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Ikke alene har Danmark underskud på investeringsbalancen over for 
udlandet. De såkaldte nettoinvesteringer på virksomhedsniveau er ne- 
gative for første gang siden Anden Verdenskrig. Danske virksomheder  
afskriver således mere, end de investerer i nye maskiner, ny teknologi 
og bygninger. Siden 2007 er bruttoinvesteringerne i dansk erhvervsliv 
faldet med næsten 100 mia. kr., eller mere end en fjerdedel, og inve- 
steringsniveauet var i 2010 det laveste i mange årtier.

Det produktionsapparat, som skaber job og velstand i Danmark, hol-
des altså ikke tilstrækkeligt ved lige. Det er uundgåeligt, at en lav inve- 
steringstakt på sigt kommer til at koste job og velstand i Danmark, hvis 
udviklingen ikke vendes, og især hvis investeringsklimaet og investe- 
ringsmulighederne i Danmark er betydeligt ringere end i andre lande 
omkring os.

Hvad er udfordringen?
Hvis Danmark fortsat skal udvikle sig i den rigtige retning, er det nød- 
vendigt, at vores eksporterhverv til stadighed udvikler sig positivt. 
 
Som det fremgår af tabellen på side 25, er udviklingen de sidste 10  
år gået den gale vej, når det handler om at styrke vores vigtigste eks- 
porterhverv: landbrug og industri. Vi havde ca. 500.000 industrijob i 
1980, men nærmer os hastigt 300.000 (se graf på side 25). Når indu-
strien forsvinder, så forsvinder fundamentet for mange job, som un-
derstøtter industrien. Samtidig har der været vækst i den offentlige 
sektor og i hjemlige serviceerhverv. Den udvikling vækker bekym-
ring.

AXCELFUTURE.DK 
– KAN VI FORBEDRE 
INVESTERINGSMILJØET?
Mens danske virksomheders investeringer i udlandet er fortsat med at stige i uændret takt hen 
over kriseårene, er udlandets investeringer i Danmark gået i stå siden 2007, og samtidig falder 
investeringerne i danske virksomheder. Axcelfuture.dk vil undersøge hvorfor og skabe debat 
om mulighederne for at øge investeringslysten og dermed jobskabelsen i Danmark.
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Axcels investeringsmedarbejdere har på den baggrund besluttet at  
anvende en del af deres beskattede investeringsafkast til at danne  
Axcelfuture.dk, som gerne vil række bredt ud til forskellige grupper 
i det danske samfund og diskutere, hvad der kan gøres for at styrke 
investeringsklimaet i Danmark for derved at bevare velstanden i Dan-
mark. 

Den overordnede tilgang bliver en kombination af praktik og teori. 
Axcel kan dels trække på egne erfaringer som investor, men vil end-
videre alliere sig med fagkyndig makro- og mikroøkonomisk kom-
petence. 

Vores store internationale virksomheder klarer sig generelt godt i den  
internationale konkurrence, og de investerer også i fremtiden. Det er 
de mindre og mellemstore virksomheder, som har udfordringerne, og 
hvor væksten ikke kommer, medmindre udviklingen vender, og inve-
steringerne vokser. Det er i høj grad de mindre virksomheder, der er 
fundamentet for jobskabelsen i Danmark, men også for Axcels inve-
steringsaktivitet. 

BRUTTOVÆRDITILVÆKST I DANSK ØKONOMI – LØBENDE PRISER

 2000 (MIA. KR.) 2011 (MIA. KR.) 2000 (%) 2011 (%)

OFFENTLIG FORVALTNING  245  359  22  23

OG TJENESTER

LANDBRUG 28 23 3 2

RÅSTOFUDVINDING 34 63 3 3

INDUSTRI 171 171 15 12

ANDET 633 921 57 60

I ALT 1.110 1.510 100 100

AXCELFUTURE.DK

Axcelfuture.dk skal tilvejebringe mere viden om 
investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag 

til, hvordan man kan forbedre rammerne for 
investeringer i Danmark.
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Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 
Note: Industrijob udgør > 90% af fremstillingserhvervene (industri + forsyningsvirksomhed + råstofudvinding). 
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HVAD SKAL VORES BØRN LEVE AF I FREMTIDEN?

Det er svært at spå om fremtiden. Men vi har regnet på det. 
Siden 2007 er bruttoinvesteringerne faldet med næsten 100 mia. 
kr., og danske virksomheder afskriver mere, end de investerer i 
nye maskiner, teknologi og bygninger. Det produktionsapparat, 
som skaber job og velstand i Danmark, holdes ikke ved lige. 
Det kan vi ikke byde vores børn.  

Axcelfuture.dk er derfor et nyt uafhængigt forum, der indbyder 
til dialog og samarbejde om, hvordan vi skaber et bedre og sun-
dere investeringsmiljø for virksomheder. 
Målet er flere arbejdspladser i Danmark – også til vores børn.

DANMARK SOM FREMTIDENS INVESTERING
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Axcelfuture.dk vil bidrage til debat om investeringsklimaet
Axcelfuture.dk har bedt Copenhagen Economics om at gennemføre 
en række analyser af investeringsklimaet i Danmark. Derudover ind-
byder Axcelfuture.dk fagbevægelsen og andre vigtige interessenter til 
at diskutere både diagnose og løsningsforslag. 

Analyserne skal:
1. Kortlægge årsagerne til de svigtende investeringer i Danmark 
2. Vurdere konsekvenserne for job og velstand i Danmark, såfremt 
 udviklingen ikke vendes i tide
3. Anbefale tiltag, der kan vende udviklingen
4. Egne sig til en åben dialog med forskellige samfundsgrupper

Axcelfuture.dk er allerede i fuld gang med arbejdet og vil komme 
med indlæg i debatten om investeringsklimaet i Danmark og Norden.

”Industrivirksomheder spiller en afgørende rolle for vores velstand. En ekstra industriarbejdsplads skaber en lang 
række afledte arbejdspladser inden for handel, transport og service, mens en ekstra kontorfunktionær ikke i samme 

grad skaber andre aktiviteter. En stor del af vores forskning og udvikling sker tæt på produktionen, derfor vil 
mindre industriproduktion i Danmark over tid også betyde mindre forskning og udvikling. Det er også industrien, 
der står for over halvdelen af Danmarks eksport. I øjeblikket er vi begunstiget af olieindtægter, men det bliver ikke 

ved, og så er der kun industrien og i mindre grad serviceerhvervene og landbruget, der kan trække læsset for os. 
Derfor har vi pligt til at finde svar på, hvad vi kan gøre for at øge investeringsniveauet i Danmark.”

Peter Schütze om Axcelfuture.dk


