VÆKST
DER VIRKER
SÅDAN SKABER VI
FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER

1

INDHOLD
Damarks økonomi er sund, men udfordret.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Forskning og udvikling er en dansk styrkeposition.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Permanent løft af BNP..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Forskning og udvikling skaber mere eksport

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

Finansiering af Socialdemokratiets vækstreform .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Vækst der virker – 11 målrettede initiativer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

2

Vækst der virker

den er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

DANMARKS ØKONOMI ER SUND,
MEN UDFORDRET

Allerede i dag er der dog stigende problemer med
flaskehalse i udvalgte brancher på det danske arbejdsmarked. Når nogle virksomheder må opgive
ordrer, fordi de ikke kan finde de rigtige medarbejdere, går Danmark glip af vækst og velstand. Derfor
har Socialdemokratiet fremlagt syv konkrete tiltag,
som skal håndtere flaskehalsudfordringen på den
korte bane.

Dansk økonomi er grundlæggende sund, og danske virksomheder oplever i disse år fremgang.
Danmark er blandt verdens rigeste lande, der er de
sidste tre år blevet ansat mere end 100.000 i den
private sektor, og ledigheden har været faldende.
Det er godt for dansk økonomi, og det betyder, at
det går godt på virksomhederne i Danmark, og at
der bliver skabt flere job til danskerne.

En tredje udfordring for dansk økonomi er den lave
vækst i produktiviteten og globaliseringen, som
presser danske virksomheder og deres konkurrencevilkår. For at vende denne udvikling kræver det,
at vi i højere grad understøtter virksomhederne i
Danmark og sikrer, at de har de bedste betingelser
for at drive og udvikle deres virksomhed her. Set
over de sidste 15 år har Danmark mistet omkring
100.000 industriarbejdspladser. Den udvikling
vendte i 2013 til en beskeden fremgang i industribeskæftigelsen, men det kræver nye initiativer, hvis
udviklingen skal fastholdes og styrkes.

Men Danmark står også over for en række udfordringer, som kræver politisk handling, hvis de danske virksomheder fremadrettet skal klare sig godt i
den stigende globale konkurrence.
I de kommende ti år vil Danmark mangle faglært
arbejdskraft, mens der vil blive længere imellem
job til de ufaglærte. Konkret vil vi i 2025 mangle
op mod 70.000 personer med en erhvervsfaglig
uddannelse. Derfor skal vi øge danskernes kompetencer, så flest muligt får del i globaliseringens
muligheder og fast arbejde under gode løn- og
arbejdsvilkår. Socialdemokratiet har derfor fremlagt en opkvalificeringsreform, hvor fokus er på
at omskole og uddanne vores arbejdsstyrke, så

Derfor fremlægger Socialdemokratiet nu en samlet
vækstreform, der gennem målrettede væksttiltag
skal sikre flere investeringer i virksomhederne,
forbedre deres rammevilkår og øge produktiviteten. Vi afsætter 3 mia. kr. til vækstreformen, hvoraf
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VI SKAL SÆTTE MÅLRETTET IND OVER FOR UDFORDRINGERNE I DANSK ØKONOMI
Beskæftigelse i industrien
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halvdelen afsættes til at øge fradraget for udgifter
til virksomheders egen forskning og udvikling til
130 pct.

opkvalificere danskerne på den lange bane, imødegå flaskehalse på den korte bane samt forbedre
virksomhedernes rammevilkår gennem en række
målrettede vækstinitiativer.

Socialdemokratiet tager fat der, hvor udfordringerne i dansk økonomi er. Vi foreslår reformer
der, hvor der er brug for dem. Derfor foreslår vi at

Regeringens svar på de udfordringer er et ensidigt
fokus på at gennemføre arbejdsudbudsreformer.

SOCIALDEMOKRATIETS VÆKSTREFORM: 11 MÅLRETTEDE INITIATIVER
Samlet fremlægger vi en vækstreform med 11 konkrete vækst- og opkvalificerings
initiativer, der vil forbedre rammerne for vores virksomheder, sikre højere vækst,
styrke kompetencer og understøtte nye arbejdspladser og udvikling i hele landet:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Øget fradrag for forskning og
udvikling på 130 pct.
Forhøjet afskrivningsgrundlag for
små og mellemstore virksomheders
investeringer i maskiner og IT-udstyr
Skattefritagelse ved overdragelse til
erhvervsdrivende fond forankret i
Danmark
Fradrag for lønomkostninger ved
udvidelse af forretningsområde
Øget fradrag for investeringer i
iværksættervirksomheder

Styrkelse af teknisk forskning
Oprettelse af fast-trackordning til
SKAT ved udenlandske virksomheders
etablering i Danmark
8. Ansvarlig kapital til små og
mellemstore virksomheder
9. Afdækning af barrierer for lagring og
konvertering af energi
10. Opkvalificeringsreform: Flere faglærte
– nye arbejdspladser
11. Flaskehalsudspil: Flere medarbejdere
til et Danmark i vækst

