatikanstat uden forbindelse til en 
verden i økonomisk vækst? Hvad ønsker virksom-
hederne af det offentlige? Er der løsningsmodeller 
lige omkring hjørnet? Kender vi sandheden, men 
er blot ikke indstillet på, at rette os ind? Her kom-
mer nogle bud fra forskellige brancher og perspek-
tiver - af relevans for både erhvervslivets aktører, 
og arbejdsmarkedets politiske beslutningstagere. 

FJERDE DEL: 
VÆKST

-og Danmarks konkurrencevene
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Ofte forbindes vækst, velstand og værdier med hinan- 
den, men er der en øverste grænse for vækst, eller for- 
søger vi blot at forhindre landets naturlige udviking ved 
at binde det sammen med fortøjninger, der forhindrer 
os i at tage nye opfordringer op? Konkurrenceevne skal 
under alle omstændigheder ikke udelukkende forbindes 
med det kvantitative, men også med det kvalitative, 
skønt det ikke altid lader sig måle og veje efter samme 
målestok. 
Fotos: Andrew D. Jackson.
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En silo er en tank, der fyldes fra oven og tømmes 
forneden. Den danske velfærdsdebat er blevet 
til en silo-debat. Siloerne står i lange rækker. De 
fyldes med argumenter, rationaler og analyser, 
og tømmes dagligt, men uden at nogen gør op-
mærksom på, at siloerne skal forbindes. Resultatet 
er, at de danske politikere i årevis har taget silo-
beslutninger uden hensynstagen til konsekven-
serne for erhvervslivet og økonomien. Det har 
skadet konkurrenceevnen kolossalt og sat brand i 
den platform, som vores samfund hviler på. Hvis 
vi virkelig vil slukke den brændende platform og 
skabe Vesteuropas bedste platform til velstand og 
dermed velfærd, så er det nødvendigt, at vi gør op 
med silo-beslutningerne. I mange år har vi håbet 
og troet på, at efter næste valg ville det blive an-
derledes. Det har været meget trist at være vidne 

til, at vi - med de fantastiske muligheder vi har i 
Danmark - skal tabe spillet på grund af mangel på 
værdier som rationalitet og ærlighed. I stedet har 
populisme og Janteloven båret brænde til bålet. 
Dansk konkurrenceevne har så lidt kraft i dag, at 
det på sigt truer vores velstand og dermed den 
velfærd, som alle danskere er så glade for. 
 EU, konkurrenceevnen og velstand hænger 
sammen, selvom det altid bliver diskuteret separat. 
Skal vi stadig være en del af EU eller ej? Overlever 
Euroen, og hvilken betydning har det? Og hvordan 
sikrer vi, at Danmark bliver en vindernation? Til at 
begynde med, er det værd at kigge på, hvilke lande, 
der har klaret sig bedst her i det 21. århundrede. Vi 
vil derfor se nærmere på, hvordan Danmark klarer 
sig i forhold til andre lande, der er vores konkur-
renter i kampen om fremtiden velstand. Faktisk 
klarer temmelig mange af de lande, som vi normalt 
sammenligner os med, sig meget bedre end os.

Er vores velfærd truet?
Danmark er et dejligt land med masser af res-
sourcer, både økonomiske og kulturelle, men den 
internationale krise presser os. Konkurrencen fra 
nyindustrialiserede lande presser vores arbejds-
pladser. Det aldrende samfund presser vores velfærd. 
Normløsheden i visse subkulturer presser vores   
indbyrdes tillid. Konkurrenceevnen er forudsæt-
ning for vores velstand. De enkelte delkomponen-
ter udgør tilsammen velstandsniveauet. 
 Den største udfordring de kommende år er at få 
skabt private arbejdspladser og økonomisk vækst i 
Danmark samtidig med, at Danmarks økonomiske 
troværdighed bliver fastholdt. Vi skal simpelthen 
skabe en vindernation! Danske virksomheder er 
hver dag i skarp international konkurrence, der 
ikke alene kommer fra for eksempel Kina og Indi-
en, som alle fokuserer på for tiden. Konkurrencen 
kommer i langt højere grad fra vores nabolande, 
som Sverige, Tyskland og Storbritannien. Derfor 
er det værd at sammenligne Danmarks konkur-
renceevne og velstand i forhold de lande, som 
har de samme vilkår og forudsætninger, som os, 
og det har Sverige, Tyskland og Storbritannien.

1.

STYRK KONKURRENCE-
EVNEN – OG BEVAR 
VELSTANDEN
Forudsætninger for firmaernes fremgang

Kim Fournais, adm. direktør for Saxo Bank 
Mark von Rosing, professor ved Charleston University

Danmarks fremtid-Rentegning.indd   172 25/08/14   11.23



173

De tre lande har siden midten af 1990’erne været 
bedre til at skabe job og vækst, og de er kommet 
bedre gennem krisen end Danmark. En væsentlig 
grund er, at Sverige, Tyskland og Storbritannien 

alle har gennemført mere markante reformer af 
blandt andet de offentlige forsørgelsesordninger. 
Der er således markant færre offentligt forsørgede 
i disse fire lande, end der er i Danmark. 

Danmarks fremtid-Rentegning.indd   173 25/08/14   11.23



174  

Det gælder for alle komponenter, at en stigning 
nødvendigvis medfører et øget velstandsniveau. 
Hvis allerede beskæftigede danskere arbejder flere 
timer, eller andelen af beskæftigede stiger, vil det 
fx. øge værdiskabelsen i Danmark, og dermed 
stiger befolkningens indkomst. Ligeledes vil øget 
købekraft (fx. som følge af lavere produktskatter) 
øge danskernes realindkomst og dermed velstand, 
fordi de kan købe flere produkter for samme ind-
komst. 
 Danmarks konkurrenceevne er faretruende 
forringet, og landene omkring Danmark har 
gennem en årrække gennemført omfattende re-
former af de offentlige forsørgelsesordninger og 
reformer, der har skabt arbejdspladser og større 
velstand for borgerne i de fire lande. 
 Der er også gennemført reformer i Danmark i 
de senere år, men slet ikke i tilstrækkeligt omfang. 
Det er nødvendigt – men bestemt også muligt – 
at gennemføre omfattende reformer, så Danmark 
kommer til at klare sig bedre i den internationale 
konkurrence.

Produktivitet
Konkurrence er en af de grundlæggende driv- 
kræfter bag stigninger i produktiviteten og derved 
en forudsætning for den økonomiske velstand i 
Danmark. Stærk konkurrence på hjemmemarked-
erne øger danske virksomheders konkurrencekraft 
og øger beskæftigelsen. Konkurrence bidrager 
væsentligt til stigninger i produktiviteten. Et stu-
die har fundet, at 70 pct. af produktivitetsvæksten 
kan tilskrives konkurrence. Der findes ingen, el-
ler meget lidt konkurrence i den offentlige sektor, 
som jo som bekendt er ca. halvdelen af Danmarks 
økonomi.
 Det stadigt høje, men truede, danske produk-
tivitetsniveau holder hånden under danskernes 
velstand. Men sammenligner man, hvor meget 
en dansker kan producere på en time med den 
gennemsnitlige OECD-borger, så er forskellen ble-
vet mindre fra 2000 til 2010. Der har således været 
en svagere produktivitetsvækst i Danmark, og det 
har isoleret set trukket velstanden 10,6 pct. point 

ned ift. den gennemsnitlige OECD-borger.
 Danmark har haft gavn af stigende priser for 
dansk eksport, hvilket trækker velstanden ca. 6,3 
pct. op og således modvirker ca. 60 pct. af tabet fra 
den svage produktivitetsvækst. Der er indikationer 
på, at disse prisstigninger ikke alene skyldes højere 
produktkvalitet, men at prisstigningerne også 
er drevet af omkostningsstigninger. Det sætter 
dansk eksport (og dermed beskæftigelsen) under 
pres, fordi udlandet i højere grad fravælger dyre 
danske produkter. Udviklingen i befolkningens 
arbejdsindsats har desuden mindsket det danske 
velstandsgab til OECD-gennemsnittet med 5,4 
pct. point. Det skyldes imidlertid ikke øget dansk 
arbejdsindsats, men derimod et større fald i den 
gennemsnitlige arbejdsindsats i OECD (-9 pct.) 
end i Danmark (-4 pct.). 
 I perioden 2000-2010 er Danmark desuden 
gået fra en situation, hvor vi netto overførte ind-
komst til udlandet, til en situation med nettoover-
førsler fra udlandet. Afkastet fra danske investe-
ringer i udlandet har dermed trukket velstanden 
4,5 pct. point op ift. den gennemsnitlige velstand 
i OECD. Og sidst: Hver dansk borger betaler sta-
dig ca. 77.500 kr. mere for sine produkter hvert år 
end den gennemsnitlige OECD-borger. Desuden 
er de danske afgifter steget fra 2010 og frem. Det 
er derfor tvivlsomt, om købekraftsforbedringen er 
af varig karakter. Altså vores velstand er på meget 
tynd is og er i høj grad truet.

Befolkningens arbejdsindsats:
Gevinsten ved at arbejde er mindst i Danmark!
I 30 ud af hovedstadsområdets 33 kommuner 
er der nemlig flere pensionister, sygemeldte og 
børn end folk i arbejde. Danskere er dem, der har 
mindst ud af at tage et arbejde i forhold til at være 
på offentlige ydelser. Det viser en sammenligning 
af en række overførselsindkomster mellem Dan-
mark, Sverige, Holland og Tyskland, som Dansk 
Arbejdsgiverforening har lavet. På stort set alle 
områder viser det sig, at Danmark er det land, hvor 
det rent økonomisk dårligst kan betale sig at arbej- 
de. En enlig forsørger med et barn vil i Danmark 
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få ca. 400 kr. ud af at tjene en løn på 10.000 kr. pr. 
måned. I Tyskland vil gevinsten være over 7.000 
kr., jf. Figur. Høje ydelser i kombination med stor 
modregning af arbejdsindkomst skaber et værn 
mod arbejdsmarkedet i Danmark. De andre lande 
har meget mere effektivt sikret, at det kan betale 
sig at arbejde – også for modtagere af socialhjælp. 
Danskerne har trods en meget omdiskuteret hal-
vering af dagpengeperioden stadig den mest ge-
nerøse arbejdsløshedsforsikring. Vi har den mest 

attraktive socialhjælp, hvad enten man er enlig 
med eller uden børn eller et par med børn. Et 
dansk ægtepar med to børn på kontanthjælp har 
således efter de faste satser og efter skat 2,5 gange 
mere end et tilsvarende par i Sverige, og de høje 
sociale ydelser er med til at presse mindsteløn-
ningerne i vejret, og er med til at undergrave lysten 
til at arbejde. 
 I Danmark har vi skabt det land i verden, hvor 
det dårligst kan betale sig at tage et arbejde. Over-
førselsindkomsterne er for høje, og det er den di-
rekte forklaring på, at vi har rekord i andelen af 
offentligt forsørgede i den arbejdsdygtige alder. 
Politikerne må sikre, at der er en klar forskel på 
de lønninger, som virksomhederne kan tilbyde, og 
den socialhjælp, vi har. Forsørgere skal ikke kunne 
modtage over 90 pct. af den maksimale dagpenge-
sats i samlede ydelser fra kontanthjælpssystemet. 

