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Danmark som vækstnation

Gode rammevilkår
Det skal være attraktivt for danske og udenlandske
virksomheder at investere i Danmark
Sund økonomisk politik

Velfungerende infrastruktur

Markant reduktion af offentlig
gæld: fra godt 25 pct. af BNP i 2000
til omkring 1-2 pct. af BNP i dag

Fx udvidelsen af Vestfynske
motorvej. Der er afsat 2,4 mia. kr.
frem til 2022 på FL18.

Konkurrencedygtig beskatning

Digital infrastruktur

Selskabsskattesatsen i Danmark er
22 pct. i 2018. Lavere end OECDgennemsnittet, men på niveau med
Sverige

95 pct. af alle boliger i Danmark har
adgang til højhastighedsbredbånd.
Det placerer Danmark i toppen af
OECD-landene.

Digital omstilling i erhvervslivet
Produktivitet og vækst afhænger bl.a. af, hvor dygtige
virksomhederne er til at anvende ny teknologi
Fakta

Regeringsinitiativer

DK det mest digitale land i EU, men
ikke førende på avanceret teknologi

Aftale om initiativer for Danmarks
digitale vækst Knap 1 mia. kr. frem
mod 2025 til bl.a. Digital Hub
Denmark og SMV:Digital

Digitalisering kan øge BNP pr.
indbygger 0,9-3,1 pct.-point årligt
Samlede offentlige investeringer i
forskning og udvikling er ca. 22 mia.
kr. om året (1,01 pct. af BNP)
Heraf virksomhedsrettede
tilskudsmidler ca. 2 mia. kr.

Forsknings- og innovationspolitisk
strategi

Kvalificeret arbejdskraft
Adgang til veluddannet og kompetent arbejdskraft er afgørende for
vækst og konkurrenceevne
Fakta

Regeringsinitiativer

Universitetsuddannelser: 8,7 mia. kr.
Professionsuddannelser: 4,4 mia. kr.
Erhvervsakademierne: 1,7 mia. kr.
Erhvervsuddannelser:
5,8 mia. kr.

Teknologipagt
20 pct. flere skal gennemføre en
faglært eller videregående STEMuddannelse over de næste 10 år

Det danske uddannelsesniveau er lidt
over OECD-gennemsnittet
I 2015 bidrog udenlandske
arbejdstagere med med 6 mia. kr. til
de offentlige finanser

Udspil om styrket rekruttering af
udenlandsk arbejdskraft
21 forslag til at gøre det lettere for
danske virksomheder at tiltrække og
ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Adgang til risikovillig kapital
Vækstvirksomheder og iværksættere er med til at skabe effektiv
konkurrence i økonomien ved at udvikle nye innovative løsninger
Fakta

Regeringsinitiativer

Etableringsrate omkring OECD-gennemsnit.
Højere end i Sverige og Finland

Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer
Forbedre vilkårene for egenkapitalfinansiering mv. 0,7 mia. kr. i 2018
stigende til ca. 2,2 mia. kr. i 2025

Få iværksættere bliver vækstiværksættere
Innovationsfonden giver ca. 700 mio. kr i
tilskud om året til teknologi og innovation
Danske venturefondsinvesteringer i danske
virksomheder på ca. 700 mio. kr. i 2016.
Sverige har markant flere small-cap
børsnoteringer end Danmark (2014-16)

Lave omkostninger for
virksomheder
Effektiv konkurrence er til gavn for hele samfundet og understøtter
effektiv produktion, forbedring i kvalitet og lavere priser
Fakta

Regeringsinitiativer

På velfungerende markeder, vinder
effektive virksomheder markedsandele, mens mindre effektive
virksomheder taber terræn

Delaftale om fair og lige konkurrence
mellem offentlige og private aktører
Offentlig erhvervsaktivitet skal alene
finde sted i de tilfælde, hvor
tungtvejende hensyn taler for det

Velfungerende markeder sikrer, at
forbrugerne kan købe de varer og
ydelser, der bedst opfylder deres
behov og til en lav pris
De danske priser er væsentligt højere
end EU7- gennemsnittet. Det kan
indikere en mindre effektiv
konkurrence i Danmark

Virksomhedsforum for enklere
regler Virksomheder og deres
organisationer har mulighed for at
stille forenklingsforslag direkte til
regeringen
Byrdelettelser for 4 mia. frem mod
2020

Konkurrencedygtige
virksomheder
Danmark er en lille åben økonomi, hvor en stor del af den
økonomiske aktivitet er rettet mod handel med andre lande
Fakta

Regeringsinitiativer

Danske virksomheder eksporterede
varer og tjenester for knap 1.200
mia. kr. i 2017

Vækstplan for Life Science

Flere end 800.000 danske job i den
private sektor er knyttet op på
eksport. Det svarer til næsten
halvdelen af den private
beskæftigelse

Bl.a. øget skattefradrag for private
virksomheders udgifter for forskning og
udvikling

Vækstplan for Det Blå Danmark

Bl.a. udvidelse af DIS-skatteordningen for
søfolk til offshore specialskibe

Vækstteam for Handel og Logistik
Vækstteam for Kreative Erhverv
Vækstteam for Grøn Energi- og
Miljøteknologi

Kriterier for udpegning af vækstteams
1.
Større erhvervsområder som har
vist international
konkurrencekraft

4.
Der er et rationale for en
offentlig indsats. Strukturelle
udfordringer, der kan adresseres

2.
Der kan identificeres et stigende
internationalt markedspotentiale

5.
Supplerer indsatsen for at styrke
de generelle rammevilkår

3.
Erhvervet understøttes af stærke
vidensmæssige eller teknologiske
styrker og potentialer

Udvalgte vækstteams
Kreative erhverv

Life science

Spil, musik og film,
Møbler, mode og beklædning
Design og arkitektur

Lægemidler
Medicinsk udstyr
Bioteknologiske præparater
Diagnostiske produkter

Nøgletal
Samlet eksport på 92 mia. kr. og
høj vækst de seneste år

Nøgletal
Samlet eksport på 107 mia. kr. og
høj vækst de seneste år

117.000 beskæftigede

38.000 beskæftigede

Danmark som vækstnation
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