DANMARKS
DIGITALE AMBITIONER
Perspektivanalyse

EXECUTIVE SUMMARY
Danmarks digitale udvikling er gået i stå. Det betyder, at vi presses af en lang række
lande i den internationale konkurrence om at skabe og tiltrække innovative it-virksomheder. Virksomheder der skal sikre Danmark fremtidens vækst og arbejdspladser.
Danmark har en veludbygget it-infrastruktur og en befolkning, der er verdensmester i
at bruge den, men vores virksomheder og offentlige institutioner er ikke gode nok til at
høste gevinsterne af de store digitale investeringer, Danmark har foretaget igennem de
sidste mange år.
Hvis Danmark også fremover skal være at finde i den digitale internationale elite, og
kunne skabe morgendagens digitale virksomheder, er det altafgørende, at vi prioriterer
at skabe et attraktivt miljø for vores digitale virksomheder.
IT-Branchens medlemsundersøgelse fra februar 2016 viser, at den altoverskyggende
barriere for at øge væksten i it-erhvervet er manglen på de rette kompetencer. Næsten
halvdelen af it-virksomhederne fremhæver denne udfordring som den største, mens
mangel på kapital og det høje skatteniveau er de næststørste barrierer.

Mangel på de rette
it-kompetencer

48 %

Mangel på kapital

22 %

Det højre skatte- og
afgiftsniveau i Danmark

21 %
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Kilde: ITB: Barometer, 2016

Der er brug for, at regeringen, i samarbejde med it-branchen og det øvrige danske
erhvervsliv, prioriterer at løfte Danmarks ambitioner på det digitale område, og sikrer
gode og attraktive vilkår for at skabe morgendagens innovative it-virksomheder.
Nye ambitiøse mål for Danmarks digitalisering skal skabe konkurrencekraft og dermed
vækst og arbejdspladser.
Blandt andet skal vi:
• Satse markant på at dække behovet for it-specialistkompetencer
• Sikre bedre konkurrencevilkår gennem reform af erhvervsbeskatningen
• Styrke adgangen til kapital til skalering og vækst
•	Øge efterspørgslen efter digitale løsninger i det offentlige og erhvervslivet for at
høste de digitale gevinster og drive innovation og vækst
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1:
DANMARK FALDER
NED FRA TOPPEN
Danmark rasler
ned ad rangstigen

Danmarks position som førende digitalt land er udfordret. Det viser flere internationale
undersøgelser. Blandt disse er World Economic Forums årlige opgørelse over digital
parathed i verden, hvor Danmark siden topplaceringer i slut-00’erne er raslet ned ad
det toneangivende indeks.

Billedet understøttes af EU’s ”Digital Economy and Society Index” (DESI), der måler de
Europæiske landes digitale performance. Danmark placeres her fortsat helt i toppen
af indekset, men indekset gemmer også på historien om et land, der er ved at miste
momentum.
Danmark har således den næst laveste vækst i sin digitale score, når man sammenligner de europæiske landes udvikling fra 2014 til 2015. EU’s DESI Index viser således
et billede af Danmark, som et land der er gået i stå i sin digitale udvikling, og er ved at
blive overhalet.

I 2015 blev Danmark blot rangeret som verdens 15. mest it-parate land. Det skyldes
primært, at danskerne, på trods af høj it-anvendelse, ikke formår at høste gevinsterne
af digitaliseringen.

Kilde: EU: Digital Economy and Society Index
Kilde: World Economic Forum, Networked Readiness Index (NRI)

Indekset toppes af Singapore, og på de følgende pladser kommer mange af de lande,
vi normalt konkurrerer med: Finland, Sverige, Holland og Norge.
Det er en markant nedtur, der vidner om, at Danmarks position som en af verdens førende digitale lande er under pres.
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Danmark har i en lang årrække levet højt på at været blandt de bedste i verden, når det
gælder om at skabe gode rammer omkring it-anvendelse i både befolkningen, virksomhederne og det offentlige, og it-branchen har bidraget betydeligt til Danmarks vækst.
Hvis udviklingen fortsætter, risikerer Danmark at tabe kampen om den digitale udvikling
og derved miste en stor vækstmotor i dansk økonomi.
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Danmarks digitale
udvikling er gået
i stå

Danmark taber på flere områder
De forskellige rapporter tager udgangspunkt i lidt forskellige sæt af indikatorer. Fælles
for de fleste er dog, at de foretager en vurdering af landenes digitale infrastruktur, anvendelsen af denne samt borgernes og virksomhedernes forudsætninger for at anvende de digitale muligheder.
Danskerne er
stadig verdens
bedste til at
anvende it

Når Danmark i flere år har haft en god placering på listerne, skyldes det primært, at
de danske borgere er blandt verdens bedste til at anvende it til f.eks. e-handel, sociale
medier og netbank.