For ikke-forsørgere bør loftet være 70 pct. af dag-
pengemaksimum.

Danmark dårlig til jobskabelse
Danmark har siden 1995 været dårligere til at 
skabe job end Sverige, Tyskland, Holland og Stor-
britannien. Mens beskæftigelsen i Danmark kun er 
øget med ca. fire pct. siden 1995, er den i Holland 
steget med mere end 20 pct. og i Sverige, Storbri-
tannien og Tyskland med 10-15 pct. 
 Tyskland klarede sig frem til 2008 dårligst af 
de fem lande, men siden 2008 er beskæftigelsen 
vokset, og dermed er Danmark efterladt med 
den ringeste evne til at skabe job af de fem lande. 
Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien er 
beskæftigelsesmæssigt kommet bedre gennem 
krisen end Danmark. Mens beskæftigelsen i Dan-
mark er faldet markant, så er den steget i Tyskland 
og Sverige siden 2008. 
 Danmark har således ikke noget gunstigt ud-
gangspunkt for at skabe vækst og beskæftigelse. 
Skal det lykkes at skabe mange job i den private 
sektor og sikre, at danske borgere har de samme 

offentlige eller private forbrugsmuligheder som 
nabolandenes, så er det nødvendigt at gennem-
føre omfattende reformer af det danske samfund. 
Reformer har gjort, at Sverige i dag står med væ-   
sentlig mere gunstige perspektiver for fremtiden 
end Danmark. 
 Nogle af Danmarks væsentligste udfordringer 
er, at den offentlige sektor fylder for meget i dansk 
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økonomi, at én million mennesker i alderen 18-66 
år hver dag modtager offentlig forsørgelse, og at 
omkostningerne ved at have arbejdspladser i Dan-
mark internationalt set er meget høje – også sam-
menlignet med lande tæt på Danmark.
 En væsentlig grund er, at Sverige, Tyskland, 
Holland og Storbritannien alle har gennemført 
mere markante reformer af blandt andet de of-
fentlige forsørgelsesordninger. Der er således mar-
kant færre offentligt forsørgede i disse fire lande, 
end der er i Danmark. Havde Danmark samme 
andel af offentligt forsørgede som Sverige, så ville 
270.000 personer færre modtage offentlige ydelser, 
og udgifterne ville hvert år være næsten 50 mia. kr. 
lavere.

Dansk produktivitetsfordel reduceres - svarende 
til 1% velstand hvert år!
Danmark taber velstand som resultat af svag 
produktivitetsudvikling. Den danske velstand lå i 
2010 på OECD-gennemsnittet, hvilket er 7,7 pct. 
højere end i 2000. En af årsagerne er, at Danmarks 
investeringsafkast fra udlandet er gået fra samlet 
at være negativt til at være positivt. Når velstanden 
ikke er steget mere relativt til OECD, skyldes det, at 
produktivitetsvæksten i Danmark har været svag. 
 Produktivitetsudviklingen isoleret set har re-
duceret den danske velstand med ca. 1 pct. hvert 
år – eller i alt 10,6 pct. fra 2000 til 2010. En varig 
velstandsvækst ift. OECD-gennemsnittet er i prak-
sis kun muligt med en produktivitetsvækst over 
OECD-gennemsnittet. Og siden midt-90’erne er 
udviklingen gået den modsatte vej. Det er bag-
grunden for, at regeringen nedsatte Produktivitets- 
kommissionen. 
 Danmark har bl.a. vundet velstand ved, at pri-
serne på eksportmarkederne er øget. Men højere 
eksportpriser er ikke en langsigtet løsning, hvis 
de er et udtryk for højere produktionsomkost-
ninger pga. faldende dansk lønkonkurrenceevne 
og højere produktionsskatter. De højere priser på 
vores eksportvarer kan resultere i, at udenlandske 
forbrugere fravælger danske produkter til fordel 
for produkter fra andre OECD-lande. Det går ud 

over eksportmængden, og kan i sidste ende betyde 
lavere industribeskæftigelse. Derfor er der behov 
for at reducere produktionsskatterne og forbedre 
lønkonkurrenceevnen.
 Og danskerne arbejder stadig klart mindre end 
andre OECD-borgere. Her er der derfor stadig et 
potentiale for at øge velstanden gennem arbejds-
markedsreformer. Det er helt afgørende for den 
danske velstandsudvikling, at vi får øget produk-
tivitetsvæksten. Siden 2010 har vi tabt ca. 1 pct. 
velstand hvert år pga. en lavere produktivitets-
vækst end i OECD, og hvis ikke den udfordring 
bliver tacklet, bliver det meget vanskeligt for Dan-
mark at fastholde et velstandsniveau på OECD-
gennemsnittet.

Danske lønomkostninger er højere end i andre 
lande i flere brancher
Danske arbejdsomkostninger fordelt på forskellige 
brancher med arbejdsomkostningerne i 14 andre 
EU-lande er høje i Danmark i forhold til de øvrige 
lande – ikke kun indenfor industrien, men også 
når det gælder bygge- og anlægssektoren, engros- 
og detailhandel, transport samt hotel- og restaura-
tionsvirksomhed.
 I fremstillingsindustrien var de danske ar-     
bejdsomkostninger i 2011 de tredjehøjeste blandt 
15 EU-lande. I bygge- og anlægsbranchen havde 
vi de næsthøjeste arbejdsomkostninger. Og  i en-
gros- og detailhandlen, transportsektoren samt 
hotel- og restaurationsvirksomhed er arbejdsom-
kostningerne de højeste. Det er altså ikke kun i 
fremstillingsindustrien, at vi halter i forhold til 
vores lønkonkurrenceevne. Men forskellen til ud-
landet er langt større i byggeriet og serviceerhverv- 
ene, som også skal kunne konkurrere med uden-
landske virksomheder.
 De høje lønomkostninger er et stort problem 
for virksomhederne. Det gør det dyrt at drive virk-
somhed herhjemme og svækker virksomhedernes 
konkurrenceevne i forhold til udenlandske virk-
somheder. For at dække de høje omkostninger 
bliver virksomhederne nødt til at skrue priserne 
op på deres varer. I sidste ende går det både ud 
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over virksomhedernes eksportmuligheder og de 
danske forbrugere, som må betale mere for va-
rerne end forbrugere i andre lande. Endelig kan 
høje arbejdsomkostninger og reelle mindsteløn-
ninger medvirke til at gøre arbejdsmarkedet min-
dre rummeligt, hvis der ikke i tilstrækkelig grad er 
plads til en lidt lavere aflønning af personer med 
lidt lavere produktivitet.
 Hvis regeringen ønsker at styrke virksom-
hedernes konkurrenceevne og modarbejde, at 
produktionen flyttes ud af landet, kan de reducere 
afgifter og skatter, som er med til at øge omkost-
ningsniveauet for danske virksomheder. Det kan 
fx være energiafgifter og andre afgifter, som særligt 
rammer grænsehandelsfølsomme erhverv.

Verdensmester i skattetryk
I flere år – specielt efter 2001 – er det som om, at 
politikerne har fået befolkningen til at tro, at man 
kan stemme sig til velfærd. Intet kunne være mere 
forkert, i hvert fald på lidt længere sigt. Vi vil gerne 
slå fast en gang for alle, at hvis nogen hævder igen, 
at man først kan gennemføre skattelettelser, hvis 
der opstår et finanspolitisk råderum, eller hvis en 
anden postulerer, at valget står imellem velfærd og 
skattelettelser, er det løgn. Danmark har verdens 
højeste skattetryk. Vi mister rigtig mange dyre vi-
densarbejdspladser til udlandet, ikke kun lavtløns-
jobs, men de jobs vi skal beholde for at kunne sikre 
fremtidens velstand og dermed velfærd på grund 
af vores det ekstreme skattetryk. Ifølge den seneste 
opgørelse af skattetrykket fra OECD har Danmark 
således OECDs højeste skattetryk. Danmarks 
skattetryk opgøres i 2010 til 48,2 pct. af BNP, mens 
Sverige – med det næsthøjeste skattetryk- har et 
skattetryk på 45,8 pct. af BNP. Hvis en stor del af 
skatteindtægterne kommer fra afgifter (gældende 
for Danmark), vil det trække skattetrykket ned 
sammenlignet med den situation, at skatteind-
tægterne i højere grad kommer fra direkte skatter. 
Der et problem i en globaliseret verden at have 
verdens højeste skattetryk. Det gør det sværere 
for danske virksomheder at afsætte varer i ud-
landet, ligesom det kan betyde, at investeringer 

og dygtige udlændinge bevæger sig uden om 
Danmark. Øget grænsehandel kan også være en 
omkostning ved et højt skattetryk. Herudover in-
debærer højere skatter et mindre incitament til 
at arbejde, investere og producere. Ifølge OECD 
kan en forøgelse af skattetrykket på 2 pct. af 
BNP reducere velstanden med 1-1½ pct. af BNP. 
 Vi ved, at i perioden 2011-2013 sker en skat-
testigning på ca. 21 mia. kr. (knap 1,2 pct. af BNP). 
Skattestigningen er mere end dobbelt så stor som 
statsminister Poul Nyrup Rasmussens Pinsepak- 
ke fra 1998. På lang sigt betyder skattestigningen 
tabt velstand på 11-16 mia. kroner, fordi det bliver 
mindre attraktivt at arbejde og investere. Det er 
en kraftig skattestigning, som dansk økonomi ud-
sættes for i disse år, og det kommer på et særdeles 
uheldigt tidspunkt, hvor dansk økonomi humper 
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af sted. Skattestigningen er umiddelbart på 35 mia. 
kr., og den er med til at forklare, hvorfor Danmark 
har lavvækst i disse år. En så stor skattestig-ning er 
nærmest opskriften på at slå væksten ned i dansk 
økonomi. Skattestigningerne hæmmer såvel det 
private forbrug som investeringerne. Fraregner 
man den del af skattestigningen, der er likviditets-
forskydninger, så er der tale om en samlet skatte-
stigning på 21 mia. kr. eller 1,2 pct. af BNP.
 Danmark er påviseligt på vej mod afgrunden, 
og det er - som vi har set i Grækenland og Spanien 
- ikke erhvervsledere, kapitalister, spekulanter, 
bankdirektører og andet godtfolk, der vil gå på 
gaden i voldelige protestdemonstrationer, når lo-
kummet for alvor brænder. Taberne er folk på 
overførselsinkomst, offentligt ansatte og folk med 
lav uddannelse og produktivitet. Alle dem der tro-
ede på politikerne, da de sagde, at valget var mel-
lem velfærd og skattelettelser.

