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Erhvervsudviklingen skal vendes
Jeg havde forleden fornøjelsen at deltage i DI Skive/Viborgs Erhvervstræf 2013, der blev
holdt i smukke omgivelser på Spøttrup Borg. Det inspirerende træf blev imidlertid
afholdt på en dyster baggrund, idet hver fjerde industriarbejdsplads er forsvundet fra
Skive og Viborg de seneste 4 år som følge af den internationale krise og svækket dansk
konkurrencekraft. På træffet kom en række virksomhedsledere med hver deres bud på,
hvordan produktiviteten kan styrkes som forudsætning for at vende den triste udvikling
med kurs mod fornyet vækst samt skabelse af arbejdspladser. Virksomhederne kan gøre
meget selv i samarbejde med deres medarbejdere ved at sætte kraftigt fokus på
produktiviteten, produktudvikling/nytænkning og mulighederne for at reducere
omkostningerne. Men vi politikere har også vigtige opgaver. På Christiansborg er opgaven
at komme fra snak til handling, når det drejer sig om at fjerne overflødige regler og
bureaukrati, der tynger ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Værst af alle
er de byrder og regler, der er indført ensidigt i Danmark – og ikke i fx Sverige og
Tyskland, som vi skal kunne konkurrere med. Desuden gav erhvervslederne mig den klare
besked, at skatter og afgifter, herunder skatten på arbejdsløn, ubetinget skal holdes i ro
– og gerne drives i nedadgående retning. Det er nemlig forudsætningen for, at de høje
danske lønninger kan holdes i ro, uden at købekraften udhules. Der var også lektier til de
deltagende kommunalpolitikere, der blev bedt om at sørge for et mildt lokalt
erhvervsklima i Skive og Viborg kommuner. Herunder med hensyn til hurtig og fleksibel
myndighedsbehandling af ansøgninger. Det blev også fastslået, at bedre veje til vores
landsdel betyder meget for den lokale vækst og jobskabelse. Tak for et godt
erhvervstræf, der gav fornyet viden og indsigt i, hvad der skal til for at vende
udviklingen. Vi har ikke råd til at miste flere arbejdspladser i det producerende
erhvervsliv, hverken på landsplan eller lokalt.
Hvor der er vilje, er
der vej!
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