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Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen lancerede 13. januar aftalen om regeringens og 
pensionskassernes fem milliarder til iværksættermiljøet. God ide! Det er penge, der falder på et tørt 
sted. Men set med DANSK BIOTEKS øjne er det beklageligt, at fokus for denne nye vækstkapital ikke 
bliver på Vækstfondens klassiske investeringer i videnbaserede virksomheder som fx biotek-
virksomheder.  
 
Dette forhold skal naturligvis ikke slå skår i glæden over det nu synlige fokus på behovet for kapital til 

iværksættermiljøet, men det giver anledning til igen at understrege, at Danmarks fremtidige 
konkurrenceevne er stærkt afhængig af muligheden for at etablere videnvirksomheder og få dem til 

at overleve. 
 

Siden finanskrisens start har mange videnbaserede vækstvirksomheder haft hårde tider. I lyset af den 
nye iværksætterpakkes fokus på almindelige mindre og mellemstore virksomheder, er det formentlig 

ikke disse virksomheder, der primært kommer til at nyde godt den nye vækstpakke. Det er ærgerligt, 
for mange af dem - og i særlig grad de kapitalkrævende biotekselskaber - er pt. i kapitalkrise.  
 

Disse virksomheder arbejder fx på at udvikle nye lægemidler til at bekæmpe cancer, diabetes, 
hjerte/kar sygdomme og sygdomme i centralnervesystemet, såsom Alzheimers sygdom og 

depression. De står alle foran en stor og væsentlig opgave af betydning for hele det danske samfund. 
Gennemsnitslevealderen stiger, og det er desværre forudsigeligt, at en stor del af os vil dø af cancer 

eller hjerte/kar sygdomme, samt at vi som ældre vil få mentale problemer. Den bioteknologiske 
industri har afgørende muligheder for at udvikle lægemidler, som kan afhjælpe disse sygdomme. 

 
På tilsvarende vis tilbyder bioteknologien væsentlige og effektive løsninger til at spare på energien og 

finde alternativer til skadelige kemikalier. Her er Danmark helt i top, idet virksomhederne Novozymes 
og Danisco er nummer 1 og 2 i verden på dette felt!   
 
Selv om vi har store veletablere virksomheder, der klarer sig godt, kan vi kun fremtidssikre udviklingen 
ved at skabe nye spændende virksomheder, som til stadighed stimulerer et dynamisk miljø i Danmark. 

Uden et pulserende iværksættermiljø får store virksomheder fremover svært ved at rekruttere 
kompetente forskere og få spændende ideer inden for landets grænser. Virksomhederne kan blive 

tvunget til at placere nye forskningsaktiviteter i udlandet. 
 

Både små og store biotek- og farmavirksomheder har derfor gavn af vækststimulerende initiativer. 
Men det er ikke for virksomhedernes skyld, at vi kontinuerligt skal styrke det bioteknologiske 



entreprenørmiljø. Det er derimod, fordi et til stadighed velfungerende entreprenørmiljø er afgørende 
for, at vi også på sigt kan bibeholde Danmarks suverænt vigtigste eksportbranche. En branche, som er 
af største betydning for den enkelte danskers helbred og omgivende miljø og dermed for hele 
befolkningens hverdag.  

 
 

 