Danmarks konkurrenceevne svækket 
Otte af de 10 største eksportlande har haft en 
gunstigere udvikling i konkurrenceevnen end 
Danmark. Det gælder for Tyskland, Sverige, Stor-
britannien, USA, Holland, Frankrig, Polen og Fin-
land. Kun Italien og Norge har haft en ringere ud-
vikling end Danmark. 
 I perioden 2000-2010 faldt enhedslønom-
kostningerne i USA med 52 pct. ift. Danmark. For 
Danmarks tre vigtigste eksportlande - Tyskland, 
Sverige og Storbritannien - var faldet på hhv. 15 
pct., 35 pct. og 28 pct. Når lønomkostningerne 
falder på vores eksportmarkeder, så bliver danske 
produkter dyrere, og så vil forbrugerne i fx Tysk-
land eller Sverige oftere vælge et produkt fra eget 
land i stedet for et dansk produkt. 
 Årsagerne til Danmarks svækkede konkurren-
ceevne er mange, men Danmarks svage produk-
tivitetsudvikling, de høje lønstigninger op til 
finanskrisen og udviklingen i valutakurserne i 
sig selv har betydet en markant forværring af 
konkurrenceevnen siden 2000. Andre forhold end 
lønkonkurrenceevnen påvirker dog også virksom-
hedernes muligheder for at fastholde og vinde 

markedsandele på eksportmarkederne. Nogle af 
forklaringerne skal derfor også findes i Danmarks 
høje skatte- og afgiftstryk på erhvervslivet og den 
omfattende regulering, der ofte resulterer i mange 
administrative byrder for virksomhederne. 
 Politikerne kan reelt ikke påvirke valutakur-
serne, så længe vi har en fastkurspolitik. Og de 
kan kun medvirke til løntilbageholdenhed indi-
rekte ved at udvide arbejdsstyrken. Deres bedste 
mulighed for at rette op på konkurrenceevnen er 
derfor at reducere virksomhedernes omkostnin-
ger. Det kan man fx. gøre direkte ved at sænke 
produktionsskatter og de administrative byrder. 
På lidt længere sigt kan man desuden tackle den 
manglende lønkonkurrenceevne ved at forbedre 
produktiviteten. Det kan fx ske ved at sænke mar-
ginalskatterne og selskabsskatten, som er effektive 
instrumenter til at øge produktiviteten, fordi det 
gør det mere attraktivt at arbejde flere timer og 
mere effektivt. Ligesom det kan gøre det attraktivt 
for flere dygtige udlændinge at flytte til landet for 
at arbejde.

Danmark fravælges som investeringsland
Danmark indtager en placering som nummer 27 
ud af 34 OECD-lande på job-skabelsen fra nye in-
vesteringer i 2010. Og de fordele, Danmark er kendt 
for - som høje kompetencer, uddannelsesniveau og 
et fleksibelt arbejdsmarkedet - er tilsyneladende 
ikke længere nok til at opveje ulemper, som høje 
skatter på produktion og afkast. Det understreger, 
at det har realøkonomiske konsekvenser, når 
udenlandske virksomheder fravælger Danmark, 
fordi de finder det mere attraktivt at investere og 
skabe arbejdspladser i andre lande.
 Udenlandske investeringer kan afhjælpe dansk 
økonomis største og langsigtede udfordring. Det 
er den lave produktivitetsvækst, som har stået på 
siden midt-90’erne, og som gradvist sænker dansk 
velstand ift. andre lande. 
 Der er tre årsager til, at udenlandske investe-
ringer kan øge produktiviteten. For det første øger 
de investeringsniveauet i Danmark, så danske 
medarbejdere generelt bliver mere produktive. For 
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Teorier og modeller er helt nødvendige for at begå sig med succes i en kompleks virkelighed som i forretnings- og 
finansverdenen, men de kan også være og er ofte afgrænsende og indsnævrende. Man skal ikke bare læse sig ind i de 
teoretiske tekster, men også se fremad og opad. Der skal være højt til loftet - og loftet skal være smukt! 
Foto: Andrew D. Jackson.
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det andet er medarbejdere i udenlandsk ejede virk-
somheder mere produktive end i danskejede virk-
somheder. Og for det tredje bringer de udenland-
ske investeringer ny viden og nye ledelsesformer 
med sig, som danske virksomheder kan lære af. 
Det er de effekter, vi går glip af, hvis udlandet ikke 
investerer i danske arbejdspladser. 
 Beholdningen af udadgående investeringer 
fra Danmark er tredoblet i perioden 2000-2010, 
mens indadgående investeringer fra udlandet 
kun er fordoblet i samme periode og er helt stag-
neret siden 2007. Det har resulteret i et gab mel-
lem indadgående og udadgående investeringer 
på 390 mia. kr. i 2010, svarende til 22 pct. af BNP. 
Udviklingen i de seneste år viser, at mens danske 
investorer fortsat kan finde interessante investe-
ringsprojekter i udlandet, så har udenlandske in-

vestorer samlet set ikke vurderet, at der er grund-
lag for at øge investeringsniveauet i Danmark. 
 Der er derfor brug for at gøre Danmark mere 
konkurrencedygtigt som investeringsland. Og her 
kommer vi ikke udenom, at investorerne fokuserer 
på omkostninger og afkast. Anbefalingen er der-
for, at politikerne sænker selskabsskatten, redu- 
cerer produktionsskatterne og fjerner noget af den 
omkostningstunge regulering af erhvervslivet. Det 
vil ikke kun komme de udenlandske - men også de 
danskejede - virksomheder til gode og skabe den 
eksportfremgang og beskæftigelse, som vi har brug 
for.

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00’erne
Industriens lønkonkurrenceevne er afgørende 
for udviklingen i beskæftigelsen. For hvis der er 
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for dyrt at producere i Danmark, enten nedlæg-
ges eller flyttes produktionen og dermed også ar-
bejdspladserne ud af landet. Både i Danmark og in-
ternationalt var der højkonjunktur frem til finans-
krisen. Alligevel faldt industribeskæftigelsen med 
ca. 46.000 fra 2000 til 2007. Og med finanskrisen 
har Danmark mistet yderligere 63.000 beskæf-
tigede i industrien. Det er et tab på ca. 26 pct. af 
industribeskæftigelsen siden 2000, og det hænger 
sammen med, at industriens lønkonkurrenceevne 
er forværret med 22 pct. over hele perioden.
 Lønkonkurrenceevne påvirkes af valuta-
kursændringer, produktivitetsudviklingen og  
lønstigninger, og det fald, vi indtil nu har set i 
lønkonkurrenceevnen kan derfor forklares med, 
at der gennem årene både er sket en styrkelse af 
kronen, kraftigere lønstigninger end i udlandet og 
kun en svag dansk produktivitetsudvikling. Det 
opfordrer politikerne til at gribe i de håndtag, de 
kan for at styrke den danske lønkonkurrenceevne.
 Politikerne kan reelt ikke påvirke valutakur-
serne. Og da lønnen bestemmes af arbejdsmar-
kedets parter, kan de kun indirekte påvirke lønud-
viklingen ved at udvide arbejdsstyrken og dermed 
presse lønnen ned. Politikernes bedste mulighed 
for at rette op på lønkonkurrenceevnen er derfor 
at dreje på produktivitets håndtaget - og i øvrigt 
reducere andre omkostninger for industrien som 
fx produktionsskatter.
 Når regeringen har nedsat Produktivitets- 
kommissionen, så er det netop, fordi den svage 
produktivitetsudvikling er Danmarks økonomiske 
akilleshæl. Men i stedet for at sidde på hænderne, 
indtil kommissionen færdiggør sit arbejde, burde 
regeringen gribe i de håndtag, som, vi allerede ved, 
kan øge produktiviteten. Det er fx mindre regule-
ring, lavere marginalskat og lavere selskabsskat. 
Hvis regeringen venter, risikerer vi, at endnu flere i 
industrien mister deres arbejde.
 Det er et kæmpe problem, at det ikke kan 
betale sig at arbejde i lavtlønsjob i Danmark. Dette 
betyder et kæmpe produktivitetstab, da en meget 
stor del af befolkningen sidder uden for arbejds-
markedet og modtager offentlige ydelser for intet 

at lave. Det er en fejl at tro, at det kun er uddan-
nelse, der er løsningen. Der er mange helt almin-
delige jobs, som p.t. ikke bliver udført, fordi mange 
folk ikke længere anser basalt fysisk arbejde som 
værdigt. Mindsteløn og niveau for offentlig for-
sørgelse holder tusindvis af mennesker uden for 
arbejdsmarkedet.
 Dette betyder så i stedet, at man synes, det er 
helt rimeligt, at lade andre mennesker blive ekstra 
længe på arbejdet, væk fra deres familie, således 
de kan indtjene ekstra skattekroner, således at folk, 
der ikke ”har interesse i at passe et arbejde”, blot 
kan vælge at lade være. Engang kaldte man den 
slags arbejdssky mennesker, for herremænd, og 
de andre for stavnsbundet. 25% af befolkningen i 
den arbejdsdygtige alder sidder hjemme på skat-
teydernes regning og laver ikke noget. Det giver 
hverken vækst eller selvværd, men sociale proble-
mer som Ole Birk Olesen så fint har beskrevet og 
dokumenteret i sin bog ”Taberfabrikken”.
 Med mindre man tjener mange millioner kro-
ner hvert år, så kan man som privat heller ikke an-
sætte en anden privat i et ”hvidt samarbejde”. Det 
er simpelthen for dyrt først at skulle betale top-
skat, for derefter at ansætte en anden person, og 
så betale denne persons skat, moms etc. Man skal 
tjene 100 kroner for at kunne betale ca. 15 kroner 
til en anden person. Det er helt sindssygt, og der-
for motiverer man folk til at snyde og dermed lave 
sort arbejde. Politikerne har opbygget et system, 
hvor incitamenter går imod gældende lov og sund 
fornuft. Derfor foregår de fleste privat - til - pri-
vat ydelser som sort arbejde, selvom om man med 
lethed igen kunne skabe tusindvis af arbejdsplad-
ser, hvis man lod private - præcis som virksom-
hederne kan det – fratrække omkostninger til sine 
ansattes løn. 
 Dette i kombination med, at man så kun fratrak 
50% eller lignende, i folks (så forhåbentlig noget 
lavere) understøttelse, ville skabe et incitament til 
at få et arbejde og klare sig selv, og det ville skabe 
en nødvendig hjælp til de mere produktive men-
nesker på arbejdsmarkedet. 
 Dette er desværre nutidens version af solida-
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Skal alle arbejde, eller skal visse folk bare sidde stille? Skal det betale sig at arbejde? Skal der være en mindsteløn? 
Det kan man tænke over, men kan alle blive enige, og hvis ikke, hvad så?  
Foto: Andrew D. Jackson.
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ritet og at hjælpe de ”mange, mange svage”. Man 
må nok konstatere, at intet samfund tidligere i 
historien har set langsigtet succes med den slags 
værdier som basis.

