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»Det ville klæde og gavne Danmark at gøre en mere helhjertet indsats for at stimulere innovation og vækst,« mener 
formand for Dansk Biotek Søren Carlsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen 
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SYNSPUNKT 
• INNOVATION 

Mens vi i Danmarkgør 
en heldelforat tiltrække 
udenlandske forskere, 
bl.a, viaforskerskatteord
ningen, erdet et paradoks, 
atvi samtidigjager de mest 
kompetente danskere væk 
medverdens højeste 
personskatter. 

J EN SITUATION, hvor vi bør udvikle 
dygtige medarbejdere og spæn
dende iværksættervirksomhe
der, kigger både medarbejdere 
og virksomheder i stigende om
fang ud over landets grænser. 
For her er økonomien og dermed 
incitamentet til både at drive og 
arbejde i en innovativ virksom
hed større end i Danmark. I bl.a. 
England og Frankrig har man for 
længst forstået. at succesraten j 
en iværksættervirksomhed især 
er afhængig af likviditet og dyg
tige medarbejdere. Via simple 

skattemæssige EU-sanktionerede 
virksomhedsordninger såsom 
fremskudte fradrag for forsk
nings- og udviklingsomkostnin
ger, formår man at holde liv i de 
innovative vækstvirksomheder. I 
England kan små og mellemstore 
virksomheder bl.a. få udbetalt 
24,S pct. af forsknings- og ud
viklingsomkostninger, hvis ikke 
de kan modregnes i positiv ind
komst samme år. Den likviditet, 
det giver, sikrer både fremdrift 
og arbejdspladser. Frankrig har 
en lignende ordning, der ses som 
et vigtigt redskab til at stimulere 
forskning og udvikling. 

IDANMARK HARDansk Biotek for flere 
år siden taget initiativ til at få ind
ført en tilsvarende ordning, men 
hidtil har hverken skatteministe
riet eller skatteudvalget forstået 
den værdi, en sådan ordning vil 
skabe. 

I Danmark er de innovative 
virksomheders mangel på likvi
ditet stærkt på vej til at blive de
res akilleshæl. Likviditeten er en 
konstant udfordring, og DANSK 
BIOTEK er gang på gang vidne til 
nedskæringer i medarbejdersta
ben, lukninger af projekter eller i 
værste fald konkurser blandt or
ganisationens medlemmer. 

Trods de succesfulde eksem
pler på, hvordan man med EU i 
ryggen kan gøre livet lettere for 
små og mellemstore virksomhe
der, har Danmark tilsyneladen
de generelt svært ved at hjælpe 
disse virksomheder. Holdningen 
til problemstillingen vedrørende 
innovation og likviditet forekom
mer perspektivløs og uengageret. 
Andre lande faciliterer udviklin
gen, vi bremser den! En af brem

seklodserne er iværksætterskat
ten. Ifølge beregninger fra DVCA 
vil Danmark i de kommende syv 
år miste investeringer på op til 
145 mia. kr. i iværksættervirk
somheder på grund af denne skat. 
Dele af regeringen er tilsynela
dende omsider ved at indse, at 
iværksætterskatten er præcis det 
modsatte af den stimulering, der 
skal til. Andre dele tænker mere 
kortsigtet og har svært ved at se 
lyset - eller at indrømme hvilken 
eklatant fejltagelse, denne skat er. 

Vihævderat have indset, at hvis 
vi skal skabe et stærkt vidensarn
fund, er de menneskelige ressour
cer afgørende. Vigør derfor en del 
for at tiltrække dygtige udenland
ske forskere bl.a. gennem forsker
skatteordningen. Men det er da et 
paradoks, at vi samtidig jager de 
mest kompetente danskere væk 
med verdens højeste personskat
ter! En dansk og en udenlandsk 
forsker som arbejder på samme 
projekt i Danmark beskattes såle
des fuldstændigt forskelligt. hvil
ket naturligvis er helt urimeligt 
- og ikke bæredygtigt på sigt. 

DETVlUIKlÆDEog gavne Danmark at 
gøre en mere helhjertet indsats for 
at stimulere innovation og vækst. 
Opskriften synes enkel: Stimuler 
lysten til at arbejde i Danmark 
ved at fjerne topskatten, facilirer 
investeringer i virksomhederne 
ved at fjerne iværksætterskatten. 
og giv virksomhederne nødven
dig likviditet gennem fremskudte 
fradrag for forsknings- og udvik
lingsomkostninger. 

Hvis vi tænker nogle få år frem, 
er det ikke et spørgsmål om, hvor
vidt vi har råd til dette - vi har 
ikke råd til at lade være! 

_.
 

Hvi 
den 
ten 

fariJ 
redi 
erki 
udg 
stæ 
»tjG 

I USA I 
risik 
direk 
afde 
ger g 
fungr 
præsi 
helts 
50 ID 

grøn 
afeld 

IKAPm. 
derlar 
tilbag 
invest 
teknol 
ningsi 
lige ir 
til sm, 
har StI 
rrakte 
koncet 
bredt 
USA, , 
rigtigt 
virksoi 
mæne. 
tilført l 
hed og 
koncer, 
til inru 
nemme 
rentern 

DEBEDSTf 
så POPl 
sionska 
kø for ai 
vil gå g 

Synspunkteråbentfor eksterne kommentatorerom mandagen.Max3AOO anslagsendestil synspunkt@berlingske.dk.LæstidligereSj 


