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Vækstplan 2025
Det kræver reformer i Danmark
at komme helt ud af krisen
Skiftende økonomer og politikere har erklæret, at
Danmark er ude af krisen. Alligevel slipper den økonomiske krise, der startede for over syv år siden, ikke taget i Danmark. De seneste år har der været en opgang
i beskæftigelsen, og ledigheden er reduceret fra 6 pct.
i 2010 til ca. 4 pct. i sommeren 2016. Det er tegn på, at
det går bedre med dansk økonomi.

velfærdsøkonomi. Hvis ikke det lykkes at vende udviklingen, er konsekvenserne altså tydelige: Stagnerende
velstand, underinvestering i fremtiden og nulvækst
i velfærden. Det kan på sigt betyde, at eksempelvis
nye behandlingsformer til syge, der tilbydes i vores
nabolande, ikke kan tilbydes i det offentlige danske
sundhedsvæsen.

Alligevel oplever Danmark ikke en tilstrækkelig fremgang i væksten, og dansk økonomi er endnu ikke på
niveauet fra før krisen, jf. figur 1. At det ikke for alvor er
lykkedes Danmark at ryste krisen af sig, er et tegn på,
at der er fundamentale problemer i dansk økonomi.
Den tydeligste indikator er, at væksten efter krisen har
været svag sammenlignet med andre lande.

Den lave danske vækst er ikke et nyt fænomen. Danmark placerer sig i bund-fem over lande i OECD med
den laveste gennemsnitlige årlige vækst siden 2000
– i gruppe med Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, jf. figur 2.

Fortsat vækst er en forudsætning for at sikre job til
kommende generationer og høj velstand i international sammenhæng. Samtidigt er fortsat vækst en forudsætning for at opretholde og udvikle den danske

Figur 1 BNP vækst 2007-2016, (Indeks 2007 = 100)
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Figur 2 Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. indbygger - Bund 5 i OECD i årene 2000-2014, pct.
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Landbrug & Fødevarer pba. OECD Economic Outlook no. 98 og Verdensbanken World Development Indicators.

Og det ser ikke meget bedre ud i fremtiden. OECD forventer, at Danmark frem mod 2025 vil have den sjette
laveste vækst blandt OECD-landene, jf. figur 3. Men i
lyset af de seneste å rs lave vækst og begyndende
flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet er det uklart,
om Danmark kan levere selv en fremtidig

gennemsnitlig vækst i BNP pr. indbygger på bare 1,5
pct. uden yderligere reformer. I de seneste mange
år har OECD og Finansministeriet løbende måttet
foretage skuffende nedjusteringer af deres vækstprognoser for dansk økonomi.

Figur 3 Gennemsnitlig potentiel årlig vækst i BNP pr. indbygger, OECD bund 6 i årene 2015-2025, pct.
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Landbrug & Fødevarer pba. OECD Economic Outlook no. 95 - Long term baseline projections.
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Væksten kan også fremover udeblive eller blive lavere
end forventet. Frem mod 2020 er det økonomiske råderum fuldt disponeret inden for de forventede økonomiske rammer. Hvis der skal investeres mere, eller
hvis væksten bliver lavere end forventet, vil det være
ensbetydende med enten underskud på de offentlige
budgetter, øgede skatter eller forringelser i det offentlige serviceniveau.
Ledigheden er på vej mod sit strukturelle niveau. Frem
mod slutningen af 2016 forventer Finansministeriet,
at der kun vil være en konjunkturbetinget ledighed
svarende til 0,5 pct. af arbejdsstyrken – det såkaldte
ledighedsgab.1
Den forventede stigning i beskæftigelsen, der er indregnet i regeringens konvergensprogram for 2016,
skal derfor primært drives af vækst i arbejdsstyrken.
Ifølge konvergensprogrammet skal den private beskæftigelse øges med 182.000 personer i perioden
2016-2025. Ambitionen står i stærk kontrast til udviklingen de foregående ti år fra 2006-2015, hvor den
private beskæftigelse faldt med 10.000 personer, jf.
figur 4.

Med en uændret økonomisk politik vil udgifter til
bl.a. ældre og flygtninge sluge hele det finanspolitiske
råderum frem til 2025. Fra 2020 til 2025 mere end
fordobles det demografisk betingede pres på de offentlige udgifter fra en stigning svarende til årligt 0,5
pct. i offentligt forbrug fra 2015 til 2020 til 1,3 pct. fra
2020 til 2025. Det reelle alternativ til reformsporet er
derfor stigende offentlig gæld, højere skattetryk eller
potentiel beskæring i velfærdsamfundet. Det er vel at
mærke uden, at der afsættes midler til løft af produktivitet og investeringer i den private sektor.
I Landbrug & Fødevarer synes vi, at valget er enkelt.
Reformsporet er den eneste tilgang, der muliggør markante investeringer i fremme af produktivitet og konkurrenceevne i den private sektor og en udgiftsvækst i
det offentlige svarende til det demografiske pres.
Til at vise vejen ud af fortsat lav vækst præsenterer
Landbrug & Fødevarer en fuldt finansieret 2025-plan,
der vil styrke væksten i de virksomheder, som kan bidrage til at finansiere den danske velfærdsøkonomi og
fremtidssikre jobskabelse og velstand.

Figur 4 Vækst i privat og offentlig beskæftigelse
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Landbrug & Fødevarer pba. macrobonds og erstat med Konvergensprogrammet (2016)

Ledighedsgabet er et mål for presset på arbejdsmarkedet og måler forskellen mellem den faktiske ledighed og det estimerede (strukturelle)
ledighedsniveau, som er foreneligt med en stabil løn- og prisudvikling på 2-3 års sigt.
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Der skal skabes vækst i de virksomheder,
som kan bidrage til at finansiere den danske
velfærdsøkonomi.
Eksportvirksomheder er udsat for hård international
konkurrence og driver produktiviteten. Skal der skabes flere private job, kræver det gode rammevilkår set
i et internationalt perspektiv. Gunstige vilkår for forskning, udvikling og produktion påvirker i stigende grad,
hvor man vælger at investere og producere.
Mange private job er eksportafhængige og dermed
afhængige af en stærk national konkurrenceevne,
også på virksomheders rammevilkår. Ud af 613.000
eksportafhængige job i Danmark står fødevareklyngen for 18 pct., industrien 33 pct. og handel og transport 30 pct., jf. figur 5. De mange job og det afledte
bidrag til samfundet er en af forudsætningerne for, at
vi kan have et udbygget velfærdssamfund.

Figur 5 Eksportafhængige job i udvalgte sektorer
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Beregningerne er foretaget ved hjælp af en input-output model, hvor produktionen er opdelt i 117 sektorer. Landbrug & Fødevarer definerer fødevareklyngen,
ved otte af disse: landbrug og gartneri, fiskeri, slagterier, fiskeindustri, mejerier, bagerier og brødfabrikker, anden fødevareindustri samt drikkevareindustri.
Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Der er mange job og penge på spil for Danmark. At en
virksomhed er i Danmark, er på ingen måde naturgivent. Virksomheder med udenlandsk ejerskab udgør
kun ca. én procent af det samlede antal virksomheder i Danmark, men står for 20 pct. af alle private job
i Danmark og en endnu større del af omsætningen . 2
Samtidig har de største danske virksomheder hovedparten af deres ansatte uden for landets grænse. Der
er med andre ord rigtig mange virksomheder, som kan
vælge at producere varer og tjenester på eksisterende arbejdsplader uden for Danmarks grænser, hvis de
danske produktionsvilkår bliver dårligere eller ikke forbedres i takt med vilkårene i udlandet.
Forskelle i rammevilkår, herunder skattevilkår, er blevet mere afgørende for, hvor virksomheder placerer
investeringer og produktion. En nedsættelse af selskabsskatten sænker virksomhedernes kapitalomkostninger, øger den investerende kapital og øger
produktionen. For at øge produktiviteten er selskabsskatten derfor et effektivt redskab. Det er mange af
vores nabolande også blevet opmærksomme på, og
der er klare indikationer på, at effekten af skat på investeringer er vokset over tid. Primært som resultat af
internationalisering af kapitalmarkederne, et mere aktivt marked for direkte investeringer mellem landene,
samt at varemarkederne er blevet mere globale.
En prioritering af den private sektors konkurrenceevne og særligt eksporterende virksomheder kan
bidrage til mere vækst i Danmark og en mere balanceret vækst i hele Danmark. Den fremgang, der har
været i den danske økonomi siden 2010, har primært
fundet sted omkring de største byer, men mange af
Danmarks eksportvirksomheder er spredt betydeligt
mere. Fremgangen har haft en skæv geografisk fordeling. Det er særligt de store byområder, der har oplevet den økonomiske fremgang. Blandt de ti kommuner, der har oplevet størst vækst i beskæftigelsen (4-8
pct.), er ni fra Københavnsområdet (Billund kommer
på en ottende-plads).
Blandt de ti kommuner, der har oplevet lavest beskæftigelsesvækst, er ø-kommuner som Lolland, Langeland
og Læsø samt større landkommuner som Sønderborg
og Ringkøbing-Skjern. Kerteminde er i bunden og har
tabt 25 pct. af beskæftigelsen på de syv år, jf. figur 6.

2

8

Copenhagen Economics pba. af Expedian data.

VEJEN UD AF VÆKSTKRISEN
LANDBRUG & FØDEVARERS 2025-PLAN
AUGUST 2016

Mange af Danmarks produktionsvirksomheder – som
er grundlaget for eksporten – er placeret mere spredt
i Danmark. Blandt de ti kommuner med højest andel
produktionsjob ligger flere i trekantsområdet, og kun
én (Gladsaxe) er i Københavnsområdet. En fortsat afvandring fra disse områder i forhold til arbejdsstyrke
og job kan blive en udfordring i forhold til rekruttering
af arbejdskraft.

Figur 6 Udvikling i beskæftigelse 2008-2014 og andel produktionsjob i 2014

Note:
Kilde:

Andel produktionsjob er taget af beskæftigede i alt. Definitionen af produktionsvirksomheder omfatter bl.a. fødevare, -drikke,
og tobaksindustri, tekstil og læderindustri, medicinalindustri og metalindustri opgjort på NACE-koder.
Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik.

