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Regeringens vækstinitiativer styrker vilkårene for erhvervslivet i hele Danmark. Forslagene
begrænser byrderne på erhvervslivet. Forslagene gør den offentlige sektor mere smidig og
effektiv i mødet med erhvervslivet. Samtidig styrker forslagene konkurrencen, så erhvervenes omkostninger holdes nede, og virksomhederne tilskyndes til hele tiden at gøre det til
bedre. Derudover styrkes vilkårene for iværksættere og investeringer.
Vækst 2015 bidrager til et mere dynamisk erhvervsliv i hele Danmark, hvor der genereres nye ideer,
og etableres nye virksomheder med nye og bedre produkter.
Vækstinitiativerne og initiativerne for yderområderne bidrager samlet set med ca. 1 mia. kr. til det
strukturelle BNP i 2020.
Initiativerne vil indebære besparelser mv. for virksomhederne på ca. 0,7 mia. kr., og erhvervsinvesteringerne skønnes at øges med ca. 1,4 mia. kr. frem mod 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1. Virkningerne af Vækst 2015
Øgede erhvervsMia. kr.

Bidrag til

Besparelser mv.

investeringer frem

(strukturelt 2015-niveau)

strukturelt BNP

for virksomheder

mod 2020

Vækst 2015

1

0,7

1,4

Anm.: Vækst 2015 er opgjort inkl. virkningerne af regeringens forslag til en udbudslov. Skønnet for virkningerne af forslaget til en udbudslov er opgjort på et foreløbigt grundlag.
”Besparelser mv. for virksomheder” indeholder de direkte omkostningsbesparelse samt de
umiddelbare varige mindreprovenu for erhverv. ”Erhvervsinvesteringer” er opgjort i faktiske 2015priser som værdistigningen i det strukturelle kapitalapparat (bygninger og maskiner) og summen af
investeringerne frem mod 2020 i samtlige private byerhverv.

Initiativerne sigter overordnet mod at øge produktiviteten i den private sektor og derigennem bidrage
til, at der kan fastholdes vellønnede jobs i Danmark uden at svække virksomhedernes konkurrenceevne. På længere sigt vil højere produktivitet afspejle sig i højere lønninger bredt i samfundet.
Med udspillet Vækst 2015 vil der være indfriet 12½ mia. kr. af målsætningen om at øge det strukturelle BNP med 20 mia. kr. i 2020 gennem bedre rammevilkår for erhvervslivet, jf. figur 1.
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Figur 1. Regeringen vil med Vækst 2015 have øget det struktuelle BNP med
ca. 12½ mia. kr. gennem tiltag, der styrker erhvervslivets rammevilkår.

Anm.: Vækst 2015 er opgjort inkl. regeringens forslag til en udbudslov. Skønnet for virkningerne af forslaget til
en udbudslov er opgjort på et foreløbigt grundlag. Vækstpakke 2014 indeholder tiltag, der bidrager til reformspor 2, og det samlede bidrag til strukturelt BNP er ca. 6 mia. kr.
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