EU-skat koster hver dansker 3.265 kr. i ekstra 
skat og tabt velstand
EU-kommissionen har foreslået en skat på finan-
sielle transaktioner. Forslaget indebærer specifikt, 
at obligations- og aktiehandler skal beskattes med 
0,1 pct. og derivathandler med 0,01 pct. Både dan-
ske politikere og EU-kommissionen påpeger ofte, 
at den finansielle sektor – herunder bankerne – 
må betale deres del af den nuværende finanskrise. 
Men politikerne overser, at byrden af skatten ikke 
vil blive båret af de finansielle institutioner, men 
derimod af deres kunder, herunder pensionsop-
sparere. Og det følgende velstandstab rammer alle 
i samfundet.
 Skatten på den finansielle sektor vil i sidste 
ende skulle betales af kunderne og dermed ramme 
både virksomheder og borgerne, ligesom EU-skat-
ten vil resultere i tabt investeringslyst og produk-
tivitet – og dermed i tabt velstand. Taberne ved 
en finansiel transaktionsskat er de virksomheder 
og borgere, der skal låne penge til bl.a. investe-
ringer eller spare op til deres pension. Skatten 
vil betyde færre investeringer i bl.a. ny teknologi, 
hvilket i sidste ende vil give lavere timelønninger 
for lønmodtagerne. Og den almindelige lønmod-
tager kan desuden forvente at få et mindre afkast 
af sin pensionsordning, fordi pensionsselskaberne 
må betale skat af fornuftige investeringsbeslutnin-
ger. Resultatet af EU-skatten bliver derfor en øget 
skattebyrde til danskerne på ca. 1.525 kr. årligt pr. 
person og tabt velstand svarende til ca. 1.740 kr. 
pr. dansker. EU-forslaget koster 1,14 krone i tabt 
økonomisk velstand for hver krone, der opkræves 
i skat. Samlet set er en ny EU-skat på finansielle 
transaktioner derfor en dårlig forretning, der kun 
vil forringe investeringslysten, produktiviteten, 
væksten og velstanden i Danmark. Man bør hel-
ler ikke sætte sin lid til, at en transaktionsskat kan 
forhindre finanskriser - for det kan den ikke. Den 

seneste finanskrise og gældskrise har fx intet med 
finansielle spekulationer at gøre og ville også være 
kommet med en skat. Fordelene ved den nye EU-
skat er i det hele taget svære at få øje på. Og mest 
sandsynligt er derfor også, at skatten vil gøre mere 
samfundsmæssigt skade end gavn.
 Problemerne opstår igen, fordi man ikke for-
holder sig til virkeligheden, og fordi populismen 
bruges politisk til hele tiden at udpege skurkene i 
stedet for at forholde sig til, hvor vigtigt et effektivt 
og konkurrencepræget finansielt system er for ver-
densøkonomien.
 Den finansielle sektor er for verdensøkono-
mien, hvad hjertekarsystemet er for den menne-
skelige krop. Et effektivt finansielt system sikrer, at 
der kommer likviditet og kapital derud, hvor der 
er brug for det. Det sikrer, at den, der er villig til at 
tage en risiko, møder dem, der har brug for deres 
penge, og aftalerne indgås dermed af frie men-
nesker, der forfølger deres egen lykke.
 Mistænkeliggørelsen af finansmarkederne 
er dybt skadelig. De danske medier fortæller 
glædeligt, at det er skatteborgerne, der har betalt 
for bankernes problemer. Det er simpelthen ikke 
sandheden. I stedet er det de sunde banker, dem 
der ikke har kvajet sig og tabt alt, som har betalt for 
alle dem, der har været uansvarlige og tabt alt. Den 
danske stat har tjent ca. 10 milliarder kroner netto 
på bankpakkerne. Disse penge er selvsagt betalt af 
de banker, der har overlevet, og dermed må siges 
at være dem, man måske kunne lære noget af. Nu 
skal man jo ikke forvente syndsforladelse, bare 
fordi man betaler knapt halvdelen af de danske sel-
skabsskatter, plus lønsumsafgift, og lige har betalt 
for sine konkurrenters fallit.
 Men man kan ikke lade være at tænke på, 
hvordan en sådan model ville blive modtaget i 
VVS-branchen, eller alle andre brancher for den 
sags skyld? Hvis den dygtige VVSer skulle betale 
for den dårlige længere nede ad vejen, der var gået 
konkurs. Men i finanssektoren må man godt tvin- 
ge negativ særbehandling igennem overfor en mi-
noritet, for bankerne er blev de onde - penge er jo 
roden til alt ondt - hører man socialisterne gjalde.
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At give visse, for tiden, ”politisk ukorrekte” er-
hverv, som olieproduktion og banker - som Dan-
mark i den grad nyder godt af og har brug for - 
negativ særbehandling er simpelthen snotdumt. 
Igen Jantelov og misundelse, fordi folk arbejder 
med penge og finanser, så tror folk, at man stjæler 
pengene fra de svage. Det er simpelthen så infan-
tilt, at der snart er nogen, der må råbe: Kejseren 
har ikke tøj på!
 De fleste politikere - og medierne for den sags 
skyld – fatter simpelthen ikke, hvad der sikrer 
betaling af regningerne i samfundet. De har alt 
for travlt med at bruge andre menneskers penge, 
imens de mistænkeliggør succes ved at fortælle om, 
at den og den har ”scoret kassen” på det ene eller 
andet. Er der nogen, der forestiller sig, hvor svært 
det er at drive virksomhed i Danmark? Succesful-
de virksomheder i Danmark er jo typisk ikke sær-
ligt succesfulde i Danmark, men i udlandet. Der 
er jo heller ikke så mange tilbage i Danmark, der 
driver gode vækstende private virksomheder. Det 
er ved at være en uddøende race, men vi kan vel 
bare alle en dag få offentlige ydelser og have jobs i 
det offentlige system, så vi alle kan hjælpe de svage.

Hvem mon mest hjælper de svage?
Vi skal have en ejerkultur tilbage, hvor det igen 
bliver ærværdigt at klare sig selv og udvise privat 
foretagsomhed. Flere folk skal søge egen lykke og 
tilbyde det, de kan i fri handel og konkurrence 
med andre. Det at gøre sig fortjent til noget, fordi 
man selv har tjent til det, uden at pålægge andre 
byrder, skal igen være en af vores fineste dyder.

Danmark står til den 4. laveste økonomiske vækst 
frem til 2026
De nordiske nabolande står til en vækst i velstan-
den, der er næsten dobbelt så stor som den dan-
ske. Danmark står til at få den 4. laveste poten-
tielle økonomiske vækst i perioden 2010-2026, 
hvilket ikke er et tilfredsstillende vækstbillede. 
Den danske vækst forventes således at blive på 
1,2 pct. årligt frem til 2026, mens de 32 OECD-
lande i gennemsnit forventes at få en årlig vækst på 

1,9 pct. Den danske lavvækst skyldes især, en lav 
produktivitetsvækst i Danmark frem mod 2026. 
Herudover vil beskæftigelsen næsten ikke bidrage 
til øget vækst.
 De øvrige nordiske lande Sverige, Finland, 
Norge og Island står alle til en potentiel vækst, der 
er markant højere end den danske. Under ét står 
landene til en gennemsnitlig årlig vækst på 2,1 pct. 
Skal Danmark øge væksten frem til 2026 til et nor-
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disk niveau gennem en større arbejdsindsats, skal 
beskæftigelsen øges med ca. 400.000 personer. Når 
vi den nordiske vækstrate frem til 2026 vil det øge 
BNP pr. dansker med ca. 55.000 kr. 
 VK-regeringens tilbagetrækningsreform, dag-
pengereform, SU-reform mv. øger beskæftigelsen 
med knap 90.000 personer. Det løfter den gennem-
snitlige årlige økonomiske vækst med ca. 0,2 pct. 
frem mod 2026. For at nå op på det nordiske 
vækstgennemsnit mangler der reformer svarende 
til ca. 300.000 personer.
 Udfordringen er så stor, at det bliver meget 
svært at nå et nordisk vækstniveau ved bare at 
arbejde mere. Vi må også arbejde smartere for at 
øge produktiviteten. For at øge arbejdsindsatsen 
anbefales det, at man helt afvikler efterlønnen og 
meget hurtigt øger pensionsalderen fra 65 til 67 år, 
ligesom dagpengeperioden skal skæres ned fra 2 til 
1 år. Herudover bør man øge produktiviteten ved 
bl.a. at reducere selskabsskatten, fjerne topskatten, 
deregulere og dermed øge konkurrencen, priva-
tisere offentlige selskaber og tiltrække højproduk-
tive udlændinge.

EU-rettens stigende indflydelse på Danmarks 
demokratiske styreform
Siden Danmark blev medlem af EU i 1973, er 
mængden af både dansk lovgivning, der stam-
mer fra EU, og den direkte anvendelige EU-ret 
steget betragteligt. Det har medført en væsentlig 
indskrænkning af Folketingets mulighed for, at 
lovgive på en række områder og dermed også den 
danske befolknings indflydelse på en stor del af 
de love og regler, som gælder her i landet.  I 1986 
havde under 5 % af de love, der blev vedtaget i 
Danmark, udgangspunkt i EU-retten. I 2010 drejer 
det sig om over 25 %. Tillægger man forordninger 
vedtaget i EU, og som har direkte effekt i Danmark 
anslås det, at omkring 50-60 % af den lovgivning, 
der er gældende i Danmark, (direkte eller indirek-
te) hidrører fra EU. Der er således omkring 8.800 
gældende forordninger vedtaget i EU, og alt i alt er 
der vedtaget mere end 68.000 forordninger. 
 En stor del af EU lovgivningen vedtages af 

Kommissionen – EU’s ”udøvende magt” – hvilket 
forstærker de demokratiske betænkeligheder 
ved den massive EU-retlige indflydelse på dansk 
lovgivning.  EU-retten berører ikke kun tekniske 
områder som eksempelvis landbrug, men også 
områder, der traditionelt har været tæt knyttet til 
det enkelte lands suverænitet såsom beskatning, 
indvandring og strafferet. Denne udvikling nød-
vendiggør en bred offentlig debat om, hvordan det 
skal sikres, at offentligheden og Folketinget bedst 
muligt gør sin indflydelse gældende i forhold til 
EU.
 Den hastige udvikling nødvendiggør en bred 
offentlig debat om, hvordan det skal sikres, at of-
fentligheden og Folketinget bedst muligt gør sin 
indflydelse gældende i forhold til EU. Der er også 
brug for en grundlæggende debat om, hvorvidt det 
danske folkestyre fortsat skal afgive stadig mere 
suverænitet til EU, eller om der er behov for at 
trække nogle klare grænser og derved styrke den 
danske demokratiske styreform. Vi går ikke ind 
for, vi forlader EU, selvom det bør være på tegne-
brættet, hvis Storbritannien går den vej, men at vi 
tager medlemskabet og alt det, der hører med, op 
til revision på linje med alle de andre udfordringer, 
vi har beskrevet.

