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Faktaark: Regeringens indsats for at gøre Danmark klar til vækst

I de kommende år vil regeringen gennemføre tiltag med
henblik på at øge BNP med yderligere 14 mia. kr. gennem forbedrede vilkår for private virksomheder, se figur.
Med regeringens vækstplaner styrkes vilkårene for
virksomhederne inden for erhvervsområder med international konkurrencekraft. Som en del af opfyldelse af
regeringens målsætninger i Vækstplan DK og som led i
opfølgningen på Produktivitetskommissionens anbefalinger vil der blive sat yderligere fokus på Danmark som
produktionsland.

20 mia. kr.
Yderligere initiativer
- Konkurrencedygtige og stabile
rammer for erhvervsbeskatning
- Styrket indsats for vækst på
_erhvervsområder med international
konkurrencekraft
- Øget konkurrence og bedre
regulering
- Mindre bureaukrati og en
_erhvervsvenlig offentlig sektor
- Bedre adgang til finansiering
- Moderne infrastruktur og effektiv
_forsyningssektor
- Opfølgning på Produktivitets_kommissionens anbefalinger

Aftaler om Vækstplan DK
- Lavere selskabsskat
- Afgiftslempelser
- Offentlige investeringer
- Erhvervsinitiativer

14 mia. kr.

Regeringen har med Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job sat ambitiøse mål for vækst og beskæftigelse i den private sektor. De konkrete initiativer i
Aftaler om Vækstplan DK, der forbedrer vilkårene for
private virksomheder, forventes at øge BNP med 6 mia.
kr. frem mod 2020.

Målsætning for vækstbidrag i 2020 for forbedrede
vilkår for private virksomheder

6 mia. kr.

Målet er at styrke BNP med 20 mia. kr.

Anm.: Se figur 7 i kapitlet Danmark klar til vækst i Redegørelse om vækst og
konkurrenceevne 2013.
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Moderne og enklere regulering

Anm.: Se figur 2 i kapitlet Danmark klar til vækst i Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2013. Opdeling af økonomien på baggrund af data fra 2009.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den offensive erhvervs- og vækstpolitik
De internationalt orienterede erhverv udgør ca. 30 pct.
af økonomien, og danske virksomheder står stærkt på
en række af disse erhvervsområder, se figur. Arbejdet
med regeringens vækstplaner på disse erhvervsområder peger på, at det vil være muligt at skabe mange nye
private job i disse sektorer. Vækstplanerne tager fat på
de konkrete barrierer for investeringer og på områder,
hvor der kan udvikles markeder.

re og investere i udvikling af nye produkter og ydelser.
Det gælder også i forhold til de hjemmemarkedsorienterede erhverv, der udgør 43 pct. af økonomien, og hvor
der er tegn på, at konkurrencen ikke er lige så intens
som i andre sammenlignelige lande og internationalt
konkurrenceudsatte erhverv.
Mindre bureaukrati gør det mere enkelt at drive virksomhed i Danmark. Regeringen har nedsat Virksomhedsforum, der skal sikre, at indsatsen for enklere regler rettes mod de områder, hvor erhvervslivet oplever
størst udfordringer.

Det er også vigtigt, at konkurrencen er effektiv, og at
markederne er velfungerende. Når markederne er velfungerende, tilskyndes virksomhederne til at effektiviseLæs mere i kapitlet Danmark klar til vækst i Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2013, der er tilgængelig på
evm.dk. Kontakt specialkonsulent Christian Meyer, Erhvervs- og Vækstministeriet, cmy@evm.dk, tlf. 9133 7109.