4

Vækst der virker

LØKKES POLITIK SAMMENLIGNET MED SOCIALDEMOKRATIETS VÆKSTINITIATVER
BNP-eﬀekt, mia. kr.
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Socialdemokratiet

Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 108 (Alm. del) af 14. november 2016 og svar på spørgsmål nr. 571 (Alm. del) af 26. september 2016,
Højbjerre Brauer Schultz, http://www.hbseconomics.dk/publikationer/fou-ekstrafradrag/

Vi vil ikke finansiere skattelettelser med besparelser på SU’en og højere pensionsalder. Det er ikke
retfærdigt, og det løser hverken de udfordringer,
danske virksomheder står over for her og nu, eller
de langsigtede udfordringer for dansk økonomi.
Socialdemokratiet har i stedet systematisk fremlagt forslag til reformer, der tager fat om de reelle
udfordringer med lav produktivitetsvækst og mangel på kompetencer, som Danmark står overfor.
Her er regeringen gået i stå.

FORSKNING OG UDVIKLING
ER EN DANSK STYRKEPOSITION
Med forslaget om at øge fradraget for udgifter til
forskning og udvikling til 130 pct., vil Socialdemokratiet styrke danske virksomheders rammevilkår
målrettet.
Det er forskning og udvikling, der har ledt til
nogle af de største omvæltninger i måden, vi lever vores liv på – og som har bidraget til nogle af
de største danske eksportsuccesser. I Danmark
har vi gjort innovation og teknologiudvikling til
en styrkeposition for dansk erhvervsliv. Den styrkeposition skal vi have modet til fortsat at satse
på. Danske virksomheder er eksempelvis i den
absolutte verdenselite, når det handler om at
udvikle grøn teknologi. Det skyldes i høj grad, at
vi har investeret i den innovation og nytænkning,
der også i fremtiden kan give os muligheden for
at eksportere miljø-, vand-, energi- og klimateknologi.

Regeringen har kun gennemført initiativer, der
øger det strukturelle BNP-niveau med godt 6
mia. kr. Heraf er en række af initiativerne, f.eks.
afskaffelse af PSO-afgiften, gennemført sammen
med Socialdemokratiet. De aftaler, som Socialdemokratiet har medvirket til, samt en del af de nye
erhvervsinitiativer, der nu fremlægges, vil øge det
strukturelle BNP-niveau med knap 17 mia. kr. Altså
knap tre gange så meget som de initiativer, Lars
Løkke Rasmussen har gennemført som statsminister.

Danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktivitet er høj. Det skal den fortsat være, og den
skal løftes, hvis vi skal fastholde og skabe danske
arbejdspladser og øge efterspørgslen efter danske
varer fra resten af verden.
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DANSKE VIRKSOMHEDERS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITET ER HØJ

Private virksomheders udgifter til forskning og udvikling som andel af BNP på tværs af EU i 2015
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I dag kan danske virksomheder fradrage alle
omkostninger forbundet med investeringer i

forskning og udvikling. Et øget fradrag på 130 pct.
betyder, at en virksomhed, der investerer 100 kr. i
forskning og udvikling, kan fradrage 130 kr.

hedernes investeringer i forskning og udvikling.
Hvis vi fortsat skal have et højt niveau af viden,
innovation og udvikling, skal vi sætte målrettet
ind, så der i Danmark – ligesom i de fleste andre
europæiske lande – er en tilskyndelse til, at virksomhederne investerer i forskning og udvikling.
Det er en forudsætning for at fastholde og skabe
arbejdspladser og produktion af varer og services.

Flere af vores europæiske nabolande har de seneste år målrettet indført tiltag, der skal øge virksom-

ERHVERVSLIVETS UDGIFTER TIL EGEN
FORSKNING OG UDVIKLING 2015

FORSKNING OG UDVIKLING
I DE DANSKE VIRKSOMHEDER

Mio. kr.

Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.106

De fleste EU-lande inklusiv Danmark benytter
sig i dag af et eller flere instrumenter, der reducerer virksomhedernes omkostninger ved
at investere i forskning og udvikling. 25 ud
af 28 lande havde i 2014 indført fradrag for
udgifter til forskning og udvikling.

Erhvervsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.085
Finansiering og forsikring

.................

4.000

Information og kommunikation . . . . . . . . . . . 3.972
Handel

.....................................

1.624

Øvrige brancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Transport

.....................................

Bygge og anlæg

..............................

Hotel, restauration
I alt

...........................

England har som en del af en målsætning om
øget forskning og udvikling løbende siden
2000 indført et fradrag på 230 pct. for SMV’er
og 130 pct. for store virksomheder. Evaluering
af ordningen viser, at virksomhederne har øget
deres udgifter til forskning og udvikling med
ca. 18 pct. som en konsekvens af ordningen.

