
 

 

Danmark skal helt ud af krisen  
 
- Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj 
 
 
 
 

Dansk økonomi 
skal tilbage i top-
form 

 Mange tak for invitationen. Jeg har set 

frem til at hilse på jer.  

 

 I repræsenterer ikke alene store for-

muer. Jeres beslutninger har også stor 

betydning for både samfundsøkono-

mien og den enkelte husholdning. 

 

 Jeg har set frem til at tale om to ting, 

der ligger både jer og regeringen me-

get på sinde: 1) At få Danmark og ud 

af krisen 2) at få danskerne til i højere 

grad at spare op til deres alderdom.  

 

 Regeringen har fra første dag, vi kom 

til, haft fokus på at styrke Danmarks 

konkurrenceevne og fundamentet for 
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ny vækst.  

 

Reformer gør 
Danmark klar til at 
gribe opsvinget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi har med Vækstplan DK fra sidste 

år skruet vi en ambitiøs plan sammen, 

der gør Danmark klar til at gribe det 

spirende opsving. Blandet andet satte 

vi selskabsskatten ned for at fremme 

investeringerne i samfundet.  

 

 Og med skattereformen fra 2012 har 

vi sat marginalskatten ned for store 

dele af arbejdsmarkedet, så beskæfti-

gelsen og væksten øges. 

  

 Regeringen har løbende ført en an-

svarlig økonomisk politik med styr på 

de offentlige udgifter. Det gør Dan-

mark til en sikker havn for internatio-

nale investorer.  

 

 Vi hører til verdenseliten, når det 
handler om troværdighed om vores 
økonomi. Det sikrer jobs og vækst.   
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Ny skatteminister  Som forholdsvis ny skatteminister har 

jeg været tilbageholdende med de sto-

re løfter. 

 

 Men jeg har lovet at lytte. Og jeg har 

sagt, at jeg vil arbejde for et skattesy-

stem, der virker. En skat, der ikke er 

præget af ideologi og symboler. Eller 

som baserer sig på hurtige 

og besnærende valgløfter. 

 

 Det betyder ikke, at regeringen og jeg 

ikke har holdninger. Det har 

vi. Skatten skal virke i forhold til vores 

politiske mål: Flere investeringer, hø-

jere beskæftigelse, grøn omstilling og 

mere vækst. På en måde, så samfundet 

ikke bliver skævt. 

 

Regeringen giver 
erhvervslivet et nyt 
rygstød 
 
 
 
 

 Danmark er på vej tilbage på sporet. 

Det viser vores tal. Men vi har stadig 

brug for at komme op i fart.  
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 Derfor giver regeringen erhvervslivet 

og væksten et yderligere rygstød, så 

Danmark rustes til at komme helt ud 

af krisen.  

 

 I sidste uge lancerede regeringen et 

nyt vækstudspil med i alt 89 nye initia-

tiver.  

 

 Lad mig fremhæve nogle af de initiati-

ver, som vedrører mit eget område. 

 

 En af de store udfordringer, vi som 

samfund står overfor, er at erhvervs-

investeringerne ligger underdrejet. 

Højere erhvervsinvesteringerne vil øge 

produktiviteten og velstanden her-

hjemme. Vi tog et væsentligt skridt 

med vækstpakken sidste forår, hvor 

bl.a. selskabsskatten blev nedsat.  

 

 Det er derfor vigtigt, at danske virk-

somheder har tilstrækkelig adgang til 

risikovillig kapital. Navnlig små virk-
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somheder kan have vanskeligt ved at 

tiltrække den nødvendige kapital. 

 

 Det gør vi noget ved med vækstpak-

ken. 

 

 Vi foreslår, at privatpersoner skal have 

et ligningsmæssigt fradrag for indskud 

i små unoterede virksomheder på op 

til 650.000 kroner årligt. 

  

 Vi foreslår samtidig at lempe beskat-

ningen af selskabers udbytter fra uno-

terede porteføljeaktier. Dette sker bl.a. 

for at imødekomme de professionelle 

investorers ønsker.   

 

 Den reelle beskatning nedsættes såle-

des fra 22 til cirka 15 procent. Der-

med beskattes danske selskabsaktio-

nærer på niveau med de udenlandske.   

