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Der var engang, hvor Brasili-
en blev udråbt som et af ver-
dens store vækstlokomoti-
ver, men de seneste år har
der ikke været meget højha-
stighedstog over Brasiliens
vækst. Tværtimod har øko-
nomien de sidste to år været
i bakgear, hvilket har ramt
beskæftigelsen og befolk-
ningens købekraft. Hertil
kommer flere store korrup-
tionsskandaler, der strækker
sig langt ind i erhvervslivet
og blandt toppolitikere. Den
gode nyhed er, at der for-
ventes økonomisk positiv
vækst de næste to år.

Brasilien har været præget
af omfattende korruptions-
skandaler de seneste år. La-
vinen begyndte for alvor at
rulle i 2015, da en kæmpe
korruptionsskandale blev af-
sløret i det statslige oliesel-
skab Petrobras. Skandalen
viste sig hurtigt at have trå-
de ind i en række andre sto-
re virksomheder og i det po-
litiske liv, og den synes at
blive ved med at vokse. Om-
kring en tredjedel af regerin-
gens ministre og nogenlun-
de lige så stor en andel af
parlamentsmedlemmerne
står nu foran anklager om
korruption. 

Præsident involveret
Brasiliens præsident, Michel
Temer, er for nylig blevet in-
volveret i en alvorlig korrup-
tionssag, hvor han angive-
ligt har opfordret en virk-
somhed til at fortsætte med
at lade de månedlige kor-
ruptionspenge flyde til poli-
tikeren Eduardo Cunha for
at sikre hans tavshed. Cun-
ha sidder i fængsel som føl-
ge af flere andre korrup-
tionssager. Han er tidligere
formand for Brasiliens parla-
ment og er medlem af Mi-
chel Temers parti PMDB.
Det snavs, der klistrer til dis-
se sager, kan resultere i øget
politisk usikkerhed, fordi
Michel Temer muligvis ikke
vil være i stand til at blive
siddende som præsident.

De seneste års politiske og
økonomiske krise har kostet
den brasilianske stat milliar-
der – ikke bare dem, der er

forsvundet ned i korruptio-
nens mørke lommer, men
også i tab af omdømme og
kreditværdighed. Både
OECD og de store kreditra-
tingselskaber har nedgrade-
ret Brasiliens ratings og der-
med gjort det dyrere for den
brasilianske stat at låne. Den
brasilianske statsgæld er
vokset kraftigt de senere år
som følge af store under-
skud på de offentlige finan-
ser, så ratingen har store
økonomiske konsekvenser. 

Stor landbrugssektor
Den brasilianske økonomi
burde være stærk. For ikke
bare har brasilianerne olie,
de har også en meget omfat-
tende landbrugssektor. Men
de har ført en protektioni-
stisk handelspolitik med høj
told på udenlandske varer –
herunder maskiner og an-
det, der skal til for at opbyg-
ge en effektiv industrisektor.
Det har sammen med et
højt lønniveau gjort det
svært for de brasilianske
virksomheder at konkurrere
på det internationale mar-
ked. De seneste års krise har
dog resulteret i en betydelig
svækkelse af valutaen, hvil-
ket har gjort de brasilianske
varer billigere i udlandet. 

Brasilien er verdens fem-
testørste land med en
enorm landbrugssektor og
omfattende fødevareindu-
stri, som har været hurtig til
at omstille sig til en mere
eksportorienteret produk-
tion. Brasilien er verdens
største eller næststørste eks-
portør af en række land-
brugsvarer, herunder kyllin-
gekød, oksekød og sojabøn-
ner, og landet har planer om
at blive hele verdens spise-
kammer. Men det har brug
for hjælp til at gøre land-
brugs- og fødevaresektoren i
stand til at forædle fødeva-
rerne og sikre højere effekti-
vitet. Her er der gode mulig-
heder for danske eksport-
ører. Men det kræver hårdt
arbejde at komme ind på det
brasilianske marked. Et mar-
ked, der nok er præget af bu-
reaukrati, et komplekst skat-
tesystem, importtold og en
høj grad af korruption, men
som også er særdeles lukra-
tivt, hvis først man har fået
fodfæste. 

Risikoafdækning
EKF Danmarks Eksportkre-
dit kan hjælpe med risikoaf-
dækning og finansiering i
forbindelse med dansk eks-
port til Brasilien. EKF har
overvejende gode erfaringer
med forretninger i landet og
har erfaringer fra en række
sektorer.

