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Rød vækstpakke øger gælden 
 
Dansk økonomi er på vej ud af krisen. Ledigheden har toppet og i 2010 var væksten tilbage på 2,1 
pct. Under krisen fremrykkede regeringen offentlige investeringer, så bruges omkring 40 mia. kr. 
på offentlige investeringer i 2011. Desuden gav regeringen et skub til økonomien, så der blev 
130.000 færre ledige under krisen, end der ellers ville være. Det er derfor grotesk at høre på falske 
anklager fra S/SF om, at regeringen ikke gjorde nok under krisen. Nu lyder det store slagnummer 
fra Helle og Villy, at der skal sættes gang i væksten. Det er jeg meget enig i. Problemet er bare, at 
S/SF vil øge de offentlige udgifter selvom det vækst i de private virksomheder, der er brug for. Den 
røde vækstpakke vil således øge gælden fordi det hele skal ske for lånte penge. Og den røde 
vækstpakke vil uvægerligt føre til højere skatter og højere renter. Nationalbankdirektør Nils 
Bernstein advarer da også kraftigt imod en sådan lempelse af finanspolitikken. I øjeblikket pågår 
der yderst vigtige forhandlinger om Danmarks økonomiske politik frem mod 2020. Regeringen vil 
gennemføre reformer, der sikrer orden i økonomien som grundlag for varig velfærd. Alternativet 
er nemlig skræmmende i form af evindelige besparelser på kernevelfærden hvert eneste år i 
mange år frem. Jeg håber, at der i løbet af de kommende uger kan indgås en bred aftale om at 
sikre økonomien og velfærden. Og til sikring af ny varig vækst og jobskabelse i den private sektor. 
Men med de hidtidige udmeldinger fra S/SF er det nok lidt for optimistisk at være. Det er egentlig 
trist, hvis den røde taburetkløe sejrer over behovet for en ansvarlig økonomisk politik, der bringer 
Danmark på vinderkurs. Jeg har dog stor tillid til at vælgerne senere på året træffer det rigtige valg 
mellem robust økonomi og varig velfærd eller gæld og gyldne løfter.    
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