Den røde plan blafrer i vinden
Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har i flere måneder arbejdet på en storstilet økonomisk plan
for Danmark. Det var angiveligt meningen, at denne røde plan for en økonomisk politik skulle præsenteres
lige efter påske. Men planen lader vente på sig. Hvorfor mon? Det står klart, at der i kølvandet på den
globale finanskrise forestår en uhyre vigtige opgave med at få lukket hullet i de offentlige finanser, så der
igen kommer overskud på finansloven, når de bedre tider indfinder sig. Samtidig er det helt afgørende for
vores velfærd på længere sigt, at vi styrker erhvervslivets konkurrenceevne ved at holde skatter og andre
omkostninger i ro samt satser på forskning og udvikling. Hvis ikke danske virksomheder kan sælge
højkvalitetsprodukter på verdensmarkedet, ja så underminerer det velfærden på sigt. S og SF har hen over
foråret ikke forsømt nogen anledning til at love nye milliarder til kommuner og regioner. Dertil kommer et
forslag om, at de to partier over de næste 10 år vil bruge 15 mia. kr. på at sænke taksterne i den kollektive
trafik med 20 pct. Jeg kunne nævne mange flere eksempler fra Helles og Villys ufinansierede gavebod. Det
lyder alt sammen godt og positivt i mange vælgeres ører. Men realiteterne er jo, at det slet ikke hænger
sammen at skulle genoprette finanserne efter finanskrisen samtidig med at man bruger masser af nye
milliarder på offentligt forbrug. Hvor skal pengene komme fra? Vil S og SF igen hæve skatterne på
lønindkomst efter at det lige er lykkedes at sænke dem for styrke de enkelte familiers økonomi og Danmarks
konkurrenceevne? Er de mon bilisterne, der igen skal plukkes yderligere, trods verdens højeste bilafgifter?
Er det erhvervslivet - Danmarks velfærdsmaskine, der skal holde for med nye skatter og øgede
omkostninger? Hvad mener det tredje hjul i den røde gig - Det Radikale Venstre - om øget skattetryk, der
dræber initiativ og virkelyst? Svaret blafrer indtil videre i vinden....
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