
 

Finansministeren Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 27. juni 2014 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 317 (Alm. del) af 3. juni 
2014 stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse bidraget til strukturelt BNP i 2020 fordelt på de enkelte 
initiativer i regeringens forslag til en vækstpakke, som samlet set løfter BNP 
med 6 mia. kr. i 2020? 
 

Svar 

Samlet set skønnes vækstpakken at forøge det strukturelle BNP med ca. 6 mia. kr. 
frem mod 2020.  
 
Tiltagene vil bidrage til at øge produktivitetsvæksten og trække i retning af lavere 
prisstigninger. Over tid vil det føre til en begrænset forøgelse af reallønnen. Det 
gælder også for offentligt ansatte og overførselsmodtagere. Flere af forslagene vil 
desuden bidrage til forbedrede vilkår for forbrugerne, selvom det ikke har et 
direkte bidrag til BNP-målsætningen.  
 
Virksomhederne vil opleve en række forbedringer af deres rammevilkår. Samlet 
set kan virksomhederne reducere deres omkostninger med ca. 4 mia. kr. årligt som 
følge af færre administrative byrder, lavere afgifter, effektiviseringer mv. Heraf 
udgør administrative lettelser, lavere gebyrer og lignende ca. ½ mia. kr.  
 
I tabel 1 angives skøn for vækstbidrag for de enkelte tiltag i vækstpakken. Forslag, 
hvor det ikke vurderes muligt at beregne effekten på strukturelt BNP, eller som 
vurderes at have meget beskeden effekt (blandt andet fordi ordningerne har 
karakter af at være midlertidige), er markeret med ”-”. 
 
I beregningerne er der anvendt et princip om, at initiativer, hvor der kun er afsat 
budgetmæssige midler i en midlertidig periode, ikke er medtaget. Det gælder 
blandt andet forlængelse af vækstlåneordningen og etablering af Dansk 
Vækstkapital II. Disse initiativer vil imidlertid bidrage til at hjælpe de 
virksomheder, der aktuelt står over for udfordringer med at skaffe finansiering. 
 
 
Det bemærkes, at der ikke medregnet effekter af forslaget om tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften.
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Tabel 1 

Initiativers bidrag til strukturelt BNP i 2020, mia. kr. (2014-niveau)  

 Strukturelt BNP  

Vækstpakken i alt  6 

  

Tema 1. Nemmere og billigere at være virksomhed 1,5 

Lempelse af PSO for el og afskaffelse af PSO for gas 0,5 

Reduktion af sagsbehandlingstider i kommuner 0,1 

Nemmere at bogføre og afregne moms og skat (NemVirksomhed) 0,3 

Gratis adgang til regnskaber - 

Forsøgsordning med kontantløse butikker1) >0 

Afskaffelse af medielicens for erhverv >0 

Udrulning af eSKATdata 0,2 

Forenkling af fødevarereguleringen  >0 

Fokusering af miljøgodkendelser (inkl. reduktion af sagsbehandlingstid) 0,1 

Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog   >0 

Modulvogntog 0,2 

Bedre mulighed for genstart efter konkurs - 

Ny strategi for eksport- og  erhvervsfremme - 

Styrkede rammevilkår for offshore-skibe ved justering af tonnageskatteordningen - 

Mål om yderligere byrdereduktion og stabilitet2) - 

  

Tema 2. Styrket adgang til finansiering  0,1 

Fradrag for indskud i små virksomheder - 

Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber (netto)3) 0,1 

Etablering af Dansk Vækstkapital II - 

Forlængelse af Vækstlåneordningen - 

Accelerationspulje til vækstvirksomheder  - 

Forlængelse af eksportlåneordningen - 

  

Tema 3. Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne 3,4 

Mere effektive af forsyningssektorer 2,9 

Harmonisering af brandkrav i byggeriet - 

Øget anvendelse af internationale standarder  0,1 

Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner 0,1 

Øget konkurrence i taxibranchen (ekskl. frikørselsordningen) 0,2 

Gennemsigtighed på realkreditmarkedet - 

Bedre rammevilkår for lodsmarkedet - 

Generel lempelse af autorisations- og uddannelseskrav for en række små erhverv 0,1 

Færre ansættelsesklausuler - 

Udvidelse af flexboligordningen - 

En styrket konkurrencelov og en mere effektiv håndhævelse - 

  

Tema 4. Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion 0,7 

Styrket international rekruttering 0,4 

Lempelse af forskerskatteordning (netto)4)  0,3 

Øget kvalitet og relevans i de videregående uddannelser - 

Flere praktikpladser til dygtige elever - 

Investeringer i forskning og innovation, herunder Grundforskningsfonden - 
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Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder - 

Startpakker med standarder til små og mellemstore produktionsvirksomheder - 

Task-force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet - 

Træningsforløb for medarbejdere skal øge ressourceeffektivitet - 

  

Øvrige resultater i 2014 0,4 

Modernisering af el-, vvs- og kloakautorisationer 0,3 

Modernisering af ejerskabsrestriktioner i landbruget 0,1 

 Anm.:  Der er ikke indregnet virkninger af udmøntning af puljer mv.  

Noter:  1) Det er beregningsteknisk lagt til grund, at forsøgsordningen ikke udløber.  

2) Initiativet omfatter en styrkelse af indsatsen for at fjerne omkostningsbebyrdende regulering af 

erhvervslivet svarende til 2 mia. kr. frem mod 2020, der vil bidrage til indfri målsætningen om at øge det 

strukturelle BNP i takt med, at der gennemføres konkrete initiativer. 

3) Vækstbidraget omfatter lempet beskatning af udbytter fra unoterede aktier samt finansieringen heraf 

(forhøjelse af afgiften på cigarillos samt one-stop-shop for moms). 

4) Initiativets vækstbidrag er opgjort netto for finansiering via frikørselsordningen. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Finansministeren 
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