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Sammenfatning – Danmark i vækst

Danmark i vækst
Danmark har formået at skabe et af verdens rigeste
lande med en høj sammenhængskraft. Der har været
fremgang i dansk økonomi siden 2009, og Danmark
er nu ude af den økonomiske krise. Beskæftigelsen er
steget de sidste 4 år, og ledigheden er lav.
For at også kommende generationer i Danmark får
glæde af et rigt og trygt samfund, skal virksomhederne være konkurrencedygtige og beskæftigelsen høj.
Det kræver et vedholdende fokus på gode vækst- og
konkurrencevilkår, som løbende skal tilpasses de
teknologiske og globale udviklingstendenser.
Digitalisering og ny teknologi vil skabe nye forretningsmodeller og vil være en væsentlig drivkraft for
produktivitetsvæksten. Digitaliseringsniveauet i danske virksomheder er højt, men en accelererende
spredning af nye teknologier stiller krav til danske
virksomheders omstillingsevne. Denne udvikling drives dels af den hurtige udvikling i den tilgængelige
datamængde og stigningen i computerkraften, dels af
nye teknologier som fx intelligente robotter, Internetof-Things og Big Data. Det er derfor vigtigt, at der er
fokus på at sikre gode rammevilkår, så danske virksomheder fortsat kan udnytte de fulde muligheder ved
digitalisering og nye teknologier.
Danmarks vækstmuligheder er også påvirket af den
globale økonomiske og politiske udvikling. Asien
oplever fortsat relativt høj vækst samtidig med, at der
er en kraftig stigning i befolkning og middelklassen.
Samtidig er der skabt usikkerhed afledt af Brexit og
en begyndende tendens til øget protektionisme, mens
ustabiliteten i Mellemøsten og Afrika har ført til større
migration til Europa.
Der er desuden tendens til en øget befolkningstilvækst, øget urbanisering og øgede forskelle mellem
land og by. Samtidigt sker der en global grøn omstilling for at modgå den globale opvarmning og ressourceknaphed.
Danmark har et godt udgangspunkt som et af de mest
velstående lande. Danmark er blandt de mest digitaliserede samfund i verden og frontløber på en række
områder. Det giver et godt udgangspunkt for at skabe
nye erhvervs- og vækstmuligheder.

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017
gør status over udviklingen i de generelle rammevilkår for vækst og konkurrenceevne, og peger på en
række udfordringer, hvor håndteringen i dag vil have
betydning for den danske velstand fremover.
Redegørelsen viser også udviklingen i en række
centrale vækst- og konkurrenceevneindikatorer. Det
fremgår heraf, at Danmark over de seneste 10 år har
forbedret sin konkurrenceposition på en række indikatorer, herunder fx forskningsindsatsen, mens andre
indikatorer har udviklet sig mindre gunstigt, herunder
arbejdsudbuddet.
Lav produktivitetsvækst i Danmark og OECD
Væksten i produktiviteten er den primære drivkraft
bag stigende velstand og bedre levevilkår over tid.
Produktivitetsvæksten har bidraget med hele velstandsfremgangen de seneste 20 år, se figur 1.
Figur 1 Bidrag til gns. årlig real vækst i BNP pr.
indbygger i Danmark, 1997-2016
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Anm.: Økonomisk vækst er målt som den gennemsnitlige årlige vækstrate
i BNP pr. indbygger i faste priser.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Produktivitetsvæksten i Danmark, Tyskland og OECD
under ét har været aftagende siden midten af
1990’erne. Sverige og USA har dog oplevet en tiltagende vækst i produktiviteten op gennem 1990’erne
efter en meget lavere produktivitetsvækst i årene
forinden. Landene har således oplevet meget forskellig udvikling i produktiviteten, men de seneste år har
alle landene haft forholdsvis lav produktivitetsvækst,
se figur 2.
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Figur 3 Gns. årlig real produktivitetsvækst i
private erhverv, 2006-2015