Sandhedens time for OECD-landene
- Og deres politikere
Vi har flittigt brugt OECD som reference ovenfor. 
Årsagen er, at OECD har udviklet sig til den mest 
troværdige organisation, vi kender til, de sidste 65 
år. Ligesom EU blev OECD grundlagt efter Anden 
Verdenskrig i erkendelsen af, at vækst ikke kom-
mer af regulering og beskatning, som jo desværre 
er den foretrukne medicin for de folkevalgte i 
disse år. Organisationen var forinden blevet brugt 
til bl.a. at administrere Marshall-planen, men efter 
Rom-traktaten blev underskrevet, blev organisa-
tionen et forum for de seks lande, der havde un-
derskrevet traktaten, og USA, Canada og Japan 
samt de øvrige europæiske lande, der havde mod-
taget Marshall-hjælp.
 OECDs første formand var en dansker. De fleste 
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kender ham fra historiebøgerne som Thorkild 
Livrem. Han hed faktisk Thorkild Kristensen og var 
professor i driftsøkonomi ved Aarhus Universitet, 
inden han blev finansminister i de to første Ven-
stre-regeringer efter Besættelsen. Han blev kendt 
som Thorkild Livrem, fordi han i 1950 opfordrede 
danskerne til at spænde livremmen ind. Han vid-
ste, at hvis man bliver ved med at gøre det forkerte, 
vil man forværre situationen. Situationen i dag er 
alvorlig, fordi alle OECD-landene har levet over 
evne, og selvom OECD skriver i sin seneste øko-
nomiske rapport, at det ikke er for sent at gennem-
føre velgennemtænkte, strukturelle reformpakker 
og troværdige finanspolitiske stramninger, der kan 
imødekomme ubalancer i økonomien og sikre 
fremtidige vækst, skal vi åbenbart helt derud, hvor 
alt for mange ting går galt, inden vi gør det rigtige. 
Fem år efter krisen brød ud, kan vi konstatere, at vi 
nok først for alvor får gennemført de nødvendige 
reformer og finanspolitiske stramninger, som er så 
afgørende for vores velstand og fælles fremtid, når 
skaden er sket! 
 Vi er tæt på, at situationen kommer ud af kon-
trol, og politisk intervention er snart en umu-
lighed, da alt krudtet efterhånden er brugt til 
såkaldte ”kickstarter” og anden støtte til gæld-
sætning. Hvis euroen sprænges, og de ”frie” mar-
keder dermed genetableres, vil det naturligvis give 
voldsomme udsving, og det vil tage lidt tid, førend
tingene igen falder til ro på den plads, hvor de 
hører til. Men bagefter vil der komme en ligevægt, 
hvor ting har den værdi, de bør have, fordi det nu 
er markederne, der igen kan prissætte muligheder 
og risiko, og ikke politikere, som i dag har påta-
get sig at styre størstedelen af europæisk økonomi. 
Markederne vil disciplinere politikerne, og med 
det samme sende advarsler og sikre konsekvenser, 
når irrationelt overforbrug tager overhånd. Det er 
også det eneste rigtige, og det medfører, at usunde 
tendenser ikke får ordentligt fat, da de naturligt 
bliver reguleret tidligere.
 Når man forsøger at styre markederne og deres 
prissætning, går det galt på et tidspunkt. Det viser 
historien med al tydelighed. Planstyret økonomi 

har været forsøgt utallige steder, og hver gang er 
det gået galt. Problemerne – og håndteringen af 
disse i befolkningerne og hos de folkevalgte – er 
simpelthen for grelle til, at håbet om en afba-
lanceret løsning er realistisk. Der er ikke vilje til 
at gøre det rigtige, og dermed heller ingen vej
fremad, som det ser ud nu. 
 Det vil være bedre for verden, at forholdene 
bliver tilpasset realiteterne, herunder at ting har 
konsekvens, og at alle forstår, at regningen for 
uansvarlig opførsel altid skal betales. At skubbe 
regningen over til dem, der har tænkt sig om, og 
passet deres, det går ikke på den lange bane. 
 Verden har brug for, at der bliver gjort op med 
socialismen, og dermed ideen om, at vækst kan 
skabes ved omfordeling og populisme. Vi tror, at 
virkeligheden kommer til at sikre, at det sker snart. 
Må markederne være med os, det er faktisk dem, 
der disciplinerer uansvarlig opførsel og sikrer ob-
jektiv prissætning – når de er frie og transparente. 
 Euroens sprængning vil gøre en ende på hele 
dette finanspolitiske vanvid, og det vil koste os 
meget dyrt. Ikke desto mindre er det på tide at se 
realiteterne i øjnene og igen basere vores økonomi 
på sunde gamle dyder som tillid, orden og rede-
lighed – også selvom det i en periode bliver svært 
og meget lidt populært. 

Redskaber til at øge den danske velstand
Der er flere effektive redskaber til at øge den dan-
ske velstand gennem forbedringer på hhv. produk-
tiviteten, købekraften og arbejdsindsatsen. 
 Politikerne kan øge produktiviteten ved at 
reducere selskabsskatten, hvilket vil stimulere 
investeringslysten og dermed øge niveauet af ka-
pital pr. medarbejder. Når medarbejderne således 
får flere og mere driftsikre maskiner eventuelt 
med en højere grad af automatisering, vil det 
øge deres værdiskabelse pr. arbejdstime, hvilket 
vil sige produktiviteten. Hvis politikerne sænker 
marginalskatten, så vil det øge incitamenterne til 
at arbejde effektivt for på den måde at opnå for-
fremmelser eller en lønstigning. Det vil også øge 
produktiviteten. Det vil i øvrigt også gøre det mere 
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attraktivt for udenlandske specialister at flytte til 
Danmark, hvilket også øger produktiviteten. Det 
er også muligt at øge produktiviteten ved at fjerne 
administrative byrder både i det offentlige og i det 
private erhvervsliv. Når der fjernes administration, 
vil arbejdstiden i stedet kunne bruges på mere 
værdiskabende aktiviteter. I produktionsvirksom-
heder kan man opprioritere innovation, produk-
tion, markedsføring mv., hvis der skal bruges færre 
ressourcer på administrative opgaver. Og i det of-
fentlige kan man frigøre arbejdskraft til borgernær 
service eller privat produktion ved at reducere om-
fanget af kontrol og administration af den omfat-
tende regulering.
 Politikerne kan også øge købekraften. 
Købekraften kan styrkes ved at øge konkurrencen 
gennem liberalisering, afregulering og konkurren-
ceudsættelse.
  Der ligger et potentiale i at konkurrenceud-
sætte områder, hvor det offentlige af historiske år-
sager står for produktionen. Forbrænding af affald 
er et eksempel på et område, der med fordel kan 
konkurrenceudsættes, og hvor der kun mangler en 
politisk beslutning for at realisere fordelene. 
 Ud over manglende konkurrence er produk-
tionsskatter med til at øge priserne på danske 
produkter, hvilket sænker købekraften. Hvis poli-
tikerne øger købekraften ved at sænke produktions- 
skatterne, vil virksomhederne desuden opleve en 
forbedret konkurrenceevne. Der er således poten-
tiale for en ekstra gevinst i form af eksportvækst og 
arbejdspladser. Fjernelse af fedtafgiften, lavere re-
gistreringsafgift på biler og andre afgifter på varer 
samt reduceret moms er desuden åbenlyse måder 
at øge købekraften på.
 Sidst kan det anbefales at øge den gennem-
snitlige arbejdstid pr. indbygger. Den største vel-
standsmæssige gevinst består i, at personer på 
passiv forsørgelse kommer i beskæftigelse, så de 
skaber værdi og dermed deres egen indkomst. Der 
er således mulighed for at øge velstanden gennem 
øget arbejdsudbud gennem reformer af kontant- 
hjælp, førtidspension og flekstidsordning samt 
yderligere forkortelse af dagpengeperioden. 

Det vigtigste, man kan lære af dette kapitel, er, at 
den danske velstand i det 21. århundrede kræver 
langsigtede og svære politiske tiltag. Reelt har vi 
mulighed for at sikre os alle en fantastisk fremtid. 
Først og fremmest skal politikerne enes om at følge 
de dyder, der har gjort kongeriget rigt. Vi har hårdt 
brug for tiltag med indsigt i konsekvenserne med 
et erhvervsmæssigt, politisk, samfunds og økono-
misk perspektiv og ikke silo-beslutninger. Det 
burde være muligt. Husk på at tilbage i halvtred-
serne, da Thorkild Kristensen overlod kontoret på 
Slotsholmen til socialdemokraten Viggo Kamp-
mann, havde Danmark lavere skatter end både USA 
og Schweiz. Det var dengang platformen til landets 
velstand blev skabt. Vi kan igen skabe Vesteuropas 
bedste platform til velstand, hvis vi vil. Vi har i 
dette kapitel beskrevet udfordringerne, og fore-
slår man sætter sig to mål, der skal nås inden 2020:

1. Vi skal have markedets mest effektive, dyna-
 miske og mindst bebyrdende offentlige sektor.
2. Vi skal have den bedst mulige platform for pri- 
 vat foretagsomhed.

Lige nu oplever vi det modsatte, verdens dyreste 
offentlige sektor - som blander sig i alt - og ver-
dens højeste skattetryk samt en enorm mangel for 
forståelsen af, at det kun er et sundt kapitalistisk 
markedssystem, hvor frie mennesker indgår frie 
aftaler med andre frie mennesker, der kan redde 
Danmark.
 Lige nu tillader man i demokratiets navn 
en næsten total ophævelse af den private ejen-
domsret, samt offentlig indtrængen på pri-
vate menneskers ejendom. Man tillader ting 
i demokratiets navn, som man i andre sam-
menhæng ville sammenkæde med totalitære 
regimers magtmisbrug. Bevæggrunden er altid, 
at det er til alles bedste, for at beskytte de svage.
 Værdierne supportere ikke privat foretagsom-
hed, men en omfordelingskultur, som er baseret 
på misundelse, og som i demokratiets navn kvæler 
initiativ, imens det udhuler den personlige frihed 
og ejendomsretten.
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Vi burde hylde succesfulde og profitable virksom-
heder, som vi hylder vores sportsstjerner, og være 
stolte over at arbejde og forsørge os selv. Vi skal 
finde stoltheden ved uafhængigheden frem igen.
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At arbejde, mens andre ser på eller direkte vender ryggen til. ”Den lade rækker til fadet, men gider ikke at føre hån- 
den til munden. Lidt søvn endnu, lidt blund, lidt hvile med sammenlagte hænder, som en stimand kommer da fat-
tigdom over dig!” Sådan lyder et gammelt ordsprog, men det lyder aktuelt og ret relevant for Danmarks situation i 
en virkelighed med global konkurrence, for det går ikke i længden, at vi hygger os, mens andre arbejder! 
Foto: Andrew D. Jackson.
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2.

