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Den samlede produktion stiger
Dansk økonomi sætter mere fart på: 0,4 pct. steg værdien af den samlede produktion med i årets første
kvartal, viser tal for den sæsonjusterede realvækst fra
Danmarks Statistik. Det betyder syv kvartaler i streg
med positiv realvækst, hvilket viser, at dansk økonomi
ret solidt fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning, lyder det fra Dansk Erhverv.
”Den lavvækstfælde, som dansk økonomi alt for
længe har været fanget i, ser nu omsider ud til at være fortid. Og dansk økonomi ser med dagens tal ud til
at være kommet rigtig godt i gang med 2015 efter den
mere middelmådige vækst i 2014,” siger Michael H.J.
Stæhr, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Industriproduktiviteten i vejret
Produktiviteten er vokset markant i dansk industri.
Måler man den danske produktivitetsudvikling op i
mod EU og andre lande, som vi normalt sammenligner
os med, så stikker den danske produktivitetsvækst af,
skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hele 32 pct.
er produktiviteten således steget med fra 2008 til 2014.
I EU er produktiviteten steget med godt 11 pct. Vores
nabolande Sverige og Tyskland har haft en udvikling i
produktiviteten på henholdsvis 11 pct. og 6,2 pct.

Teknologi-virksomheder har optur
De danske teknologi-virksomheder har oplevet en markant stigning i produktiviteten, som overgår de fleste
andre brancher, viser en undersøgelse fra DI ITEK, som
er Dansk Industris branchefællesskab for it-, tele-, elektronik-, og kommunikationsvirksomheder.
”Teknologi-virksomhederne har taget deres egen
medicin, så at sige. De har været bedst til at udnytte
den teknologiske udvikling. Tallene understreger, at
ny teknologi, digitalisering og automation er de vigtigste vækstmotorer i danske virksomheder,” siger branchedirektør Adam Lebech, DI ITEK.

Tvivlsomt om TTIP skaber arbejde
Der er usikkert, om en handelsaftale mellem EU og
USA giver flere arbejdspladser i Danmark, skriver Ugebrevet A4, der har talt med to eksperter. De mener til
gengæld, at en aftale kan presse løn og arbejdsvilkår.
”Vi ved ikke og kan ikke vide, hvordan frihandelsaftalen vil påvirke beskæftigelsen. Det eneste, vi ved
med sikkerhed, er, at TTIP vil føre til mere handel og
omstrukturere det arbejdsmarked, vi har i dag. Men
vil det være en bevægelse væk fra lavt betalte job til
bedre betalte eller fra velbetalte job i produktionen
til dårligere job med dårligere løn i serviceindustrien?
Det er meget svært at forudsige,” siger Ferdi de Ville,
lektor ved Gent Universitet i Belgien, til A4.

Spåntagningsskole på skinner
Nu er Flextek A/S og KJV klar med Spåntagningsskolen
2015 i Hedensted Målet er, at deltagerne får opgraderet
deres viden med det sidste nye inden for CNC-maskiner, værktøjer og spåntagningsteknikker. Målgruppen
er de, der arbejder f.eks. som CNC-operatør, opstiller
eller PTA-medarbejder i den spåntagende industri. Faglærere på en teknisk skole er også velkomne, og alle
der vil tilbage i branchen, men trænger til en opgradering af den faglige viden, kan også deltage. Skolen er
et samarbejde mellem Flextek og KJV. Undervisningen
foregår som en blanding af teori og praksis ved CNCmaskinerne. Læs mere på www.flextek.dk.
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Selvom statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) for nylig besøgte produktionsvirksomheden Nilpeter i Slagelse, fylder industrien for lidt i
valgkampen. Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2015.

Industri uden valgflæsk
Hvilket politisk problem er vigtigst, der bliver taget hånd om
efter valget?
”Man skal kigge meget
på, hvordan man sikrer elever på de tekniske uddannelser. Elever der kunne være interesseret i at uddanne
sig som teknikere, maskinmestre og ingeniører. Der
er heldigvis kommet bedre
fokus på det. Man taler det
ikke ned som tidligere. Det
er meget vigtigt. Studievejlederne på folkeskolerne
skal også vide, hvilke muligheder der ligger i industrien.”

Krig på tal fylder for meget, og industrien for lidt
i valgkampen. Her giver
BITVA-formand Aage Dam
syv skarpe bud på, hvad
valget burde handle om.

7 Skarpe
Af Mathias Hagemann-Nielsen
mhn@jernindustri.dk

Hvordan ser valgkampen ud set
fra industriens synspunkt?
”Jeg synes, det er en meget stor tale omkring om,
det kan betale sig at arbejde
eller ej. Jeg synes, man skulle tale mere om, hvordan vi
skaber vækst, således at der
er muligheder for dem, der
kan og vil arbejde. For nogle områder af industrien,
er det en meget stor udfordring at finde kvalificeret
arbejdskraft.”
Hvorfor fylder industrien så
lidt i valgkampen?
”Det må være fordi, der
er ikke nogen, der synes,
det er interessant at diskutere. Eller også er man enige om, hvad der skal ske.
Det er jeg dog ikke så sikker
på. Alle er dog enige om, at
der skal være produktion i
Danmark. Og vi skal automatisere, hvor vi kan automatisere for at producere i Danmark. Og der er det
nødvendigt med den kvalificerede arbejdskraft.”
Hvad i valgkampen er vigtigst
for BITVA?

Aage Dam,
formand for BITVA
”Jeg tænker, det vigtigste
tema er, hvordan vi sikrer
os fortsat vækst. Der skal
sikres så gode konkurrencevilkår som overhovedet
muligt og sikres, at det er
muligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.”
Hvordan kan industrien styrke
sin synlighed i den sidste uge af
valgkampen?
”Vi kan gøre, som vi gør
nu og kan gå gennem medierne, og vi kan forsøge påvirke gennem vores organisationer. Men det der er
vigtigere, det er, at der skal
være interesse fra politikerne i at diskutere det. I øjeblikket er der tilsyneladende andre ting, der er mere
interessante.”

Hvem ser BITVA helst som statsminister?
”Det har vi ikke nogen
holdning til. Men det er vigtigt at sikre, at virksomhederne har så lempelige konkurrencevilkår som muligt.
For det er virksomhederne,
der skaber væksten i Danmark – ikke den offentlige
sektor. ”
Der er en lille uge tilbage af
valgkampen. Har du en opfor-

dring til politikerne?
”Tal ikke så meget om
man tjener 1.000 kroner
mere eller mindre på arbejde. Der skal være holdninger og prioriteringer i
stedet for at diskutere små
beløb. Det kommer til at
flytte fokus, og det er der,
vi skal have mere fokus; på
holdninger og politik.”

Aage Dam opfordrer politikerne til at fokusere på de store
linjer og sikre, at vi i fremtiden
har nok kvalificeret arbejdskraft.

BITVA
• BITVA står for Brancheforeningen for Industriel Teknik,
Værktøj og Automation.
• BITVA er en kommercielt orienteret landsdækkende brancheforening.
• Der er mere end 150 medlemsfirmaer, som er importører,
agenturvirksomheder, producenter, ingeniør- og handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske koncerner.
Virksomhederne leverandører af alle former for automations- og automatikløsninger, transmissionssystemer, værktøj og værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m.