 

 Med de to forslag bliver det nemmere 

for blandt andet iværksættere at skaffe 
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risikovillig kapital og skaber et mere 

velfungerende og konkurrencedygtigt 

marked for risikovillig kapital i Dan-

mark.  

 

 Samtidigt vil jeg gerne benytte lejlig-

heden til at slå fast, at I jo som bran-

che har en helt central rolle i forhold 

til, at der faktisk bliver stillet risikovil-

lig kapital til rådighed for vækstvirk-

somheder. 

 

 Det er jo ærgerligt, hvis lovende op-
startsvirksomheder ikke kan få den fi-
nansiering, der er nødvendig for at 
vokse og blive til nye store virksom-
heder, som betyder så meget i dansk 
samfundsøkonomi.  
 

 Jeg kan se af programmet for årsmø-
det, at I også er optaget af investerin-
ger i små og mellemstore virksomhe-
der. Der vil fortsat være brug for, at I 
tager ansvar og bidrager med jeres 
muskler for at få gang i investeringer-
ne – herunder investeringer der inde-
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bærer en vis risiko. Det glæder mig. 
 

Regeringen ned-
sætter pensions-
kommission 

 Regeringen retter også spotlyset mod 

pensionsområdet. Det er et område 

med stor betydning for alle danskeres 

økonomi, men mange danskere synes, 

det er gabende kedsommeligt. Det er 

jeg dog tryg ved, at I ikke synes. 

 

 Det danske pensionssystem er på 

mange måder forbilledlig bygget op 

om den offentlige folkepension, ar-

bejdsmarkedspensionerne og private 

pensioner.  

 

 Det er et robust system, der skaber et 

mere lige Danmark, og som spænder 

et sikkerhedsnet ud under danskerne i 

deres alderdom. 

 

 Det er en struktur og en robusthed, 

som regeringen vil bevare. Derfor vil 

regeringen også bevare folkepensio-

nen, som vi kender den i dag. 
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 Pensionister med de laveste indkom-

ster får mest fra det offentlige som 

følge af indkomstaftrapningen af de 

sociale ydelser.  

 

 Det reducerer indkomstforskellene i 

alderdommen. Men det lægger også en 

dæmper på danskernes motivation for 

at spare op til alderdommen og til at 

blive længere på tid arbejdsmarkedet. 

 

 Vi har at gøre med et komplekst sam-

spil mellem private pensionsordnin-

ger, skattesystemet og de offentlige 

ydelser.  

 

 Målretningen af de offentlige ydelser 

kan medføre høje og uensartede 

sammensatte marginalskatter på pen-

sionsudbetalinger. 

 

 Navnlig pensionister med lavere ind-

komster kan have høje sammensatte 
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marginalskatter og dermed et lavere 

incitament til at spare op.  

 

 I gennemsnit overstiger de ikke mar-

ginalskatten for en topskatteyder, men 

i visse tilfælde kan de være betydeligt 

højere. 

 

 Regeringen mener, at det skal kunne 

betale sig at arbejde frem mod pensi-

onsalderen. Og at det skal kunne beta-

le sig at spare op for alle.   

 

 Der er imidlertid ikke tilstrækkelig vi-

den om konsekvenserne af det danske 

pensionssystem for arbejdsudbuddet 

og den private opsparing.  

 

 Vi kan fx ikke have, at et uigennem-

skueligt samspil mellem skatter og 

overførsler unødigt hæmmer opspa-

ring til alderdommen. Omvendt skal 

vi også i fremtiden kunne tage hånd 

om de laveste indkomstgrupper gen-
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nem pensionssystemet.   

 

 Derfor nedsætter vi en Pensions-

kommission, der med eksterne eksper-

ter skal analysere området og komme 

med anbefalinger til forbedringer. 

 

 Vi ønsker et pensionssystem, der vir-

ker. Til glæde for alle. 

 

 Jeg er glad for at økonomiprofessor 

og tidligere overvismand Torben M. 

Andersen har takket ja til opgaven 

som formand.  

 

 Og jeg ser meget frem til at følge de-

batten og pensionskommissionens ar-

bejde. Jeg håber, I vil bidrage til de-

batten, så vi fra politisk hold får et sæt 

veldokumenterede anbefalinger til at 

gøre systemet bedre.      

  Tak for jeres opmærksomhed. 

 