MADE IN DENMARK 
FOR THE WORLD
Et godt tilbud til Danmark

Lars Larsen, købmand, grundlægger og direktør 
af JYSK

Danmark mangler iværksættervirksomheder, 
der kan vokse og være med til at finansiere vores 
velfærd ved at sælge varer ude i verden. Men 
hvordan får vi varerne solgt? Dansk arbejdskraft 
og mange af vores ideer er i verdensklasse. Selvom 
der i Danmark er rigtig mange virksomheder, så er 
det som bekendt ikke alle, der eksporterer til andre 
lande. 
 At Danmark som et lille land uden råstoffer har 
kunnet opnå at blive en af verdens rigeste økono-
mier med høj levestandard, velfærd og tryghed er 
blandt andet gjort muligt på grund af vores evne til 
at handle og dermed tjene penge.
 Selvom endnu flere danske virksomheder 
burde være bedre til at sælge deres varer til udlan-
det, så er det samtidig dejligt at se, at Danmarks 
handel med andre lande står stærkt hos særligt 
mange større danske virksomheder. Og at det sker 
i en tid, hvor konkurrencen globalt set er blevet 
meget mere ensartet, det vidner jo om, at vi sagtens 
kan gøre en forskel her i Danmark – og at udlandet 
gerne vil have vores varer og ydelser.
 Det vil være godt, hvis vi kan fokusere på 
markedsføring af danske virksomheder i udlan-
det – så endnu flere kan lære alle de gode ting at 
kende, som vi har at tilbyde.
 Hvis Danmark fortsat skal være en succesfuld 
deltager i globaliseringen, kan det f.eks. være en 
idé med en ensartet tilgang til at sælge danske 
varer globalt med f.eks. afdelinger i alle større byer 
rundt om i verden, der er bemandet af købmænd.
 Købmandskab og evnen til at udvikle produk-
ter af god kvalitet er noget af det, vi er gode til i 
Danmark. Men det kunne være rart, hvis vi bliver 

endnu bedre til at sælge vores produkter til udlan-
det.
 En idé kunne være, at danske ambassader 
kunne blive udstillingsvindue for ”Made in Den-
mark for the World”.
 “Made in Denmark for the World” kunne være 
synonymt med kreativitet, innovation og gode va- 
rer.
 Hvis det bliver et samlet projekt at sælge danske 
varer til udlandet – ja, så kan det være, at  danske 
virksomheder og produkter vil stå endnu stærkere 
i udlandets bevidsthed. 
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Danmark kan markere sig på mange måder. H.C. Andersen og den lille havfrue har gjort Danmark berømt, men 
kan vi også forbindes med andet som høj akademisk uddannelse, innovative tiltag og så meget, meget mere end 
det abstrakte?
Foto: Andrew D. Jackson.
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3.
DANMARK OG ENERGI
Energiomstillingen er med til at fremtidssikre 
Danmarks konkurrenceevne

Henrik Poulsen, adm. direktør for DONG Energy

Et velfungerende energisystem er livsnerven i det 
moderne samfund, og verdens energisystemer un-
dergår i disse år store forandringer. Der kommer 
stadigt flere mennesker på kloden, og samtidig 
vokser den globale middelklasse. Det øger efter-
spørgslen efter energi, som frem til 2030 forventes 
at stige med næsten 30%. Væksten i energiforbru-
get sker næsten udelukkende uden for Europa og 
OECD-landene, og det øgede energibehov vil i høj 
grad dækkes af kul, olie og naturgas, som forventes 
at stige med mere end 20% sammenlignet med i 
dag.
 Væksten i det globale energiforbrug baseret på 
fossile brændsler sætter pres på de globale økosy-
stemer. Med de nuværende prognoser for brugen 
af fossile brændsler forudser IEA’s centrale scenarie  
en global temperaturstigning på 3,6 °C i forhold til 
det præ-industrielle niveau. Det er langt over det 
mål om maksimalt 2 °C temperaturstigning, som 
– der med afsæt i det internationale klimapanel 
IPCC har været global politisk enighed om – udgør 
en bæredygtig udvikling.
 En række internationale analyser, herunder 
Stern-rapporten, som udkom i 2006, og efter-
følgende rapporter har alle påpeget, at omkost-
ningerne ved klimaforandringerne er større end 
de investeringer, det vil kræve at begrænse dem. 
For at begrænse den globale CO2-udledning, har 
37 lande, heriblandt EU-landene, som en del af 
Kyoto-protokollen indført bindende mål for CO2-
reduktion. Udfordringen er, at det er i landene 
uden CO2-reduktionsforpligtelse, herunder Kina 
og Indien, at energiforbruget og CO2-udlednin-
gen især forventes at stige i de kommende årtier. 

I Europa har EU-landene vedtaget bindende mål 
for CO2-reduktion inden for rammen af EU’s         
energi- og klimapolitik. EU’s langsigtede vision er 
at reducere CO2-udledningen med 85-90% inden 
2050. Frem til 2020 skal Europa reducere sit CO2-
udslip med 20%, øge andelen af vedvarende energi 
til 20% og forbedre energieffektiviteten med 20% 
- de såkaldte 20-20-20 mål. Disse mål understøttes 
i alle EU-lande af detaljerede politikker, som sikrer 
gennemførelse af målene. 
 I Danmark har et bredt politisk flertal besluttet 
at gennemføre en omfattende omstilling af ener-
gisystemet til vedvarende energi. I 2020 skal den 
danske CO2-udledning være reduceret med 40% i 
forhold til 1990, 35% af det samlede energiforbrug 
skal komme fra vedvarende kilder, og 50% af elfor-
bruget skal komme fra vindkraft. Disse ambitiøse 
mål betyder, at Danmark er godt i gang med at re-
alisere en markant omstilling af energisystemet til 
vedvarende energi. 
 Omstillingen af de europæiske energisyste-
mer medfører et markant investeringsbehov i de 
kommende årtier. Faktum er imidlertid, at in-
vesteringsbehovet frem til 2035 for at erstatte 
kraftværker, som er udtjente, og for at dække 
den fremtidige efterspørgsel svarer til 90% af den 
nuværende installerede kapacitet. Spørgsmålet 
er dermed ikke, hvorvidt der skal investeres, 
men snarere hvordan det sikres, at de investerin-
ger, som skal gennemføres alligevel, understøt-
ter omstillingen til et bæredygtigt energisystem. 
 Omstillingen til vedvarende energi vil også un-
derstøtte udviklingen af et mere uafhængigt ener-
gisystem. Europa bruger i dag næsten dobbelt så 
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meget energi, som vi selv producerer, og import- 
afhængigheden forventes at stige i de kommende 
årtier. I 2011 importerede EU olie og naturgas for 
mere end EUR 600 mia. Derfor har de europæiske 
lande en klar interesse i at sikre udvindingen af de 
uudnyttede olie- og naturgasressourcer, som fort-
sat findes i Europa.
 Danmark er som det eneste EU-land selv-
forsynet med energi på grund af produktionen i 
Nordsøen. Det er imidlertid ikke en situation, der 
vil vare ved. Produktionen i Nordsøen toppede i 
2004, og er faldende. Med de nuværende progno-
ser forventes den danske selvforsyning at ophøre 
inden for de næste 10 år, og Danmark bliver igen 
netto-importør af energi. 
 Omkostningsmæssigt er det danske el-system 
konkurrencedygtigt. De elpriser, som danske 
virksomheder betaler, inkl. afgifter og PSO-tarif 
(støtte til vedvarende energi), ligger under EU-
gennemsnittet og er konkurrencedygtige med 
vores nabolande, herunder Tyskland, England, 
Holland og Belgien. Renser man de danske el-
priser for afgifter, ligger de danske priser fortsat 
lavere end EU-gennemsnittet, hvilket skyldes 
Danmarks energieffektive kraftværker, udnyt-
telse af billige vindressourcer og veludbyggede 
forbindelser til de andre nordiske lande, hvor be-
tydelige vandressourcer giver adgang til billig el-
produktion. Tilskyndelse til at spare på energien, 
trods lave priser, skabes gennem høje afgifter på 
el til danske husholdninger. For de danske hus-
holdninger udgør afgifterne ca. 60% af den sam-
lede elpris, mens afgifterne for virksomhederne er 
markant lavere. Det betyder, at den samlede elpris 
for en virksomhed er under halvdelen af, hvad en 
dansk husholdning betaler. 
 For de europæiske energiselskaber sætter de 
samfundsmæssige mål og den offentlige regule-
ring en klar retning for virksomhedernes stra-
tegier: Fortsat grøn omstilling af energisektorens 
produktionsapparat, en øget energieffektivitet i 
kundernes forbrug af energi og en fortsat med-
virken til at realisere Europa’s olie- og gaspoten-
tiale. 

I DONG Energy har vi en stærk ambition om 
at være en del af førerfeltet i denne omstilling af 
energisystemet og derved skabe et robust ener-
giselskab, der har kompetencerne og styrken til 
at begå sig på fremtidens energimarked. De mål, 
som vi har sat for virksomheden frem til 2020, 
tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi bedst 
kan udnytte vores kernekompetencer til at un-
derstøtte opbygningen af det fremtidige energisy-
stem, som er ved at vokse frem. Gennemførelsen 
af strategien skal ske på et sundt finansielt grund-
lag, hvor vi ønsker at levere et attraktivt afkast 
til vores aktionærer. I 2016 er det vores mål at 
sikre et afkast af den investerede kapital på 10%. 
 DONG Energy’s strategi frem mod 2020 er 
klar, og bygger på fire søjler: 

1. DONG Energy er i dag den globale markeds- 
leder inden for offshore vind, og vi har bygget flere 
offshore vindparker end noget andet selskab i ver-
den. Vores mål er at firdoble vores installerede ka-
pacitet fra 1,7 GW i slutningen af 2012 til 6,5 GW 
ved udgangen af 2020. Vi har projektpipelinen 
på plads til at realisere vores mål, og er i dag den 
største operatør af offshore vind i verden. 
2. Vi vil øge andelen af biomasse i vores danske 
kraftværker til 50% i 2020, hvilket er mere end 
dobbelt så meget som i dag.
3. Vi har besluttet at fordoble vores årlige produk-
tion af olie og gas frem mod 2020, i erkendelse 
af at olie og gas stadig i mange år vil være af-
gørende ressourcer for det moderne samfund, 
parallelt med at vi omstiller energisystemerne til 
vedvarende energi.
4. Øget energieffektivitet er den mest effektive 
måde at reducere CO2-udledningen, samtidig 
med at det hjælper vores kunder med at blive mere 
konkurrencedygtige. Det er vores mål at firdoble 
vores kunders årlige energibesparelser fra 2006 til 
2020, ikke mindst gennem innovative klimapart-
nerskaber med vores industrielle kunder. 

Gennemførelsen af DONG Energy’s strategi 
bygger på omfattende investeringer i ny ener-
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giinfrastruktur, og vi forventer i de kommende 
år at investere mellem 15 og 20 mia. kr. om året. 
Halvdelen af disse investeringer vil blive målrettet 
opførelsen af nye offshore vindparker, 40% til 
forøgelse af olie- og gasproduktionen, mens 10% 
vil gå til omstillingen af vores danske kraftvær-
ker til biomasse samt udviklingen af intelligente 
eldistributionsnet, sidstnævnte med henblik på 
at sikre, at distributionsnettet kan håndtere den 
øgede elektrificering af kundernes energiforbrug 
og den stadigt mere fluktuerende produktion fra 
de vedvarende energikilder. 

