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DK2025 – VIGTIGE NØGLETAL
DK2025 – Et stærkere Danmark: Vigtige nøgletal
Vækst

Regeringen sætter en vækstmålsætning på 65 mia. kr. i 2025.
Regeringens initiativer i DK2025 øger samlet set BNP i 2025 med 42
mia. kr. Inklusive tidligere udmeldte eller allerede gennemførte initiativer
er der samlet set indfriet 46 mia. kr. af målsætningen.
Initiativerne øger samlet set den årlige BNP-vækst til 1,8 pct. i perioden
2017-2025 mod en vækst på 1,6 pct. uden nye tiltag.

Samlet
beskæftigelse

Initiativerne i DK2025 løfter samlet beskæftigelsen med 31.000
personer.
Med initiativerne i DK2025 kan den samlede beskæftigelse stige med ca.
240.000 personer frem mod 2025 og nå op på næsten 3 mio.
personer.

Offentligt
forsørgede

Samlet set vil der være 27.000 færre offentligt forsørgede (inkl.
modtagere af SU og folkepension) i 2025.

Lavere skat
(JobReform
fase II)

Med JobReformen nedsættes skatter og afgifter med 19¾ mia. kr.
umiddelbart og øger beskæftigelsen med 11.300 personer i 2025.
Skatten sættes ned for 3,1 mio. danskere.

Stigning i
rådighedsbeløb

De samlede initiativer i DK2025 vurderes at øge rådighedsbeløbet for
et LO-par med to børn i en ejerbolig med omkring 15.000 kr. årligt i
2025.
Et pensionistpar vil få godt 3.000 kr. i ekstra rådighedsbeløb.

Øget gevinst ved
beskæftigelse

Der er omkring 100.000 i dag med en begrænset gevinst ved
beskæftigelse (under 2.000 kr. pr. måned). Selv når tidligere reformer er
fuldt indfaset, vil der fortsat være omkring 48.000 med begrænset
gevinst. Med DK2025 næsten halveres denne gruppe til 25.000
personer.

Offentligt forbrug

Regeringen prioriterer 2½ mia. kr. ekstra hvert år til offentlig service i
perioden 2017-2025.
Samlet set øges det offentlige forbrug med 21½ mia. kr. frem mod
2025.

Offentlige
investeringer

Der afsættes ekstra 27 mia. kr. over perioden 2018-2025 til et løft af
rammen til offentlige investeringer.

Flere investeringer Erhvervsinvesteringerne øges markant og bidrager til et løft i BNP på 12
mia. kr. i 2025.
Pensionsopsparing

En LO-arbejder får ca. 9 øre mere ud af hver krone, der indbetales til
pension. Antallet med lav pensionsopsparing reduceres med ca.
43.000 personer i 2025.

Finanspolitisk
ansvarlighed

Regeringen afsætter frem mod 2025 13½ mia. kr. til en
tryghedsreserve, som kan medgå til at håndtere uforudsete hændelser
og udfordringer.

Råderum

Med initiativerne i DK2025 øger regeringen det finanspolitiske råderum til
ca. 24 mia. kr. frem mod 2020 og op mod 57 mia. kr. frem mod 2025.
Uden nye initiativer er der et råderum på ca. 12 mia. kr. frem mod 2020
og 40 mia. kr. frem mod 2025.
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