Men som land får
vi ikke nok ud af de
digitale muligheder

I den anden ende af skalaen ser vi, at Danmark bliver trukket ned på stort set alle andre områder - blandt andet den offentlige sektors anvendelse af it samt det politiske
og forretningsmæssige miljø, dvs. forudsætningerne for at drive digital forretning, samt
evnen til at høste de gevinster som digitaliseringen skaber.

World Economic Forum vurderer således, at den høje anvendelse af it både i virksomhederne og i særdeleshed befolkningen er kraftigt med til at holde Danmarks placering oppe.

Det er særligt værd at bemærke, at World Economic Forum i sin analyse lægger stor
vægt på den effekt, landene har fået ud af den øgede digitale anvendelse. Anvender
virksomhederne f.eks. de digitale muligheder til nye forretningsmodeller, og giver den
offentlige anvendelse af it bedre adgang til basale services for borgerne?
I forhold til den økonomiske effekt af it-anvendelsen i Danmark peger analysen på,
at det særligt er et problem for Danmark, at adgang til ny teknologi ikke har medført
tilstrækkelig stor effekt i omstillingen til nye services og produkter i erhvervet eller nye
måder at organisere sig på.
Mens f.eks. Finland, Holland og Sverige alle ligger i top 10, ligger Danmark på en 45.
plads – lige efter Tyrkiet, når det gælder evnen til skabe nye produkter, services og
forretningsmodeller.

RANK

COUNTRY/ECONOMY

VALUE 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finland
United Arab Emirates
Estonia
Qatar
Netherlands
Sweden
Luxembourg
United Kingdom
Singapore
Malaysia

5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5

44
45
46

Turkey
Denmark
Thailand

4.7
4.7
4.7

MEAN: 4.3
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Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index (NRI)

Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index (NRI)

World Economic Forum tegner altså et billede af Danmark, som et samfund der generelt er godt med, når det gælder digitale borgere, men som ikke kan følge med på det
innovative område med de lande, der udvikler sig hurtigst i den globale konkurrence.
Danmark er præget af høj it anvendelse, men har ikke formået at veksle den høje it-anvendelse til en digital omstilling af vores hverdag, virksomheder og institutioner. Vi har
med andre ord ikke høstet gevinsterne af vores massive investeringer i digitalisering.
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Virksomhederne
er ikke gode nok
til at skabe digital
merværdi

Erhvervsdigitaliseringen halter bagefter
Det er blandt andet det danske erhvervsliv, der halter bagefter, og tøver med at satse
på digital omstilling.

Hver 3. danske
virksomhed har
kun basal
digitalisering

IT-Branchen har sammen med Dansk Erhverv foretaget en analyse af de danske virksomheders digitaliseringsgrad. Analysen viser, at en tredjedel af de danske virksomheder kun har basal it understøttelse.
Hvordan vil du beskrive din virksomheds digitaliseringsgrad i dag?

2:
HØJT SKATTENIVEAU
SVÆKKER KONKURRENCEKRAFTEN
Danmarks samlede skatteniveau for bl.a. selskabsskat, aktieudbytte og avancer er
højere end de lande, vi normalt konkurrerer med, og det gør det mindre attraktivt at
investere i danske virksomheder, ligesom gevinsten ved at være succesfuld dansk
iværksætter ligeledes er lavere.
Den danske selskabsskat er gradvist blevet sænket de senere år, men det samlede
skatteniveau holdes oppe af de øvrige høje kapitalskattesatser.
Beskatning af avancer, udbytter og renter i udvalgte lande, pct.

Kilde: Dansk Erhverv og ITB, medlemsundersøgelse i februar 2016.

