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Ny regerings erhvervsfokus har mange gode træk
Den nye regering har i sit regeringsgrundlag fremhævet er række områder, som skal
have særlig bevågenhed i de kommende år. Erhvervsorganisationen Ejerlederne er
overordnet tilfredse med fokus på disse områder, hvor især vilkårene for de familieejede virksomheder står højt på Ejerledernes dagsorden. Dog efterlyser organisationen mere fokus på virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.
"Overordnet synes vi, at der er tale om en ganske fornuftig pakke af initiativer," siger Ejerledernes formand, Oluf Hjortlund, som fortsætter: "Et fokus på familieejede virksomheder giver
rigtig god mening i betragtning af, hvor almindelig denne ejerstruktur er i Danmark. Det er
denne type virksomheder, der i den grad har behov for bedre rammebetingelser og hjælp til
at skabe vækst.”
Ejerlederne mener også, at fokus på rammebetingelser for igangværende virksomheder er
helt central. Som organisationen netop har påpeget, er det nuværende erhvervsfremmesystem nærmere en klods om benet end en hjælp.
"Reglerne for erhvervsfremme er uoverskuelige og bliver dermed ikke den hjælp for eksisterende virksomheder, som det har været tanken med de mange initiativer," siger Oluf Hjortlund.
Ejerlederne mener, at regeringens indsats for forbedring af konkurrenceevnen er central,
men befordres ikke udelukkende af myndighedernes dataindsamling og benchmarking med
markeder og lande.
"Konkurrenceevnen skal tilvejebringes ved at forbedre rammevilkår for virksomhedsdrift. Det
kan være regelforenkling og lettelse af skatter og afgifter. Her vil lettelser af både person- og
virksomhedsskat slå igennem i forhold til omkostningsbelastning for virksomhederne," siger
Oluf Hjortlund.
Til gengæld efterlyser Ejerlederne en opgradering af indsatsen for at sikre, at virksomhederne nu og fremover har den kvalificerede arbejdskraft. Ejerlederne ser det som én af de helt
store udfordringer at særligt de mindre virksomheder kan skaffe og fastholde den arbejdskraft, der skal til for at skabe vækst.
"Det vil være en demografisk udfordring, men der har også udviklet sig en geografisk udfordring for de virksomheder, som ikke er placeret i nærheden af større byer. En del af forbedringen af vilkårene for virksomhedsdrift har således også en tæt sammenhæng med sam-
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fundsudvikling generelt herunder infrastruktur og et bredt udbud kulturelle tilbud, som skal
være tilgængelige over alt," siger Oluf Hjortlund.
Til ny- og gennemtænkning af virksomhedernes udfordringer virker et "disruptionsråd" som
et konstruktivt initiativ, som Ejerlederne meget gerne støtter og deltager i.
Ejerlederne er også enige med regeringen i, at det er vigtigt at styrke iværksætter-kulturen.
"Vi vil blot understrege, at samfundsgevinsten er størst ved at styrke vækst i de virksomheder, der allerede er i drift og har vist deres forretningsstyrke. Iværksætterinitiativer må således ikke skabe blokeringer for en forbedring af de generelle vilkår for virksomhedsdrift," mener Oluf Hjortlund og Ejerlederne.
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