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DI’s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde
Vigtigt initiativ

DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen er et
særdeles vigtigt initiativ. Derfor ønsker DI at bistå kommissionens arbejde bedst muligt.

Erhvervslivets produktivitetspanel

DI har på den baggrund etableret erhvervslivets produktivitetspanel ’Danmark op i gear’. Erhvervslivets produktivitetspanel vil i særligt grad sætte fokus på konkrete virksomhedsudfordringer inden for de temaer, der er afgørende for produktiviteten. Panelet er besat med en række fremtrædende virksomhedsledere, der har oplevet produktivitetsudfordringen på tætteste hold.

Løbende indspil fra
erhvervslivet

Resultaterne fra DI’s produktivitetspanel vil vi tillade os løbende at overbringe til Produktivitetskommissionen. Der er
dog allerede nu mulighed for at læse mere om panelet på
www.di.dk/produktivitetspanel.
Som formanden for Produktivitetskommissionen konstaterede
i forsommeren, er der ”117 ting der påvirker produktiviteten”.
I det lys ser DI en særlig gevinst i, at Produktivitetskommissionen har mulighed for at udarbejde analyser og anbefalinger
inden for nogle af de områder, hvor vi ved, at Danmark har
særlige udfordringer, men hvor vi også mangler viden.

Tre særlige indsatsområder

DI vil således opfordre Produktivitetskommissionen til at gå
særligt i dybden indenfor følgende felter:





Investeringernes bidrag til produktivitetsudviklingen.
Sammenhængen mellem den politiske regulering, konkurrenceintensitet og produktivitet.
Udvikling af bedre benchmarks i den offentlige sektor til
fremme af den offentlige sektors produktivitet.

De tre spørgsmål er uddybet og motiveret nedenfor. DI står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser herom.

Sagsnr.:

Investeringernes bidrag til produktivitetsudviklingen
Kapitalapparatet er
afgørende

En af de primære årsager til Danmarks svage produktivitetsudvikling over de seneste 10-15 år er, at der er investeret for lidt i
det danske kapitalapparat.
Der er - bortset fra investeringer i it-kapital - ikke investeret
meget i ny teknologi og nyt udstyr (maskiner, transportmidler,
bygninger mv.). Virksomheder i Danmark har investeret væsentligt mindre end tidligere og mindre end vores udenlandske
konkurrenter.

Danske virksomheder investerer fortsat - men kun lidt
inden for Danmarks
grænser

Samtidig er der i dag væsentlig flere investeringer, der går ud
af Danmark, end der kommer ind i Danmark. Mankoen er vokset eksplosivt de sidste ti år og er i dag på over 300 mia. kr. En
lang række spørgeskemaundersøgelser i DI’s Virksomhedspanel viser, at en klar overvægt af virksomhederne planlægger at
øge de udenlandske aktiviteter fremadrettet. Omvendt giver
virksomheder, der er en del af en større international koncern
udtryk for, at de har særdeles vanskeligt ved at tiltrække koncerninterne investeringer til den danske afdeling.

Stærk international
konkurrence

DI finder denne udvikling dybt bekymrende. I dag har mange
danske virksomheder filialer rundt om i hele verden – eller også er de selv en del af en større international koncern. I takt
med stigende international konkurrence er de strategiske beslutninger derfor på få år ændret fra at handle om, hvorvidt
virksomheden skal investere eller ej til i højere grad at handle
om, hvor i verden virksomheden skal investere.

Rammebetingelserne er altafgørende

Virksomhederne kan kun være konkurrencedygtige, hvis de
placerer deres aktiviteter der, hvor afkastet er størst og det vil
sige der, hvor de samlede rammebetingelser er bedst.

Nationalstaterne i
stigende intern
konkurrence

Det betyder, at det ikke længere kun er virksomhederne, der er
i hård international konkurrence med hinanden – det er nationalstaterne i stigende grad også – om de mest produktive arbejdspladser.
DI mener på den baggrund, at der er brug for politiske tiltag,
der øger mulighederne for og rentabiliteten af investeringer i
Danmark, som et nødvendigt led i at modernisere og udvikle
kapitalapparatet. Herunder bør der findes veje til at løsne op
for den vanskelige finansieringssituation, som ganske mange
især mindre og mellemstore virksomheder befinder sig i.

