Ministerens tale ved ITOP15 den 22. september kl. 14.00 (10 min.)
[DET TALTE ORD GÆLDER]

[Indledning]

Kære iværksættere,

Tak for invitationen til at komme og tale her i dag.

Som iværksættere ved I bedre end de fleste, at hvis man vil have succes,
kan man ikke kun have fokus på dagen i dag. Man må også se frem i tiden
og gribe de nye muligheder for vækst og udvikling.
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Det er en evne, som jeg gerne vil have endnu mere af i dansk erhvervsliv.
Sagen er nemlig, at der i disse år sker store omvæltninger, som vil ændre
den virkelighed, som I og alle andre virksomheder agerer i.

Tænk blot på, hvordan den digitale udvikling i øjeblikket er i gang med at
ændre vante forbrugsmønstre. I 2020 forventes knap halvdelen af detailhandlen at foregå som e-handel. Mens deleøkonomien anslås at ville fylde
mere end 2.000 milliarder kroner i den globale økonomi.

Det siger lidt om både de muligheder og udfordringer, som ligger foran os.
Griber vi mulighederne, kan vi skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.
Forpasser vi dem, vil det føre til jobtab og virksomhedslukninger.
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Mit budskab til jer er således simpelt. I skal bidrage til, at vi udnytter de nye
muligheder, som den digitale udvikling og ny teknologi skaber nu og i de
kommende år.

Samtidig er det vores rolle som politikere, at sørge for at I i Danmark har de
bedst mulige vilkår for at udvikle jeres virksomhed. Lad mig sige lidt om,
hvilke tanker jeg gør mig i den forbindelse.
[Adgang til kapital]

For at det kan lade sig gøre, skal der kapital til. Uden kapital vil selv den
bedste idé ikke forlade tegnebrættet. ”It takes money to make money”, som
de siger i USA.
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Jeg har derfor fokus på, at iværksættere med perspektivrige projekter skal
have bedre mulighed for at rejse den nødvendige kapital. Det kræver, at vi
får skabt et mere effektivt kapitalmarked.

Et eksempel på et godt initiativ, der virker som katalysator for at bedre finansieringsforhold for nye virksomheder, kan findes i Vækstfonden. En af
de successer Vækstfonden har skabt, er Dansk Vækstkapital, der er målrettet investeringer i små og mellemstore virksomheder.

Med Dansk Vækstkapital-konstruktionen er det lykkes at skabe et stærkt instrument, der bidrager til, at der er risikovillig kapital til rådighed for lovende danske virksomheder med vækstpotentiale.
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Derfor glæder jeg mig over, at vi har en god og konstruktiv dialog om etableringen af Dansk Vækstkapital II i samarbejde med danske pensionskasser.

Samtidig er jeg løbende i dialog med Vækstfonden om deres produkter og
hvordan det sikres at fondens finansieringstilbud kommer bredt ud til de
danske virksomheder, der ellers ville have svært ved at skaffe finansiering
gennem de almindelige kreditinstitutter.
[Skattestop]

Et andet væsentligt aspekt, som jeg ved, er vigtigt for både iværksættere og
etablerede virksomheder er et enkelt og transparent skattesystem, og at skatterne holdes i ro.
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Regeringen har indført et skatte- og byrdestop for dansk erhvervsliv, så
virksomhederne ikke bliver pålagt nye skatter til skade for danske virksomheders konkurrenceevne.

Samtidig vil regeringen gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal
gøre dansk erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Vi har
afsat i alt 2,8 mia. kr. til det formål.

Reformen skal bidrage til at forbedre investeringsklimaet i Danmark, så vi
kan tiltrække flere udenlandske investeringer.
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[Lettere at drive virksomhed]

Endelig vil jeg nævne, at vi i regeringen vil sætte fuldt fokus på, at det bliver lettere at drive virksomhed. Vi kan ikke bare læne os tilbage og nyde, at
vi stadig scorer højt på ranglister over attraktive lande at drive forretning i.
For vores konkurrenter står ikke stille.

Regeringen vil også lette erhvervslivets administrative byrder med op mod
3 mia. kr. frem mod 2020, ligesom vi har sagt, at erhvervsrettet lovgivning
som udgangspunkt kun skal træde i kraft på faste datoer to gange om året.

Derudover har vi nedsat EU-implementeringsudvalget, som jeg selv er formand for, med henblik på at får sat fokus på, Danmark ikke implementerer
EU-regulering på en mere bebyrdende måde end de lande, vi konkurrerer
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med. Det er et arbejde jeg går meget op i, har store forventninger til vil gøre
en forskel for virksomhederne.
[Afslutning]

Det er bare nogle af de initiativer regeringen vil tage for at gøre det lettere
at etablere sig som iværksætter og drive virksomhed i Danmark.

Men nytten af alt det gode regeringen vil gøre afhænger bl.a. af jer, der har
den gode idé og brænder for at føre den ud i livet.

Og jeg er fuldt ud bevidst om, at megen af den vækst og velstand som vi
skal bygge fremtidens Danmark på vil blive genereret af de værdier, som I
vil være i stand til at skabe. Tak for ordet.
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