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t DET ER EN utrolig påstand, lederskIi
bent Lars ltier Mogensen slynger ud i 
fredags ved at skIive om Anders Fogh 
Rasmussen og Anker Jørgensen: »Men 
misvæksten er ikke sket tilfældigt. An
ders og Anker er bundet sammen i poli
tisk skæbnefællesskab som de mest 
uansvarlige statsministre i nyere tid«(. 
Det erganske simpelt historieforvansk
ning, så det batter, og viser, at skIiben
ten er hoppet på den myte, som borger
lige politikere harbrugt mange ktæfter 
påatskabe. 

Anders Fogh Rasmussen sekunderet 

af vores nuværende statsminister har 
ganske rigtigt ført en uansvarlig øko
nomisk politik. Skattestop også for 
ejendomsskatterne, indførelse af af
dragsfrie lån og store skattelettelser, 
der kun delvis er finansierede, førte til 
abnorme stigninger på fast ejendom, 
der betød et sandt forbrugsorgie for de 
hastigt voksende friværdier. Da kIisen 
så indtraf, gennemførte regeringen at
ter omfattende skattelettelser og igno
rerede økonomernes opfordringer til 
at stramme finanspolitikken. ja, stats
ministeren hånede økonomerne med 
bemærkninger om, at de nok trængte 
til nye lærebøger på universiteterne. 
Regeringens letsindige initiativer og 
passiviteten var som kaskader af ben

zin på det bål, der var opstået ved kIi, 
sensstarL 

KORT EmRat Anker jørgensen tiltråd
te som statsminister, kom den første 
oliekIise i 1973 i form af en firedobling 
afpriserne. Han tog straks initiativtil at 
formindske afhængigheden af olie og 
indførte bl.a. bilfrie søndage, men blev 
efter valget samme år afløst af Poul 
Hartling med hans smalle venstrerege
ring. Den holdt kun godt et år, men ef
terlod økonomien i en sørgelig forfat
ning. Ikke alenevardergennemførtufi
nansierede skattelettelser, men under
skuddet på betalingsbalancen var vok
set farermende. Da Anker jørgensen 
tog over igen i 1975, var arbejdsløshe

den steget voldsomt, og af mange øko
norner blev han rådet til at føre en kort
varig ekspansiv politik, fordi man vur
derede, at oliekrtsen ville være kortva
rig.. Så med Nationalbankens forståelse 
vedtog Folketinget det såkaldte sep
temberforlig sammen med V, R, Kriste
ligt Folkeparti og CD. Arbejdsløsheden 
kom ned, men kIisen havde bidt sig 
fast. Så i august 1976 kom det næste for
lig, dergennem indkomstpolitik skulie 
dæmpe lønstigningerne, stramme de 
offentlige udgifter og bekæmpe ar
be;dsløsheden. To dyrtidsportioner 
blev indeftosset, hvillcet førte til Løn
modtagernes Dyrtidsfond. De nævnte 
og andre forlig blev alle gennemført 
med borgerlige partier. 

I 1977 indtraf den anden oliekrtse 
med prisstigninger på ojl til 50 pro
cent. Og året efter steg de i samme takt. 
For at skabe.bredest mulige forlig blev 
SV-regeringen dannet i 1978 med klare 
målsærninger om at reducere under
skuddet på betalingsbalancen. Samar
bejdet holdt ind til næste valg i 1979, 
hvorefter Anker jørgensen atter måtte 
fægte sig igennem som mindretalsre
gering, indtil Schliiter dannede VK-re
geringen i1982. 

Og af hensyn til historien skal det til
føjes, at mange afde upopulære stram
ninger, der blev gennemført, blev ktaf
tigt modarbejdet af LO's formand, Tho
masNielsen,oghans økonomiske spin
doktor, Poul Nyrup Rasmussen. 