Figur 2 Trendmæssig real produktivitetsvækst,
1971-2015
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Anm.: Produktiviteten er målt som BNP pr. arbejdstime i faste priser.
Trenden er beregnet med et Hodrick-Prescott filter (parameter = 100).
Kilde: OECD og egne beregninger.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Danmark havde en særlig lav produktivitetsvækst
frem til krisen i 2008 i forhold til OECD og flere af de
lande, Danmark normalt sammenligner sig med. I
årene efter den økonomiske krise faldt produktivitetsvæksten betydeligt i de andre lande, så produktivitetsvæksten i Danmark i de seneste år ligger på linje
med OECD-gennemsnittet. I et historisk perspektiv er
væksten fortsat lav.
Udviklingen i produktiviteten skal blandt andet ses i
lyset af en ændret erhvervssammensætning fra industrisamfund til servicesamfund i OECD-landene. Den
samlede produktivitetsvækst afhænger af udviklingen
i de enkelte erhverv. Danmark har især en udfordring
i forhold til produktivitetsvæksten i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv sammenlignet med
andre danske erhverv. De seneste tal fra Danmarks
Statistik tegner et lidt mere positivt billede end sidste
års redegørelse, se appendiks A.2.
Produktivitetsvæksten har i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv i Danmark været ca. ½ pct. pr.
år i gennemsnit siden 2006, mens produktivitetsvæksten i de internationale serviceerhverv har været godt
1½ pct. og ca. 3¾ pct. i industrien, se figur 3.
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Anm.: Produktiviteten er målt som bruttoværditilvækst (BVT) i faste priser
pr. arbejdstime. Tallet i parentes angiver branchens andel af samlet BVT
for hele økonomien. Produktivitetstal for bygge og anlæg er behæftet med
væsentlig usikkerhed, jf. Produktivitetskommissionen. For privat service er
brancherne finansiering og forsikring, ejendomshandel mv. og boliger
udeladt. De udgør ca. 15 pct. af den samlede BVT. Den offentlige sektor er
udeladt i ”I alt”. Se også kapitel 2.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Velstanden påvirkes – udover produktivitet og beskæftigelse – desuden af afkastet af nettoformue i
udlandet samt bytteforholdet (forholdet mellem eksport- og importpriser). Et forbedret bytteforhold betyder, at den samme mængde eksport kan købe en
større mængde import. Det øger velstanden. Et mere
dækkende mål for det økonomiske velstandsniveau,
der både tager højde for nettoformueindkomst og
udviklingen i bytteforholdet er bytteforholdskorrigeret
bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger, se kapitel
1.
Danmark har øget velstanden opgjort som BNI pr.
indbygger gennem en højere indkomst fra nettoformue i udlandet. Siden starten af 00'erne har nettoindkomsten fra udlandet og bytteforholdet betydet, at
Danmarks velstandsniveau målt som BNI pr. indbygger har udviklet sig mere gunstigt end det danske
velstandsniveau målt som BNP pr. indbygger, se figur
4.
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Figur 4 BNP og BNI pr. indbygger, 1996-2016
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Anm.: Årets priser.
Kilde: Danmarks Statistik.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Arbejdsudbud og beskatning
Det samlede arbejdsudbud i Danmark, målt ved antal
arbejdstimer pr. indbygger i den erhvervsaktive alder,
er relativ lavt. Det skyldes især, at Danmark ifølge
OECD's opgørelse har en meget lav årlig arbejdstid
pr. beskæftiget sammenlignet med andre lande, se
figur 5.

Alternative kilder og metoder ændrer dog ikke på den
overordnede konklusion om, at arbejdstiden i Danmark er relativt lav sammenlignet med andre lande.
Den korte arbejdstid i Danmark skal ses i lyset af en
forholdsvis høj deltidsfrekvens, relativt korte overenskomstfastsatte arbejdsuger (arbejdstimer pr. uge) og
lange ferier.
Niveauet for skatter og afgifter er generelt højt i Danmark, når der sammenlignes med de andre lande i
OECD. Indtægterne fra skatter og afgifter er afgørende for finansieringen af de offentlige velfærdsydelser,
men påvirker også udbuddet af arbejdskraft og investeringslysten.
Marginalskatten på arbejdsindkomst har betydning for
de beskæftigedes økonomiske tilskyndelse til at yde
en ekstra indsats fx ved at tage overarbejde, dygtiggøre sig eller i forhold til at søge aktivt efter et bedre
lønnet job. Marginalskatten har også betydning for
tilskyndelsen til at tage en uddannelse.
I 2015 lå den danske marginalskat på ca. 56 pct. for
højere lønnede. Det er blandt de højeste i OECD,
men under fx Sverige, som har en marginalskat på
ca. 67 pct., se figur 6.
Figur 6 Marginalskatten på arbejdsindkomst for
højere lønnede for udvalgte OECD-lande, 2015

