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Coronaen har kostet det danske samfund dyrt. Både menneskeligt og økonomisk. Nu 
er det helt afgørende, at vi i kølvandet på sundhedskrisen får genstartet dansk 
økonomi, så vi kan få genskabt arbejdspladser og vækst landet over. Og så vi ikke 
havner i et sort økonomisk hul med deraf udhuling af danskernes velfærd. 
Coronakrisen har fået et godt tag i økonomien med over 40.000 ledige og 200.000 
på lønkompensation.  
 
Venstre har med regeringen og en række af Folketingets partier indgået en bred 
aftale, som skal udfase hjælpepakkerne, sætte gang i økonomien og holde hånden 
under vores eksporterhverv. Jeg glæder mig over, at danskerne nu får udbetalt tre 
uger af deres egne indfrosne feriepenge. Noget som Venstre fik pressede på for, da 
regeringen oprindeligt kun lagde op til at udbetale to ugers feriepenge. Ved at 
frigive flere af danskernes egne penge får vi sat gang i forbruget herhjemme og 
skabt hårdt trængte arbejdspladser.  
 
Derudover skal endnu flere penge ud og arbejde i samfundet, så økonomien kan 
komme tilbage på sporet igen. Derfor har det været vigtigt for Venstre, at aftalen 
skulle bidrage til at få sænket ledigheden, øge omsætningen samt væksten gennem 
investeringer i bl.a. Vækstfonden, en sommerpakke til danske turisme og en 
midlertidig fond til at hjælpe samfundsbærende virksomheder. Aftalen er en god 
start, men der skal mere til. Nu og her arbejder Venstre fortsat på at fremrykke 
skattelettelser, halvere momsen og indføre et skatte-, -byrde og afgiftsstop. Disse 
økonomiske tiltag vil være med til at sætte gang i forbruget og øge Danmarks 
konkurrenceevne. Alt dette er uhyre vigtigt, hvis vi skal gøre en reel forskel for 
danskernes ve og vel på den korte og lange bane. Her hænger regeringen desværre i 
bremsen. Men det gør Venstre ikke - vi er ambitiøse og bliver stædigt ved med at 
kæmpe for danskerne og vores arbejdspladser.  
 