68
30
22

38.358
Kilde: Danmarks Statistik: FORSK01
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FRADRAG FOR FORSKNING OG UDVIKLING SKABER VÆKST I MINDRE VIRKSOMHEDER
LIFTRA: Virksomheden Liftra producerer løfteog transportudstyr til vindindustrien. De er
afhængige af at udvikle nye løsninger til deres
kunder, så de holder sig konkurrencedygtige.
Over halvdelen af virksomhedens ansatte i Danmark er højtspecialiserede udviklingsingeniører.
Et fradrag på forskning og udvikling vil betyde,
at virksomheder som Liftra kan beholde og
ansætte endnu flere udviklingsmedarbejdere i
Danmark i stedet for i udlandet.

satte i vores danske udviklingsafdeling i stedet for
andre steder.” – Per Fenger, CEO i Liftra.
SCHOELLER PLAST A/S: I mange år levede
Schoeller Plast af at producere ølkasser, men
da glasflasker i stigende grad erstattes af dåser,
har de måtte gå nye veje. I dag er Schoeller
Plast bl.a. underleverandør til flere store danske
virksomheder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. Når de udvider produktionen, gavner
det Schoeller Plast. Langt størstedelen af de 45
ansatte på Schoeller Plast er timelønnede produktionsmedarbejdere – f.eks. pakkeoperatører,
teknikere og smede. Det er arbejdspladser, som
er afhængige af udvikling af nye produkter –
både i virksomheden og hos deres kunder.

”Det afgørende for os er, at det giver økonomisk
mening at have vores udviklingsafdeling i Danmark
i stedet for f.eks. Spanien. Et højere fradrag på
forskning og udvikling vil betyde, at den vækst, vi
har i virksomheden, vil kunne investeres i flere an-

Forskning og udvikling kommer desuden ikke
kun den enkelte vidensintensive virksomhed, der
investerer i forskning og udvikling, til gode. Virksomhedernes øgede aktiviteter skaber nemlig også
efterspørgsel og nye ordrer i bogen hos underleverandører i alle brancher.

PERMANENT LØFT AF BNP PÅ 12,5 MIA. KR.
Forskning og udvikling i virksomheder i Danmark
bidrager betydeligt til den samlede vækst i dansk
økonomi – og gør det i stigende grad. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er mere
produktive, end virksomheder, der ikke gør det.
Forskning og udvikling bidrager nemlig til, at virksomheder udvikler nye produkter og løsninger og
optimerer produktionen af eksisterende produkter
gennem eksempelvis forbedret service, brug af nye
materialer eller digitalisering af processer.

EFFEKTER AF ET ØGET FRADRAG PÅ
130 PCT. FOR VIRKSOMHEDERS EGNE
UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING

•
•

At sænke virksomhedernes omkostninger til forskning og udvikling vil derfor have flere positive effekter på dansk økonomi:

•
•
•
•
•
•
•

Flere investeringer
Tiltrækning af udenlandske investeringer
Mere eksport
Fastholdelse af arbejdspladser i Danmark
Mere produktion
Højere produktivitet
Flere job i alle brancher

•
•

Et øget fradrag på 130 pct. af virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling vil ifølge beregninger
hæve BNP strukturelt med omkring 12,5 mia. kr.

Permanent løft af BNP svarende til
omkring 12,5 mia. kr.
Øget produktivitet, der medfører
forbedrede konkurrencevilkår og
forøget eksport, der er omkring 7 mia.
kr. højere, end den ellers ville have
været.
Øger målrettet investeringer i
forsknings- og udviklingsaktiviteter og
tiltrækker udenlandske investeringer.
Medfører spill-over effekter, der
kommer andre virksomheder
i samfundet til gode, fordi der
genereres viden i samfundet.
Kilde: Højbjerre Brauer Schultz,
http://www.hbseconomics.dk/publikationer/fou-ekstrafradrag/
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SAMSPIL MELLEM UDVIKLING OG PRODUKTION FØRER TIL SUCCES I VINDMØLLEINDUSTRIEN
Siemens: De store gearløse møller fra Siemens
er et eksempel på forskning og udvikling på
dansk grund, der har haft stor betydning for
det færdige produkt – og eksporten af det. De
gearløse møller danner i dag rygraden i Siemens
havmølleparker.

erhvervsliv forudsætninger for at konkurrere
med og eksportere til resten af verden.
Vestas: Samspillet mellem produktion, forskning
og udvikling i Danmark er af central betydning
for Vestas. Netop dette samspil har over de sidste godt 30 år gjort særligt Midt- og Vestjylland
til en vindklynge for vindenergi i hele verden.
Hovedparten af Vestas’ forskning og udvikling
ligger i Danmark. Det betyder, at bl.a. virksomhedens V112- og V136-vindmøller er udviklet
i Danmark – og at de første prototyper også er
produceret og installeret her. Vestas’ fabrikker
i Ringkøbing og Lem producerer møllehuse og
vinger til de to mølletyper i dag.