De fire største direkte vækstbremser for
danske virksomheder
På baggrund af Danmarks udfordringer ser Landbrug
& Fødevarer fire centrale forhindringer for øget vækst:
Mismatch og kvalitetsproblemer i uddannelsessektor
Flaskehalse på arbejdsmarkedet har synliggjort, at
det danske uddannelsessystem ikke er godt nok til at
levere de kompetencer, som det private arbejdsmarked efterspørger, og som er en forudsætning for øget
vækst. Manglen på kvalificeret arbejdskraft vil blive
mere udtalt i de kommende 5-10 år,

stadig flere til at gennemføre stadig længere uddannelser snarere end at være fokuseret på, hvor jobmulighederne er. Der vil være betydelige gevinster ved,
at flere vælger kortere og mellemlange uddannelser
målrettet den private sektor, som ofte har et højere
samfundsøkonomisk afkast, end lange videregående
uddannelser rettet mod den offentlige sektor. Og at
flere vælger lange videregående uddannelser efter de
fremtidige beskæftigelsesmuligheder

Det danske system har været for fokuseret på at få
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Problemerne kan i betydelig grad henføres til to
faktorer:
•

Et finansieringssystem, som i for høj grad præmierer optag på studier og beståelse af eksaminer 		
snarere end relevans og kvalitet af gennem-		
førte uddannelser.

•

En høj SU i forhold til alle andre sammenlignelige
lande, som kombineret med lempelige dagpenge
regler og et progressivt skattesystem.

Mangel på vækst og innovation særligt i
mindre virksomheder
Internationale sammenligninger viser, at Danmark er
relativt dårlig til at udvikle nye virksomheder med høj
vækst. Det koster på væksten, fordi netop underskoven af virksomheder både er vigtig for udvikling af nye
produkter og processer – og dermed højere produktivitet. Samtidigt står nye virksomheder for meget af
jobskabelsen.

Høje produktionsomkostninger for
internationalt konkurrenceudsatte erhverv
Det er afgørende, at virksomheder, som producerer
under hård international konkurrence, kan købe varer
og serviceydelser fra danske virksomheder på vilkår,
som understøtter deres konkurrenceevne. For eksempel køber den samlede landbrugs- og industrisektor
varer og tjenester fra danske servicevirksomheder for
omtrent 195 mia. kr. om året. På i hvert fald tre områder vurderes der her at være potentiale for reduktioner i omkostninger for den konkurrenceudsatte
sektor.
•

Den grønne omstilling: Danmark har et højt ambitionsniveau for omstilling til en mere grøn bæredygtig økonomi. Det indebærer støtte til udbygning af vedvarende energi i forsyningssektoren og
forskellige tiltag til at reducere drivhusgasser og
andre miljøbelastninger gennem afgifter og anden regulering. Men den grønne omstilling indebærer også en risiko for at flytte job og produktion ud af landet snarere end at bidrage til at løse
globale problemer. Det skal håndteres i forbindelse med EU og interne danske forhandlinger om
implementering af EU’s 2030-klimamål.

•

Forsyningssektor: Danmark har en velfungerende
transport- og forsyningssektor (produktion og distribution af el, fjernvarme og vand), men en række studier viser, at den kan gøres mere effektiv og
innovativ til gavn for både kunder og udvikling af
erhvervspotentialer.

•

Danske særregler: Danske virksomheder er fortsat
underlagt en række særegne danske produktionsrelaterede begrænsninger, afgifter og administrative byrder, der belaster konkurrenceevnen.

Særligt tre faktorer vurderes at have bremset vækst
og innovation – herunder i de mindre virksomheder:
•

10

Mangel på kapital. Beskatning af entreprenører er
betydelig højere i Danmark end i andre sammenlignelige lande. Det bremser vækst og innovation,
fordi der investeres mindre i nye virksomheder.

•

Samtidig er pensionsformuer kun i begrænset
omfang tilgængelige for finansiering af mindre
virksomheder.

•

Manglende generationsskifte. Omsætningen af
små og mellemstore virksomheder er lav og må
øges, hvis ikke en væsentlig del af virksomheder
skal udgå af Danmarks produktion.

•

I international sammenhæng har Danmark et højt
offentligt forskningsniveau, men en prioritering
som er skæv i forhold til den private sektor. Og
samarbejde mellem virksomhederne og de offentlige videninstitutioner halter bagefter.
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Mangel på arbejdskraft
Både på kort og mellemlang sigt vil der mangle arbejdskraft, og især kvalificeret arbejdskraft, på det private arbejdsmarked. Det er særligt et problem uden
for de større byer, hvor produktionsvirksomhederne
ofte ligger. Der er derfor behov for at øge arbejdsudbuddet, både så flere uden for arbejdsmarkedet kommer ind, og så de, der er på arbejdsmarkedet, arbejder
mere.
Historisk set har overgangen til beskæftigelse for
flygtninge været for langsom og for utilstrækkelig.
Efter fem års ophold er beskæftigelsesfrekvensen for
flygtninge og familiesammenførte kun ca. halvt så høj
som for borgere med dansk oprindelse i tilsvarende
aldersgrupper. Samtidig har Danmark kun i begrænset omfang været i stand til at tiltrække og fastholde
kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, herunder til at
kompensere for mangler i det danske uddannelsessystem som beskrevet ovenfor.
Der er tre faktorer, der skal forbedres for at opnå bedre resultater:
•

Arbejdsudbuddet skal øges. Der er brug for, at alle
arbejder mere, og at der frigives arbejdskraft til
den private sektor.

•

Forskerordningen og jobkortordningen skal være
mere effektive instrumenter til at tiltrække kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft

•

Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigt ind
på arbejdsmarkedet. Det sker kun ved at lave markant om i den nuværende beskæftigelsesstrategi
og lukke udlændinge ind på arbejdsmarkedet.
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Vækstplan 2025
Landbrug & Fødevarer foreslår en vækstplan
bestående af 35 initiativer, som styrker væksten i
Danmark. Vores 2025-plan løfter dansk BNP med
årligt ca. 70 mia. kr., når den er fuldt indfaset og giver

mulighed for skabelse af omtrent 105.000 flere job i
den private sektor. Den er fuldt finansieret og sikrer en
rimelig balance mellem fordeling og vækst, jf. figur 7.

Figur 7 Landbrug & Fødevarers 2025-plan
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Aktieindkomstskat nedsat
med 12 pct. point
Fleksibel placering af
større pensionsopsparinger
i start-ups
Øget strategisk forskning
Selskabsskat nedsat fra 22
til 20 pct.
Negativ skat ved afskrivninger i opstartsperioden
Afskaffelse af bo- og
gaveafgiften ved virksomhedsoverdragelse
Succession for mikrovirksomheder
Modernisering af virksomhedsskatteordningen

•
•

Afskaffelse af PSO
Effektivisering af forsyningssektoren
Nedsættelse af
produktionsafgifter
Afskaffelse af skat på
produktionsjord
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Mismatch i
uddannelsessystemet
Planen for genopretning af offentlig økonomi og velstand i Danmark er baseret på privat jobvækst. Én af
hovedudfordringerne er, at det nuværende uddannelsessystem kun i ringe grad understøtter behovet for
kvalificeret dansk arbejdskraft.

elever fravælger erhvervsuddannelserne. Hvor 30 pct.
af alle 20-24-årige i 1991 havde fuldført en erhvervsuddannelse, er det i dag kun 15 pct., dertil er frafaldsprocenterne under uddannelserne i Danmark fortsat
meget høje.

Uden reformer er et realistisk fremadrettet scenarie,
at Danmark i 2030 vil mangle 92.000 erhvervsfaglige
– primært i byggeriet og i jern og metal – og 50.000
med korte videregående uddannelser, jf. figur 8. Samtidig vil der være et overskud på 52.000 personer med
lange videregående uddannelser – primært samfundsvidenskab og humaniora.

Det grundlæggende problem er, at det danske uddannelsessystem over en længere årrække ikke har formået at prioritere de studieretninger, hvor der er gode
jobmuligheder og høj produktivitet. Set over længere
perioder har fx humanistiske kandidater haft klart den
højeste arbejdsløshed - som er næsten dobbelt så høj
som for tekniskvidenskabeligt uddannede.

De dystre fremtidsudsigter afspejler, at der allerede i
dag er betydelige udfordringer fx for erhvervsuddannelserne. Tilgangen er faldet drastisk, og de stærke
Figur 8 Forskel mellem udbud og efterspørgsel på uddannelser frem mod 2030
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Finansministeriets forventning til den strukturelle ledighed på 2,7pct. er inkluderet i alle uddannelsesgrupper.
Copenhagen Economics på baggrund af data fra DEA og AE samt 2030-scenariet i Finansministeriets opdaterede 2020-forløb.
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Figur 9 Gennemsnitlig sæsonkorrigeret bruttoledighed opdelt i grupper 2006-2016, pct.
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Samtidig har uddannelsessystemet dirigeret relativt
flere over på humaniora end på nogen anden uddannelsesretning. Antallet af dimittender er steget med
287 procent på humaniora mod fx 160 procent på
naturvidenskab, jf. figur 10. Stigningen på humaniora

kommer primært fra kommunikation, kunsthistorie, litteraturhistorie, filmvidenskab og filosofi. Det er studier,
hvor dimittender oftere er arbejdsløse end dem fra de
øvrige humanistiske uddannelser.

Figur 10 Vækst i antal dimittender fra kandidatuddannelser 1991-2011, pct.
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En reform af uddannelsessystemet skal baseres på, at
det ikke er længden, men relevans af uddannelse, der
giver samfundsværdi. Der er ikke en simpel sammen-

hæng mellem længden af uddannelse og den samfundsøkonomiske gevinst ved uddannelse, jf. figur 11.

Figur 11 Samfundsøkonomisk livsværditilvækst ved forskellige uddannelser, mio. kr.