Figur 5 Arbejdstimer pr. beskæftiget, 2015
Arbejdstimer pr. beskæftiget
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Anm.: Der er betydelig usikkerhed forbundet med at sammenligne antallet
af præsterede timer på tværs af OECD-lande. Arbejdstid påvirkes af
konjunkturerne i de enkelte lande.
Kilde: OECD og egne beregninger.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Til gengæld er den danske erhvervsdeltagelse relativ
høj. Det skyldes blandt andet kvindernes høje erhvervsdeltagelse.
Sammenligningen af arbejdstid på tværs af lande skal
fortolkes med forbehold. Det skyldes, at landene
anvender forskellige metoder og kilder i opgørelsen af
arbejdstiden, se kapitel 3.
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Anm.: Marginalskatten er skatten på den sidst tjente krone. Højere lønnede er opgjort for enlige uden børn, der har en løn på 167 pct. af gennemsnitsindkomsten. Marginalskatten er opgjort inklusive sociale bidrag mv.
Kilde: OECD.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Samtidig er gennemsnitsskatten på arbejdsindkomst
højere i Danmark end gennemsnittet for OECDlandene, se kapitel 20. Det gælder for alle indkomstgrupper – herunder de lavere indkomster. Den høje
gennemsnitsskat for lavere lønnede kombineret med
de relativt høje overførselsindkomst i Danmark betyder alt andet lige, at tilskyndelsen til at opnå et lavt-
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lønnet arbejde frem for at være på overførselsindkomst svækkes.
Ved siden af arbejdsindkomst udgør kapitalafkast den
anden primære indkomstform. Indretningen af beskatningen af kapitalafkast har en række konsekvenser for samfundsøkonomien – herunder investeringer,
opsparing og indkomstfordelingen. Skatterne på kapitalafkast omfatter blandt andet selskabsskat, pensionsafkastskat, ejendomsskatter, aktieindkomstskat og
beskatningen af personlig kapitalindkomst.
Selskabsskatten vurderes at være blandt de mest
forvridende skatter i forhold til at foretage nye investeringer i virksomheder, starte egen virksomhed og
tiltrække udenlandske investeringer og dermed for
produktivitet og vækst.
Siden slutningen af 1990’erne har der været en tendens til faldende selskabsskattesatser i OECDlandene som følge af stigende international skattekonkurrence. Det er til dels blevet modvirket af mindre
gunstige regler for skattemæssige afskrivninger og
andre fradragsregler, se kapitel 20.
Danmark har ad flere omgange nedsat den formelle
selskabsskattesats, så den i dag er på 22 pct., hvilket
er lidt under OECD-gennemsnittet og på niveau med
fx Sverige, se figur 7. Flere lande har annonceret, at
de vil nedsætte selskabsskatten, herunder USA,
Storbritannien og Norge.
Figur 7 Formelle selskabsskattesatser i udvalgte
OECD-lande, 2016
Pct.

