De afsluttende afsnit (omfangsmæssigt ca. 1/3 af talen) i statsminister Jens Otto Krags tv-nytårstale
den 1. januar 1967.

af Jens Otto Krags nytårstale 1967
For Danmarks vedkommende – i dansk indenrigspolitik – bliver 1967 skattereformens år. Det bliver året, hvor
boligfonden skal oprettes. Det bliver året, hvor det nye Planlægningsudvalg går i gang og bl.a. vil
tage jordlovgivning, byudvikling, byggegrundsmodning, bolig-, uddannelses- og industribyggeri op til en
helhedsvurdering sammen med trafikudvikling og naturfredning. Det gælder om, at udviklingen ikke foregår
tilfældigt, men efter en helhedsvurdering og sådan, at der lægges så få bånd på dispositionsfriheden som
muligt. Også det offentliges virksomhed skal inddrages i disse vurderinger. Udbygningen af uddannelsen på
alle felter må indgå i dette arbejde som det vigtigste element.
Landets økonomi vil altid rejse problemer. Midt i fremskridtet ved vi af erfaring, at det er svært at holde den
økonomiske balance. Der er sket fremskridt i 1966. Underskuddet på betalingsbalancen er efter de
hidtidige opgørelser nedbragt, prisstigningerne er blevet noget mindre, og industrieksportens fremgang er
fortsat – om end i mindre rask fart end tidligere. Der er tegn på, at efterspørgslen på nogle af vore
eksportmarkeder er blevet svagere – også for industriens produkter.
Det gælder nu om at videreføre en fornuftig økonomisk politik i det nye år.
Hverken finanspolitikken eller kreditpolitikken kan der slækkes på.
På arbejdsmarkedet venter regeringen, at parterne gennem frie forhandlinger løser problemerne på en socialt
og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Hvem kan være interesseret i en langvarig arbejdskamp? Det er hverken
arbejdsgivere eller arbejdere. Hvis vi ikke kan forsyne de udenlandske markeder med danske eksportvarer på
grund af konflikt, står andre parat – og hvad her ved tabes for os, kan ikke genvindes. Men hvis arbejdere og
arbejdsgivere kan enes om en fornuftig overenskomst med socialt rimelige forbedringer, som samfundet
kan bære – må det være en klar forudsætning, at andre grupper: Alle selvstændige erhverv, tjenestemændene
og funktionærerne, holder sig til en indkomstudvikling af tilsvarende størrelsesorden.
Kun i så fald kan vi holde orden og fremgang i dansk økonomi og videreføre den høje beskæftigelse, som så
mange har vænnet sig til at betragte som en selvfølge.
Det er en nødvendighed, at stigningen i priser, udbytter, avancer og omkostninger holdes inden for samme
rammer som dem, der sætter sig igennem i de lande, vi skal konkurrere med.
Hermed ønsker jeg alle danske et Godt Nytår! Fred ude i verden, fremgang i samarbejde og god forståelse i
vort eget land. Alt godt i det nye år!
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