28,4

Civilingeniører
23,2

Maskinmestre
Maskinteknikere

17,5

Mekanikere, operatører

17,4
17,4

Humanistiske kandidater
14,4

Laboranter

12,9

Kokke, tjenere
Ufaglært

8,4
0

Note:
Kilde:

5

20

25

Lang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

30

Den samfundsøkonomiske livsværditilvækst udgøres af lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen 		
virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger.
Copenhagen Economics pba. AE (2015): Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet.

Lave boglige præstationer i folkeskolen for en ganske
stor gruppe af elever udhuler værdien af erhvervsuddannelserne og skaber betydelige, efterfølgende
problemer for disse elever på arbejdsmarkedet, mest
udtalt for drenge med indvandrerbaggrund.

16

15

Mellemlang videregående uddannelse

En vigtig del af forklaringen på, at mange virksomheder peger på mangel af kvalificerede elever som en
bremse for oprettelse af praktikpladser, er formentlig
også lave færdigheder ved afgang fra folkeskolen . 3
På landsplan fik 30 pct. af eleverne i folkeskolen i 2015
karakteren 4 eller en endnu lavere karakter i nøglefaget matematik. Udfordringen er markant størst for
drenge med indvandrerbaggrund. Deres gennemsnit
ved afgangsprøver i 9. klasse er kun på 4,5 - markant
lavere end for andre elever.

3

10

Erhversuddannelse

DEA (2014): Praktikpladsudfordringen.
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Færdighederne blandt danske 16-24-årige er fx betydeligt lavere end i sammenlignelige lande og ligger
under OECD-gennemsnittet, jf. figur 12.

Figur 12 Færdigheder blandt 16-24 årige
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Gennemsnit af testresultater inden for læsning, regning og it-færdigheder. Data er indsamlet i 2011-2012. Forskellene mellem Danmark, 		
OECD og Tyskland er ikke statistisk signifikante, mens Sverige, Holland og Finland klarer sig signifikant bedre.
Copenhagen Economics baseret på Produktivitetskommissionen.

Hoveddrivere af mismatch
problemerne:
Finansieringssystemet har et
betydeligt ansvar
Systemet præmierer produktion af dimittender og ikke
efterspørgsel og kvalitet. Sænkning af beståelsesgrænser er et af mange problemer med at tildele midler til
uddannelse efter hvor mange elever, der består eksaminer. De enkelte institutioner har en betydelig rolle både
i at fastsætte beståelseskrav og faktisk beståelse. Samtidig gælder, at frafald betyder tab af støtte. Det giver uddannelsesinstitutionerne en økonomisk tilskyndelse til
at sænke det faglige niveau, og tilskyndelsen bliver kun
større i takt med, at flere svage elever påbegynder fx en
gymnasial uddannelse.
Taxametersystemet har medvirket til, at antallet af
forskellige universitetsuddannelser er næsten fordoblet
siden år 2000, så der i dag findes lidt over 200
bacheloruddannelser på universitetsniveau. Det har
også medvirket til, at antallet af uddannelser uden

nogen nødvendig sammenhæng med behov fra arbejdsmarkedet og antallet af tværfaglige uddannelser
er steget. Desuden er optaget på nogle studier øget
markant til trods for ugunstige beskæftigelsesmuligheder.
En række uddannelser er nu omfattet af en såkaldt dimensioneringsmodel. I modellen indføres et loft over
optaget på uddannelser, hvorfra dimittenderne historisk
har haft en systematisk og markant overledighed målt
i forhold til øvrige dimittender fra andre videregående
uddannelser. Samlet flytter dimensioneringsmodellen
kun på 5 pct. af det årlige studieoptag i Danmark, hvilket ikke er ambitiøst nok.
Modellen har bidraget positivt til bedre samlet styring
og koordinering af det videregående uddannelsesudbud på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor kun ca.
16 pct. af uddannelserne historisk har været dimensioneret fx medicin, biomekanik og tandlægestudiet.
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Et stærkt progressivt skattesystem kombineret med høj SU svækker studerendes fokus
på erhvervsmuligheder

skattesystemet dæmper tilskyndelsen til tage den uddannelse, som arbejdsmarkedet efterspørger. Resultatet er, at studerende i meget begrænset omfang vælger
studie på baggrund af arbejdsmarkedssituationen. Kun
6 pct. af danske nystartede studerende vælger primært
på baggrund af løn og jobmuligheder – i Tyskland er det
tilsvarende tal eksempelvis 27 pct. 4

Et progressivt skattesystem mindsker incitamentet til
at tage højproduktive uddannelser som fx civilingeniør
og maskinmester. En betydelig del af merafkastet ved
højere uddannelser inddrages således af det offentlige
via skattebetalinger.
Pointen er ikke, at humanistiske uddannelser er værdiløse. Pointen er, at skattesystemet inddrager meget af
den gevinst, der skabes samfundsmæssigt ved at tage
en uddannelse, som arbejdsmarkedet efterspørger og
svækker motivation til at tage uddannelse med gunstige job- og lønudsigter.
Samtidig har Danmark det mest generøse SU-system i
verden. Stipendier til studerende udgør mere end 0,5
pct. af BNP, hvor det i Finland – det næstmest generøse land – kun er godt 0,3 pct. jf. figur 13.
Den samlede effekt er, at SU gør det relativt mere attraktivt at tage en lang uddannelse i Danmark, mens

Figur 13 Uddannelsesstøtte til videregående uddannelser som andel af BNP, pct.
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Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt nystartede studerende. Figuren viser andelen af de adspurgte, som har svaret, at deres 		
studievalg blev truffet på baggrund af ”lav arbejdsløshed” eller ”mulighed for høj indkomst”
Copenhagen Economics baseret på spørgeskemaundersøgelse fra DEA (2013) Motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende

DEA (2013): Motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende.
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Det danske uddannelsessystem fejler markant i forhold
til at matche det behov, som Danmark står overfor i de
kommende år - ikke mindst udbygningen af beskæftigelsen i den private og internationalt konkurrenceudsatte sektor.
Svaret må være en reform af uddannelsessystemet,
som fører til en markant styrkelse af de erhvervsrettede
uddannelser. I forhold til uddannelsesmønsteret i dag
svarer det til, at der skal flyttes over 200.000 personer
over mod sådanne områder samlet over de næste 15
år. Det skal ikke mindst sikres ved, at de erhvervsfaglige
uddannelser skal gøres mere attraktive gennem tilførelse af flere midler og ved, at langt færre går fra folkeskole
til erhvervsskolerne med for svage faglige kompetencer.
Det vil samtidig være en massiv socialpolitisk gevinst for
Danmark, ikke mindst for en stor gruppe af elever med
anden etnisk baggrund end dansk. Reformer af SUsystem skal fremme incitamenterne for at tage uddannelser med gode beskæftigelsesudsigter.

Landbrug & Fødevarer foreslår:
Bedre uddannelsesmatch
Gruppen af akademikere, der enten er arbejdsløse eller
i ufaglært beskæftigelse, vil vokse i fremtiden. Der bør i
forbindelse med finansieringsreformen af de videregående uddannelser indføres en dimensionering af langt
flere mellemlange og lange videregående uddannelser,
så der ikke produceres kandidater, der ikke efterspørges
i erhvervslivet. I samarbejde med erhvervslivet bør staten dimensionere uddannelserne, så optaget kommer
til at afhænge af fagets ledighed, arbejdsmarkedets
behov og brug af de opnåede kompetencer efter endt
uddannelse

Bedre regional balance i uddannelserne
For de korte og mellemlange videregående uddannelser skal en strammere dimensionering desuden understøtte en bedre regional balance, således at uddannelserne i højere grad er placeret, der hvor efterspørgslen
fra arbejdsmarkedet er, uden dog at gå på kompromis
med kvaliteten af uddannelserne.

Pulje til efter- og videreuddannelse
Optaget på erhvervsfaglige og korte videregående
uddannelser bør øges for at imødegå den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her er betydelige velstandseffekter, da mange personer flyttes fra
arbejdsløshed (eller ufaglært job) til efterspurgt faglært
job. Der afsættes 500 mio. kr. hertil.

Flere praktikpladser og mindre skolepraktik
Der er behov for flere praktikpladser og erfaringen viser,
at elever i skolepraktik har vanskeligt ved at finde beskæftigelse efter endt uddannelse. Med trepartsaftalen
om tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser er virksomhedernes økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser styrket.
Men der er fortsat behov for en holdbar finansiering
af skolepraktikken, der sikrer de rigtige incitamenter til
at oprette praktikpladser i virksomhederne. Landbrug
& Fødevarer foreslår, at skolepraktikken udskilles som
en særskilt ordning i AUB, der entydigt finansieres af de
brancher og virksomheder, der anvender skolepraktik.

Afskaffelse af SU på kandidatuddannelserne
Det danske SU-system er verdens mest gavmilde. For
at gøre det mere attraktivt at afslutte sin uddannelse til
normeret tid og vælge en uddannelse inden for et fag
med perspektiv for beskæftigelse, omlægges SU-stipendiet til lån på kandidatuddannelserne. Den studerende
vil derved bevare det samme månedlige rådighedsbeløb. De kandidatstuderende vil samtidig få en væsentlig del af gevinsten ved en lempelse af topskatten. Besparelserne fra SU’en målrettes et løft i den strategiske
forskning.

Afskaffelse af dimittenddagpenge
Det danske dagpengesystem er i international sammenhæng meget gavmildt overfor nyuddannede, der
på dag ét efter studiets ophør kan gå fra SU på 5.941 kr.
pr. måned til dimittendsats for dagpenge på 14.863 kr. i
gennemsnit om måneden. For at motivere nyuddannede til at søge job så bredt geografisk og fagligt som muligt foreslås dagpengeretten for nyuddannede afskaffet.
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Mangel på vækst og innovation
særligt i mindre virksomheder
Danmark har få iværksættervirksomheder sammenlignet med resten af Skandinavien.
I 2013 havde Sverige over dobbelt så mange iværksættere pr. 1.000 personer i alderen 15-64 år som Danmark, mens Norge havde godt tre gange så mange.
Modsat Danmark har både Sverige og Norge siden
2001 oplevet en stigning i antal iværksættere,5 jf. figur
14. Antallet af danske virksomheder, der formår at vokse sig til vækstvirksomheder og få mindst 10 ansatte,
ligger også under niveauet i både Sverige og Norge.