Aktieindkomstskatten omfatter både realiserede kursgevinster og udbytter. For mindre og nystartede virksomheder, der overvejende fremskaffer kapital på de
indenlandske finansmarkeder, kan aktieindkomstskatten påvirke adgangen til risikovillig kapital og investeringslysten.
Beskatning af aktieindkomst ligger højt i Danmark,
når der sammenlignes med de andre OECD-lande og
væsentligt over de nordiske lande samt Tykland, se
figur 8.
Den høje aktieindkomstskattesats skal ses i lyset af,
at der i det danske skattesystem er søgt en parallelitet mellem den højeste marginalskat for lønindkomst
og den kombinerede selskab- og aktieindkomstbeskatning. Der sigtes efter, at den samlede beskatning
er uafhængig af, om indkomsten tages ud som lønindkomst eller som aktieindkomst (det såkaldte hovedaktionærproblem).
For mindre og nystartede virksomheder, der overvejende fremskaffer kapital på indenlandske markeder,
vil personskattereglerne for aktieindkomst kunne
påvirke selskabets adgang til risikovillig kapital. For
store virksomheder med adgang til de internationale
kapitalmarkeder vil den danske aktieindkomstbeskatning derimod ikke have betydning.
Figur 8 Højeste aktieindkomstskattesats i udvalgte OECD-lande, 2016
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Anm.: Satserne angiver den kombinerede statslige og lokale selskabsskattesats. I flere lande findes flere selskabsskattesatser. For disse lande er
den angivne sats den højeste. Et mere retvisende billede for skattebelastningen end de formelle selskabsskattesatser, er som udgangspunkt den
effektive selskabsskattesats, der tager højde for, at landene har forskellige
fradragsmuligheder mv. Der er ikke tal for den effektive selskabsskattesats
for 2016, hvor Danmarks nedsættelse af selskabsskatten er fuldt indfaset.
Se også kapitel 20.
Kilde: OECD.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING
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Anm.: I Danmark beskattes aktieindkomst progressivt med en skattesats
på 27 pct. for aktieindkomster under progressionsgrænsen på 51.700 kr. i
2017, mens aktieindkomster over grænsen beskattes med 42 pct. Se også
kapitel 20.
Kilde: OECD.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING
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Erhvervsinvesteringerne ligger fortsat lavt
Set i et historisk perspektiv har de danske erhvervsinvesteringer i de senere år ligget på et lavt niveau målt
som andel af BNP. Det hænger blandt andet sammen
med, at erhvervsinvesteringerne faldt markant i årene
umiddelbart efter den økonomiske krise i 2008 – også
sammenlignet med OECD-gennemsnittet og lande
som Sverige og Tyskland. Den svage udvikling i investeringerne afspejler blandt andet ledig produktionskapacitet og usikkerhed om styrken af efterspørgslen
fra udlandet, se figur 9.
Figur 9 Erhvervsinvesteringer i udvalgte OECDlande, 1995-2014
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Anm.: Erhvervsinvesteringerne er opgjort i løbende priser og er som andel
af BVT for hele økonomien.
Kilde: OECD og egne beregninger.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Det er primært de små og mellemstore virksomheder,
som har haft en nedgang i investeringskvoten efter
krisen. Virksomheder med over 100 ansatte har derimod kun haft et mindre fald i investeringskvoten efter
krisen, se figur 10.

Figur 10 Nettoinvesteringer fordelt på virksomhedsstørrelse, 2000-2008 og 2009-2014
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Anm.: Figuren viser investeringskvoten, som er målt ved nettoinvesteringer
i pct. af BVT. Tallene er fra regnskabsstatistikken, hvor opgørelsen af
investeringer afviger fra opgørelsen i nationalregnskabet. Tallene er
beregnet for de private byerhverv fratrukket ejendomshandel mv.
Kilde: Danmarks statistik, regnskabsstatistik.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Digitalisering giver virksomheder nye muligheder
Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for
anvendelsen af digitalisering og ny teknologi. Den
digitale udvikling går dog hurtigt og andre landes
digitaliseringsgrad vokser hurtigere end Danmarks.
Digitalisering kan være en væsentlig drivkraft for
produktivitetsvækst. Brugen af ny digital teknologi,
herunder informations- og kommunikationsteknologi
(IKT/IT), giver virksomhederne og det offentlige mulighed for en mere effektiv udnyttelse af kapitalapparatet, forbedrede arbejdsgange og reducerede driftsomkostninger.
Denne udvikling drives dels af den hurtige udvikling i
den tilgængelige datamængde og stigningen i computerkraften, dels af nye teknologier såsom intelligente
robotter, blockchain, Internet-of-Things og 3D-print.
En analyse viser, at der er en positiv sammenhæng
mellem virksomheders digitaliseringsgrad og arbejdsproduktivitet. De mest digitale virksomheder har i
gennemsnit ca. 20 pct. højere arbejdsproduktivitet
end de mindst digitale virksomheder. Det kan dog
skyldes, at nogle af de mest digitaliserede virksomheder er større virksomheder i erhverv, der generelt
har en højere produktivitet, se figur 11.
Figuren er ikke renset for virksomhedernes størrelse,
brancher, kapitalintensitet mv.
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Figur 11 Arbejdsproduktivitet og digitaliseringsniveau i Danmark, 2014
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Figur 12 EU-Kommissionens DESI-indeks over
den digitale økonomi, 2017
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Anm.: Opgjort som værditilvækst pr. årsværk. Figuren viser private by
erhverv. Lav, mellem og høj refererer til virksomhedernes digitaliseringsniveau, se Redegørelsen for Danmarks Digitale Vækst fra 2016. I Danmark
har de mest digitale virksomheder i gennemsnit signifikant højere arbejdsproduktivitet end de mindst digitale virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på virksomhedsdata.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Danmark er et af de mest digitale samfund i EU efterfuldt af de øvrige nordeuropæiske lande målt på 40
indikatorer om den digitale økonomi og samfund
(EU’s DESI-indeks). Det skyldes blandt andet, at
Danmark har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk, bredbånd mv.). Samtidig har den offentlige sektor i mange år løftet den digitale service, og
befolkningen har gode, basale IT-kundskaber.
Udviklingen går imidlertid hurtigt i disse år og mange
lande rykker hurtigt på den digitale omstilling – også
lande uden for EU, se figur 12.
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Anm.: EU-Kommissionens DESI-indeks er et indeks baseret på fem
dimensioner med i alt 40 indikatorer.
Kilde: Eurostat.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Globalisering og øget risiko for protektionisme
Samhandel med udlandet er afgørende for, at velstanden fortsat kan øges i Danmark.
I de seneste år i kølvandet på den økonomiske krise
har der været en tendens til, at samhandlen på verdensplan er stagneret, hvilket blandt andet skal ses i
lyset af konjunkturudviklingen. Samtidigt observeres
der et stigende antal handelshindrende barrierer og
1
protektionistiske tiltag. Effekten af disse tiltag er
endnu usikker.
Frem til 2008 var der en lang periode med stigende
internationalisering, handelsliberaliseringer, faldende
transportomkostninger og ny informationsteknologi.
Verdenshandlen steg i gennemsnit med det dobbelte
af den globale BNP-vækst i perioden 1986-2007.
Efter krisen er forholdet mellem den globale handelsvækst og globale BNP-vækst faldet til ca. 1,3 pct. i
perioden 2008-2015 mod 2 pct. i perioden 1986-2007.
Det vil sige, at når BNP vokser med 1 pct., så stiger
handlen med omkring 1,3 pct.
Den aftagende vækst i verdenshandlen skal blandt
andet ses i lyset af både konjunkturelle og strukturelle
forhold, herunder den økonomiske krise og tendens til
stigende protektionisme, se figur 13 og kapitel 14.
1

