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INTERVIEW

Turbovækst 

kan skabes 

med et 

fingerknips

LANEN ER KLAR: Spænd hjelmen, luk øjnene og træd 
speederen i bund.

Før man når at stave til LA vil væksten buldre derud-
af, alverdens medier vil gå i Breaking News og omverde-
nen vil se misundeligt på landet i det høje nord, der har 
taget afsked med bumletoget og i stedet sat et hæsblæsen-
de tempo for dansk økonomi.

Liberal Alliance er ikke i tvivl: Chancen for vækst, 
rigdom og fremgang ligger lige for fødderne af os. Hvis vi 
altså mander os op og kaster gammelt politisk vraggods 
over bord.

”Planen går ud på at Herne topskaIen, Herne registre-
ringsafgiJen, halvere selskabsskaIen og indføre et bund-
fradrag, hvor man ikke betaler skat af de første 7.000 
kroner om måneden,” lyder det bramfrit fra Anders Sa-
muelsen, medstiJer og politisk leder af Liberal Alliance.

MENINGEN ER over en ti-årig periode at skabe 250.000 eks-
tra arbejdspladser i den private sektor og geare Danmark 
og danskerne til en helt ny, vækstorienteret tankegang.
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det tidspunkt kommer den næste Bill Gates og slår sig ned 
og Rnder en dansk kæreste. Det vil give arbejdspladser, 
vækst og mere velstand til danskerne i alle dele af sam-
fundet,” kommer det begejstret fra Anders Samuelsen.

LA-LEDEREN FORESTILLER SIG, at den politiske verden 
hurtigt vil falde til ro igen, når først man har vænnet sig 
til den liberale reform:

”Man skulle gøre det hen over en nat. Der vil nok kom-
me et par enkelte skrig fra socialdemokraterne, men dét 
vil være overstået eJer et par dage. Dét kan jeg faktisk be-
vise: Da vi nedsaIe registreringsafgiJen fra 180 til 150 
procent, hylede Socialdemokratiet om ulighed og ”Fer-
rari-reform”. Men sjovt nok vil de nu ikke hæve afgiJen 
igen,” siger Samuelsen.

Han husker tilbage på en pointe om forandringer, 

som hans far (tidl. radikalt folketingsmedlem Ole Samu-
elsen) engang sagde til sønnen:

”Folketingspolitikeres løn skal man ikke hæve hvert 
år. Men gør det hvert 10. år og giv den et ordentligt nøk 
opad. Det er det samme hyl, der kommer ud af det.”

Anders Samuelsens perspektiv er ifølge ham selv 
ikke en yuppie-tilgang, hvor de rige bare skal være rige-
re, og hvor det kun handler om materiel velstand. Dét er 
glædelige biprodukter, men ønsket om vækst bunder dy-
best set i, at stadig Zere får fodfæste på arbejdsmarkedet 
og kan forsørge sig selv:

”Hvis der er krise, eller det går dårligt, så er det svært 
at inkludere folk. Derfor handler vækst om, at folk på 
kanten skal have mulighed for at blive en del af fælles-
skabet.” 

Man kan spørge sig selv hvorfor?
Regeringen og de Zeste andre har travlt med at sige, 

at der er styr på økonomien så langt øjet rækker og råde-
rummet er stort. Har vi så egentlig brug for øget vækst på 
et tidspunkt, hvor alle lamper lyser grønt?

”Ja, vi har brug for vækst. Vi har i Danmark i de sid-
ste tyve år gennemsnitligt haJ lavere vækst end landene 
omkring os. Og det er jo ligesom med en konkurrencelø-
ber: Holder man et fast lavt tempo, kommer man bagud i 
forhold til ens konkurrenter. Hvis man vil vinde et løb fra 
en position, hvor man har ligget konstant bagud i tyve år, 
så bliver man nødt til at skrue tempoet op,” forklarer An-
ders Samuelsen.

HAN HAR OPLEVET den samme turbovækst i den politiske 
verden, som han nu anbefaler for dansk økonomi. Han 
henslæbte for år tilbage en tilværelse som leder af Liberal 
Alliance på et tidspunkt, hvor den folkelige opbakning 
lød på 0,0 procent. Herfra kunne det kun gå opad, og det 
gjorde det. I november 2016 kronede han foreløbigt vær-
ket med posten som udenrigsminister. Han understre-
ger, at han her udtaler sig som partileder, ikke på vegne 
af V-LA-K-regeringen.

Anders Samuelsen vil ikke pege på, hvor fremtidens 
vækst skal skabes. Det er ikke hans opgave, mener han:

”Jeg er politiker, ikke erhvervsmand.”
Det er ifølge Samuelsen erhvervenes egen opgave at 

fylde de rammer ud, som politikerne tilvejebringer for er-
hvervslivet:

”Om det så er inden for vindmøller, medicinindustrien 
eller inden for turismen, innovation, teknologi eller hvad 
ved jeg. Der er mange steder, hvor vi kan noget i Danmark. 
Tag heller ikke fejl af, at landbruget stadig er en vigtig del 
af vores eksportindtægter.”

PARTILEDEREN FREMHÆVER verdens første tech-ambas-
sadør, som regeringen udpegede i foråret 2017. Opgaven 
er ikke kun den traditionelle: at optræde i diplomatiske 
sammenhænge, at binde danske samhandelsinteresser 
sammen på udenlandske markeder og forestå dialogen. 
Men den nye rolle for et tech-team er særligt at absorbere 

globale og grænseoverskridende tendenser inden for ny 
teknologi. En viden, som Danmark skal bruge i den inter-
nationale konkurrence om vækst og markeder.

IKKE MINDST iværksæIere med et internationalt udsyn 
har Liberal Alliances store opmærksomhed. Både de 
danske og udenlandske af slagsen, for vi kan have stor 
nyIe af dem:

”Tænk, hvis to-tre procent af de klogeste og mest initi-
ativrige iværksæIere i verden på et tidspunkt i deres kar-
riere ville slå sig ned i Danmark i et par år, fordi vi har et 
fantastisk, liberalt samfund, et stærkt velfærdssystem, 
højt til loJet og hvor man kan gøre, hvad man vil, så læn-
ge man ikke generer andre. Lidt ligesom mange i dag tæn-
ker, at de vil prøve at bo i New York eller Singapore. Tænk, 
hvis vi kunne skabe det samme i Danmark. På ét eller an-
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” Hvis man vil vinde 

et løb fra en position, 

hvor man har ligget 

konstant bagud i tyve år, 

så bliver man nødt til at 

skrue tempoet op.

Anders Samuelsen