Manglen på vækst hænger også sammen med det lave
niveau for investeringerne. Erhvervsinvesteringerne er
faldet kraftigt siden krisen. Siden 2009 har nettoerhvervsinvesteringerne i Danmark været negative, dvs.
at kapitalapparatet gradvist er faldet, og at der ikke er
reinvesteret nok til at kunne opretholde det eksisterende produktionsgrundlag.

Figur 14 Antal iværksættervirksomheder pr. 1.000 personer i alderen 15-64 år
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Copenhagen Economics (2016) Gevinster for Danmark ved reduktion i barrierer for børsnoteringer og øvrig risikovillig kapital.

Redegørelsen om vækst og konkurrenceevne (2016)
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Det danske uddannelsessystem fejler markant i forhold
til at matche det behov, som Danmark står overfor i de
kommende år - ikke mindst udbygningen af beskæftigelsen i den private og internationalt konkurrenceudsatte sektor.
Svaret må være en reform af uddannelsessystemet,
som fører til en markant styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser. I forhold til uddannelsesmønsteret
i dag svarer det til, at der skal flyttes over 200.000
personer over mod sådanne områder samlet over de
næste 15 år. Det skal ikke mindst sikres ved, at de erhvervsfaglige uddannelser skal gøres mere attraktive
gennem tilførelse af flere midler og ved, at langt færre
går fra folkeskole til erhvervsskolerne med for svage
faglige kompetencer. Det vil samtidig være en massiv socialpolitisk gevinst for Danmark, ikke mindst for
en stor gruppe af elever med anden etnisk baggrund
end dansk. Reformer af SU-system skal fremme incitamenterne for at tage uddannelser med gode beskæftigelsesudsigter.

Landbrug & Fødevarer foreslår:
Bedre uddannelsesmatch
Gruppen af akademikere der enten er arbejdsløse eller
i ufaglært beskæftigelse vil vokse i fremtiden. Der bør
i forbindelse med finansieringsreformen af de videregående uddannelser indføres en dimensionering af
langt flere mellemlange og lange videregående uddannelser, så der ikke produceres kandidater, der ikke efterspørges i erhvervslivet. I samarbejde med erhvervslivet
bør staten dimensionere uddannelserne, så optaget
kommer til at afhænge af fagets ledighed, arbejdsmarkedets behov og brug af de opnåede kompetencer efter
endt uddannelse
For de korte og mellemlange videregående uddannelser skal en strammere dimensionering desuden understøtte en bedre regional balance, således at uddannelserne i højere grad er placeret, der hvor efterspørgslen
fra arbejdsmarkedet er, uden dog at gå på kompromis
med kvaliteten af uddannelserne.

Pulje til efter- og videreuddannelse
Optaget på erhvervsfaglige og korte videregående
uddannelser bør øges for at imødegå den kommende
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her er betydelige
velstandseffekter, da mange personer flyttes fra arbejdsløshed (eller ufaglært job) til efterspurgt faglært job.
Der afsættes 500 mio. kr. hertil.

Flere praktikpladser og mindre skolepraktik
er er behov for flere praktikpladser og erfaringen viser,
at elever i skolepraktik har vanskeligt ved at finde
beskæftigelse efter endt uddannelse. Med trepartsaftalen om tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser er virksomhedernes økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser styrket.
Men der er fortsat behov for en holdbar finansiering
af skolepraktikken, der sikrer de rigtige incitamenter til
at oprette praktikpladser i virksomhederne. Landbrug
& Fødevarer foreslår, at skolepraktikken udskilles som
en særskilt ordning i AUB, der entydigt finansieres af de
brancher og virksomheder, der anvender skolepraktik.

Afskaffelse af SU på kandidatuddannelserne
Det danske SU-system er verdens mest gavmilde. For
at gøre det mere attraktivt at afslutte sin uddannelse til
normeret tid og vælge en uddannelse inden for et fag
med perspektiv for beskæftigelse, omlægges SU-stipendiet til lån på kandidatuddannelserne. Den studerende vil derved have det samme månedlige rådighedsbeløb. De kandidatstuderende vil samtidig få en
væsentlig del af gevinsten ved en lempelse af topskatten. Besparelserne fra SU’en målrettes et løft i relevans
og kvalitet af uddannelse og til strategisk forskning.il.

Afskaffelse af dimittenddagpenge
Det danske dagpengesystem er i international sammenhæng meget gavmildt overfor nyuddannede, der
på dag ét efter studiets ophør kan gå fra SU på 5.941
kr. pr. måned til dimittendsats for dagpenge på 14.863
kr. i gennemsnit om måneden. For at motivere nyuddannede til at søge job så bredt geografisk og fagligt
som muligt foreslås dagpengeretten for nyuddannede
afskaffet.
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Faldet i investeringerne har først og fremmest været
drevet af et stort fald i investeringerne for de mindre
virksomheder. Særligt små og mellemstore virksomheder med færre end 100 ansatte reducerede

investeringstempoet, mens de helt store virksomheder
havde et beskedent fald fra 2008-2014, jf. figur 15.

Figur 15 Niveauet for investeringer i 2014 i forhold til 2008 fordelt på virksomhedsstørrelse, pct.
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Figuren viser investeringer i produktionsanlæg og maskiner foretaget af private byerhverv i industrisektoren.
Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik.

Finansministeriet har beregnet, at de private erhvervsinvesteringer skal øges med omtrent 65 mia. kr. for at
kunne realisere en privat jobvækst på 130.000 i

perioden 2015 til 2020. Dette gab vil ifølge finansministeriets forventninger først lukkes langsomt frem
imod 2025, jf. figur 16.

Figur 16 Faste bruttoinvesteringer
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Opgjort i 2010-værdier.
Danmarks Statistik og Danmarks konvergensprogram (2016).
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Manglen på succesfulde iværksættere og deres succes
er et alvorligt problem for produktiviteten i Danmark.
Fx viser et studie, at tilvæksten i produktivitet er næsten dobbelt så høj i virksomheder med over 250

ansatte som i virksomheder med 50-249 ansatte, og
fire gange højere end tilfældet er for virksomheder med
20-49 ansatte. Det er derfor vigtigt, at små virksomheder vokser sig store., jf. figur 17.

Figur 17 Mertilvækst pr. ansat i forhold til virksomhedens størrelse (virksomheder med 0-19 ansatte = indeks 0)
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Figuren angiver merværditilvækst pr. ansat indekseret i forhold til virksomheder med 0-19 ansatte. Dvs. en virksomhed med 20-49 ansatte har 16 pct. højere
merværditilvækst pr. ansat i forhold til virksomheder med 0-19 ansatte.
Copenhagen Economics pba. Altomonte et al. (2012)

Hoveddrivere for manglende
innovation og vækst:
Med en aktieindkomstbeskatning på 42 pct. for årlige
aktieindkomster over 50.600 kr. beskattes privatpersoners aktieindkomst betydeligt højere i Danmark end

i lande som Tyskland, Sverige, Norge og Finland. Den
høje danske beskatning af entreprenører bremser investeringer i mindre virksomheder, som ikke har adgang
til kapital fra pensionskasser og andre institutionelle
investorer, jf. figur 18.

Figur 18 Satser for aktiebeskatning, pct.
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I de nordiske lande gælder samme skattesatser for dividende og aktieavance. I Danmark gælder den lave sats for al indkomst op til en progressionsgrænse på
ca. 50.000 kr. I Finland gælder tilsvarende regler, blot med en progressionsgrænse på EUR 30.000. I Sverige gælder den lave sats kun for “fåmansföretag”. I 		
Tyskland beskattes aktieindkomst efter en flad rate på 26,3 pct. For lavindkomstpersoner beskattes dog efter den personlige indkomstskattesats på 16 pct.
OECD tax database, Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne, samt nationale kilder.
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Det bremser særligt investeringer i innovation og
investeringer med høj risiko, men også høj samfundsmæssig værdi som netop kræver egenkapital. Der er
betydeligt belæg for, at lande med lavere beskatning
af aktieindkomster, som fx Sverige, har betydelig større
succes med risikovillig kapital til mindre virksomheder
herunder fra ‘business angels’. Business angels er typisk
forretningsfolk med ledelseserfaring og egne midler,
der investerer i opstartsvirksomheder.

Manglende marked for investeringer i
opstartsvirksomheder
Den store danske pensionsformue er en god mulighed
for at aktivere kapital til vækst i virksomheder i Danmark. Pensionsmidler kan levere den langsigtede og tålmodige kapital, som de mindre virksomheder har brug
for. Men danske pensionsordninger leder i dag kun i
meget begrænset omfang til finansiering af mindre virksomheder, fx sammenlignet med Sverige, hvilket bremser investeringer og innovation i vækstvirksomheder.
Ikke mindst mindre virksomheder har brug for egenkapital for at kunne vokse, bankfinansiering er kun realistisk for virksomheder med solid egenkapital, herunder
solide aktiver, der kan skaffe sikkerhed for lån.
Udenlandske opstartsvirksomheder finder ofte finansiering i deres familie eller netværk, hvilket ikke er særligt udbredt i Danmark. Danskere har i stedet betydelige formuer placeret i deres pensioner, som desværre
kun i meget beskedent omfang investeres i danske
opstartsvirksomheder.

Vanskelige generationsskifter
Det danske marked for handel med små og mellemstore virksomheder er trængt. Der mangler faciliteter til at
sikre et fornuftigt generationsskifte, så familievirksomheder kan blive solgt til yngre erhvervsdrivende eller gå
i arv til næste generation. Lige nu stiger gennemsnitsalderen for landmænd eksempelvis næsten med et år
om året.

