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OVERSKUD PÅ S T A T S F I N A N S E R N E
Museumsinspektor
jan Stubbe Øsfergoord
kon i januar 2007 (e/re sit
2.5 års jubHmum som inspektør
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ved Ny Corkberg Glyptoteks
Antikke Somfcng

»Jeg kan jo ikke lege Vorherre«

1 den anledning er der reception i museets Vinterhave
mandag den 8. januar fra klokken 14
(indgang i Tietgensgade 25)
Med venhg hilten
Flemming Friborg
Museumsdirektør

I POLITIKEN PLUS

Film for to - betal for én
Tag gratis en ledsager med til første forestilling, alle
ugens dage fra 5. januar til og med 19. januar.
Tjek dagligt tidspunktet i biograflisten i Politiken.
Vis Politiken Pluskortet, når du køber billetterne.

Kræftsyge, ældre og
forsinkede togpassagerer skal ikke nyde godt
af statens overskud på
loo milliarder kroner.
Statens udgifter er store
nok, og det vil være
uforsvarligt at bruge løs
i stedet for at nedbringe
landets gæld, siger finansminister Thor Pedersen.
INTERVIEW
5TW ANDERSEN

•
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må 100 milliarder kroner, eller ca.
20.000 kr. for hver eneste dansker,
det er, hvad staten forventer at fa i
overskud i 'forretningen Danmark' 1
2006. Når alt er betalt. Men kassemesteren, finansminister Thor Pedersen (V),
har ikke tænkt sig at lade så meget som en
krone af de mange overskudsmilliarder
komme hverken ventende kræftpatienter, forsinkede togpassagerer eller minuttyranniserede i ældreplejen til gode. Pengene er brugt, rub og stub, til at betale
gæld af med.
Disse milliarder, som du har fåetfraskatteyderne, dem får skatteyderne altså ikke en
krone igen af?
»Jo, de får det igen, at vi nedbringer statens gæld. Det er den gevinst, danskerne
får. Det vil betyde lavere renteudgifter i de
kommende år, og naturligvis en mindre
TILBUDDET GÆLDER I FØLGENDE BIOGRAFER: gæld. Vi bruger overskuddet til at betale
vore egne regninger, så vi overlader en
Vester Vov Vov, København V
mindre gældsbyrde til næste generation.
Dagmar, København V
Man kan sige, vi er lidt mere »moralske«
ved at nedbringe den gæld, vi har bevilget
Bettina Heltberg, Politiken
os selv, og som vi har overtaget fra tidlige'Mod Syd' tager et vanskeligt, sårbart og underbelyst re«.
emne op: de midaldrende kvinders uforløste sexbehov.
Men sidste år betalte vi også ekstraordiUdnyttelsens dialektiske natur... Det er en fornem lille nært afpå gælden?
film, glimrende instrueret og med to markante skuespil»ja, over de seneste to år har vi betalt ca.
lere i rollerne som Ellen ogBrenda, Charlotte Rampling 200 milliarder af på sutens gæld. Det er
og Karen Young.'
et mål i sig selv at nedbringe gælden. Når
vi kan gøre det, er det jo udtryk for, at det
går godt i Danmark, og de penge, vi betaL;p^ mere om alle arranqementer
ler gæld med, er jo Ikke penge, der tages
og t i l d u d pa
fra nogen. Det er jo penge, vi får, fordi danske virksomheder har større overskud.
Det er jo ikke penge, der er taget fra skatteborgerne, for skatten er jo ikke sat op.
Det kan godt være, at nogle betaler mere i
skat, men så er det, fordi de har tjent flere
penge. Der er jo ingen, der har lovet, at
det, man tjener mere, ikke skal beskattes«.
Det, at man efterspørger en arbejdskraft, S P A R E I V E R .
som ikke er til stede, blot fordi man har få- Finansminister
Flere i arbejde
et købekraften. Gør du det i et markeds- Thor Pedersen
Så de 100 milliarder i overskud er blot udtryk
styret samfund, presser du langsomt løn- holder pé statens
for, at danskerne er blevet rigere?
niveauet op, og det er det samme som nye overskud pa knap
»ja, og for at der er kommet flere i arbej- udgifter. Derved svækkes konkurrenceev- 100 milliarder krode. Det betyder færre statslige udgifter, nen. Det vil tage år at indhente igen, og ner og har brugt
for der er jo forskel på, om man går på derfor er det noget, der altid advares det til at høvle af