Samme analyse viser også, at der er direkte sammenhæng mellem digitaliseringsgraden og virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2016. De digitale virksomheder vokser mest, men alligevel vælger en tredjedel ikke at satse på digitale forretningsmodeller.
Omsætningsforventninger de kommende 12 måneder
- opdelt efter virksomhedernes digitaliseringsgrad
De mest digitale
virksomheder forventer størst vækst
i 2016

Kilde: DVCA pba. Copenhagen Economics for Axcelfuture

Den danske it-branche har en høj andel af iværksættere og virksomheder, der har en
ydmyg begyndelse, fremfor at blive etableret med store kapitalindskud og investeringer
i ryggen fra dag et.
Derfor er det særligt vigtigt for it-erhvervene, at forholdene for at være iværksætter er
gode.
Danmark har endvidere en af de højeste indkomstbeskatninger i verden, jf. figuren på
næste side. Det betyder, at it-sektoren, for at være konkurrencedygtig internationalt og
holde på gode medarbejdere, er nødt til at betale forholdsvis højere lønudgifter end
konkurrenter i udlandet.

Kilde: Dansk Erhverv og ITB, medlemsundersøgelse i februar 2016.
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Det samlede
erhvervsskatteniveau
er højere end vores
nabolande

9

Høj indkomstskat
gør det svært at
skaffe og holde på
gode medarbejdere

3:
MANGEL PÅ KOMPETENCER
STOPPER UDVIKLING
OG INNOVATION

Højeste marginalskat i OECD, 2013

Manglen på højtuddannet it-arbejdskraft med de relevante kompetenceprofiler gør det
svært for virksomhederne at hyre kvalificerede medarbejdere. Hver tredje it-virksomhed har helt måttet opgive at besætte stillinger. Tal fra Danmarks Statistik viser endvidere, at 42 % procent af alle danske virksomheder, der forsøger at rekrutere it-specialister, oplever problemer med at besætte de ledige stillinger.
Kilde: OECD
Anm.: Opgjort som marginalskat for en person, der får 5/3 af en gennemsnitlig industriarbejderløn, opgjort
ekskl. Arbejdsgiverbidrag

Beregningseksempel - aktieindkomstbeskatning
Aktieindkomst beskattes i Danmark med 42 %*, men inden udbytte kan udbetales til
aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud med 22 %. Den sammensatte aktieindkomstskat kan således opgøres til næsten 55 % i Danmark. I Sverige vil der tilsvarende være tale om en samlet beskatning lige over 45 %.
Skatteniveauet gør
det uinteressant at
drive virksomhede
i Danmark

Det betyder, at videreudvikling og innovation udskydes i branchen, hvilket i sidste ende
koster på branchens konkurrenceevne.
Virksomheder der oplevede problemer med at besætte ledige it-specialist stillinger - andel af virksomheder der forsøgte at rekruttere, 2015
42% har svært
ved at besætte
it-specialist stillinger

Ved et overskud på 100 mio. kr. ville forskellen eksempelvis være, at der blev taget
9,36 mio. kr. mere i skat i Danmark end i Sverige. Det er klart, at udbyttet til ejerne – og
derved incitamentet til at investere - er tilsvarende mindre i Danmark.
Sammensat aktieindkomstskat
Kilde: Dansk Erhverv pba. OECD
2014
* De første 48.300 kr. overskud
af en dansk virksomheds overskud beskattes væsentligt mere
lempeligt, så denne forskel forudsætter, at der er tale om et
overskud af en sådan størrelse,
at dette initiale nedslag blot har
marginal betydning
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Kilde: Danmarks Statistik: it-anvendelse i erhvervslivet 2015

Danmark uddanner løbende flere it-specialister, og tal fra EU viser, at der i 2013 blev
uddannet 39 % flere it-specialiser fra de danske uddannelsesinstitutioner end i 2010.
Samlet set havde lidt over 4 % af de nyuddannede kandidater og bachelorer i 2013 en
uddannelse inden for ”computing”. Det placerer Danmark i det pæne midterfelt i EU,
men med et godt stykke op til de lande der satser mest på området.
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Vi uddanner flere
it-specialister, men
ligger ikke i toppen

Hvad har i gjort da i ikke kunne besætte stillinger

Kilde: IT-Branchens barometer, 2016

Kilde: Eurostat

Danmark kommer
til at mangle mange flere it-specialister

Fremskrivninger fra blandt andre konsulentvirksomheden Damvad sandsynliggør, at
der vil ske en ganske stor stigning i arbejdskraftbehovet indenfor it og informationstjenester, som betyder, at vi langt fra uddanner nok it-specialister til den forventede
efterspørgsel. Alt tyder således på, at vi vil komme til at opleve en betydelig mangel på
it-arbejdskraft.
Adgangen til kompetent it-arbejdskraft er et helt afgørende konkurrenceparameter for
it-branchen, og virksomhederne må benytte en række veje til at imødegå udfordringen,
f.eks. yderligere outsourcing eller ultimativt helt at flytte virksomheden derhen, hvor
kompetencerne er tilgængelige.