N Brasilien har været
præget af omfattende
korruptionsskandaler de
seneste år. Det kræver
hårdt arbejde at komme
ind på markedet i verdens
femtestørste land.

T irsdag kom de øko-
nomiske vismænd
med forudsigelsen
om økonomiske

vækstrater på den pæne si-
de af 2,0 pct. frem til 2025.

Onsdag kunne IMD (In-
ternational Institute for
Management Develop-
ment) så fortælle, at Dan-
mark er det mest konkur-
rencedygtige land i Nor-
den.

Ikke nok med det: IMD’s
nye Digital Competitive-
ness Ranking viser, at Dan-
mark er det land i verden,
der er bedst forberedt på
den digitale fremtid eller
det, som World Economic
Forum kalder ”Den fjerde
industrielle revolution”.

Fundamentet synes såle-

des at være i orden for en
længere årrække med en po-
sitiv udvikling, men selv om
Danmark rangerer som nr.
syv i IMD’s World Competi-
tiveness Ranking 2017, er
der på en række områder
plads til forbedringer.

Bedst i Norden
»Ganske vist er Danmark fal-
det fra en sjette- til en syven-
deplads, men er det højest
rangerende land i Norden
med en samlet stærk kon-
kurrenceevne. Især scorer
Danmark højt, når det gæl-
der infrastruktur, social sik-
kerhed og uddannelse,« si-
ger professor Arturo Bris, der
står bag IMD’s konkurrence-
evneindeks.

Med hovedkvarter i Lau-
sanne i Schweiz og en afde-
ling i Singapore er IMD
blandt verdens førende in-

stitutioner inden for leder-
uddannelse og -forskning.

IMD har lavet de årlige
vurderinger af konkurrence-
evne siden 1989. Opgørel-
sen baseret sig på 260 indi-
katorer, hvoraf to tredjedele
stammer fra statistiske data
såsom udenrigshandel, le-
dighed m.m., mens en tred-
jedel stammer fra svar fra
6.250 erhvervsledere, der
bl.a. bliver spurgt om emner
som korruption, klimaind-
sats, livskvalitet m.m.

Det er den økonomiske
udvikling, der har trukket
Danmark ned fra en sjette-
plads i 2016 til en syvende-
plads i 2017, men da IMD-
indekset har været under
udarbejdelse i nogen tid, er
der allerede tale om forbed-
ringer. 

Målt på økonomi har
Danmark da også kunnet

notere fremgang i de senere
år.

Når det gælder effektivite-
ten af lovgivningsarbejdet
samt den offentlige sektor,
kan Danmark notere frem-
gang. Samme udvikling kan
ses inden for ”erhvervslivets
effektivitet”, der bidrager til
at trække op.

Skat trækker ned
Det kan derimod ikke over-
raske, at ”skattepolitik” er
det område, der for alvor
trækker ned i karakterbogen
for Danmark. Igen kan IMD-
rapporten være blevet over-
halet af regeringens 2025-
plan, der blev offentliggjort
onsdag, og hvor lavere be-
skatning af arbejdsindkom-
ster er ét af de centrale områ-
der.

Det er dog først, når ind-
komstbeskatningen måtte
være blevet sænket, at det
trækker i IMD’s opgørelse.

»Det er kendetegnende, at
de lande, der målrettet arbej-
der for åbenhed og produkti-
vitet, skaber et godt erhvervs-
klima, hvilket er vejen til at
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nå op blandt de bedste i ver-
den. Kina er eksempelvis
avanceret syv pladser til at
være nr. 18 på listen, hvilket
først og fremmest kan henfø-
res til viljen til større interna-
tional handel. Det er uden-
rigshandelen, der driver ki-
nesisk økonomi og øger ef-
fektiviteten i såvel
erhvervslivet som den of-
fentlige administration,«
påpeger professor Bris.

IMD’s konkurrence-
evneindeks giver det højest
placerede land en score på
100,0 og rangerer herefter de
øvrige lande i forhold til vin-
deren. Danmark har således
en score på 95,558.

Hongkong vinder igen
Hongkong har for andet år i
træk fastholdt positionen
som verdens mest konkur-
rencedygtige land, selv om
den økonomiske udvikling
er blevet svagere i det forløb-
ne år. Til gengæld rangerer
den kinesiske enklave som
verdens bedste, når det gæl-
der effektiviteten af såvel den
offentlige administration

som erhvervslivet.
IMD er ikke alene om at

udarbejde årlige opgørelser
af konkurrenceevne. Det
samme gør World Economic
Forum, hvis rapport normalt
offentliggøres i september.

