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Kort
sagsfremstilling

Formål
Bestyrelsen skal drøfte udkastet til publikationen Genstart af danske SMV’er og tage
stilling til godkendelse og lancering af publikationen.

Bilag 3.1

Baggrund
Bestyrelsen godkendte i oktober 2020, at der udarbejdes en årlig status på SMV’ernes
tilstand mhp. at skabe et databaseret grundlag for at følge tilstanden i de danske
SMV’er og give bestyrelsen et faktuelt udgangspunkt for at rejse relevante problemstillinger inden for erhvervsfremmeområdet.
Virksomhedspanelet – som bestyrelsen ligeledes besluttede at iværksætte i oktober
2020 – har nu afrapporteret for foråret 2021 og udgør en central datakilde i publikationen om SMV’ernes helt aktuelle tilstand og deres forventninger til fremtiden. Data
fra virksomhedspanelet suppleres med klassiske erhvervsdata for produktivitet, beskæftigelse mv. Både afrapportering fra Virksomhedspanel og rapporten SMV’ernes
tilstand med klassiske erhvervsdata kan tilgås via Admincontrol (appendiks).
På bestyrelsesmødet d. 22. april 2021 blev de foreløbige data om SMV’ernes tilstand
præsenteret. På baggrund af drøftelserne har sekretariatet udarbejdet et udkast til publikation med særligt fokus på genstart af SMV’erne efter COVID-19-pandemien og
mulighederne for at udnytte de potentialer, der er inden for drivkræfterne digitalisering og automatisering, grøn omstilling og cirkulær økonomi, kvalificeret arbejdskraft og social inklusion samt internationalisering.
Der er prioriteret en koncentreret pjece på 8-9 sider med korte, fokuserede fortællinger om SMV-landskabet med følgende hovedbudskaber:
• SMV’erne er centrale for dansk erhvervsliv og har over en årrække udviklet sig
positivt, så de stod stærkt forud for COVID-19-pandemien.
• En stor andel af SMV’erne vurderer deres økonomiske situation positivt og ser
lyst på fremtiden. Hjælpepakkerne under pandemien har medvirket til, at virksomhederne har klaret sig igennem og er klar til en hurtig genstart.
• Som led i genstarten af dansk økonomi vil Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
understøtte SMV’ernes omstilling til en ny virkelighed inden for bl.a. digitalisering og grøn omstilling, så nye potentialer udnyttes bedst muligt.
Derudover uddybes udvalgte drivkræfter, hvor de centrale budskaber bl.a. er, at
• SMV’erne havde en produktivitetsvækst op gennem 2010’erne og var mere produktive end i sammenlignelige lande.
• SMV’erne arbejder særligt med basal digitalisering, men halter efter fsva. brugen af avancerede teknologier.
• SMV’erne er blevet mere grønne (energieffektivitet og CO2-produktivitet) siden
2010, selvom knap hver tredje virksomhed arbejder med grøn omstilling i 2021.
• SMV’erne efterspørger især faglært og højtuddannet arbejdskraft. Endvidere
oplever flere SMV’er mangel på arbejdskraft og kompetencer som en barriere
for arbejdet med digitalisering og grøn omstilling.
• Andelen af eksporterende SMV’er vokset siden 2010. Selvom SMV’erne ligger
højt ift. sammenlignelige lande, er det ca. 1/5 af SMV’erne, som forventer at
arbejde med internationalisering den kommende tid.
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Der lægges op til lancering medio august med et dobbeltinterview med erhvervsministeren og bestyrelsesformanden. Derudover er der mulighed for, at bestyrelsen –
med forskellige vinkler – kan promovere publikationen, såfremt det ønskes. De præcise datoer fastlægges i løbet af sommeren.
Løsning
Sekretariatet lægger op til en konkret drøftelse af følgende på mødet:
• Kan bestyrelsen – med afsæt i de enkelte drivkræfter - genkende billedet af
SMV-landskabet?
• Hvordan ser bestyrelsen, at den samlede tilstand og de enkelte budskaber
bringes i spil i bestyrelsens fremadrettede arbejde? Herunder skal det drøftes,
hvordan bestyrelsen fremadrettet ser sin rolle ift. formidling af SMV’ernes
tilstand ifm. det halvårlige virksomhedspanel, herunder også afrapporteringsformat.
Herudover skal bestyrelsen tage stilling til, om den kan godkende publikationen. Alternativt foreslås det – i det omfang, at der skal ske flere justeringer – at formanden
får mandat til at godkende den endelige version af publikationen.
Slutteligt skal bestyrelsen drøfte og tage stilling til den vedlagte lanceringsplan, jf.
bilag 3.3, herunder hvorvidt de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal kommunikere
selvstændige elementer fra publikationen.
Videre proces
Såfremt bestyrelsen har ønsker til justeringer af publikationen, indarbejdes disse,
hvorefter den endelige version forelægges formanden til godkendelse. Der udarbejdes
desuden pressemateriale i henhold til den aftalte lanceringsplan, jf. bilag 3.3.
Det foreslås endvidere, at afrapportering fra virksomhedspanelet samt datarapport
gøres tilgængelige efter lancering af publikationen.

Indstilling

Kommunikation
Da bestyrelsens møde ligger tæt på sommerferien, vil offentliggørelse af publikationen og tilhørende kommunikation ske i august 2021 i fællesskab mellem Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren. Den præcise lancering skal således koordineres med Erhvervsministeriet.
Det indstilles, at bestyrelsen:
• Drøfter udkast til publikation og evt. afgiver konkrete bemærkninger.
• Godkender publikationen, eller alternativt giver formanden mandat til at godkende den endelige version.
• Godkender plan for offentliggørelsen.