Opfordring

DI opfordrer produktivitetskommissionen til at analysere og
vurdere, hvordan Danmark mest effektivt kan styrke rammerne for investeringer inden for landets grænser.
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Samspillet mellem regulering, konkurrenceintensitet
og produktivitet
Store forskelle på
tværs af brancher
og eksportintensitet

Produktiviteten har udviklet sig meget forskelligt på tværs af
brancher og virksomheder i de seneste 15 år. Produktivitetsvæksten har været lavest inden for de mere hjemmemarkedsorienterede erhverv.
Opgørelser viser samtidig, at erhverv, der er udsat for international konkurrence og/eller som indgår i et internationalt ejerskab, har haft en væsentlig højere vækst i produktiviteten end
de mindre konkurrenceudsatte erhverv.
Resultater fra DI’s Virksomhedspanel viser ligeledes, at jo større international konkurrence virksomhederne er udsat for, jo
mere arbejder de med at få deres produkter til at adskille sig
fra konkurrenternes – dette gælder særligt i forhold til kvalitet,
design og fleksibilitet.

Stærk ledelse og
forretningsudvikling løfter produktiviteten

Samtidig peger undersøgelser på, at virksomheder, der arbejder strategisk med forretningsudvikling, produktudvikling og
ledelse er mere innovative og produktive, end virksomheder,
der ikke gør.
Der er således næppe tvivl om, at der er en sammenhæng mellem konkurrenceintensitet på den ene side og ledelse, forretningsudvikling og produktivitet på den anden side, men der er
behov for mere viden om denne sammenhæng og om, hvordan
konkurrenceintensiteten kan øges på en produktivitetsfremmende måde.
F.eks. kunne det være relevant, hvis Produktivitetskommissionen vil afprøve, i hvor stort omfang de hjemmemarkedsorienterede erhverv har haft en svagere produktivitetsudvikling ikke
kun i forhold til de eksporterende erhverv, men også i forhold
til tilsvarende hjemmemarkedserhverv i andre lande og på den
baggrund nå frem til konkrete årsager til udviklingen i Danmark.
De reguleringsmæssige rammer synes under alle omstændigheder at spille en betydelig rolle f.eks. mht. planlovgivningens
begrænsninger for stordriftsfordele, særlige nationale standarders begrænsning af markedsspredning samt uklare incitamentsstrukturer på tværs af aktører indenfor visse brancher.

Opfordring

DI opfordrer på den baggrund produktivitetskommissionen til
at se nærmere på sammenhængen mellem den offentlige regulering og mulighederne for styrket konkurrence og produktivitet. Hvordan kan den udvikling, der er sket blandt de mest
konkurrenceudsatte erhverv, bedst muligt overføres til andre
dele af erhvervslivet?
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Konkret foreslår DI, at produktivitetskommissionen forsøger
at knytte surveydata med registerdata til at danne et mere
detaljeret overblik over, hvilke egenskaber der gør sig gældende i de højproduktive virksomheder – og hvilke barrierer,
der findes i de mindre produktive virksomheder.

Dynamik og fornyelse i den offentlige sektor
Den offentlige sektors produktivitet
bør i fokus

Produktivitet er ikke kun vigtigt i det private erhvervsliv, men
også i den offentlige sektor.
Den offentlige sektor lægger beslag på en meget stor del af ressourcerne i Danmark. Det gælder både i form af arbejdskraft,
men også i forhold til de skatter og afgifter, der skal finansiere
den offentlige sektor. For at sikre bedst mulig anvendelse af
ressourcerne bør produktivitet stå højt på dagsordenen overalt
i den offentlige sektor.