Udviklingen af gearløse møller er frugten at en
indsats, hvor et produkt gennem mange år er
blevet udviklet, testet, korrigeret og testet igen.
En proces hvor samspillet mellem udvikling og
produktion har sikret en optimal løsning, der
eksporteres til hele verden. Det er godt for Danmark og dansk økonomi, fordi det fastholder
danske arbejdspladser og samtidig sikrer dansk

FORSKNING OG UDVIKLING SKABER
MERE EKSPORT OG FASTHOLDER
INDUSTRIARBEJDSPLADSER
Danmark eksporterer hvert år for godt 1.000 mia.
kr. til andre lande i hele verden. Og i 2014 stod
eksportvirksomhederne for knap 700.000 danske
arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at danske
virksomheders produkter og services også i fremtiden efterspørges og eksporteres. Forskning og
udvikling af nye produkter og videreudvikling af eksisterende produkter øger dansk konkurrenceevne
og skaber efterspørgsel efter danske produkter og
services fra udlandet.
Et øget fradrag for forskning og udvikling vil øge
produktionen i danske virksomheder, fordi produktionen af et produkt ofte hænger sammen med den
bagvedliggende forsknings- og udviklingsproces.
Uden forskning i nye produkter ville der ikke være
meget industri tilbage i Danmark. Et ekstrafradrag
for forskning og udvikling vil derfor bidrage til at
fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser
i Danmark, da knap 60 pct. af de samlede private
forsknings- og udviklingsaktiviteter netop foregår
i industrivirksomheder. Derfor vil bedre vilkår for
forskning og udvikling skabe bedre vilkår for industrien.
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FINANSIERING AF VÆKSTREFORMEN I 2025
Mia. kr.
3
1 mia.

Øvrige
vækstinitiativer

2
1,5 mia.

Ekstrafradrag
for forskning
og udvikling

3 mia.

1

0,5 mia.
0

Ramme til
vækstreform
i Stol på
Danmark

Øget afskrivningsgrundlag for SMV'ers
investeringer i
maskiner og IT-udstyr

Udgifter

Indtægter
Kilde: Stol på Danmark

FINANSIERING AF
SOCIALDEMOKRATIETS VÆKSTREFORM

FINANSMINISTERIET:
SOCIALDEMOKRATIETS 2025-PLAN
ER FULDT FINANSIERET

Socialdemokratiet har fremlagt en fuldt finansieret
2025-plan, Stol på Danmark, hvor der blandt andet
er afsat 3 mia. kr. årligt til en vækstreform. Dermed
er udgifterne til Socialdemokratiets vækstreform
fuldt finansieret som en del af Socialdemokratiets
2025-plan.

Ifølge Finansministeriets egne beregninger er
Socialdemokratiets 2025-plan fuldt finansieret:
”Baseret på de oplyste forudsætninger indgår
der i 2025 finansiering for 40,5 mia. kr., mens
der tilsvarende foreslås prioriteringer for 40,5
mia. kr., jf. tabel 1. Virkningen på den strukturelle saldo i 2025 er således neutral”

De største udgifter til vækstreformen kommer fra
forslaget om det øgede fradrag for udgifter til forskning og udvikling, som koster 1,5 mia. kr., samt 0,5
mia. kr. til forslaget om et øget fradrag for små- og
mellemstore virksomheders investeringer i materiel. Alene forslaget om et øget fradrag for udgifter
til forskning og udvikling udgør således halvdelen
af udgifterne til Socialdemokratiets vækstreform.

Kilde: svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559
d. 21. sep. 2016.
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forslag vil altså komme alle danske virksomheder til
gavn, ligesom det vil have en positiv betydning for
mindre danske underleverandørers forsknings- og
udviklingsaktiviteter i alle brancher.

VÆKST DER VIRKER – SÅDAN SKABER VI
FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER
11 MÅLRETTEDE INITIATIVER

Danmark har en styrkeposition inden for flere af de
industrier, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter
er helt afgørende for at klare sig godt i den globale
økonomi. Det vil vi understøtte med en simpel og
administrativt enkel ordning, der er målrettet de
virksomheder, der gennem ny forskning og udvikling bidrager til øget vækst i Danmark.

Socialdemokratiet fremlægger en samlet vækstreform med 11 konkrete væksttiltag. Tiltagene
sikrer bedre rammevilkår for at drive og etablere
virksomhed i Danmark, øger investeringsniveauet
i danske virksomheder, tiltrækker udenlandske
investeringer og øger produktiviteten.