GTA, Global Trade Plateaus, the 19th Global Trade Alert Report, 2016, og
WTO, Trade Policy Review, 2016.
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Figur 14 Global middelklasse, 2009, 2020 og
2030

Figur 13 Globalt BNP og samhandel, årlig vækst
i perioderne 1985-2007 og 2008-2015
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Anm.: Opgjort i faste priser.
Kilde: IMF.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Verdens økonomiske tyngdepunkt rykker gradvist
mod øst. Kina har i mange år haft højere vækst end
USA og er nu verdens største økonomi målt ved
BNP-niveauet.
Den globale middelklasse, der er afgørende for det
globale markedstræk, ventes at vokse med ca. tre
milliarder personer frem mod 2030. Langt den største
vækst vil finde sted i Asien, se figur 14.
Den voksende middelklasse særligt i Asien giver nye
muligheder for danske virksomheder, selvom nærmarkederne fortsat vil være vigtige i mange år fremover.
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Kilde: OECD.
Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING

Tendensen til en øget befolkningstilvækst og øget
global middelklasse lægger pres på ressourcer, energiforbrug, klima mv.
Den hurtige teknologiske udvikling medfører i disse år
et kraftigt globalt prisfald på vedvarende energiteknologier såsom sol og vind. Det har forbedret de vedvarende energiteknologiers konkurrenceevne overfor
fossile alternativer og bevirket en kraftig udbygning af
vedvarende energi fra sol og vind det seneste årti.
Det giver gode muligheder for global eksport af danske grønne teknologier, se figur 15.
Figur 15 Pris på energiteknologier, 2008-2015
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Figurdata: https://doi.org/10.23758/RVK_SAMMENFATNING
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Centrale vækstvilkår
Velstanden i Danmark bestemmes af, hvor meget vi
arbejder, og hvor produktive vi er, når vi arbejder.
Derfor afhænger den økonomiske vækst, om arbejdsudbuddet kan øges, og hvor hurtigt produktiviteten vokser.
Figur 16 sammenfatter, hvordan Danmark ligger internationalt på centrale vækstvilkår.
Sammenlignet med mange andre lande er Danmark
kendetegnet ved et relativt højt velstandsniveau
kombineret med en høj grad af social balance.
Danmark er et af de OECD-lande, hvor indkomstforskellene er mindst. Det skyldes blandt andet, at Danmark har en relativt veluddannet arbejdsstyrke, og at
mange har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet,
hvilket har betydning for den enkeltes mulighed for at
forsørge sig selv og sin familie.
Et vigtigt rammevilkår for fortsat vækst er, at uddannelserne har en høj kvalitet, og at virksomhederne har
adgang til de kompetencer, de efterspørger.
Danske elevers kompetencer i både læsning, matematik, naturfag og problemløsning (grundskole) er
blevet forbedret fra 2012 til 2015 ifølge OECD's PISAundersøgelse. I Danmark er der flere, der gennemfører en ungdomsuddannelse end fx Sverige, men
færre end fx Nederlandene.
En stigende andel af den danske befolkning får en
videregående uddannelse. Det er lidt mere end
OECD-gennemsnittet. Danmark har, sammenlignet
med andre lande, en relativ lav andel af STEM2
dimittender, se kapitel 7. Danmark ligger således på
dette område under OECD-gennemsnittet og noget
under lande som Finland og Sverige.