Spredning i erhvervsfremmeindsatsen
Erhvervsfremme er en vej til at skabe vækst og beskæftigelse. Men erhvervsfremmesystemet er i dag uoverskueligt og præget af mange forskellige aktører. Mere
end 250 forskellige aktører er mange i et land som

Danmark, og det er svært for virksomhederne at få
overblik over deres muligheder. 6
Virksomhederne efterlyser et transparent, gennemskueligt og fleksibelt system, som kan understøtte den
enkelte virksomhed og dens potentiale lige dér, hvor
den er geografisk, markedsmæssigt og udviklingsmæssigt. Skal dette opnås, er der behov for en gennemgribende justering af systemet omfattende alle relevante
ressortområder.

Ufokuseret forskning
Der er de senere år sket en skæv prioritering af offentlige forskningsmidler, og mange reformer har hæmmet
den langsigtede videnopbygning på centrale områder.
Den offentlige støtte til forskning er ca. fordoblet over
de sidste ti år, specifikt med det sigte at forbedre den
private innovation.
Der er dog indikationer på, at prioritering og styring af
midler til området ikke står mål med den øgede indsats.
Eksempelvis går kun 13 pct. af alle offentlige forskningsmidler til teknisk videnskab, betydeligt mindre end i
Sverige, Norge og Finland, og under OECD-gennemsnittet. Der er desuden behov for, at Danmark satser mere
markant på den strategiske forskning inden for områder, hvor Danmark erhvervs- og forskningsmæssigt har
sine styrkepositioner.
Trods det meget høje offentlige forskningsniveau leverer Danmark relativt få nye virksomheder baseret på
offentlige forskning. 7 Hvis vi i Danmark var lige så gode,
som man er i USA til at skabe spin-out-virksomheder
pr. krone brugt på forskning , så ville der blive stiftet
næsten dobbelt så mange spin-out virksomheder. Hvis
Danmark kom på niveau med Schweiz og Storbritannien, ville der blive skabt over fire gange så mange, jf. figur
19.
Samlet set halter Danmark bagefter med at skabe
vækst og innovation i de mindre virksomheder og med
at skabe nye vidensbaserede virksomheder trods internationalt set meget høje udgifter til offentlige forskning.
Det kan ikke mindst henføres til et dårligt fungerende marked for investering i opstartsvirksomheder og

Kommunernes Landsforening og Produktivitetskommissionen
En spin-out-virksomhed defineres som en ny virksomhed, hvis etablering var afhængig af formelle aftaler om overdragelse af rettigheder til teknologi skabt på en forskningsinstitution.
Omfatter også virksomhedsetableringer, hvor institutionerne har overladt til vedkommende forsker selv at udnytte rettighederne til en opfindelse til gengæld for et nærmere aftalt
vederlag til institutionen,
6
7
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Figur 19 Antal spin-out virksomheder i forhold til offentlige FoU-udgifter i mia. USD (PPP) i 2011
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en høj beskatning af succesfulde entreprenører. Hertil
kommer, at det offentlige forskningssystem fokuserer
for lidt på at skabe succesfulde samarbejder med private virksomheder med sigte på at skabe nye forskningsbaserede virksomheder.

Landbrug & Fødevarer foreslår:
Den høje sats for aktieindkomstbeskatning
nedsættes fra 42 til 30 pct.
investeringskultur og et vitalt kapitalmarked for små og
mellemstore virksomheder. Ved at nedsætte den høje
sats fra 42 til 30 pct. kan dansk BNP forøges med 6,6
mia. kr. årligt. Gevinsten ved lempelse vil især komme
små og mellemstore virksomheder vil gavn.

USA

Danmark

så pensionsopspareren ikke konverterer pensionsmidler til forbrug.

Fokus på pensionskassernes investeringer i
små- og mellemstore danske virksomheder
I modsætning til i fx Sverige investeres danske lønmodtageres pensionsmidler næsten udelukkende i store
virksomheder og primært i udlandet. Det bidrager ikke
til at sikre arbejdspladser for pensionsindbetalerne. For
at sætte fokus på mulighederne i det danske marked
bør danske pensionskasser redegøre for andelen af
deres investeringer i Danmark og andelen af deres investeringer i små og mellemstore danske virksomheder.

Fleksible regler for placering af
pensionsmidler
Landbrug & Fødevarer foreslår, at opsparere med ratepension, kapitalpension og aldersopsparing får lov til
at investere en større del af deres midler i opstartsvirksomheder, og at det bliver muligt at investere de samlede pensionsmidler over en passende beløbsgrænse
(fx 2 mio.kr.) i opstartsvirksomheder. Investeringer i opstartsvirksomheder er risikable, derfor skal der opstilles
passende værnsregler, så kun en del af pensionen kan
investeres. De nye regler kombineres med værnsregler,
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Mere strategisk forskning
For fortsat at kunne øge produktiviteten og innovationen i Danmark er det centralt at øge den strategiske
forskning inden for de vækstorienterede hovedområder. Landbrug & Fødevarer foreslår de offentlige
forskningsbevillinger forøget hertil med 2 mia. kr. årligt.

Selskabsskatten nedsættes fra 22 til 20 pct.
Selskabsskattesatsen har væsentlig betydning for
omfanget af danske virksomheders investeringer og
udenlandske investeringer i Danmark. Flere af Danmarks nabolande har de seneste år nedsat selskabsskatten, hvilket også lægger pres på det danske niveau.
Selskabsskattesatsen foreslås nedsat med 2 pct. point.
Nedsættelsen kombineres med værnsregler, så ejerledere ikke konverterer løn til lavere beskattet kapitalindkomst. Inspiration kan hentes i den nuværende
Virksomhedsskatteordning.

Reduceret kommunal udligning af
selskabsskatten
Siden 2006 er kommunernes selskabsskatteindtægter blevet udlignet, så kommuner, hvis selskabsskatteindtægter ligger over landsgennemsnittet målt pr.
indbygger, afgiver 50 pct. af provenuet, der ligger over
landsgennemsnittet. Der rammer kommuner som fx
Billund og Kalundborg. Landbrug & Fødevarer mener,
at kommunerne skal have incitament til at skabe gode
rammevilkår for erhvervslivet, derfor bør udligningen
afskaffes.

Negativ skat for iværksættere
Gevinst og risiko ved at starte egen virksomhed skal
følges ad. Men pt. gør skattereglerne det vanskeligt at
etablere egen virksomhed. Hvis man som iværksætter
har høje etableringsomkostninger fx til udvikling af software, men først begynder at tjene penge på investeringerne senere, kan man ikke udnytte afskrivningerne på
investeringerne. Landbrug & Fødevarer forslår derfor, at
opstartsvirksomheder kan få udbetalt fradraget for afskrivninger fra deres investeringer som negativ skat i de
år, hvor de ikke har indtægter til at modregne fradraget
i. Virksomheder med samlede afskrivninger over et vist
niveau vil ikke være omfattet af ordningen, så den begrænses til små og mellemstore virksomheder.
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Afskaffelse af bo- og gaveafgift ved
overdragelse af erhvervsvirksomhed
Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at regeringen vil
nedsætte bo- og gaveafgiften for overdragelse af erhvervsvirksomhed fra 15 til 5 pct. Landbrug & Fødevarer mener, at afgiften bør afskaffes helt, så danske
familievirksomheder i højere grad ligestilles med deres
udenlandske konkurrenter.

Succession for mikrovirksomheder
For at fremme køb og salg af små danske virksomheder
foreslår Landbrug & Fødevarer at tillade mikrovirksomheder - dvs. virksomheder med maksimalt 10 beskæftigede og en omsætning eller balance på under 15 mio.
kr. årligt - at overdrage med succession til en ubegrænset personkreds. Initiativet vil fremme ejerskifte i en
række små og mellemstore virksomheder, hvor skattebetalingen i forbindelse med ejerskifte hæver prisen og
gør ejerskiftet urentabelt.

Modernisering af
virksomhedsskatteordningen
Virksomhedsordningen har i årtier været et nyttigt redskab for mange tusind selvstændige erhvervsdrivende.
Men virksomhedsordningen er blevet utidssvarende i
forhold til almindelige virksomheders behov for investering og risikoafdækning. Landbrug & Fødevarer mener
derfor, at ordningen bør lempes i forhold til investering
i finansielle kontrakter, ydelse af sælgerfinansiering, udlån og investering i aktier.

Forenklet erhvervsfremme
De nationale og lokale rammer for iværksætteri, virksomhedssamarbejde, klyngeudvikling m.v. har stor
betydning for den samlede vækst og produktivitetsudvikling i Danmark. Erhvervsfremme er en basal national
kerneopgave og skal prioriteres som sådan. Erhvervsfremmesystemet har aktører fra og er finansieret af
flere ministerier, regioner og kommuner. Hele erhvervsfremmeområdet skal løftes til højeste politiske niveau,
og der bør foretages en omfattende målretning og forenkling af erhvervsfremmesystemet.
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Vanskelige rammevilkår
for produktion
Dansk erhvervslivs konkurrenceevne afhænger bl.a.
af produktionsomkostningerne, hvoraf lønomkostningerne udgør en væsentlig del. Medarbejderomkostningerne i Danmark er meget høje. Men det er
produktiviteten også, hvilket afspejles i produktion af
kvalitetsprodukter, der globalt kan afsættes til høje priser.

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for, at regeringen har nedsat et EU-implementeringsudvalg med fokus på, at danske rammevilkår ikke er unødigt dårligere
end dem i vores nabolande. Det er et vigtigt arbejde,
der fortsat skal prioriteres højt.

Danmark kan ikke konkurrere på lave lønninger. Men
det gør det samtidig så meget desto vigtigere, at de
regulatoriske omkostninger ikke er højere for danske
virksomheder, end de er for deres udenlandske konkurrenter.

Danmark lever af eksport, og global frihandel er i vores
interesse. Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre
regeringen til at arbejde for øget frihandel og gøre en
særlig indsats for, at der opnås frihandelsaftaler med
Japan og USA, samt at handlen med Rusland normaliseres i takt med bedre diplomatiske forbindelser. Den
danske fødevareklynges eksport var i 2015 på 157 mia.
kr., jf. figur 20.