1

•

Øget fradrag for
forskning og udvikling
på 130 pct.
Socialdemokratiet vil sætte målrettet ind der, hvor
vi ved, at forbedrede rammevilkår vil medføre øget
vækst og skabe nye arbejdspladser.
Et øget fradrag for virksomhedernes udgifter til egen
forskning og udvikling vil hæve produktiviteten, øge
væksten i dansk økonomi og skabe danske arbejdspladser. En stor del af de danske produktionsarbejdspladser er afhængige af et fortsat højt niveau
af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ligeledes vil
det gavne serviceerhvervene, der har udgifter på
knap 16 mia. kr. i egen forskning og udvikling. Dette

2

Forhøjet afskrivningsgrundlag for små og
mellemstore virksomheders investeringer i
maskiner og IT-udstyr
For at danske små og mellemstore virksomheder
kan følge med i den stigende globalisering, er det
afgørende, at de investerer i ny teknologi og IT-udstyr. Virkeligheden er dog, at det i langt højere grad
er de store virksomheder, der foretager disse investeringer. Det er en bekymrende udvikling, som
vi skal tage hånd om, hvis de små og mellemstore
virksomheder også skal være klar til fremtiden.

SMV'ERNES INVESTERINGER SAKKER BAGUD
Industriens nettoinvesteringer pr . beskæftigede
fordelt på store og små virksomheder
Kr.
160.000

Afskrivningsregler kan fungere som et incitament
for virksomhedernes investeringer i ny teknologi
og IT-udstyr. Omvendt kan mindre virksomheder
være tilbageholdende med at investere, hvis det er
for omkostningstungt. Underinvestering i IT medfører tab af potentielle produktivitetsforbedringer.

100 ansatte
og derover

120.000

80.000

40.000
2000

Derfor er der behov for en gennemgang af de eksisterende afskrivningsregler, så det sikres, at reglerne er
tidssvarende og understøtter virksomheders løbende
investeringer i digitalisering. Det gælder særligt små
og mellemstore virksomheder, der er karakteriseret
ved at anvende IT i relativt mindre omfang.

Under
100 ansatte

2004

2008

Socialdemokratiet afsætter 1,5 mia. kr. til et
øget fradrag for udgifter til virksomheders
egen forskning og udvikling. Som
udgangspunkt skal fradraget udformes
således, at der gives et fradrag på 130 pct. i
alt til alle danske virksomheders egenudgifter
til forskning og udvikling, der foretages i
Danmark. Den konkrete model skal dog
undersøges og udformes i samarbejde med
eksperter og i dialog med erhvervslivet.

2012

Kilde: Danmarks Statistik, REGN2
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4

Fradrag for lønomkostninger ved udvidelse
af forretningsområde

Med en forhøjelse af afskrivningen vil det bedre
kunne betale sig for små og mellemstore virksomheder at investere i nye maskiner og IT-udstyr. En
konkret ny model for lempelsen skal afdækkes, så
små og mellemstore virksomheders produktivitet
øges. Det vil sætte gang i væksten og skabe nye
danske arbejdspladser.

•

Virksomheder kan ikke fradrage lønomkostninger
for medarbejdere, der arbejder med opkøb af
andre virksomheder eller på anden måde udvider
forretningen, på grund af en ændring i praksis i
SKAT. Det betyder, at udgifter til etablering og udvidelse af virksomheder ikke længere er fradragsberettigede.

Socialdemokratiet foreslår, at der afsættes
500 mio. kr. årligt til en lempelse af de
nuværende afskrivningsregler for små og
mellemstore virksomheders investeringer i
maskiner og IT-udstyr.

Vi skal ikke lave nye regler for danske virksomheder, der hæmmer deres muligheder for at vokse
sig større og skabe flere danske arbejdspladser.
Udover at det kan være vanskeligt og bureaukratisk
for virksomheder at afgøre, hvilke medarbejdere
og arbejdsopgaver der ikke længere er fradragsberettigede, kan det lægge en dæmper på danske
virksomheders mulighed for forretningsudvikling
og opkøb.

3

Skattefritagelse ved overdragelse til
erhvervsdrivende fond forankret i Danmark

I Danmark har vi en lang tradition med fondsejerskab, som er en særlig dansk måde at eje virksomhed på. Store verdenskendte danske virksomheder
som Carlsberg, Lego og Novo Nordisk er bare nogle
af de virksomheder, der i dag helt eller delvist ejes og
drives af en erhvervsdrivende fond. De virksomheder, der ejes af erhvervsdrivende fonde, har således
vist sig at være særdeles robuste – også i krisetider.
Det giver stabilitet og sikrer danske arbejdspladser.

Vi har lyttet til en række danske virksomheder, der
har gjort opmærksom på, at ændringen giver store

FORFEJLET SKAT PÅ VÆKST

For at gøre det mere attraktivt for virksomheder,
der står over for et generationsskifte at overdrage
deres virksomhed til en erhvervsdrivende fond,
vil Socialdemokratiet gøre succession til en erhvervsdrivende fond omkostningsfri. Det vil sige,
at erhvervsfonden i den forbindelse fritages fra at
betale overdragelsesafgift.

