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En samfundsøkonomi i vækst og balance 
Med Vækst og velstand 2025 lægger regeringen de overordnede spor for den økonomiske 
politik i de kommende år. Ved at sætte ambitiøse mål og pejlemærker, som følges op med konkrete 
initiativer og en forstærket indsats for vækst og beskæftigelse, kan vi understøtte, at Danmark også 
fremover vil være et af de mest velstående lande med gode og lige udfoldelsesmuligheder for alle. 
 

 
 
Regeringens ambitioner vil betyde en række gevinster for dansk økonomi: 

 
• Regeringens vækstmålsætning indebærer, at beskæftigelsen skal øges med op mod 60.000 

personer og produktiviteten skal løftes svarende til 35 mia. kr. Den samlede velstand målt ved 
BNP vil herigennem blive øget med 80 mia. kr. i 2025. 

 
• Den gennemsnitlige BNP-vækst øges fra ca. 1½ til 2 pct. om året frem mod 2025.  

 
• Råderummet øges, når flere kommer i beskæftigelse og forsørger sig selv. Med regeringens 

prioriteringer kan der skabes plads til en reserve på 10 mia. kr. i 2020 og 33 mia. kr. i 2025. Den vil 
regeringen blandt andet bruge til at nedsætte skatterne og gennemføre væksttiltag. 
 

• Rådighedsbeløbet for fx en LO-familie vil kunne øges med op til 9.400 kr. om året, når 
produktiviteten øges. Når skatten på arbejde sænkes, vil familierne få endnu mere til overs til sig 
selv. 
 

• Der prioriteres sammenlagt 22 mia. kr. til et løft af rammen for de offentlige investeringer. Det giver 
nye muligheder for at investere i fx infrastruktur og digitalisering, som øger grundlaget for vækst. 
 

• Regeringen har et sigtepunkt om et strukturelt underskud på 0,1 pct. af BNP i 2020 og et mål om 
balance i 2025. Det bidrager til at sikre et godt afsæt for kommende generationer. 
 

• Realvæksten i udgifterne til offentligt forbrug er afdæmpet men positiv. Nedsættelse af skatterne 
på arbejde vil sammen med en afdæmpet udgiftsvækst og øvrige reformer, der øger beskæftigelse 
og produktivitet, bidrage til et holdbart og balanceret opsving i dansk økonomi.  
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Høj beskæftigelse er central for finansieringen af det danske velfærdssamfund og for alle danskere. Jo 
flere der arbejder og bidrager, jo mindre behøver skatten være for den enkelte.  
 
Danskernes samlede antal arbejdstimer for de 15-64-årige ligger imidlertid kun i midterfeltet i en inter-
national sammenligning. Og Danmark er de seneste 15 år blevet overhalet af Tyskland, Sverige og 
Storbritannien.  
 
Med ambitiøse tiltag, som øger beskæftigelsen, kan væksten og råderummet i dansk økonomi øges. 
Nye reformer vil samtidig bidrage til at understøtte et holdbart opsving. 
 
Regeringen vil sætte ind på fem indsatsområder for at nå målsætningen om at øge den strukturelle 
beskæftigelse med 55-60.000 personer i 2025.: 
 
Indsatsområde 1: Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet for unge. 
Indsatsområde 2: Færre på offentlig forsørgelse. 
Indsatsområde 3: Flere der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. 
Indsatsområde 4: Øget gennemsnitlig arbejdstid. 
Indsatsområde 5: International rekruttering. 
 
Regeringen har ligeledes en målsætning om at øge produktiviteten svarende til 35 mia. kr. 
Målsætningen skal indfries ved at sikre, at dansk erhvervsliv også fremadrettet har gode rammevilkår, 
som understøtter, at virksomhederne kan udnytte mulighederne i globalisering og ny teknologi. 
Danmark skal have virksomheder, som er i front med innovation, digitalisering og automatisering. Det 
kræver investeringer og medarbejdere med de rette kvalifikationer, færre byrder og unødige 
omkostninger, attraktive vækstmiljøer og effektiv konkurrence. 
 
 

 
 Tabel 1 

Centrale nøgletal, 2025 

 
Grundforløb 

uden nye tiltag
Regeringens 
målscenarie

   

Gennemsnitlig årlig BNP-vækst (2018-2025), pct. 1½ 2 

Beskæftigelsesfremgang, personer 120.000 180.000 

Gevinst for en typisk LO-familie ved indfrielse af regeringens 
vækstmålsætning1) - 9.400 

Råderum i alt 2020, mia. kr.  11¾ 14 

Råderum i alt 2025, mia. kr.  35½ 50½ 

Løft af de offentlige investeringer, mia. kr. - 22 

Resterende råderum i 2025, herunder til lavere skat, væksttiltag, 
styrkelse af danskernes sikkerhed mv.2), mia. kr. - 33½ 

  

1) LO-familie med to børn i en lejebolig. 
2) I forbindelse med nedsættelse af skatten kan der yderligere disponeres et provenu på ca. 1 mia. 

kr., som afspejler provenu afsat i forbindelse med JobReformens fase I mv. 