Figur 20 Fødevareklyngens eksport
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Internationalt at være i front i den grønne omstilling er
erklæret dansk politik. Dette kan lade sig gøre, uden
at det skader konkurrenceevnen i Danmark. Men det
kræver, at tilskud og standarder, der præmierer grønne
løsninger og produkter udformes, så de grønne løsninger også kan sælges uden for landets grænser.

•

Nedbringe det danske 2030-reduktionsmål.

•

Øge mængden af kvoter, der kan overføres fra det
kvotebelagte område til de ikke-kvotebelagte områder, herunder landbruget.

Hoveddrivere for høje
produktionsomkostninger:

•

Muligheder for at ”arealanvendelse” modregnes
landbrugets udledninger af metan og lattergas.

PSO’en er en kerneudfordring

•

Koble landes adgang til brug af fleksibilitetsmekanismer med krav om at nedbringe udledningerne i
transportsektoren, herunder nationale iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer.

•

Samtænke klimapolitikken med generelle konkurrence- og erhvervsmæssige og energipolitiske
udfordringer.

Udover miljømæssig regulering, der stiller højere krav til
danske virksomheder end til deres konkurrenter, bidrager en lang række særlige danske forbrugs- og punktafgifter desværre også til at svække konkurrenceevnen.

PSO opkræves af el-kunder til finansiering primært
af støtte til vedvarende energi og påfører en række
produktionsvirksomheder store omkostninger. Det er
samtidig ikke det mest omkostningseffektive redskab
til at finansiere støtte til vedvarende energi. En række
analyser har vist, at PSO, i forhold til en finansiering over
det almindelige skattesystem, har betydelige samfundsøkonomiske omkostninger i størrelsesordenen 2 mia.
kr. En finansiering over finansloven er derfor klart at
foretrække.

Klimaregulering
En særlig udfordring er implementering af EU’s klimapolitiske mål uden for kvotesystemet. Det er vigtigt at
reducere drivhusgasemission, men det skal ske på en
måde, så fødevareproduktionen ikke trues, hvilket også
fremgår af den internationale klimaaftale fra Paris. Desværre lægger EU op til en dansk reduktion på 39 pct. i
2030, hvilket presser den danske produktion. Danmark
har allerede reduceret udledningen af klimagasser markant.
Ifølge kommissionens Joint Research Centre vil EU’s forslag betyde risiko for en produktionsnedgang på 25 pct.
for mælkeproduktion, 50 pct. for oksekødsproduktion
og 14 pct. for svineproduktion i forhold til en referenceudvikling. Det svarer til et tab af ca. 10 mia. kr. i årlig
eksportværdi, 20 mia. kr. i årlig produktionsværdi og direkte tab af 15.000 danske arbejdspladser hovedsageligt i yderområderne, hvor de afledte effekter vil være
betragtelige.
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Der er derfor behov for betydelig fleksibilitet i implementeringen af målene, hvis Danmark skal fortsætte
med at producere nogle af verdens mest klimaeffektive
fødevarer. Danmarks plan for implementering af den
danske klimaforpligtigelse bør derfor være:
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Omkostningstung forsyningssektor
Den danske forsyningssektor dvs. forsyning med el,
fjernvarme, spilde- og drikkevand, fylder meget i den
danske økonomi, men er også vigtig som leverandør
og kunde for virksomheder i den konkurrenceudsatte
sektor. Forsyningssektoren bidrager samlet set med en
værditilvækst på 39 mia. kr. om året svarende til 2,5 pct.
af Danmarks samlede BNP. Forsyningssektoren udgør
således en ligeså stor andel af Danmarks økonomi som
fx medicinalindustrien. Samtidig sælger sektoren ydelser for samlet 92 mia. kr., hvoraf 43 pct. går til danske
virksomheder.

En række analyser tilsiger, at sektoren gennem almindelig effektivisering, konsolidering og innovation kan
reducere regningen til andre virksomheder betydeligt
til gavn for konkurrenceevne og jobskabelse. Studierne
identificerer et potentiale i sektoren i størrelsesordenen
4-8 mia. kr. 9 For industrien samlet set skønnes det, at
konkurrenceevnegevinsten ved en ambitiøs reformpakke kan levere stigninger i vareeksporten på op til
3-5 mia. kr. årligt. Denne eksportstigning opstår, fordi
danske virksomheder kan sænke deres salgspriser på
eksportmarkederne, når deres omkostninger til forsyningsservice reduceres. Det er derfor vigtigt, at regeringens strategi for forsyningssektoren fokuserer på at
høste disse effektiviseringsgevinster.
Samtidig bør sektoren i fremtiden gives gunstige vilkår
for at udvikle sig med fokus på innovation herunder i
et kommercielt baseret samarbejde med aktører i den
konkurrenceudsatte sektor. Det kan give store eksportpotentialer fx for produkter inden for bioøkonomien
(biogas, 2. generations biodiesel) og eksport af løsninger
inden for vandområdet.

potentiale i sektoren i størrelsesordenen 4-8 mia. kr.

Nedsættelse af produktionsafgifter
Af hensyn til Danmarks konkurrenceevne mener Landbrug & Fødevarer, at nationale særafgifter, som udenlandske konkurrenter ikke er underlagt, bør nedsættes
til minimumssatsen eller afskaffes, herunder fx pesticidafgiften, NOx-afgiften og kødkontrolafgiften. Der afsættes en ramme på 1 mia. kr. til afgiftslempelserne.

Afskaffelse af skat på produktionsjord
Landbrug & Fødevarer mener, at grundskylden på
produktionsjord bør afskaffes. Danmarks nabolande
har ikke skat på produktionsjord, og landbruget er det
eneste erhverv i Danmark, der beskattes af sit produktionsapparat i form af skat på produktionsjorden.

Danske særregler og punktafgifter
I en international økonomi er produktion nem at flytte
derhen, hvor produktionsvilkårene er mest gunstige.
Danske særregler, skatter og afgifter for internationalt
konkurrenceudsatte erhverv må derfor ikke være en
barriere. Der er fortsat behov for fokus på afskaffelse af
særregler og punktafgifter samt nedbringelse af overimplementering.

Landbrug & Fødevarer foreslår:
Afskaffelse af PSO
PSO-afgiften rammer særligt den eksportorienterede
del af erhvervslivet hårdt. Landbrug & Fødevarer mener,
at betalingen for den grønne omstilling skal overgå til
finansloven.

Effektivisering af forsyningssektoren
Den danske forsyningssektor bør effektiviseres og konsolideres, hvilket vil være til betydelig gavn for konkurrenceevne og jobskabelse. Nye studier identificerer et

8

Axcel future (2015): Forsyningssektorens erhvervspotentiale.
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Mangel på arbejdskraft
Hvis den danske økonomi og velstand blot skal fastholdes, er der brug for mange flere private arbejdspladser.
Skal væksten op og konkurrenceevnen styrkes, vil det
kræve, at arbejdsudbud øges markant frem mod 2025.
Uden adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
kan erhvervslivet ikke komme ind i det vækstforløb, der
kan få Danmark helt ud af krisen.

Skiftende danske regeringer har de seneste år igangsat
reformer, der øger arbejdsudbuddet . 10 Men udfordringen er også stor. Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder forventes således at falde fra over 66 procent i
perioden 2001-2005 til 63 procent i 2021-2025, jf. figur
21. At faldet ikke er større skyldes befolkningsvæksten
fra flygtningetilstrømningen.

Figur 21 Andel af befolkningen i alderen 15 til 64 år
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Danmarks konvergensprogram (2016) og Danmarks statistik.

Både på kort og mellemlang sigt vil der mangle arbejdskraft, og særlig kvalificeret arbejdskraft, på det private
arbejdsmarked. Uden for de store byer, hvor mange
produktionsvirksomheder ligger, er problemet nogle
steder større. Der er derfor behov for at øge arbejdsudbuddet markant, både ved at flere uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet, og ved, at
de, der er på arbejdsmarkedet, arbejder mere. Der er pt.
eksempler på virksomheder, der må afvise eksportordrer, fordi de ikke kan skaffe faglært arbejdskraft som fx
smede.

derfor en væsentlig barriere for fremtidig vækst og
eksport. Hvis Danmark fortsat skal have et konkurrencedygtigt og dynamisk arbejdsmarked, så skal virksomhederne have adgang til medarbejdere med de rette
kompetencer. Det forudsætter, at flere skal i job frem
for at være på passiv forsørgelse, at folk uddannes mere
til arbejdsmarkedets behov, at den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet styrkes, og at der etableres
bedre muligheder for at rekruttere medarbejdere på
det internationale arbejdsmarked.

Arbejdskraft er erhvervslivets primære produktionsfaktor. Mangel på arbejdskraft i den private sektor er

10
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Arbejdsudbuddet kan øges ved:
•

at gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats
på arbejdet og derved øge antallet af timer, som
den enkelte leverer på arbejdspladsen.

•

at reducere antallet af personer på passiv forsørgelse ved at gøre det mere attraktivt at finde beskæftigelse.

•

at øge den aftalte arbejdstid.

•

at effektivisere beskæftigelsessystemet, så det får
fokus på målrettet opkvalificering og uddannelse,
rådighed og geografisk mobilitet.

•

hæve pensionsalderen.

•

styrke integrationen.

For en gruppe af personer på arbejdsmarkedet vil det
ikke være rimeligt at bede dem arbejde mere. Slagteriog metalarbejdere kan være nedslidte efter mange år
på arbejdsmarkedet. Til de nedslidte skal der være en
reel ordning, der kan give dem pensionslignende vilkår,
så de ikke længere skal være på arbejdsmarkedet.