dagpenge til 160.000-170.000 på udgifts- imod. Det er den balance, der bestemmer, på statens gæld.
siden, og så til, at man bliver selvforsør- om man kan sætte flere penge i omløb i Pengene er
engangsindtægter,
gende og skatteborger. Men de flere pen- det her samfund«.
og det vil vatre
ge i statskassen tages ikke fra nogen. Her
Det er kun en lille del af de mange milliaruforsvarligt at
er det interessante jo, om den beskatning, der, jeg spørger til?
som den enkelte dansker skal betale, er
»Hvis du spørger i Nationalbanken, så kaste dem ud i forblevet øget, og her er svaret »nej«. Vi har vil den sige, at vi i forvejen har sat alt for brug, mener han.
ikke øget beskatningen, det forhindrer mange penge i omløb i det her samfund. Arkivfoto:
skattestoppet«.
Spørger man vismændene, vil de sige det Joachim Adrian
Men med det her kæmpeoverskud, kunne
samme. Nemlig at der ikke er plads til at
man så ikke nøjes med at betale noget afsætte flere penge i omløb. Mit problem
gælden tilbage. Og så i øvrigt bruge noglesom
af finansminister er, at vi rent faktisk
pengene til kræftpatienter på ventelister, til
har løftet serviceniveauet siden 2001 med
en bedre fødevarekontrol, til skoler, der for31 milliarder kroner, men det er en udfalder, eller til at erstatte de nedslidte jern-bredt opfattelse, at vi har skåret ned. Manbaneskinner?
ge mener faktisk, at niveauet er for højt.
»Det gør vi jo i forvejen. Måden at styre jeg mener, vi går lige til grænsen. Og at
økonomien på er jo at sikre, at det, vi be- det er helt bevidst«.
slutter, det er udtryk for, hvad vi har råd til
og vil være i stand til over tid. Og undgå, at Det, der Ikke fungerer
det, vi lover danskerne, skal trækkes tilba- Men på trods af det, og på trods af at der er
ge om tre, fem eller syv år, så der ikke er sat penge af til kræftbehandling, togskinner
nogen, der mister de velfærdsydelser, de osv., så er der jo nogle ting i dette velfærdser stillet i udsigt. Det er det, der indgår i samfund, som ikke fungerer?
begrebet 'finanspolitisk holdbarhed', og
»Jamen, vi har jo fordoblet, stort set, de
som skal sikre, at vi også om 5-10-20 år kan beløb, der skal bruges til togskinner. Men
finansiere den velfærd, vi kender i dag man kan altså ikke på ét år rette 20 års forDrn holdhaihed kan man juikke sikre, sømmelser op. Og vi gør alt, hvad dei n
hvis man siger, at nu har vi nogle ekstra muligt, inden tor sum set alle områder,
penge, så løfter vi udgiftsniveauet Alle også kræftbehandlingen, inden for det,
ved, at hvis man vindei 100.000 kroner 1 der er en forsvarlig ramme. Og det, vi i relotto, så er det penge, man tår én gang. De geringen kalder en forsvarlig ramme, det
betyder jo ikke, at man kan bruge er det, Nationalbanken og vismændene
loo.ooo mere hvert eneste år. Og det her allerede siger, er for stor en ramme, prooveiskiui i statskassen er i høj gi ad en- blemet lige nu er ikke at finansiere denne
gangspenge«.
ramme, men at undgå, at det hele eskale Alle ved, at hvis
i ri med det resultat, at ledigheden stiger man vinder
igen, og at de statslige indtægtei toisvin
Risikoen for overophedning
100.000 kroner i
Men mun kunne måske buie bruge Udi ujder«.
pengene/
De loo milliwder ei jo penge, skaltebor lotto, så er det
»Del ri den anden del at problemet, gemt har belali og måske forventer at få penge, man får
nemlig hvad samfundet kan absorbere nogetfor/
én gang. De bepå udgiftssiden, fivoi mange penge kan
»jamen, pengene ei bi ugl. Ill al ned tyder jo ikke, at
man gå ud med, somøgei etteispølgslen bringe gælden, hu almindelig familie kan man kan bruge
på aibejdskiatt, nål dei ikke ei ledig ar- godt forslå, at hvis man atbrialn loo ooo
be|dskiatt Det ri jo det risikomoment, kloner på en gæld i banken, så spøigei 100.000 mere
tagøkoiiomri taln om.hvoi dri liggri en man ikke bagefter: Nå, hvad skal vi så lu u hvert eneste år
Thor Pedersen
fair loi <mi ophedning al samfundet ge de loo.ooo ul«