Danmark ligger højt, hvad angår offentligt finansieret
forskning. Danmark har et højt niveau for offentlige
bevillinger til forskning og udvikling på 1,05 pct. af
BNP i 2016, hvilket ligger betydeligt over OECDgennemsnittet. Herudover investerer danske virksomheder også forholdsvis meget i forskning og udvikling.
Priserne er generelt høje i Danmark sammenlignet
med andre EU-lande. Det gælder også, når der korrigeres for skatter og afgifter samt forskelle i velstandsniveau. Det er et tegn på svag konkurrence.

2

STEM står for Science, Technology, Engineering & Mathematics. Her er STEM
defineret som kompetencer inden for teknologi (herunder IT), ingeniørkundskab,
matematik og naturvidenskab.
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Det er særligt priserne på tjenesteydelser, der er
højere i Danmark end i de fleste andre EU-lande.
Danske investorer foretager flere direkte investeringer i udlandet, end udenlandske investorer gør i
Danmark. Der er dog en generel tendens til, at velstående lande har større udadgående investeringer
end indadgående.
De offentlige finanser i Danmark er grundlæggende
sunde. Danmark er blandt de lande i OECD, der har
den mindste offentlige gæld, og det strukturelle
offentlige underskud er relativt lavt i international
sammenhæng. Danmark er blandt de OECD-lande
med lavest strukturel ledighed.
Danmark ligger omtrent på OECD-gennemsnittet,
hvad angår andelen af de samlede skatter og afgifter,
der vedrører de beskatningstyper, som OECD anser
for at være mindst væksthæmmende (ejendomsskatter og forbrugsskatter). Det er navnlig selskabsog indkomstskatter, der vurderes at være mest
væksthæmmende for den økonomiske vækst.
Danmarks vækst- og konkurrencevilkår er forbedret
på en række centrale indikatorer for vækstvilkår, se
figur 17.
Særligt er de offentlige bevillinger til forskning er løftet
markant de seneste 10 år. I samme periode er der
også sket en stor stigning i andelen af energiforbruget, der kommer vedvarende energi. Udviklingen i de
seneste 10 år i ressourceproduktiviteten tyder på, at
Danmark også har styrket sin konkurrenceevne på
dette område.
På en række andre indikatorer tyder udviklingen på,
at Danmarks relative vækst- og konkurrencevilkår har
udviklet sig mindre gunstigt det seneste årti. Det gælder blandt andet skattestrukturen, som er blevet mindre "vækst-venlig" sammenlignet med de øvrige
OECD-lande. Også arbejdsudbuddet har udviklet sig
mindre gunstigt. Herudover kan det fremhæves, at de
direkte investeringer fra udlandet ligger relativt dårligere end for 10 år siden.

Sammenfatning – Danmark i vækst

Figur 16 Centrale indikatorer for vækstvilkår

Anm.: Indikatorværdierne for ”DNK” og ”OECD” er skaleret i forhold det femte bedste OECD-land og det dårligst placerede OECD-land, hvor det femte bedste OECDland er sat til indeks 100 og det dårligst placerede OECD-land er sat til indeks 0. Dermed angiver indikatoren den relative afvigelse fra henholdsvis det femte bedste
OECD-land og det dårligst placerede OECD-land. Skalaen i figuren går fra indeks 0 til indeks 110. For nærmere beskrivelse af målemetode og datagrundlag henvises,
se appendiks III. *Data for mindre end 10 lande, hvorfor OECD-gennemsnittet ikke fremgår.
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Figur 17 Centrale indikatorer for vækstvilkår i dag og historisk

