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Brug for national pagt om 5 hårde år
Danmark har i de senere år mistet konkurrencekraft til udlandet. Omkostningsniveauet for danske virksomheder er
steget mere, end det er tilfældet i de lande, vi skal konkurrere med på det globale marked og i EU’s indre marked.
Årsagen er primært, at danske lønninger er steget langt ud over det, der var belæg for i produktionen. Samtidig har
vi bevilget hinanden mere ferie og frihed. Vi har simpelthen levet over evne. De mange detaljerede regler med
tilhørende overadministration har også bidraget til at svække danske virksomheder i konkurrencen. Det er blevet
dyrt at producere i Danmark. Nu ser vi virkningerne i form af virksomheders nedlæggelse af afdelinger og flytning af
produktion til andre lande med lavere omkostninger. De gør det med blødende hjerte. Men de er pisket til det for at
overleve. Hvis ikke vi får standset denne negative spiral, så ser det meget alvorligt ud for hele grundlaget for vort
velfærdssamfund på længere sigt. For hvad skal vi leve af? Vi er simpelthen nødt til at sætte tæring efter næring
samt øge produktiviteten. Der er brug for en national pagt, som går ud på følgende: Arbejdsmarkedets parter holder
lønninger totalt i ro i mindst fem år – gældende alle grupper i samfundet og alle lønklasser inkl. bonusordninger. Alle
må bidrage til genskabelse af konkurrenceevnen – fra top til bund. Til gengæld skal reallønnen sikres ved at vi
politikere garanterer et totalt stop for stigning i skatter og afgifter. Det vil kræve loft over de offentlige udgifter,
reformer, effektiviseringer og fortsat stram prioritering i stat, regioner og kommuner. Slut med milde gaver og krav
om at det offentlige skal tage sig af flere og flere opgaver. Desuden skal der luges ud i omkostningstunge danske
særregler, der hæmmer dansk erhvervsliv, herunder landbruget. I en dugfrisk analyse fra Nykredit dokumenteres et
stort potentiale for at genvinde markedsandele samt skabe 72.000 arbejdspladser og en større samfundskage til
deling. Men det kræver, at vi tager skeen i den anden hånd. Lad os komme i gang, selvom der venter mindst fem
hårde år forude. Belønningen venter på den anden side i form af et konkurrencedygtigt Danmark som fundament for
beskæftigelsen og varig velfærd.
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