u
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Hvis du i din privatøkonomi har et godt år »Det, der er muligt atfinansierevelfærd
med et stort overskud, og der så bliver hulmed
i i en holdbarfinanspolitik,det skal vi
taget på dit hus, vil du så ikke bruge noget også
af finansiere.Men altså, de, der påstår,
det overskud til at få lappet det hul i taget?at vi bare sparer op til skattelettelser, det
»Jo, og det gør vi også i det offentlige. Vi er lodret forkert. Jeg og regeringen fokulapper alt det, vi overhovedet kan. Sagen serer på, hvordan vi sikrer danskerne den
er, at vi har lagt os på en linje, hvor vi går bedste dagligdag, og det at være syg, at
lige til grænsen. Og i ansvarlighedens have problemer i alderdommen, det må
navn ønsker vi ikke at gå over den grænse, gå forud for andet. Men det er selvfølgelig
hvor vi ved, at det vil gå galt. Andre lande en prioriteringsdebat. Men vi må diskutehar overskredet grænsen, og det tager år re inden for rammen for, hvor meget vi
at vende skuden, når den først er kuldsej- kan tillade os at bruge«.
let«.
Hvilken garanti harvifor, at det er dig, der
VI ger alt, hvad vi kan
kender denne grænse. Og ikke NationalbanDer er sådan en ramme, uanset at der altså
ken, vismændene eller andre?
også er et overskud i too milliarder kroners»Jamen, det må tiden vise. Jeg glæder klassen?
mig over, at det, vi har sagt, vi ville nå, det
»Det er der... om den står i Koranen elhar vi nået - med gælden, med beskæfti- ler Bibelen, ved jeg ikke. Men det er en
gelsen osv. Og vi bruger faktisk 31 milliar- ramme, der afgør, om vi kuldsejler lander mere end for 5 år siden«.
dets økonomi, eller vi holder samfundet
på sporet«.
Kræftpatienter I klemme
Hvad vil du svare det menneske, som er
Alligevel er der folk, der kommer i klemmekommet
i
i klemme i kræftbehandlingen. 1.1
kræftkøen. Og dør?
menneske, som måske kunne have været
»Det er rigtigt. Og det kan vi ikke accep- reddet, hvis du ville huve brugt 100.000 krotere. Derfor har vi lagt flere penge ind på ner på vedkommende?
dette område til ekstra betalinger til læ»jamen, vi gør alt, hvad vi kan«.
ger og sygeplejersker. Men problemet er
Det oplever den patient jo ikke?
jo, at der mangler hænder. Du kan jo ikke
»Så vil jeg bare sige, at så er det en syomsætte flere penge, end der er læger og stemtejl. VI har givet retningslinjerne for,
sygeplejersker til. Der har vi så givet pen- hvordan patienter skal behandles, og at
ge til, at patienter kan behandles i udlan- der er pligt til at anvise et behandlings
det. Og vi har sat penge af til alle de stråle- sted. Men jeg kan jo ikke lege Vorherre.
kanoner, der er brug tor, men der skal jo Mit politiske ønske ei, at rnhvri patient
nogen til at betjene dem«, siger finansmi- kan komme ul med del samme«
nisteren.
VU du geme huskes som (fro /iriunsmlnfSå hvis der var ledige tæger, hjemmehjælster, derfik Danmurks gæld ned på nul?
pere og sygeplejersker, så ville du godl bruge»Jeg er ikke optaget al, hvad |eg vil husnogle af de too milliarderfraoverskuddet?kes loi, men om jeg selv synrs, al ]rg hai
»Når det drejer sig om sygdomsbe- gjort det maksimale loi,al danskei nr kan
handling, så er det noget at det fornem- tå drn bedste hveidag. Både nu og i ti em
ste, man kan hjælpe med i et veltæuis i ulm. Hvis jeg virkelig ønskede at gå ovn
samfund«.
i historien, så ville jeg sige, |amen med
tr det elju til spørgsmålet I
100 milllai dei l ovei skud, så ville |eg si lllr
»Med den begrænsning, dei altså er på mig her uden tor Hnansininisieiiei livei
aktivitetsniveauet i samfundet, så vil del rnrsle dag og udilrlr lusindei at kionei
væie eu hovedopgave. Så må man disku til hver enkelt danskei. Jeg ei sikkri på, al
tei e, hvordan vi skal prioritere de orientli- så ville jeg blive husket som drn, dri ul
ge udgifter. Hvis alle er enige om, at det er delte danskerne den absolut siøistr In
vigtigt at kurere tolk loi deirs lidelser, så lelse i dagligdagen nogensinde Men del
skal man også væie villig til al diskuteie, ville væie en meget kortvaiig glæde toi
hvin ilan vi vil bruge vores penge«.
ung loi |eg ville hurtigt gå ovn i hisio
Dut vil sige, uljlerv penge Ul læget, hjem
ilrn som drn, der kuldsejledr økonomi
mehjælpere osv., de skul ikke luges uf sluen«
lens overskud?