Incitamentsstrukturerne i den offentlige sektor er
den afgørende faktor

Der er behov for at blive klogere på, hvordan incitamentsstrukturerne i den offentlige sektor i langt højere grad kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem en mere
produktiv og innovativ adfærd.
En vigtig forudsætning for at kunne arbejde struktureret med
produktivitet vil dog ofte være at kunne sammenligne produktiviteten på tværs af kommuner, institutioner, enheder, ledelse
og medarbejdere. I regionsaftalerne har der gennem en længere periode været fokus på produktivitetsmål, hvilket ser ud til
at have haft en stor positiv effekt. Disse erfaringer bør søges
udbredt.

Bedre benchmarks
er en nødvendig
forudsætning

Eksempelvis synes det sandsynligt, at en mere ensartet brug af
den kommunale kontoplan vil gøre det nemmere på konkrete
områder at sammenligne indsatsen på tværs af kommuner.
Benchmarking af kommuner er første skridt i at få de gode eksempler til at sprede sig - gerne understøttet af stærke økonomiske incitamenter hertil. På ledelses- og medarbejderniveau
synes en langt mere udbredt anvendelse af præstationsafhængig løn at kunne være et af de ledelsesværktøjer, der kan styrke
produktiviteten.

Den private produktivitetsvækst er
stærkt afhængig af
den offentlige sektors service

En mere produktiv offentlig sektor vil udover at give bedre offentlig service til prisen samtidig understøtte øget produktivitet i den private sektor. Den private sektors produktivitetsudvikling er således stærkt afhængig af den offentlige sektors undervisning, forskning, infrastruktur og erhvervsrettede sagsbehandling.

Større privat inddragelse er vigtig

Produktivitetsvæksten i både den offentlige og private sektor
vil endvidere kunne styrkes ved øget inddragelse af private aktører med kompetencer inden for store dele af den offentlige
service.
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Opfordring

DI opfordrer produktivitetskommissionen til at komme med
anbefalinger til hvordan den offentlige sektor kan blive bedre
til at arbejde med og præmiere øget produktivitet og innovation. Samspillet med den private sektor bør indgå heri.

DI’s 2020 plan giver et massivt løft af produktiviteten
Udover ovenstående tre særlige indsatsområder opfordres
Kommissionen til at søge inspiration i DI’s 2020-plan, hvor
der er en lang række forslag til konkrete initiativer, der vil
kunne løfte produktivitetsvæksten med et halvt procentpoint
om året frem mod 2020.
I kort form er initiativerne følgende:
Skatteniveauet har
stor betydning



Et mere konkurrencedygtigt skatte- og afgiftssystem, der
vil tiltrække investeringer og styrke de økonomiske incitamenter til produktiv adfærd. Skattetrykket foreslås sænket
til 45 pct. af BNP herunder en nedsættelse af den højeste
marginalskat til 42 pct., en gradvis nedsættelse af selskabsskatten til 15 pct. samt nedsættelse af de mest forvridende
afgifter pålagt arbejdspladser i danske afdelinger for i alt
14 mia. kr. (brutto) frem mod 2020.

Skarp prioritering
af offentlige udgifter er nødvendig



En strammere udgiftsstyring af den offentlige sektor kombineret med markant øget konkurrenceudsættelse og en
skarp omprioritering af de offentlige udgifter, så en langt
større andel heraf fremadrettet afsættes til produktivitetsfremmende områder som uddannelse, forskning, digitalisering og infrastruktur.

Uddannelse afgørende for produktiviteten



Fremme af tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse gennem arbejdsmarkedsreformer og øget kvalitet i uddannelserne fra folkeskole over ungdoms- og erhvervsuddannelser til videregående uddannelser.

Den offentlige regulering og myndighedsbetjening skal
gøres mere erhvervsvenlig



Færre administrative byrder og en langt mere erhvervsvenlig offentlig myndighedsbetjening og regulering.

Afslutningsvis vil DI gerne kvittere for invitationen til denne
dialog, og vi ser frem til løbende at aflevere input fra erhvervslivets produktivitetspanel ”Danmark op i Gear” til Produktivitetskommissionen. DI står naturligvis til rådighed for uddybninger, analyser og dokumentation.
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