Ifølge både Dansk Industri og Dansk Erhverv
er afskaffelsen af fradraget en væksthæmmer.
De har om fjernelsen af fradraget udtalt, at:
”[Det er] en forfejlet skat på vækst, udvikling og
skabelsen af nye arbejdspladser”

For Socialdemokratiet er det samtidig afgørende,
at forslaget vil sikre dansk vækst og arbejdspladser. På den baggrund ønsker vi, at de foreslåede
lempelser for succession betinges af, at det af den
erhvervsdrivende fonds fundats fremgår, at fondens aktiviteter forbliver forankret i Danmark.

•

”De afledte virkninger kan være langt større end
den halve milliard, som man måske får ind. Min
bedste overbevisning er, at det tab, man får af de
afledte virkninger, kan være langt dyrere, end det
man kan hente ind på den korte bane”
Kent Damsgaard, Dansk Industri, Børsen 19. januar 2017

Socialdemokratiet foreslår, at overdragelse
af en virksomhed ved generationsskifte
til en erhvervsdrivende fond kan fritages
fra at betale overdragelsesafgift, såfremt
fonden forbliver forankret i Danmark. Der
skal derfor igangsættes en undersøgelse
af, hvordan en sådan ordning kan
udformes mest hensigtsmæssigt.

”Alle går og sukker efter vækst i disse år. Ved at
nægte fradrag for lønudgifter som virksomhederne har, når de udvider, bliver der groft sagt
lavet en skat på vækst”
Jacob Ravn, Dansk Erhverv 3. juni 2016
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Oprettelse af fast-trackordning til SKAT
ved udenlandske virksomheders
etablering i Danmark

udfordringer for dem, der ønsker at udvide forretningen.

•

5

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der
foretages en analyse af tilsvarende regler
i relevante nabolande med henblik på at
sikre, at reglerne ikke er hæmmende for
udvikling og vækst i danske virksomheder.

Når udenlandske virksomheder overvejer at etablere sig i Danmark, er det helt centralt for virksomhederne at have klarhed over, hvordan de vil blive
beskattet efter etablering. Skattereglerne er ofte
komplicerede og virksomhederne kan have behov
for en sikkerhed for den fremtidige beskatning,
som rådgivning fra revisorer eller advokater ikke
kan bibringe. Derfor er der etableret mulighed
for at få et bindende svar fra SKAT, men det har i
flere tilfælde vist sig, at der i principielle sager kan
være flere måneders ventetid. Det kan i værste
fald betyde, at virksomheden fravælger etablering
i Danmark.

Øget fradrag for investeringer i
iværksættervirksomheder

I Danmark har vi stærke vækstiværksættervirksomheder, der har behov for kapital for at løfte sig og
vækste yderligere. Ofte er det dog svært for iværksættervirksomhederne at tiltrække investeringer,
og vi vil derfor gøre det mere gunstigt for investorer at investere i iværksættervirksomheder.

•

Socialdemokratiet foreslår, at der
udarbejdes en model for gunstigere
skatteforhold for investorer, der investerer
penge i iværksættere. Konkret kan modellen
indeholde et fradrag for investeringer i
iværksættervirksomheder, som det bl.a. ses
i Storbritannien og Sverige.

6

Styrkelse af teknisk
forskning

•

8

Ansvarlig kapital til små og mellemstore
virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder har
ikke tilstrækkelig adgang til risikovillig kapital og
ansvarlig lånekapital. Det skyldes efterdønninger
af finanskrisen og må således betragtes som en
ekstraordinær markedssituation, der kræver, at
det politiske system understøtter mere smidig
kapitaladgang til de berørte virksomheder på ansvarlige betingelser.

Det er Socialdemokratiets ambition, at vi knytter
forskning og erhvervslivet tættere sammen ved
at styrke den tekniske forskning, der understøtter
udviklingen af produktion i Danmark. Det gælder
f.eks. forskning i ny og smartere produktion, digitalisering af processer, produkter, services og
materialer. Det vil gavne både forskningen, der kan
få adgang til den nyeste teknologi, og erhvervslivet, der kan få input til en styrket udvikling og
produktion. Den tekniske forskning udgør 15 pct.
af de samlede offentlige udgifter til forskning. Det
er Socialdemokratiets ambition, at den tekniske
forskning skal udgøre 20 pct. af de samlede offentlige forskningsudgifter.

•

Socialdemokratiet foreslår, at der
målrettet tilføres ressourcer til en mindre
enhed i SKAT, der skal stå til rådighed for
udenlandske virksomheder, der overvejer
at etablere sig i Danmark, så eventuelle
skattespørgsmål ikke står i vejen for
etableringen.