Den manglende
arbejdskraft går ud
over virksomhedernes innovation og
udvikling

Den manglende arbejdskraft går allerede i dag ud over it-virksomhedernes vækst og
innovation. IT-Branchens medlemsundersøgelse fra 2016 viser, at 43 % af de it-virksomheder, der måtte opgive at besætte stillinger, valgte at udskyde videreudvikling og
innovation. Et fravalg som har direkte konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og vækst og dermed Danmarks konkurrencekraft.
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4:
MANGEL PÅ KAPITAL
KOSTER VÆKST
Den danske it-branche har en høj andel af it-iværksættere og vækstvirksomheder, men
adgangen til kapital ligger i top tre over barrierer i branchen.

Danske virksomheder har meget
dårlig adgang til
risikovillig kapital

Danske virksomheder har markant dårligere adgang til risikovillig kapital, end de lande
vi normalt sammenligner os med. World Economic Forum vurderer, at danske virksomheders adgang til risikovillig venturekapital, der ofte benyttes af it-virksomheder med
stort vækstpotentiale, er på niveau med Namibia.
Således placeres danske virksomheders adgang til venturekapital blot som nummer 87
på listen. Norge og Finland befinder sig begge i top 10, mens Sverige er på 11. pladsen.
RANK

COUNTRY/ECONOMY

VALUE 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Qatar
Malaysia
United States
United Arab Emirates
Hong Kong SAR
Norway
Singapore
Finland
Israel
Luxembourg
Sweden

4.8
4.6
4.4
4.4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2
4.2

87 Denmark
88 Namibia

MEAN: 2.8

7

2.5
2.5

Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index

Det samlede
bankudlån er faldet
med 250 mia. kr.

Mangel på finansiering er en væsentlig udfordring for dansk økonomi. I kølvandet på
finanskrisen, har der været en markant omlægning af långivningen til erhvervslivet, der
har gjort det betydeligt sværere at skaffe kapital.
Mens bankudlånene er faldet med 250 mia. kr. siden 2008, er realkreditlån til erhvervslivet vokset med 170 mia.
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Kilde: Nationalbanken

Realkreditlån tildeles imod fast kapital (f.eks. ejendomme eller produktionsanlæg) som
sikkerhed. Imidlertid har it-virksomheder og andre videnstunge virksomheder sjældent
fysisk kapital af nævneværdig betydning. Det betyder, at it-branchen er blevet særlig
hårdt ramt af finansieringsomlægningen, da de ofte er afhængige af bankudlån, der er
faldet med 250 mia. kr.

Omlægningen af
erhvervsudlån
rammer it-virksomheder særligt hårdt

Den vanskelige kreditsituation er med til at bremse investeringer, hvilket reducerer virksomhedernes muligheder for at udvikle nye services og ekspandere til nye markeder.
Desuden kan manglende adgang til finansiering blive et problem for en ellers sund og
veldreven virksomhed, der oplever en midlertidig uforudset udgift eller forstyrrelse af
indtægter, og derfor får svært ved at klare sine kortsigtede økonomiske forpligtelser.

Manglende adgang
til kapital bremser
vækst og udvikling
i it-branchen

For nogle it-virksomheder bliver løsningen derfor at rykke til udlandet for at få adgang
til kapital og nye markeder. Manglen på kapital er dermed skadelig for it-branchens
muligheder for at bidrage til vækst og arbejdspladser i dansk økonomi.
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5:
ANBEFALINGER
Fra at have været førende mister Danmark nu momentum på det digitale område. I en
hastigt foranderlig verden er der ikke plads til at hvile på laurbærrene. Vi har investeret
massivt i digitalisering, men har ikke høstet gevinsterne.

Derfor bør regeringen, i samarbejde med it-branchen og det øvrige danske erhvervsliv,
prioritere at løfte Danmarks ambitioner på det digitale område. Vi ser fire væsentlige
indsatsområder:

Derfor skal vi definere nye ambitiøse digitale målsætninger for Danmark.

Der skal satses på it-specialistkompetencer.
Mangel på kompetent arbejdskraft er den primære barriere for vækst i it-branchen.

