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Svar på spørgsmål S 1109 af 12. februar 2013 stillet af Torsten 
Schack Pedersen (V)

Spørgsmål
Mener ministeren, at ministre skal citere tidligere kollegaer korrekt, når ministeren 
citerer over for Folketinget og Folketingets udvalg, jf. samråd i Skatteudvalget den 
7. februar 2013, og vil ministeren oplyse, hvad daværende finansminister Thor 
Pedersen udtalte den 29. august 2006 omkring at kunne »købe hele verden« samt 
oplyse, hvad Thor Pedersen talte om i forbindelse med det nævnte citat?

Svar
Man bør naturligvis tilstræbe at citere tidligere ministerkolleger - og for den sags 
skyld alle andre – korrekt, hvilket jeg også gjorde på samrådet den 7. februar.

For god ordens skyld, skal jeg derfor også henlede opmærksomheden på, at den 
tidligere finansminister Thor Pedersen i en pressemeddelelse præciserede sin udta-
lelse, som man kan se her, 
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2006/09/praecisering-af-
udtalelse/

Min pointe med citatet af Thor Pedersen var i al stilfærdighed at påpege, hvordan 
stemningen var i VK-regeringen i 0’erne. VK havde i lange perioder af 0’erne et 
afslappet forhold til de økonomiske udfordringer og tog dem ikke alvorligt. 

I slutningen af årtiet var VK-regeringen meget længe om at erkende krisens alvor 
og dybde - for senere alt for hurtigt afblæse den igen. En krise, som vi stadig 
kæmper med at komme ud af den dag i dag.  

Mine synspunkter underbygges fx af nedenstående citater af tidligere finansmini-
ster Thor Pedersen, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere 
statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

Ritzaus Bureau 25. maj 2004:
»Vi har overskud hvert eneste år, og vi mangler ikke en krone, hverken i morgen eller i 2011«, 
siger Thor Pedersen til Ritzau.

Morgenavisen-Jyllandsposten 26. maj 2004:
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Finansminister Thor Pedersen (V) betegner vismændenes hårde kritik af regerin-
gens økonomiske politik som udtryk for et sortsyn på dansk økonomi. Finansmi-
nisterens glade budskab er, at takket være væksten og overskuddet på de offentlige 
finanser, er den kage, der skal fordeles mellem danskerne dobbelt så stor som i 
dag. »Problemet er ikke, at der ikke er vækst. I 2040 er det, der skal fordeles, dobbelt så stort 
som i dag, og i 2100 er danskerne 6,5 gange så rige, som de er nu målt pr. dansker. Udfordrin-
gen bliver simpelt hen at fordele større velstand,« siger han,

Politiken 6. juli 2004:
Senest viser en fremskrivning fra Danmarks Statistik, at antallet af danskere over 
65 år vil være steget med 63 pct. i 2040.
»Det er da et fantastisk velfærdsgode, at vi lever længere og er raskere«, siger Thor Pedersen.
Adskillige økonomer har krævet, at regeringen reagerer på fremskrivningerne og 
prognoserne med velfærdsreformer. F.eks. flere stramninger i efterlønnen. For at 
sikre velfærden i fremtiden uden skattestigninger.
Men det er slet ikke det, der er behov for, fastslår Thor Pedersen. For i fremtiden 
bliver vi alle meget rigere.
»Vi skal altså huske, at det ikke handler om at sikre velfærd, men om, hvordan danskerne i 
fremtiden vil fordele en langt større velstand«, siger Thor Pedersen.

Ritzaus Bureau 29. november 2007
Anders Fogh Rasmussen mener, at den strukturelle ledighed er væsentligt lavere 
end tidligere antaget, og han pointerer, at han selv er økonom af uddannelse.
- Alt i alt deler jeg ikke den pessimisme, som visse økonomer giver udtryk for. Jeg glæder mig 
faktisk over, at dansk økonomi er så stærk, at vi nu igen har set et fald i ledigheden. Jeg tror, 
der er økonomer, som må begynde at overveje at skrive lærebøgerne på universiteterne om, fordi 
det er meget lang tid siden, at økonomerne begyndte at advare om, at nu var ledigheden nået så 
langt ned, at nu ville det hele gå grassat. Det er faktisk ikke sket endnu. Og jeg tror, det skyl-
des, at der er sket en strukturændring i dansk økonomi. Det er faktisk i dag muligt at køre 
med en lavere ledighed og stadig holde balancen i dansk økonomi, siger Anders Fogh Ras-
mussen, der dog ser et faresignal i stigende lønninger.

Børsen, 19. august 2008: 
Men han [Anders Fogh Rasmussen] afviser blankt de økonomer, som taler om ri-
siko for recession i Danmark i de kommende måneder. 

'Jeg tror ikke på recession,' siger Fogh.

Børsen 21. april 2010
'Alt tyder på, at vi kommer billigere fri af krisen end frygtet målt på menneskelige omkostnin-
ger. Der er stigende forbrugertillid og privat forbrug, flere jobannoncer og vækst på eksportmar-
kederne. Og boligpriserne er stabiliseret. Alt sammen er spirende forårstegn,' siger Lars Løkke 
Rasmussen.

Børsen 31. maj 2011
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Klokken 9.05 åbnede Lars Løkke debatten med en omfangsrig status over, hvad 
regeringen har gjort for at sikre Danmark og den danske velfærd og vækst frem til 
i hvert fald 2020 […]
"Med krisen bag os, har vores opgave i dette folketingsår været at se frem.”

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon


