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Erhvervslivets ønsker til 
den nye regering

Vil regeringen arbejde 
for at fremtidssikre 
dansk økonomi?

Et flertal blandt de adspurgte 
tror ikke, at regeringen vil ar-
bejde for at fremtidssikre dansk 
økonomi, så den er forberedt 
på en potentiel afmatning.

Erhvervsfolk i de store virksom-
heder er de mest skeptiske. 

Få indblik i ca. 400 erhvervsfolks ønsker og forventninger til den nye 
regering. Hvad bør prioriteres, hvilke forhold truer dansk økonomi, og 
hvordan mener erhvervslivet, at den nye regering vil arbejde for nogle 
af de udfordringer, erhvervslivet og Danmark står overfor?
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Truslerne for 
dansk økonomi 

Hvad skal regeringen 
prioritere?

Hvad bekymrer erhvervslivet? 
For høje skatter og afgifter 
indtager en klar førsteplads 
på erhvervslivets liste over 
forhold, der udgør de største 
trusler for dansk økonomi.

Hvilke områder bør særligt 
være en politisk prioritet de 
næste to til fire år for at skabe 
optimale vilkår for dansk er-
hvervsliv? Forskning, uddannel-
se og tiltrækning af kvalificeret 
arbejdskraft topper.

Top 3-trusler

Top 3-prioriteter

For høje skatter 
og afgifter
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administrative 
byrder
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Sikre relevans og 
kvalitet i uddannelser 

og forskning
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Forebygge og
reducere

overregulering

30%
38%

Sikre adgang til 
kvalificeret
arbejdskraft

herunder udenlandsk 
arbejdskraft

Tilliden til regering- 
ens erhvervspolitik

Erhvervslederne udtrykker 
sparsom tillid til, at den nye 
regering vil have fokus på at 
skabe gode betingelser for 
erhvervslivet.
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Hvilke emner bør 
prioriteres først?

Hvilke emner er de første, som 
den nye regering skal tage fat 
på? Foruden erhvervspolitik er 
der lige nu fokus på uddannel-
se/forskning, økonomi og skat 
i erhvervslivet.  

Top 10

Baggrund
Ca. 400 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen “Erhvervslivets 
ønsker til en ny regering”. Den er gennemført i perioden fra den 1. juli 2019 
til den 4. september 2019, og respondenterne er blevet spurgt til deres øn-
sker og forventninger til den nye regering.

Erhvervspolitik

Uddannelse/forskning

Økonomisk politik

Skattepolitik

Iværksætteri

Miljø og klimapolitik

Integration, flygtninge 
og indvandrere

Hospitaler og 
sundhedspolitik

Transport og 
infrastruktur

Arbejdsløshed/ 
arbejdsmarkedspolitik
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