Det er nemt at starte og drive virksomhed i Danmark både i forhold til det juridiske og
det praktiske, og den danske konkurrenceevne og innovationsevne er blandt verdens
bedste.
Befolkningen er storforbrugere af de digitale services, og det generelle færdighedsniveau er højt. Der er en veludbygget digital infrastruktur, som gør det nemt at etablere
sig hvor som helst i landet og sælge digitale ydelser globalt.
Desværre viser sammenligningerne også, at det er meget svært at vokse med sin digitale virksomhed i Danmark.
Kompetencemangel, erhvervsbeskatning og
kapital er de tre
hovedudfordringer
for vækst i branchen

Det er svært at hyre it-specialister, da der bliver uddannet alt for få, med stigende
lønninger og hård konkurrence om specialisterne til følge. Den sammensatte danske
erhvervsbeskatning er høj sammenlignet med de lande, vi konkurrerer med. Det er
svært at finde risikovillig kapital til vækst i Danmark, da adgangen til både banklån og
venturekapital er for sparsom
Hertil kommer, at selvom befolkningen er digital parat, er efterspørgslen efter avancerede digitale løsninger generelt lav for virksomheder og i særdeleshed i den offentlige
sektor.
Samlet set er der brug for, at vi i Danmark igen fokuserer mod de nye digitale muligheder.
Danmark har levet højt på den digitale førerposition, som blev oparbejdet i midten af
00’erne. I en hastigt foranderlig verden, hvor den digitale udvikling gør, at vi konstant er
i international konkurrence, kan man ikke tillade sig at være tilfreds med sin placering
i toppen og slække på ambitionerne. Det har taget mange år at oparbejde Danmarks
digitale styrkeposition, men den kan forsvinde igen, inden vi ved af det.

Der er brug for, at flere unge får interesse for it, og tilvælger dette som en karrierevej.
Denne indsats skal starte allerede i folkeskolen. Derfor skal vi skabe en styrket faglighed omkring det at være kreativt skabende med it allerede i folkeskolen, og det nye
faste it-fag i gymnasiet bør gøres obligatorisk.
Samtidig er der brug for en målrettet indsats for at tilpasse it-uddannelserne til arbejdsmarkedets behov. It-uddannelser, der producerer efterspurgte kandidater, skal sikres
tilstrækkelige ressourcer til at øge optaget samtidigt med, at kvaliteten fastholdes og
frafaldet på studierne reduceres.
Erhvervsbeskatningen skal sikre incitamenter
Den høje erhvervsbeskatning gør det uinteressant at investere i Danmark og sværere
for dygtige iværksættere at lykkedes.

2. indsatsområde:
Erhvervsbeskatningen

Der er brug for en erhvervsbeskatningsreform, der sikrer, at danske virksomheder ligestilles i konkurrencen med vores nabolande og konkurrenter. En attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsbeskatning, er afgørende for at skabe et godt fundament for
iværksættere og vækstvirksomheder.
IT-Branchen anbefaler, som et vigtigt led i en erhvervsbeskatningsreform, at aktieavancebeskatningen sænkes til 27 %.
Danske virksomheder skal have god adgang til finansiering
It-virksomheder er helt afhængige af tilstrækkelig kapital, både i den tidlige opstartsfase og senere, når der hurtigt skal skaleres mod nye markeder.
Der skal derfor skabes et finansielt marked, med et økosystem der kan sikre et større
udbud af risikovillig kapital både generelt og i særdeleshed til it-virksomheder.
Dette kan blandt andet styrkes ved, at der generelt luges ud i innovations- og støtteordninger til fordel for bedre generelle rammevilkår.
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1. indsatsområde:
it-kompetencer
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3. indsatsområde:
Adgang til kapital

4. indsatsområde:
Innovation og
vækst

Efterspørgslen skal drive innovation og vækst
Endelig ligger der en udfordring i for alvor at sikre, at vi i Danmark får skabt en markant
værdi af de digitale muligheder, som de sidste mange års digitalisering har skabt.
Det offentlige skal aktivt drive efterspørgslen på it-løsninger ved at turde satse på innovative digitale løsninger. Den offentlige sektor skal hæve ambitionsniveauet og lade
udvikling af den offentlige service drive digitaliseringen, frem for besparelser.
Ligeledes skal dansk erhvervsliv hjælpes til at fokusere på digital omstilling, for at kunne imødegå den stigende internationale konkurrence. Virksomhederne skal gribe de
digitale muligheder og vende truslen om disruption til en vækstmulighed. Det er godt
for den enkelte forretnings bundlinje og for dansk erhvervslivs konkurrenceevne som
helhed.
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