Der er forskelle i den meto-
dologi, der anvendes til de to
opgørelser, men Schweiz,
Singapore, USA, Holland,
Sverige og Hongkong er beg-
ge at finde i top-10.

Danmark derimod er nede
på en 12.-plads i den seneste
Global Competitiveness Re-
port fra World Economic Fo-
rum. 

Irland, der hos IMD er pla-
ceret som nr. 6, er hos World
Economic Forum kun nr. 23,
mens Luxembourg, der er nr.
8 hos IMD, er placeret som
nr. 20 hos World Economic
Forum.

For de regeringer, der gerne
vil styrke konkurrenceev-
nen, er det således ikke énty-
digt, hvor den politiske og
lovgivningsmæssige indsats
skal lægges for at opnå en
bedre placering.

Hvis statsminister Lars

Løkke Rasmussen (V) og
hans regering ønsker at styr-
ke Danmarks position i den
årlige opgørelse, er dette iføl-
ge IMD nogle af de områder,
hvor der kan sættes ind poli-
tisk:
N Tiltrække udenlandske in-
vesteringer.
N Sænke skatten på arbejds-
indkomster.
N Sænke moms og forbrugs-
afgifter.
N Reducere statsstøtten til er-
hvervslivet.
N Gøre det lettere at tiltræk-
ke udenlandsk arbejdskraft.
N Uddanne væsentligt flere
kandidater inden for natur-
videnskab og ingeniører.
N Få flere unge til at lægge en
del af deres uddannelse i ud-
landet.

På andre områder er der al-
lerede taget skridt til at styrke
konkurrenceevnen.

De nye overenskomster på
det private arbejdsmarked
åbner mulighed for at øge an-
tallet af arbejdstimer, hvilket
er et af de områder, hvor IMD
mener, at der er behov for
forbedringer. Derimod vil

re, set i et globalt perspektiv.
Det samme gælder talent og
uddannelsesniveau. Eneste
større minus er, at den kapi-
tal, der er til rådighed i Dan-
mark, ikke er så risikovillig,
når det gælder teknologi,
som tilfældet er i bl.a. USA,
Israel og Kina.

Lovgivning på plads
Hvad den samlede digitale
konkurrenceevne angår, ind-
tager Danmark en global
femteplads, mens Sverige er
nr. to efter Singapore.

»Singapore og Sverige har
fået en lovgivning på plads,
der supplerer den hjemlige
talentmasse med let adgang
til at hente udenlandske ka-
paciteter ind. USA investerer
mere intenst i teknologi end
alle andre og råder tillige over
en videnskabelig koncentra-
tion. Det er med andre ord
godt lovgivningsarbejde og
privat risikovilje, der er for-
udsætningerne for at gøre
landene så godt forberedte
som muligt på den digitale
udvikling,« fastslår professor
Arturo Bris fra IMD.

det nok næppe være reali-
stisk at bringe lønniveauet
ned på et mere konkurrence-
dygtigt niveau, selv om IMD
anbefaler at gøre det. Om-
vendt scorer Danmark højt,
når det drejer sig om løn-
spredningen på arbejdet,
hvilket er ensbetydende med
mindre ulighed end i mange
andre lande.

Omstillingsparate
Hvad der måske er vigtigere
end alt andet i IMD-opgørel-
sen er, at Danmark rangerer
som nr. et i verden, når det
gælder om at være forberedt
på den digitale transformati-
on eller ”Den fjerde industri-
elle revolution”.

Her er det først og frem-
mest danskernes omstillings-
parathed i forhold til den ny-
este teknologi, der sender
Danmark i den globale top,
mens erhvervslivets teknolo-
giske omstillingsparathed
rummer plads til forbedrin-
ger.

Såvel rammevilkår som
teknologisk infrastruktur
kan ikke blive ret meget bed-

Selv om Danmark er faldet fra en sjette- til en syven-
deplads, er vi det højest rangerende land i Norden med
en samlet stærk konkurrenceevne. Arkivfoto: Polfoto
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Danmark scorer højt, når det
gælder infrastruktur, social 
sikkerhed og uddannelse, 
siger professor Arturo Bris,
der står bag IMD’s konkurrence-
evneindeks. Foto: PR
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