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Forord
Gode rammevilkår for erhvervslivet skal understøtte Danmark som vækstnation
Danmark er blandt de mest velstående lande i verden, og vi har et godt udgangspunkt for fortsat at øge
væksten og dermed velstanden.
Det økonomiske opsving er stabilt. Arbejdsløsheden
er lav, og beskæftigelsen er historisk høj. Virksomhedernes konkurrenceevne er forbedret, og der er udsigt til pæn vækst i de kommende år.
Det er de private virksomheder – både de mindre og
større virksomheder – der dagligt sikrer vækst og
velstand i Danmark.

erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur blandt andet gennem oprettelse af en aktiesparekonto og indførelse af et investorfradrag.
Regeringen indgik i foråret 2018 dertil en række aftaler og gennemførte initiativer for at styrke Danmarks
digitale vækst.
Teknologipagten blev lanceret for at understøtte udviklingen af kompetencer. Målet er, at 20 pct. flere
skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år inden for teknologi, IT,
naturvidenskab og matematik (STEM-uddannelser).

Den gunstige økonomiske situation i Danmark giver
et godt udgangspunkt for at skabe nye erhvervs- og
vækstmuligheder, og for at Danmark kan gribe mulighederne i den digitale udvikling og globaliseringen.

Den nystiftede Digital Hub Denmark skal styrke Danmarks digitale vækstmiljø inden for kommerciel anvendelse af nye teknologier, som fx kunstig intelligens
og Big Data. Hubben skal blandt andet fremme samarbejdet mellem etablerede virksomheder, iværksættere og andre aktører.

Dette gælder for de mindre virksomheder og iværksættere, som måske skal guides til at tænke globalt
og digitalt, ligesom det gælder for store virksomheder,
som løbende skal udvikle produkter og forretningsform og gribe mulighederne på de globale markeder.

Endelig skal initiativet SMV:Digital etableres som én
online indgang, som skal understøtte små- og mellemstore virksomheders digitale omstilling. SMV:Digital tilbyder rådgivning om digital omstilling og implementering af ny teknologi samt e-handel.

Regeringens erhvervsrettede vækstpolitik skal understøtte, at Danmark vedbliver med at være en vækstnation. Det skal fortsat blive billigere og nemmere at
drive virksomhed i Danmark – særligt for de mindre
virksomheder. Det skal blandt andet ske gennem
indsatser, der mindsker byrder, understøtter digitalisering og teknologiske fremskridt, stadigt bedre uddannet arbejdskraft og adgang til risikovillig kapital,
som fremmer innovation og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Regeringen har indført fem principper for agil lovgivning, der trådte i kraft i juli 2018. Regulering og myndighedernes regelhåndhævelse skal gøre det enkelt
at bruge nye teknologier og digitale forretningsmodeller.

Vi skal have et særligt fokus på de mindre virksomheder, som har færre ressourcer til rådighed og mindre mulighed for at lade deres stemme høre. Vi skal
sørge for, at vi ikke generer dem med fx uforklarligt
bureaukrati og uigennemskuelige regler, så de kan
lægge alle kræfter i at skabe den velstand, som er
grunden til, at Danmark er et rigt land.

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018
giver et vækstmæssigt eftersyn af Danmarks langsigtede vækstpotentiale og mulighed for fortsat at være
en vækstnation.

Regeringens byrdestop indebærer, at der ikke indføres ny lovgivning mv., som pålægger virksomhederne, herunder særligt mindre virksomheder, økonomiske byrder, medmindre tvingende grunde taler for det.
Fra 2015 til 2018 er der realiseret lettelser for 1,3 mia.
kr. Regeringens mål er, at byrderne skal lettes med 4
mia. kr. frem mod 2020.
Regeringen har fokus på at få løftet Danmarks
vækstpotentiale. Derfor indgik regeringen Aftale om
erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvor der er afsat
knap 15 mia. kr. frem mod 2025 til at styrke dansk

Vi har i regeringen en ambition om, at Danmark skal
fortsætte med at være konkurrencedygtigt og nemt at
drive både for mindre og større virksomheder for at
understøtte Danmark som vækstnation.

God læselyst!

Rasmus Jarlov

Erhvervsminister
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