Udbygningen af offshore vind og konverteringen 
af vores danske kraftværker til biomasse betyder, 
at vi er i stand til markant at reducere CO2-udled-
ningen fra vores elproduktion. Fra 2006-2020 vil vi 
reducere vores CO2-udledning med 60 % pr. pro-
duceret kilowatt-time. Hastigheden, hvormed vi 
omstiller vores produktion, gør DONG Energy til 
en af de globale frontløbere. 
 En af hjørnestenene i DONG Energy’s strategi 
er udbygningen af offshore vind. Vi har i mere end 
20 år arbejdet med at udbygge kapaciteten inden 
for offshore vind, og vi ser teknologien som en 
attraktiv CO2-fri energikilde på grund af de om-
fattende arealer, der er til rådighed på havet til 
opførelse af havmølleparker, og det høje energi-
indhold, som kan høstes ved at opstille vindmøller 
på havet. Det er en af grundene til, at offshore vind 
frem mod 2020 forventes at være den hurtigst 
voksende energiteknologi i Europa. Udbygningen 
sker særligt i Nordvesteuropa, hvor udbygning af 
offshore vind indgår som et vigtigt element i ener-
gistrategierne for Storbritannien, Tyskland, Dan-
mark, Frankrig og Holland. 
 Etableringen af nye havmølleparker sker i dag 
med offentlig støtte, da omkostningerne til tekno-
logien stadig overstiger den pris, som markedet 
gennem elpriserne er i stand til at betale. En væ-
sentlig forklaring er, at de reelle omkostninger ved 
udledning af CO2 ikke er fuldt internaliseret i el-
priserne. Selv med en fuld internalisering af CO2-
omkostningen i elpriserne, vil der dog fortsat være 

behov for at reducere omkostningerne til offshore 
vind. DONG Energy har derfor sat det ambitiøse 
mål at nedbringe den samlede energiomkostning, 
når både kapitalinvestering og driftsomkostninger 
er afholdt, med 40% frem mod 2020. Med de rette 
rammebetingelser og investeringssikkerhed vil 
DONG Energy og de mange underleverandører 
kunne industrialisere opførelse og drift af offshore 
vindprojekter og bringe energiomkostningen ned 
på EUR 100/MWh, inkl. etablering af transmis-
sionssystemet til land.
 Vores beregninger  viser, at offshore vind på 
dette omkostningsniveau i 2020 vil være tæt på 
konkurrencedygtighed med andre teknologier, 
under forudsætning af, at CO2-omkostningen 
stiger fra det nuværende niveau omkring EUR 5/
ton til omkring EUR 25-35/ton i perioden efter 
2020. Det svarer til de forventninger, der var til 
EU’s energi- og klimapolitik fra 2009, som er en 
mere realistisk afspejling af den reelle omkost-
ning ved CO2-udledning. I dette basisscenarie vil 
offshore vind fortsat være en smule dyrere end de 
etablerede teknologier, men denne forskel vil i høj 
grad afhænge af udviklingen i øvrige parametre. 
Eksempelvis vil et krav om at installere CCS (Car-
bon Capture & Storage) på kulfyrede kraftværker 
gøre offshore vind mere konkurrencedygtigt end 
kulkraft. Tilsvarende vil en stigning på 10% i gas-
priserne i forhold til basisscenariet gøre offshore 
vind konkurrencedygtigt med gasfyret kraft. For 
atomkraft viser de seneste projekter i Europa stor 
usikkerhed om tidsplaner og omkostningsniveau. 
Det finske atomkraftværk Olkiluoto er indtil vi-
dere mere end 6 år forsinket og forventes på nu-
værende tidspunkt at blive op til 3 gange så dyrt, 
som oprindeligt budgetteret. De foreløbige over-
vejelser om nye atomkraftværker i England tyder 
på at disse vil kræve mere end EUR 100/MWh i 
anlæggets mindst 40 årige levetid. Offshore vind 
vil således være konkurrencedygtigt med en stig-
ning på 25% i kapitalomkostningerne i forhold til 
det niveau, som IEA helt generelt har valgt at an-
tage. Hertil kommer, at flere regeringer i Europa 
har vurderet, at de samfundsmæssige omkostnin-
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ger og risici ved atomkraft er så store, at de ikke vil 
tillade denne teknologi fremadrettet.
 Den teknologi-udvikling, der skal finde sted 
for at reducere omkostningerne til offshore vind, 
vil i vidt omfang komme til at ske i Danmark, hvor 
en stor del af produktionen af offshore vindmøller, 
underleverandører og supply chain services er 

hjemmehørende. Den samlede danske vind-indu-
stri beskæftiger i dag mere end 25.000 mennesker, 
30 % flere end i medicinal-industrien, som også er 
en af de danske styrkepositioner. Hertil kommer 
mere end 12.000 jobs i industrier, som servicerer 
vind-industrien.
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Som sektor er energi- og cleantech-virksom-
hederne en vigtig kilde til dansk eksport. Hvert år 
eksporterer Danmark energi- og cleantech-udstyr 
for mere end DKK 60 mia. kr. Det gør Danmark 
til det land i EU, der har den højeste andel af sin 
eksport fra denne sektor. Kan Danmark formå 
at fastholde sin førerposition inden for offshore 
vind-teknologien i de kommende år, vil det på af-
gørende vis bidrage til den danske vækst, velstand 
og kompetenceudvikling. Her har Danmark en 
unik mulighed for at udbygge en global styrkepo-
sition i et af fremtidens vækstmarkeder. 

En af Europas centrale udfordringer i at gennem-
føre udbygningen med offshore vind frem mod 
2020 er at tilvejebringe den nødvendige finansie-
ring. Boston Consulting Group har beregnet, at det 
vil kræve EUR 110 mia. i investeringer at realisere 
målene for Europas offshore vind-udbygning frem 
til 2020. Det kræver innovative forretningsmodel-
ler at tilvejebringe denne kapital. 
 Den forretningsmodel, som DONG Energy har 
udviklet for opførelse af offshore vind parker, er 
med til at sikre medinvestering fra danske, britiske, 
japanske, amerikanske og mellemøstlige institu-
tionelle investorer for op mod halvdelen af den 
samlede investering. Opførelsen af nye vindparker 
skaber derfor ikke alene vækst, teknologiudvikling 
og jobskabelse, men tiltrækker også omfattende 
internationale investeringer i de markeder, hvor vi 
opererer. 
 I eksemplet med Gunfleet Sands havmøllepar-
ken i UK sikrede DONG Energy en direkte investe-
ring på DKK 1,8 mia. kr. fra den japanske investor, 
Marubeni. Dermed var det international kapital, 
der var med til at bygge offshore vindturbinerne 
i Brande og vindmøllevingerne i Aalborg, foretage 
udskibningen fra Esbjerg Havn og gennemføre 
installations-services af et selskab baseret i Fre-
dericia. Hertil kommer hundredevis af højt spe-
cialiserede projektledelses- og ingeniørkompe-
tencer fra DONG Energy’s kontorer i Skærbæk, 
Gentofte og London. 
 Der er ingen tvivl om, at det globale ener-

gisystem står over for markante forandringer i de 
kommende årtier, i bestræbelsen på at udbygge 
energiinfrastrukturen til at forsyne stadigt flere 
mennesker med energi og samtidig omstille syste-
merne fra fossile til bæredygtige, CO2-fri teknolo-
gier. En øget efterspørgsel efter de fossile ressour-
cer vil lægge et opadgående pres på energipriserne. 
 For lande, der ønsker at afkoble sig fra den 
globale kamp om de fossile ressourcer og samtidig 
reducere CO2-udledningen fra deres energisyste-
mer, er den danske omstilling af energisystemet, 
baseret på store mængder af vindkraft og bio-
massebaserede kraftværker, et godt eksempel på, 
at det kan lade sig gøre at skifte spor. 
 Den omstilling af energisystemet, som Dan-
mark i disse år gennemfører, vil skabe et robust 
og bæredygtigt energisystem i høj grad baseret på 
offshore vind og biomassefyrede kraftværker. Det 
nye  energisystem, som vokser frem i disse år, vil i 
de kommende årtier tage over fra det energisystem, 
som Danmark skabte i 1970’erne i kølvandet på 
oliekrisen. Målet for 1970’ernes energisystem var 
energieffektivitet og uafhængighed af importeret 
olie fra Mellemøsten. Derfor omstillede man de 
oliefyrede kraftværker til brændselseffektive kul-
fyrede kraftværker, og opbyggede en selvforsyning 
med olie og naturgas fra den danske del af Nord-
søen.
 I dag er udfordringen en anden. Som en lille 
åben økonomi skal Danmark fortsat i videst muligt 
omfang undgå at blive afhængig af geopolitiske 
magtspil eller ressourcer, som der i stigende grad 
vil opstå knaphed på. Samtidig har vi et ansvar for 
at sikre, at fremtidige generationer ikke overtager 
en klode, der i stigende grad kvæles i CO2-udled-
ning, eller et energisystem, der mange år ud i frem-
tiden er fastlåst i det forrige århundredes energi-
teknologier. 
 Derfor er den grønne omstilling af energisy-
stemet Danmark i disse år gennemfører helt nød-
vendig. DONG Energy har i de senere år formået 
at opbygge en stærk forretning inden for offshore 
vind og biomasse, der hører til blandt fremtidens 
energiteknologier. Med den størrelse og position 
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DONG Energy har, er vi som industrielt lokomo-
tiv med til at skabe udvikling for hundredevis af 
danske og internationale teknologileverandører, 
som sammen med os opbygger deres kompeten-
cer inden for et af Danmarks største eksport- og 
væksterhverv. 
 Danmarks satsning på grøn energi har været 
afgørende for DONG Energy’s omstilling til grøn 
energi. En fortsat stærk opbakning til den dan-

ske energiomstilling er afgørende for, at DONG 
Energy og hele den danske underskov af energi- 
og cleantech-virksomheder kan fortsætte med at 
udvikle vores forretninger og skabe et godt afkast 
til vores aktionærer. Dermed er DONG Energy og 
hele den danske energibranche med til at frem-
tidssikre, at Danmark også rent erhvervsmæssigt 
kan fastholde en høj eksport og beskæftigelse in-
den for en af vores globale styrkepositioner.

Gamle, grønne og smukke tage er ikke nødvendigvis energibesparende og miljørigtige. De bør derfor i visse tilfælde 
udskiftes, men derfor må tage godt være smukke at se på. 
Foto: Andrew D. Jackson.
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4.

DANMARK OG UDLANDET
Styrk Danmarks internationaliseringsgrad

Asbjørn Børsting, fhv. koncernchef i Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab og fhv. formand for Danmarks Forsk- 
ningspolitiske og Fødevareministeriets Rådgivende 
Forskningsudvalg

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke er-
hverv skal være med til at skabe plus på Danmarks 
konto? Og hvordan fortsætter vi med at skabe ud-
vikling, velstand og overskud? De fleste økonomer 
herhjemme er vist enige om, at Danmarks øko-
nomiske udvikling i meget – ja i helt overvejende 
grad – afhænger af vores internationale konkur-
renceevne.
 På nogle områder står vi stærkt i forhold 
til vores konkurrenceevne. Det er vigtigt, at vi 
fortsætter med at udvikle de områder, hvor vi tra-
ditionelt gør det godt. Her skal vi holde fast og hele 
tiden styrke os yderligere.
 På andre områder kommer vi desværre læn-
gere og længere bag i bussen. Ifølge tal fra Dansk 
Industri er vores overordnede konkurrenceevne 
eksempelvis faldet med en procent hvert år 
gennem de sidste fem år. Der er områder, hvor 
vi ikke performer godt nok. Her satser vi enten 
bevidst eller ubevidst på at være noget helt særligt 
uden smålig skelen til, i hvilken udstrækning det 
svækker vores internationale konkurrencestilling. 
Der er områder, hvor vi stadig i Danmark tænker 
og handler meget nationalt. Vi har skyklapper på 
inden for væsentlige sektorer! Her må vi udfordre 
os selv massivt i de kommende år. 