Det offentlige budget var i 2015 over 1.000 milliarder
kr. For under 3 af de 1.000 milliarder kan man øge arbejdsudbuddet med 3.300 personer. Gevinsten kommer ved at sænke topskatten med fem procentpoint
fra 15 til 10 procent. En lettelse af topskatten vil vedrøre ca. 500.000 lønmodtagere. Der er næsten hver
femte på arbejdsmarkedet, der med en topskattelettelse vil få et stærkt incitament til at arbejde mere.
I 2014 var godt 650.000 personer i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse . Udover at de
belaster de offentlige budgetter, kan en del være en
uudnyttet ressource for samfundet. Hvis flere skal gå
fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, skal man også
lette skatten i bunden. Derfor skal alle lønmodtagere
have en lettelse i skatten ved at hæve beskæftigelsesfradraget.
De, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal
have et større incitament til at tage et arbejde. Det
skal ses i lyset af, at ledigheden fortsætter i nedadgående retning, og man ser begyndende flaskehalse
flere steder. Der skal være en større forskel på at være
i arbejde og ikke være i arbejde. Ligesom flere skal
være til rådighed for de arbejdspladser, der mangler
hænder rundt omkring i landet.

Hoveddrivere for mangel på
arbejdskraft:
Stærkere incitament til at bidrage til
Danmarks vækst
Når danskerne skal arbejde mere, er det helt rimeligt,
at de får mere ud af de afleverede timer. Derfor skal
skatten på arbejde ned. Det styrker den enkeltes incitament til at levere flere timer på jobbet, og alle på
arbejdsmarkedet kan se en større gevinst ved at være
i arbejde frem for at være på overførselsindkomster.
Der er derfor brug for at sænke skatten på arbejde,
ligesom der skal være en større forskel mellem at arbejde og ikke være i arbejde.

VEJEN UD AF VÆKSTKRISEN
LANDBRUG & FØDEVARERS 2025-PLAN
AUGUST 2016

33

Alle må bidrage: Mere arbejdskraft ved
at arbejde mere og længere

I en international sammenligning har Danmark en høj
erhvervsfrekvens, fordi både mænd og kvinder bidrager
på det danske arbejdsmarked. Det er en af succeserne,
men også forudsætning for, at Danmark er et rigt land.
Til gengæld arbejder danskerne få timer og er fjerdesidst blandt OECD lande, når det kommer til antal arbejdstimer om ugen pr. beskæftiget, jf. figur 22

Danmark har brug for at flere hænder bidrager længere på arbejdsmarkedet. En af de vigtigste drivere for
vækst er, at der er hænder til rådighed. Skal Danmark
igen have høje vækstrater, der kan bidrage til at gøre
Danmark rigere, skal danskerne arbejde lidt mere og
lidt længere tid.

Figur 22 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget i 2014
Arbejdsudbud per 15-64-årig, 4mer per år
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Den lave arbejdstid hænger sammen med, at den aftalte arbejdstid i Danmark er OECD’s næstlaveste. Kun
Frankrig har en lavere aftalt arbejdstid end Danmark.
Samtidig har Danmark mange ferie- og helligdage. Vi
afholder nogenlunde det samme antal helligdage som

andre lande, men har dertil meget overenskomstaftalt
ferie. Her indtager Danmark en fjerdeplads blandt OECD-landene i mest ferie og flest nationale helligdage, jf.
figur 23.

Figur 23 Overenskomstaftalt arbejdstid og ferie samt nationale helligdage i 2014
Overenskomsta,alt arbejds2d, 2mer pr. uge
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Der er derfor brug for at gøre Danmark mere konkurrencedygtig ved at hæve arbejdsudbuddet. Der skal
fordomsfrit ses på, hvor mange timer vi arbejder i Danmark, og der skal ses på, om danskerne skal afholde så

mange fridage, som vi gør. Vores opfordring er, at regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere finder en løsning
for at hjælpe væksten i Danmark.

Figur 24 Beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge og familiesammenførte
80 pct.
70 pct.
60 pct.
50 pct.
Efter 5 års ophold
40 pct.

Efter 3 års ophold
Personer med dansk oprindelse

30 pct.
20 pct.
10 pct.
0 pct.

Note:
Kilde:

Beskæftigelsesprocenten for personer med dansk oprindelse er korrigeret for, at flygtninge (15-64 årige) har en anden alderssammensætning.
Copenhagen Economics baseret på data fra Danmarks Statistik og Finansministeriet (2016): Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Dårlig integration på det danske
arbejdsmarked af et stigende antal
flygtninge
Den øgede tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte medfører et større demografisk træk på de
offentlige serviceydelser. Godt 110.000 flygtninge ventes at få opholdstilladelse eller blive familiesammenført
i perioden 2015-2019.
Flygtninge og familiesammenførtes beskæftigelsesfrekvens efter 5 års ophold er kun ca. halvt så høj som
for borgere med dansk oprindelse, jf. figur 24. Uden
betydelige forbedringer vil dette medføre relativt store
offentlige udgifter til passiv forsørgelse og integration.
I regeringens oplæg til trepartsforhandlingerne blev
fire hovedudfordringer identificeret: øget tilstrømning,
for få kommer i arbejde, de nye flygtninge har typisk
ingen eller kort uddannelse og store udgifter til integration. Regeringen fremsatte i den forbindelse et mål
om, at hver anden flygtning skal i arbejde.

Landbrug & Fødevarer støtter regeringens mål om
en beskæftigelsesprocent på 50 efter tre år mod de
nuværende ca. 30 pct., hvorved beskæftigelsen frem
mod 2025 kan øges med 14.500 personer. Men det
vil være meget vanskeligt at nå målet med den nuværende integrationsindsats. Det vil kræve nye initiativer,
der bryder med den måde, hvorpå integrationsindsatsen hidtil har virket.
Manglende kompetencer hos flygtninge og familiesammenførte gør, at de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har den fornødne produktivitet i forhold til den danske mindsteløn. Hermed
øges risikoen for permanent arbejdsløshed med lav
livsindkomst til følge samt en permanent udgift for
den offentlige økonomi. Det er en situation, ingen kan
være tjent med. Derfor bør arbejdsmarkedets parter
finde en model, så flygtninge kan blive sluset ind på
arbejdsmarkedet.
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En fejlslagen integrationsindsats for de nyankomne
flygtninge og deres familier påvirker dansk økonomi negativt. Ansvaret for at udlændinge kommer i
beskæftigelse, ligger hos kommunerne, hvor der er
stor forskel på succesraterne kommunerne imellem.
Kommunerens incitament til at få flere udlændinge i
beskæftigelse skal derfor styrkes markant.

og øge BNP med 3,8 mia. kr. Da der i den samlede
pakke lægges op til en reduktion af skatteværdien
af rentefradrag for renteudgifter over 50.000 kr., vil
pakkens samlede fordelingsmæssige konsekvenser for
den økonomiske lighed i Danmark være rimelige.

Dårlige rammevilkår for tiltrækning
af kvalificeret arbejdskraft

Ved at øge beskæftigelsesfradraget med 5 pct. point
øges incitamentet til beskæftigelse væsentligt. Forslaget vil øge arbejdsudbuddet med 3.300 og øge BNP
med 2,3 mia. kr..

I fremtiden kommer Danmark til at mangle arbejdskraft. Det gælder både inden for visse grupper af faglærte, men også højtuddannede fx ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Det er derfor centralt,
at Danmark er et attraktivt land for udlændinge.
Danmark ligger på en kedelig 19. plads blandt OECDlandene, når det kommer til at tiltrække og fastholde
højt kvalificeret arbejdskraft. 12 Dette kan potentielt
have alvorlige konsekvenser. Har danske virksomheder ikke mulighed for at rekruttere udlændinge, kan de
blive nødt til at flytte produktion og arbejdspladser
til udlandet, og Danmark går dermed glip af både
vækst og velfærd.
Forskerordningen er et effektivt instrument til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, men kan forbedres
på flere områder. Fordele ved at gøre den bredere er,
at andre områder med mangel på arbejdskraft tilgodeses. For eksempel kunne et bredere spektrum af
kompetencer også give adgang til ordningen. I organisationer med direkte kontakt til kunder eller leverandører i andre lande, kan fx kulturel og sproglig forståelse være den knappe ekspertfaktor, som udlændinge
kan bringe til bordet. En forlængelse af perioden kan
overvejes, da mange udlændinge rejser væk, når den
gunstige skattebehandling ophører.
For at modvirke yderligere flaskehalse på arbejdsmarkedet og gøre det nemmere at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft udefra, bør positivlisten i jobkortordningen udvides med faglærte kompetencer på områder,
hvor der er mangel på arbejdskraft

Landbrug & Fødevarer foreslår:
Nedsættelse af topskatten med 5 pct. point
Med en nedsættelse af topskatten med 5 pct. point
øges incitamentet væsentligt til at arbejde mere. Forslaget vil øge arbejdsudbuddet med 3.300 personer
12
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Beskæftigelsesministeriet (2014): Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft.
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Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
med 5 pct. point

Forsøgsordning med indslusningsløn
Landbrug & Fødevarer mener, at integrationen bedst
sker på arbejdspladsen. Arbejdsmarkedets parter
opfordres derfor til at oprette en forsøgsordning med
indslusningsløn startende på 70 kr. i timen stigende
til mindstelønnen på ca. 110 kr. i timen i takt med, at
personens produktivitet stiger. Såfremt forsøgsordningen er en succes og kan gøres permanent, vil effekten
efter 10 år være ca. 8.000 personer i arbejde. Personer
som ellers ville have været på permanent offentlig forsørgelse, mens den fulde effekt vil være 10.000 personer efter 20 år med indslusningsløn.

Nyttejob skal udvides til private
virksomheder
En mere virksomhedsrettet indsats i integrationsprogrammet forudsætter, at kommunerne har en tæt
kontakt og et godt samarbejde med virksomhederne.
Deltagere i integrationsprogrammet skal derfor kunne
få et nyttejob i private virksomheder allerede fra første dag. Det vil give dem en trædesten til og en viden
om det private arbejdsmarked samtidig med, at de
bidrager for integrationsydelsen.

Positivlisten i jobkortordningen skal
omfatte faglærte
Positivlisten udvides til at omfatte faglærte kompetencer på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. For at gøre ordningen konjunkturregulerende,
fastsættes en årlig kvote for antallet af opholdstilladelser ud fra Beskæftigelsesministeriets opgørelser over
forgæves rekrutteringer.