Anm.: Figuren angiver Danmarks placering for den givne indikator relativt til OECD-landene hhv. i dag og 10 år tidligere. Tal angivet i figuren angiver årstal. Indikatorværdierne for ”DNK” er skaleret i forhold det femte bedste OECD-land og det dårligst placerede OECD-land, hvor det femte bedste OECD-land er sat til indeks 100 og
det dårligst placerede OECD-land er sat til indeks 0. Dermed angiver indikatoren den relative afvigelse fra henholdsvis det femte bedste OECD-land og det dårligst
placerede OECD-land. Skalaen i figuren er afgrænset til kun at gå fra indeks 0 til 110. For nærmere beskrivelse af målemetode og datagrundlag henvises, se appendiks III. *Data for mindre end 10 lande, hvorfor OECD-gennemsnittet ikke fremgår.
1) Data for Tyrkiet er fra 2014.
2) Data for Frankrig er fra 2014.
3) Der findes kun data fra 2006-2015. I 2006 fandtes kategorien "quality of roads" ikke, hvorfor 2006 data er gennemsnit af de resterende tre kategorier.
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Offensiv vækstpolitik
Det er regeringens mål at løfte BNP med 80 mia. kr.
frem mod 2025 gennem øget produktivitet (35 mia.
kr.) og øget arbejdsudbud (45 mia. kr.), se figur 18.
Danske virksomheders rammebetingelser skal være
blandt de bedste i verden. Det er blandt andet afgørende, at virksomhederne har adgang til relevante
kompetencer og at der er et højt effektivt arbejdsudbud. Det skal være attraktivt for virksomhederne at
placere investeringer i Danmark. Rammerne for
forskning og innovation skal være gode, og der skal
være et stærkt iværksættermiljø, en effektiv konkurrence og stærke kapitalmarkeder. Regeringen har
fokus på, at vækst og udvikling kommer hele Danmark til gavn.
Figur 18 Regeringens vækstmålt frem mod 2025
fordelt på produktivitet og beskæftigelse
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Anm.: Vækstmål er beregnet med basisår i 2015.
Kilde: Regeringsgrundlaget og egne beregninger.

Regeringen vil gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark, så vi fremmer investeringer og
risikovillighed. Regeringen har desuden nedsat et
iværksætterpanel, der skal komme med anbefalinger
til, hvordan Danmark styrker vækstvilkårene for
iværksættere med fokus på blandt andet talent, kapital, og hvordan de nye og mindre virksomheder bliver
bedre til at skalere op og skabe vækst.
Adgangen til de rette digitale kompetencer er en af de
væsentligste faktorer i den digitale omstilling, og et
område regeringen har fokus på. Derfor skal der ses
på interessen for at etablere en Teknologipagt, hvor
uddannelsesinstitutioner, private aktører og virksomheder går sammen om indsatser, der skal sikre, at
flere vælger tekniske og digitale uddannelser for at
matche erhvervslivets efterspørgsel efter disse kompetencer. Regeringen vil gennemføre en styringsreform af de videregående uddannelser.
Regeringen vil i 2017 komme med en strategi for
vækst gennem deleøkonomi, som kan være en drivkraft for nye forretningsmodeller, innovation og vækst
samt forbedre ressourceeffektiviteten.
Det danske arbejdsudbud er lavt set i et internationalt
perspektiv. Regeringens mål er at sænke skatter og
afgifter, så det bliver billigere at være dansker. Regeringen vil blandt andet fremlægge udspil til en JobReform. Skattestoppet udgør fortsat rammen for skattepolitikken.
Regeringen har indført et byrdestop, så virksomhederne ikke bliver pålagt nye økonomiske byrder, som
belaster konkurrenceevnen. Samtidig vil regeringen
lette erhvervslivets byrder fra regulering med 4 mia.
kr. fra 2015 til 2020 og i alt 6 mia. kr. frem mod 2025.