Vi skal udvikle det eksisterende
Der er en stærk tendens til, at vi skal finde det næste 
vindererhverv ’et mirakel’, så vores velfærd bliver 
sikret. Det gør det så dejligt simpelt, og ansvaret 
er ude af vores hænder. I medierne kan vi finde 
mange eksempler på erhverv, som er blevet udråbt 

til at kunne gøre en særlig forskel i fremtiden. Det 
gælder lige fra oplevelses- og turistindustrien til 
eksempelvis grøn energi. Hver epoke har sine fa-
voriterhverv – og flere af dem har selvfølgelig også 
deres berettigelse. 
 Jeg mener dog, at Danmark skal leve af at ud-
vikle det, vi har. Og naturligvis skal der nytænk-
ning til. Det er ikke enten-eller, men både-og. Der 
ligger megen værdi i at udvikle det, vi har tradition 
for. Det er jo de områder, som har vist sig at være 
bæredygtige, og som vi dermed har været gode til 
i mange år. Jeg mener ikke, at det, som vi allerede 
har, og som allerede har vist sin berettigelse, får 
den nødvendige fokus og prioritet.

Skal vi favorisere enkelte erhverv?
Erhvervspolitisk kan vi gøre rigtig meget for at 
bremse et erhverv med diverse begrænsninger 
og reguleringer. Man kan også fremme bestemte 
erhverv, men er det sundt? Måske, hvis de virke-
lig gør en forskel for Danmark, og her tænker jeg 
på, om de bidrager til det danske samfund, og at 
der fortsat er muligheder herfor i fremtiden. Om-
vendt mener jeg, at vi skal være mere end påpas-
selige med en ’vælg en vinder’–strategi. Hvad nu, 
hvis vi tager fejl og satser på de forkerte områder 
og brancher?

Mangfoldighed en styrke
Danmark skal ikke leve af få erhverv, men af 
mange. Mangfoldighed er en af Danmarks styrker, 
så der skal også være plads til at investere i nye 
fremspirende erhverv. Overordnet mener jeg, at vi 
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skal fokusere på en strategi, hvor vi sætter proak-
tivt ind for at skabe nogle fornuftige rammer. Vi 
skal skabe nye udviklingsmuligheder for de er-
hverv, der på nuværende tidspunkt og gennem en 
længere årrække har udgjort kernen af de erhverv, 
som bidrager positivt på handelsbalancen. 
 Bliver disse erhverv ikke udviklet med de rette 
rammebetingelser, står vi over for en endnu større 
udfordring i fremtiden. Derfor skal der fokus på, 
at kernen i det danske samfund fungerer godt. Det 
er fundamentet. Hvad vi dertil kan skabe af nye 
eksportsucceser, giver os ekstra smør på brødet. 

Landbrug og fødevarer vigtig indtægtskilde
Danmark er i 2012 et videnbaseret og på mange 
områder et konkurrencedygtigt landbrugs- og 
fødevareland. Landbrug, fødevarer og agroindu-
stri er med en eksport på 120 mia. kr. og 175.000 
beskæftigede et af Danmarks vigtigste eksporter-
hverv. Erhvervet havde et overskud på 46 mia. kr., 
dvs. at de stod for ca. 60 procent af hele det sam-
lede handelsbalanceoverskud i 2011. Interessant 
er det samtidigt, at overskuddet for denne sektor 
igennem de sidste ti år har været forholdsvis upå-
virket af konjunkturerne. Det er en stabilitet og 
udvikling, vi har behov for, og som vi skal støtte 
op omkring.
 Landbrugs- og fødevarebranchen skal fortsat 
udvikles for at være den vigtige indtægtskilde, som 
Danmark har brug for. Det samme skal andre er-
hverv naturligvis. Vi skal udvikle os ved i endnu 
højere grad at tænke eksempelvis globalisering, 
energi, miljø, sundhed, fødevaresikkerhed og res-
sourceforbrug ind i de velfungerende erhverv, som 
vi allerede har. 

Hvilke områder skal vi fokusere på?
Helt overordnet mener jeg, at vi skal fokusere på 
syv områder for at fremtidssikre Danmark.

1. Komparative internationale konkurrence-
forhold
Når vi ser på de komparative internationale 
konkurrenceforhold med udgangspunkt i land-

brugs- og fødevarebranchen, er vi på væsentlige 
områder meget stærke internationalt. 
 Det gælder bl.a. for store dele af vores primære 
jordbrugsproduktion – og for den landbrugs- og 
fødevareindustri, der er tæt forbundet med den 
primære produktion. Både på plantebaserede 
produkter og for kød- og mejeriprodukter står vi 
basalt set ganske stærkt i den globale konkurrence. 
Bl.a. med en forskningsnær primærsektor og nogle 
relativt stærke internationale virksomheder. 
 De 6-7 største danske landbrugs- og fødevare- 
virksomheder har stadig hovedkvarter og et 
meget væsentligt ejerudgangspunkt knyttet til 
primærproduktionen i Danmark og de nær-
meste nabolande. Det giver en stærk mulighed 
for at optimere produktionskæden økonomisk, og 
kvalitetsstyringen i denne model giver optimale 
betingelser for fødevaresikkerhed i verdensklasse. 
 Er der slet ingen svagheder? Jo. bl.a. er en del 
af de inputmæssige rammebetingelser for primær-
produktionen ganske danske – og f.eks. normer for 
tilførsel af næringsstoffer er noget mere begræn-
sede end i nabolandene i Norden og den øvrige del 
af Nordeuropa. Det sker, uden der umiddelbart er 
nogen positiv isoleret dansk miljøeffekt pga. denne 
regulering. Derimod er der lavere udbytte og nega-
tive kvalitetsvirkninger (bl.a. mindre protein i af-
grøderne). 
 Forslag: Danske rammebetingelser gøres no-
genlunde ens med europæiske standarder. Jo 
højere grad vi kan konkurrere på ens vilkår, desto 
mere konkurrencedygtige kan vi blive herhjemme, 
fx i forhold til miljøstandarder som tidligere 
nævnt.

2. Uddannelser – især på områder, hvor vi i høj 
grad skal matche omverden
Forslag: I diskussionen om en bedre dansk 
folkeskole må udgangspunktet være folkeskolernes 
internationale konkurrenceevne. Jeg tror, at priori-
teringen bl.a. må være mere fokus på faglighed i 
natur- og tekniske fag og i sprog. 
 Det kunne samtidig være en idé at søge et 
lidt bredere rekrutteringsgrundlag af lærere til 
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folkeskolen end alene den nok hæderkronede, 
men vist meget danske model med de specialise-
rede lærerseminarier. Både universitetsuddannede 
– og måske helt andre wild cards. Eller hvad med 
et mål om, at en andel af lærere i hver skole kunne 
komme fra udlandet?
 Det kunne være en fornyelse og inspirations- 
kilde til den danske skole, hvis f.eks. ti procent af 
dens lærere om fem år er udlændinge! Det vil give 
en større mangfoldighed i undervisningen, højere 
internationaliseringsgrad og samarbejdet med in-
ternationale uddannelser vil blive styrket. Vi får 
dermed flere nye input og vinkler på tingene, og 
vores sprogkundskaber ville også blive styrket.
 Og inden for mange af vores erhvervsuddan-
nelser er der både vilje og evne til at internatio-
nalisere. Der er mulighed for at tiltrække unge til 
Danmark og at drive uddannelser rundt omkring 
i verden. Begrænsningen er en række bureau-
kratiske regler i Danmark – og måske en lidt tø-
vende – eller direkte negativ holdning i dele af 
vores politiske system.

3. Lønomkostninger og skattetryk
Mange tænker med rette på lønninger og skatter, 
når der fokuseres på vores internationale konkur-
renceevne. Jeg er selvfølgelig enig i betydningen 
af disse centrale omkostningsfelter. Hvis vi skal 
styrke vores konkurrenceevne, er det stadig nød-
vendigt at gøre det billigere at drive virksomhed, 
men en hel del andet har også samlet afgørende 
betydning.

4. Offentlig regulering
Det er mit klare indtryk, at mange internationalt 
arbejdende virksomheder i store dele af den offent- 
lige administration stadig møder en langt mere 
snæver national tilgang til mange problemstil-
linger end virkeligheden hjemme i virksomheden. 
Forståelsen for, at virksomhedernes markedsvirk-
somhed ikke alene – og i mange tilfælde langt fra – 
primært er det lokale danske marked, er begrænset. 
Det er undtagelser, og der sker en udvikling. Meget 
naturligt opleves internationaliseringstænkningen 

stærkt i Udenrigsministeriet – og meget positivt i 
Videnskabsministeriet. I mange af de øvrige mi-
nisterier er tilgangen meget snæver dansk! Her må 
politikerne og ministerierne i endnu højere grad 
sørge for at skabe bedre vilkår for virksomhederne.

5.Forskning og innovation
Vi har i Danmark mange stærke internationalt ar-
bejdende forskningsmiljøer på vores – også i in-
ternational målestok – stærke universitetsmiljøer. 
Der kan her fokuseres på konkrete mål for: 

A. En yderligere stigning i antallet af udenlandske 
forskere på danske universiteter og i danske virk-
somheder.
B. En stærkere dansk deltagelse i internationalt 
forskningssamarbejde.
C. At få flere danske forskere ud i internationale 
miljøer i udlandet.
D. At vi har en klar positiv indstilling til at øge 
antallet af udenlandske studerende på danske uni-
versiteter. På dette punkt kunne vi gøre langt mere 
– og formentlig også på kortere sigt - gøre det til en 
god forretning for Danmark. 

6. Attraktive leveforhold
Danmark skal være et land, der opleves som attrak-
tivt at bo i for udlændinge, som vi gerne vil have 
hertil for at få deres værdifulde bidrag til langsigtet 
vækst i vores internationale konkurrenceevne. Vi 
har meget godt at byde på i forhold til alminde-
lige levevilkår i Danmark, men når det gælder led-
sageres jobmuligheder og tilbud om internationale 
skoleuddannelser, (uden for København) har vi en 
stor forbedringsopgave. Virksomheder, såvel som  
faglige og erhvervspolitiske organisationer skal 
alle presse på, så politikerne kan være med til at 
give bedre vilkår for internationale skoleuddan-
nelser og ledsagernes jobmuligheder.

7. Vores holdning til omverdenen
Et ømt punkt er mange danskeres indstilling til 
omverdenen. Som et lille land, der i ekstrem grad 
er afhængig af vores internationale relationer og en 
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