Det må ikke hæmme væksten og beskæftigelsen, at
det er for dyrt og besværligt for sunde virksomheder
at få adgang til den nødvendige kapital. Vækstfonden har – i samarbejde med private investorer og
pengeinstitutter – erfaring med at sikre finansiering
til danske virksomheder. Vi vil styrke Vækstfonden,
så danske små og mellemstore virksomheder kan
bekymre sig mindre om risiko- og kapitalklemmen
og i stedet fokusere på det, de er bedst til.

Socialdemokratiet foreslår at styrke den
tekniske forskning for at dansk erhvervsliv
i højere grad kan få input til udvikling og
produktion.

•
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Socialdemokratiet vil styrke Vækstfonden
med et kapitalindskud på 5 mia. kr. for
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ENERGITEKNOLOGI ER ET STORT EKSPORTMARKED FOR DANMARK
I 2015 udgjorde eksporten af energiteknologi
knap 71,4 mia. kr., eller godt en tiendedel af den
samlede danske vareeksport.

BANKERNES UDLÅN TIL DANSKE
VIRKSOMHEDER ER FORTSAT LAVE
Udlån til danske virksomheder
Mia. kr.
800

Dansk Industri har vurderet, at alene Parisaftalen
potentielt kan øge dansk eksport af grøn
teknologi med omkring 120 mia. kr. i 2030. Der er
altså et enormt potentiale derude, givet at
danske virksomheder fortsat er i front, når det
handler om at udvikle fremtidens løsninger.
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Danmarks eksportpotentiale som følge af
Parisaftalen, mia. kr.
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Kilde: Nationalbanken, http://nationalbanken.statistikbank.dk/902, DMUDL

at forbedre de små og mellemstore
virksomheders adgang til ny kapital,
som lige nu er begrænset af manglende
risikovillighed på de traditionelle
kapitalmarkeder. I den sammenhæng skal
Vækstfondens kreditvurdering styrkes,
så kreditvurderingen sker i samarbejde
med private investorer og den finansielle
sektor. Investeringerne skal tilfalde sunde
virksomheder, der kan skabe vækst og
arbejdspladser.

Kilde: DI

9

Afdække barrierer for lagring og
konvertering af energi

Danmark er i verdenseliten i forskning inden for
lagring og konvertering af energi, og vi har en lang
række virksomheder med betydelig ekspertise heri.
Hvis vi skal sikre omstillingen til vedvarende energi
både i Danmark og globalt, er det afgørende, at der
udvikles og forskes yderligere i lagringsteknologier.

•

13

Socialdemokratiet foreslår derfor
en national forskningssatsning
inden for energilagrings- og
energikonverteringsområdet. Programmet
foreslås samlet i et samarbejde mellem
førende nationale forskningsmiljøer på
området og danske virksomheder.

10

Opkvalificeringsreform:
Flere faglærte – nye arbejdspladser

Den globaliserede verden stiller nye krav til vores
virksomheder og særligt til personer uden uddannelse, der i langt højere grad skal efteruddannes
og opkvalificeres for at få de bedste muligheder for
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

nelse. Omvendt vil antallet af ufaglærte arbejdspladser mindskes, hvilket betyder, at en stor andel
af ufaglærte vil have svært ved at finde job. Den
ubalance på arbejdsmarkedet kan få stor betydning for samfundsøkonomien og den enkelte ufaglærte. Opkvalificering spiller i den sammenhæng
en helt central rolle.

Arbejdskraft med de rette kvalifikationer er endnu
mere afgørende nu end tidligere for erhvervslivets
konkurrenceevne og vækstmuligheder. I de kommende år står vi over for en massiv mangel på
faglært arbejdskraft. I 2025 vil vi mangle op mod
70.000 personer med en erhvervsfaglig uddan-

Socialdemokratiet foreslår en reform af opkvalificeringsindsatsen, der skal øge efteruddannelse og
sikre danske arbejdspladser:

1.

Øget kompensation til ledige
ufaglærte i uddannelse: 110 pct. af
dagpengesatsen
Kompensationen til ledige ufaglærte
og faglærte over 30 år med forældet
uddannelse øges i en tidsbegrænset
periode til maksimalt 110 pct. af
dagpengeniveauet, indtil puljen er brugt
op.

4.

Praktikpladser til alle
Arbejdsgivernes bidrag (AUB) justeres,
så virksomhedernes tilskyndelse til at
underskrive en uddannelsesaftale øges
markant, således at de virksomheder, der
i dag ikke opretter praktikpladser, betaler
mere. Samtidig skal samtlige udgifter til
elever på skoleophold dækkes af den
øgede betaling.

2.

Omlægning af voksen- og
efteruddannelsesindsatsen efter
virksomhedernes efterspørgsel
Voksen- og efteruddannelsessystemet skal
i højere grad indrettes, så det afspejler
virksomhedernes behov. Omlægningen
skal udformes i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter.

