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Anbefalinger vedrørende innovationsområdet

Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende innovation baserer sig bl.a. på
følgende forhold:
 På trods af gode vilkår for innovation, fx forskning af høj kvalitet og en aktiv, offentlig
innovationsindsats, er innovationsaktiviteten i Danmark kun i midterfeltet, når vi
sammenligner med de øvrige europæiske lande.
 Iværksætteraktiviteten er høj i Danmark, men kun få iværksættere kommer ind i
solide vækstforløb. De danske iværksættere er langt efter de amerikanske, når det
drejer sig om at få nye, innovative virksomheder til at vokse.
 Selvom der er gjort væsentlige fremskridt med hensyn til effektmåling i de senere år,
er der stadig ikke tilstrækkelig viden om, hvad der virker i innovationssystemet.
 I mange støtteordninger for forskning og innovation gives der afslag til et stort antal
kvalificerede ansøgere. Det kan indikere, at tilskudsprocenten med fordel kan sættes
ned, eller at der er ordninger, som med fordel kan udvides.
 Det danske innovationssystem er svært at danne sig et overblik over. Indsatsen er
fordelt på mange, mindre ordninger, og der synes at være et vist overlap mellem en
række ordninger i kommunalt, regionalt og statsligt regi.
 Skattesystemets begrænsninger på retten til fradrag for underskud skaber en
asymmetri, der svækker tilskyndelsen til at foretage risikobetonede investeringer i
innovation.
 I kølvandet på den finansielle krise er det blevet vanskeligere at fremskaffe kapital til
finansiering af innovative investeringer. Vanskelighederne er søgt imødegået ved
oprettelsen af investeringsfonden Dansk Vækstkapital, ved at give Vækstfonden
mulighed for at tilbyde nye låneinstrumenter, og via et lovforslag om forbedrede
juridiske rammer for etableringen af et marked for erhvervsobligationer med
sikkerhed i lån til mindre virksomheder.

 Kommissionen anbefaler, at indsatsen for at måle effekterne af ordningerne i
innovationssystemet opprioriteres væsentligt. Opstilling af systematiske
effektkæder bruges som værktøj til at evaluere og sikre logisk sammenhæng i
ordningerne. Effektmålingerne bruges aktivt og kritisk til at vurdere, om
virkemidler skal stoppes, revideres eller videreføres og eventuelt udvides.
 For at mindske risikoen for støttespild anbefaler Kommissionen, at
tilskudsprocenten i en støtteordning nedsættes, hvis ordningen til stadighed har
væsentligt flere kvalificerede ansøgere, end der er midler til at støtte. Alternativt
kan den samlede udgiftsramme for de særligt populære ordninger udvides, hvis
effektmålinger viser, at de har en stor produktivitetsfremmende effekt.
 Kommissionen anbefaler, at de igangværende bestræbelser på at fokusere
innovationssystemet på færre, større ordninger videreføres, bl.a. med henblik på
at undgå unødigt overlap mellem konkurrerende ordninger i statsligt og regionalt
og kommunalt regi.
 Kommissionen anbefaler, at der skabes bedre symmetri i skattesystemet og
dermed bedre vilkår for investering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60procents regel for begrænsning af selskabers ret til fradrag for underskud.
 Kommissionen anbefaler, at Vækstfondens mulighed for at tilbyde de såkaldte
Vækstlån til mindre virksomheder videreføres efter udløbet af den nuværende
ordning i 2015, hvis situationen på kapitalmarkederne til den tid fortsat gør det
vanskeligt for mindre virksomheder med vækstpotentiale at skaffe finansiering.