Mere ambitiøst resultattilskud til
kommunerne
Kommunerne skal underlægges et belønningssystem,
hvor hver kommune får udstukket en målsætning for
udlændinge, der skal ind på arbejdsmarkedet. Hvis
kommunen ikke lever op til målsætningen, straffes den
økonomisk i bloktilskud. De kommuner, der overopfylder målsætningen, belønnes med de penge, som de
kommuner med ringe performance leverer tilbage.

Fortsat afdæmpet regulering af overførselsindkomsterne fra 2023 til 2025
Som en del af skattereformen fra 2012 blev det
besluttet at mindreregulere overførselsindkomsterne
fra 2016-2023. For at øge incitamentet til at søge
beskæftigelse foreslås den afdæmpede regulering videreført frem til 2025.

Rådighedsreglerne skal understøtte,
at flere tager job i yderområderne

danskere. Allerede med tilbagetrækningsreformen fra
2011 blev der etableret en seniorførtidspensionsordning til de mest nedslidte. Ordningen virker dog ikke efter hensigten. Ved ordningens tilblivelse blev der regnet
med, at 2.700 personer i 2015 ville benytte sig af ordningen. Det faktiske tal var under 200 nye tilkendelser.
Dermed er der en gruppe af hårdtarbejdende danskere
som slagteriarbejdere, metalarbejdere og landbrugsmedhjælpere, der er nedslidte, men som ikke kommer ind under den ordning, som var beregnet til dem.
Landbrug & Fødevarer mener, at det skal være lettere
at kunne modtage seniorførtidspension, så ordningens
brug opfylder den tiltænkte størrelse.

Afskaffelse af St. Bededag
For at øge arbejdsudbuddet og produktionen foreslås
St. Bededag afskaffet. Initiativet vil øge arbejdsudbuddet svarende til 10.000 personer og øge BNP med 5,5
mia. kr.

Rådighedsreglerne skal sikre, at ledige både er fagligt
og geografisk mobile og står effektivt til rådighed for
arbejdsmarkedet og for alle ledige job – også i andre
brancher. Derudover skal det sikres, at jobformidlingen
reelt foregår på tværs af kommunerne.

Afskaffelse af offentlig betalt frokostpause
Ca. 10 pct. af privatansatte har betalt frokostpause,
mens ca. 90 pct. af offentligt ansatte får løn for at spise
frokost. I de kommende overenskomstforhandlinger
med de offentlige ansatte opfordres regeringen til at
afskaffe den betalte frokostpause. Det vil øge den effektive arbejdstid og samlet øge arbejdsudbuddet
med 45.000 personer. Der må forventes lønkompensation for merarbejdet, derfor forventes forslaget ikke at
bidrage til finansiering af 2025-planen.

Fremrykning af pensionsindekseringen
Da den gennemsnitlige leveralder stiger hurtigere end
forventet i Velfærdsaftalen fra 2006, foreslås varselsperioden på 15 år i indekseringsmekanismen for folkepensionsalderen forkortet til 10 år med effekt fra 2016

Lempeligere tildeling af seniorførtidspension
Når indekseringen af pensions- og efterlønsalderen
fremrykkes, kan det have konsekvenser for nedslidte
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Finansiering
Til finansiering af 2025-planen indgår følgende
finansieringsforslag:

Reduktion af rentefradraget
For at sikre sammenhæng i skattesystemet og bidrage
til en bedre fordelingspolitisk balance foreslås skatteværdien af rentefradraget for renteudgifter over
50.000 kr. nedsat til fra de nuværende ca. 28,6 pct til
20,5 pct. fra 2020 og frem.

Afskaffelse af den grønne check
Den grønne check blev indført som kompensation for
forhøjede energi- og miljøafgifter. Som en del af afskaffelsen af PSO giver det mening at afskaffe den grønne
check, der samtidig giver en uhensigtsmæssig høj marginalskat for grupper med en årlig indtægt omkring
380.000 kr.
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Den samlede 2025-plan
Landbrug & Fødevarers samlede forslag til 2025-plan
bestående af 35 initiativer vil bidrage til, at Danmark
også fremover vil være at finde blandt verdens rigeste
lande målt i BNP pr. indbygger.

10. Øget strategisk forskning
11. Nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 22 til 20 pct.
12. Reduceret kommunal udligning af selskabsskatten

Forslaget er fuldt finansieret, og dets samlede virkning
på den økonomisk fordeling vurderes som værende
rimelig. Samtidig vil planen bidrage til gunstige vækstvilkår i hele landet såvel i de større byer som udenfor.
Samlet set vil planen ud fra gængse regnemetoder
bidrage med et øget arbejdsudbud på ca. 105.000 personer og varigt øge BNP med ca. 70 mia. kr., når den er
fuldt implementeret

13. Mulighed for negativ skat for iværksættere
14. Afskaffelse af bo- og gaveafgift ved overdragelse af
erhvervsvirksomhed
15. Succession for mikrovirksomheder
16. Modernisering af virksomhedsskatteordningen
17. Forenklet erhvervsfremme

Oversigt over planens initiativer
Styrket match mellem uddannelser
og arbejdsmarked
1. Bedre uddannelsesmatch
2. Bedre regional balance i uddannelserne
3. Pulje til efter- og videreuddannelse
4. Flere praktikpladser og mindre skolepraktik
5. Afskaffelse af SU på kandidatuddannelserne

Konkurrencedygtige produktionsforhold
18. Afskaffelse af PSO
19. Effektivisering af forsyningssektoren
20. Nedsættelse af produktionsafgifter
21. Afskaffelse af skat på produktionsjord

Styrket arbejdskraft
22. Nedsættelse af topskatten med 5 pct. point

6. Afskaffelse af dimittenddagpenge

23. Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag med 5 pct.
point

Styrket vækst og innovation hos særligt
mindre virksomheder

24. Forsøgsordning med indslusningsløn
25. Nyttejob skal udvides til private virksomheder

7. Nedsættelse af den høje aktieindkomstskattesats
fra 42 til 30 pct.
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26. Positivlisten i jobkortordningen skal omfatte faglærte

8. Fleksible regler for placering af pensionsmidler i opstartsvirksomheder

27. Mere ambitiøst resultattilskud til kommunerne

9. Fokus på pensionskassernes investeringer i små- og
mellemstore danske virksomheder

28. Fortsat afdæmpet regulering af overførselsindkomsterne fra 2023 til 2025
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29. Afskaffelse af betalt frokostpause i offentlige overenskomster

.

30. Rådighedsreglerne skal understøtte, at flere tager
job i yderområderne
31. Fremrykning af pensionsindekseringen
32. Lempeligere tildeling af seniorførtidspension
33. Afskaffelse af St. Bededag

Finansieringsforslag
34. Reduktion af rentefradraget for renteudgifter over
50.000 kr.
35. Afskaffelse af den grønne check
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Oversigt over planens økonomi
Landbrug & Fødevarers 2025-plan
1.

Styrket match mellem uddannelse og arbejdsmarked

Provenu
mio. kr.1)

Arbejdsudbud
personer.2)

BNP
mia. kr. 3)

-

-

Positiv effekt

-500

Lille negativ effekt

Positiv effekt

-

-

-

Ingen SU på kandidatuddannelse

1.800

Lille positiv effekt

-

Afskaffelse af dagpenge til dimittender

1.000

Positiv effekt

Positiv effekt

-1.600

-

6,6

Bedre uddannelsesmatch
Pulje til efter- og videreuddannelse
Flere praktikpladser og mindre skolepraktik

2.

Styrket vækst og innovation hos særligt mindre virksomheder

Nedsættelse af den høje sats for aktieavancebeskatning fra 42 til 30 pct.
Fleksible regler for placering af pensionsmidler i opstartsvirksomheder

-

-

Positiv effekt

Øget strategisk forskning

-2.000

-

Positiv effekt

Nedsættelse af selskabsskatten fra 22 til 20 pct.

-2.300

700

3,2

Negativ skat ved afskrivninger for iværksættere

-1.000

-

Positiv effekt

Afskaffelse af bo- og gaveafgift ved virksomhedsoverdragelse

-500

-

-

Succession for mikrovirksomheder

-300

-

Positiv effekt

Modernisering af virksomhedsskatteordningen

-100

-

Positiv effekt

-3.600

-

2,0

3.

Konkurrencedygtige produktionsforhold

Afskaffelse af PSO
Effektivisering af forsyningssektoren

-

-

6,0

-1.000

-

0,6

-400

-

-

Topskat nedsat med 5 pct. point

-2.700

3.300

3,8

Beskæftigelsesfradrag forhøjet med 5 pct. point

-6.700

3.300

2,3

Styrket integration

2.500

14.500

6,0

Afdæmpet regulering af overførselsindkomster fra 2023 til 2025

1.100

1.100

0,6

-

45.000

24,5

8.000

26.000

8,0

-

Lille negativ effekt

-

2.000

10.000

5,5

Rentefradrag nedsat til 20,5 pct. for renteudgifter over 50.000 kr.

3.300

-

-

Afskaffelse af den grønne check

3.000

1.000

0,5

0

104.900

69,6

Nedsættelse af produktionsafgifter (pesticid, NOx mv.)
Afskaffelse af skat på produktionsjord

4.

Styrket arbejdskraft

Afskaffelse af betalt frokost i det offentlige
Fremrykning af pensionsindeksering (folkepension og efterløn)
Lempeligere tildeling af seniorførtidspension
Afskaffelse af St. Bededag

5.

Finansiering

I alt
Note:
Kilde:
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1) Alle provenuskøn er efter adfærd og tilbageløb. Beløb er afrundet til nærmeste 100 mio. kr. 2) Beløb er afrundet til nærmeste 100 personer. Hvor effekten ikke
kunne estimeres er den angivet som positiv, negativ eller neutral. 3) Beløb er afrundet til nærmeste 100 mio. kr. Hvor effekten ikke kunne estimeres er den
angivet som positiv, negativ eller neutral.
Beregninger fra Copenhagen Economics og Landbrug & Fødevarer.
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Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, August 2016.
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