
Highlights fra PwC’s 
pulsmåling ”Valgår 2015”

I PwC’s pulsmåling ”Valgår 2015” giver vi erhvervslivets svar på, hvad  
der truer et begyndende opsving, og hvilke løsninger de primært peger på,  
i relation til de udfordringer de ser. 
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Er politikerne lydhøre  
over for erhvervslivets behov?
• 8 ud af 10 (79 %) af de adspurgte mener ikke, 

at politikerne er lydhøre over for erhvervslivets 
behov.

Top 5 over de områder, som erhvervslivet  
mener, politikerne skal prioritere de næste  
to til fire år for at skabe optimale vilkår for 
dansk erhvervsliv
1. Lavere skat, herunder topskat, selskabsskat  

mv. (40 %) 
2. Skabe bedre rammer for et attraktivt industri

miljø, der kan fastholde produktion og vigtig 
viden i Danmark (31 %)

3.	 Sikre	adgang	til	kvalificeret	arbejdskraft	(29	%)
4. Reducere størrelsen på den offentlige sektor  

(26 %) 
5. Forebygge og reducere overregulering (fx reduce

re overimplementering af EUregler) (24 %).

Top 3 over de største trusler mod at et  
begyndende opsving i Danmark får fat
1. For høje skatter og afgifter (50 %) 
2. Velfærdsstaten, hvor fokus på at fordele midlerne 

er større end fokus på at skabe dem (34 %)
3.	 Begrænset	adgang	til	kvalificeret	arbejdskraft	 

(31 %).

Erhvervslivets svar på udfordringer
• 46 % svarer, at politikerne særligt bør sætte ind på 

uddannelsesområdet for at håndtere udfordring
en	om	begrænset	adgang	til	kvalificeret	arbejds
kraft. Kvaliteten på uddannelser skal øges, og de 
skal i højere grad tilpasses arbejdsmarkedet 

• For at imødegå udfordringen om overregulering 
mener 45 %, at politikerne særligt bør reducere 
administrative byrder. Denne holdning skinner 
især igennem hos SMV’erne, hvor 48 % peger 
på en reducering af administrative byrder som 
primær løsning, mens det samme gør sig gæld
ende for 38 % af de store virksomheder. 31 % af 
de adspurgte erhvervsfolk peger på, at man bør 
imødegå udfordringen ved særligt at fokusere på 
at reducere regulering fra EU. 

• I forhold til udfordringen om for høje skatter og 
afgifter mener 37 %, at man særligt bør reducere 
det samlede skattetryk. Her er det især de store 
virksomheder (42 %), sammenlignet med SMV’er
ne (35 %), som peger på denne løsning. Samtidig 
mener 28 % af de adspurgte, at man særligt bør 
fokusere på en reduktion af personskatter.

• I relation til udfordringen om tab af produktion 
og hermed viden peger 44 % på, at politikerne 
særligt bør fokusere på at reducere produktions
omkostningerne (herunder afgifter, skatter mv.).

Top 5 over de vigtigste politiske emner
Ifølge erhvervslivet er følgende fem politiske emner 
de vigtigste lige nu for at skabe den bedste fremtid for 
Danmark:
1. Erhvervspolitik (50 %)
2. Økonomisk politik (44 %)
3. Uddannelse / forskning (41 %)
4. Skattepolitik (38 %)
5.	 Integration,	flygtninge	og	indvandrere	(23	%).
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