5.

3.

Ordblindescreening og afdækning af
manglende basale almene færdigheder
Der afsættes 50 mio. kr. over en fireårig
periode til fortsættelse og udvidelse af
screening og uddannelse af ansatte, der
er ordblinde eller mangler basale almene
færdigheder i virksomhederne. Dette
suppleres med obligatorisk screening
af ledige med færrest kompetencer i
forbindelse med første ledighedssamtale
hos a-kasse eller på jobcenter.

Styrkede erhvervsuddannelser
Annullering af regeringens besparelser
på erhvervsuddannelserne på godt 1
mia. kr. fra 2017 – 2019. Derudover
skal de 150 mio. kr. til øget kvalitet,
der er afsat af partierne bag
erhvervsuddannelsesreformen, bruges på
at indkøbe nyt udstyr på skolerne. Endelig
skal der oprettes en pulje på 150 mio. kr.
over en fireårig periode til forsøg med
campusmiljø, årlige studieture og fleksible
åbningstider.

Læs hele udspillet:
Socialdemokratiets opkvalificeringsudspil:
Flere faglærte – Nye Arbejdspladser
kortlink.dk/q4cu

14

Vækst der virker

11

Flaskehalsudspil:
Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

De sidste ti års reformer betyder, at dansk økonomi
ikke er udfordret af for få hænder på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken vokser med 170.000 personer frem mod 2025 i takt med, at vi bliver ældre og
har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.

De seneste års udvikling i beskæftigelsen peger på,
at vi bør udvise rettidig omhu, hvis vi skal forhindre, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet.
Derfor forslår Socialdemokratiet følgende initiativer, der skal modvirke flaskehalstendenser på
arbejdsmarked nu og her:

Men på den korte bane skal vi sørge for, at væksten
får ordentlig fat, og at vores virksomheder har den
kvalificerede arbejdskraft, de har behov for, så de
ikke taber ordrer på gulvet.

1. Bedre overgang mellem
uddannelse og arbejdsmarked
Gennemførsel af erhvervskandidatordningen
for næste studieår for udvalgte uddannelser,
hvor virksomheder oplever stigende
rekrutteringsudfordringer, samt undersøgelse
af om en model med faglig relevant arbejde i
en tidsbegrænset periode efter endt bachelor
med mulighed for delvis merit kan understøtte
bedre overgang mellem uddannelse og
arbejdsmarked.

med de rette kompetencer.
5. Fokus på opkvalificering hele livet - styrkelse
af voksenlærlingeordningen
Tre-årigt forsøg, hvor tilskuddet til arbejdsgivere,
som tager ufaglærte ledige, ledige med forældet
uddannelse og ufaglærte beskæftigede i
voksenlære, øges til 60 og 50 kr. pr. time. Som en
del af forsøget skal beskæftigede faglærte med
forældet uddannelse ligeledes have mulighed
for at komme i voksenlære.

2. Et nyt og mere
efterspørgselsdrevet VEU-system
Voksen- og efteruddannelsessystemet
omlægges, så indsatsen afspejler
virksomhedernes behov og bliver mere
fleksibel og efterspørgselsdrevet. Ændringerne
i VEU-systemet skal sammentænkes med
arbejdsmarkedets parter.

6. Oprettelse af dansk arbejdsformidling i EUlande efter højt kvalificeret arbejdskraft for
brancher med meget lav ledighed
Den offentlige arbejdsformidling skal i det
omfang, der er behov for det og for brancher
med særlige flaskehalsudfordringer, organisere
midlertidige jobcentre i lande som Spanien,
Italien og Frankrig for at tiltrække højt kvalificeret
arbejdskraft til Danmark til virksomheder, der
har svært ved at besætte ledige stillinger.

3. Regler skal ikke stå i vejen
for lediges opkvalificering
Undersøgelse af, hvordan vi kan forenkle
beskæftigelsesindsatsen og adgangen til
opkvalificering. Det skal gøres enklere og
mindre regeltungt for arbejdsløse at få
relevant opkvalificering eller tage et job.

7. Jobcentrene skal tættere på virksomhederne
Jobcentrene skal målrette ressourcerne, så
indsatsen fokuseres på en tæt kontakt med
virksomhederne, så flere ledige kan få en
virksomhedsrettet indsats og få formidlet
konkrete jobmuligheder.

4. Fast-track-ordning i
efteruddannelsessystemet for ledige
ufaglærte og faglærte
Oprettelse af fast-track-ordning inden for
de områder, hvor vi ved, at virksomhederne
kommer til at mangle faglært arbejdskraft

Læs hele udspillet:
Socialdemokratiets flaskehalsudspil:
Flere medarbejdere til et Danmark i vækst
kortlink.dk/q4cv
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