Regeringen vil derfor tage fat i mulighederne og udfordringerne for fremtidens job i Partnerskabet for
fremtidens arbejdsmarked. Det skyldes blandt andet,
at den digitale omstilling og globaliseringen stiller
større krav til virksomhedernes effektivitet og fornyelse.
Regeringen vil dertil fremme gode rammer for at danske virksomheder fortsat kan høste gevinsterne ved
digitalisering. Konkret vil regeringen præsentere en
strategi for Danmarks digitale vækst, der skal understøtte, at Danmark fortsat er i front, når det kommer til
at udnytte de teknologiske muligheder. Strategien kan
blandt andet baseres på de anbefalinger fra Digitalt
Vækstpanel, som offentliggøres i maj 2017.
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For at styrke produktiviteten er det vigtigt, at rammerne for virksomhedernes digitalisering og ny teknologi,
investeringer, forskning og udvikling samt iværksætteri og innovation er på internationalt niveau. Det er
også vigtigt, at der adgang til kvalificeret arbejdskraft
gennem et stærkt uddannelsessystem og at personskatter og afgifter understøtter et højt arbejdsudbud,
se figur 19.
Figur 19 Centrale vækstdeterminanter
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Udvalgte regeringsinitiativer – gennemførte og planlagte
Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften. PSO-afgiften aftrappes gradvist og udgifterne flyttes over på finansloven. PSOafgiften vil være fuldt afviklet i 2022. Udgifterne til vedvarende energi afholdes således fuldt ud over finansloven i 2022,
og udsving i udgifter til vedvarende energi vil fremadrettet blive håndteret i den almindelige finanspolitiske prioritering. I
indfasningsperioden frem til 2022 finansierer PSO-afgiften den øvrige eksisterende kapacitet.
Skattestop. Skattestoppet udgør fortsat rammen for skattepolitikken.
Lavere skat. Regeringen har et mål om, at skatter og afgifter sænkes, så det bliver billigere at være dansker og drive
virksomhed i Danmark.
Byrdestop. Regeringen har indført et byrdestop, der indebærer, at der ikke indføres ny lovgivning mv. med erhvervsøkonomiske byrder, medmindre tvingende grunde taler herfor. Byrdestoppet kan fraviges ved EU-regulering og andre
internationale retlige forpligtigelser, regler som er nødvendige for at varetage tvingende samfundshensyn og ved aftaler
med erhvervslivet. Regeringen vil udover byrdestoppet lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. fra 2015 til 2020 og i alt
6 mia. kr. frem mod 2025. Undtaget fra den yderligere lettelse frem mod 2025 er byrder som følge af EU-regulering.
Strategi for Danmarks digitale vækst. Regeringen udarbejder en strategi for Danmarks digitale vækst, som blandt
andet kan bygge på Digitalt Vækstpanels anbefalinger til regeringen, som offentliggøres i foråret 2017. Adgangen til de
rette digitale kompetencer er en af de væsentligste faktorer i den digitale omstilling, og et område regeringen har stort
fokus på. Derfor skal der ses på interessen for at etablere en Teknologipagt, hvor uddannelsesinstitutioner, private aktører og virksomheder går sammen om indsatser, der skal sikre at flere vælger tekniske og digitale uddannelser, for at
matche erhvervslivets efterspørgsel efter disse kompetencer.
Partnerskab for fremtidens arbejdsmarked. Regeringen nedsætter et Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked, som
skal understøtte, at alle danskere er godt rustet til fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal bestå af arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre. Partnerskabet vil starte op efter afslutning af forårets overenskomstforhandlinger.
Råd om gode konkurrencevilkår. Der nedsættes et Råd om gode konkurrencevilkår, som får til opgave løbende at
følge og efterse erhvervsvilkårene for virksomheder i Danmark. Rådet skal rådgive regeringen ved at identificere konkrete problemer og komme med anbefalinger. Drøftelserne i Rådet vil blandt andet tage udgangspunkt i Redegørelse om
vækst og konkurrenceevne 2017. Rådet skal kigge fremad og have et internationalt blik på, hvordan vækstvilkår påvirkes
af globale tendenser for de kommende 10 år. Temaerne er blandt andet globalisering, digitalisering, skatteforhold mv.
Iværksætterpanel. Regeringen har nedsat et iværksætterpanel, der skal komme med anbefalinger til regeringen om,
hvordan Danmark styrker vækstvilkårene for iværksættere med fokus på blandt andet talent, kapital og vækst. Panelet
sammensat af iværksættere, eksperter og andre repræsentanter fra erhvervslivet.
Strategi for deleøkonomi. Regeringen vil i 2017 komme med en strategi for vækst gennem deleøkonomi, som kan
være en drivkraft for nye forretningsmodeller, innovation og vækst samt forbedre ressourceeffektiviteten.
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