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Rikard Warlenius

Därför gamblar
bankerna

Ohly och Ingves
Medan de finanspolitiska regelverken framstår som
heliga kor, i alla fall om man heter Lars Ohly, tycks
det inte vara lika noga med de penningpolitiska.
Inflationen i september var – trots korrigering av
felaktiga skopriser – nämligen hela 4,4 procent,
ändå sänkte Riksbanken räntan förra veckan. Om
konsekvens råder borde det ha fått alla vänner av
statsfinansiell ordning att rasa. Men inte.

”Först när skiftet var
slut fick jag lov att
åka till sjukhuset”
Günter Wallraff har nordströmmat i en fabrik
som bakar frallor åt Lidl. I Arena beskriver han
Wallraff – i Ester Blenda en mardrömslikt farlig arbetsmiljö och uppmanar
till bojkott av Lidl.
Nordströms fotspår.

de europeiska bankerna och börshandlarna
blev i måndags! Så mycket har inte börskurserna stigit på
en dag sedan 1930-talet, vilket nästan ﬁck oss att glömma
att kursfallet förra veckan var det värsta sedan 1930-talet.
Nu är det inte så konstigt att börserna skuttar av glädje. Vem blir inte uppåt av bidrag från staten? Om de 700
miljarder dollar som USA:s kongress gav bort häromveckan var mycket är det småpotatis jämfört med vad
euro-ländernas regeringar nu utlovar: 500 miljarder
euro i Tyskland, 360 miljarder i Frankrike, 100 miljarder
i Spanien, 85 miljarder i Österrike ...
Det är en räddningsaktion av historiska mått. Euroländernas ﬁnansministrar har lovat att gå i god för bankernas lån till varandra och för att ingen viktig bank ska
tillåtas gå i putten. Staten ska i stället skjuta till kapital
genom att teckna nyemissioner i hotade banker. Att staten nu räddar ﬁnanssektorn är förmodligen nödvändigt
för att undvika att även den ”reala” ekonomin kraschar.
Det var ju vad som hände när USA:s regering inte
ingrep i Wall Street-kraschen den 24 oktober 1929. Då
övergick ﬁnanskrisen i en depression som skickade ut
miljoner amerikaner i arbetslöshet och bostadslöshet.
av ﬁnanskapitalet leder förstås till
reﬂektion. De mest insnöade nyliberalerna menar att
marknaden måste klara sig själv: Det lilla av regleringar
som ﬁnns kvar ska bort och kraschen läka ut själv; det vill
säga genom en repris på 1930-talskrisen. Denna linje förlorade i Washington och är ytterst marginaliserad i övriga världen. I stället har en bred mittlinje – från president
Bush till LO:s chefsekonom – segrat som bygger på statlig intervention i krisen, men därefter en snabb återprivatisering av ﬁnanssektorn.
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Även dessa anhängare av den fria marknaden borde
dock se ett behov av en striktare reglering av finanssektorn. Finanskriserna är trots allt ett återkommande
inslag och beror på ett i grunden dysfunktionellt
system där bankerna håller samhället som gisslan:
De vet att staten inte kommer att tillåta dem att
gå omkull och kan därför gambla.

Denna mainstream borde också inse att krisens förutsättning var en ﬁnansbubbla uppblåst av låg ränta, oansvarig utlåning och handelsunderskott. Kapitalet måste i
längden växa ur produktiva investeringar, inte spekulation. Allt detta leder i bästa fall till insikten att sparande
och kreditgivning är en för viktig del av ekonomin för att
överlåta åt privatkapitalet – i synnerhet i den lågkonjunktur som inte ens miljardgåvorna till ﬁnanskapitalet
lär kunna förhindra.
DEN STORA DEPRESSIONEN bidrog på sitt sätt till såväl nazismen som andra världskriget. 1933, jämnt 75 år sedan,
var året då Hitler tog makten i Tyskland, men det var
även året då Franklin D Roosevelt tillträdde som amerikansk president och sjösatte sin ”New Deal”-politik, och
året då Gunnar Myrdal skrev Konjunkturer och offentlig
hushållning, som blev en teoretisk plattform för den socialdemokratiska krispolitiken. 1933 markerar början för
den statsinterventionistiska välfärdskapitalism som
sedan blommade ut efter världskriget.

Om dagens globala samhälle ska kunna ta sig an
såväl finanskrisen som den djupare ekologiska krisen
vars mest akuta uttryck är klimatförändringarna, är
en betydligt mer intervenerande offentlig sektor – på
internationell nivå – det minsta som krävs.
I bästa fall sprider sig den insikten.

Vänstervrid politiken
DET ÄR DEBATTERNAS VECKA i politiken.

Den tyngsta debatten, mellan partiledarna i SVT,
gav oss en ﬁngervisning om den kommande valrörelsen. Man hade kunnat förvänta sig en självsäker oppositionsledare, som styrkt av den kraftiga
opinionsframgången, satte tonen för debatten.
Men i stället möttes vi av en lågmäld, närmast vädjande och blodfattig Mona Sahlin. Vilket lämnade
ett stort utrymme åt nyfunna vännen Maria Wetterstrand, som utstrålade både jävlar anamma och
politisk tyngd. Hon imponerar i debatten på ett
sätt vi inte sett sedan Schymans glansdagar. Lars
Ohly då? Jo, visst var han både pigg och taggad,
stärkt av det erkännande vänsterpartiet fått av
tunga företrädare för fackföreningsrörelse och
socialdemokrati den senaste tiden.
OPPOSITIONSPARTIERNAS STADIGA framgångar
i opinionsmätningarna bör framför allt förklaras
med att de som röstat fram Reinfeldt blivit allt mer
besvikna på hans högerpolitik i ny förpackning.
Den hårda arbetsmarknadspolitiken där låglönesektorn ska växa, fackföreningarna försvagas och
trygghetssystemen försämras har inte riktigt gått
hem. Och ännu mindre nu när vi går in i lågkonjunkturen med full fart.
Förutsättningarna för oppositionen är med
andra ord lysande. Nu ﬁnns chansen att föra den
politiska debatten åt vänster.
I det läget visar Sahlin, sorgligt nog, att hon inte
är intresserad av sin vänsterﬂank. Hon vänder Ohly
ryggen, ﬂirtar oförblommerat med mittenpartiet
mp för att ta ytterligare steg åt höger.
I SVT:s debatt sade Sahlin att ett viktigt skäl till
att hon vill samarbeta med mp är partiets klimat-

politik – ett samarbetsområde som v knappast motsatt sig.
Avgörande för partiets val av samarbetspartner
är snarare den ekonomiska politiken. För där ﬁnns
en tydlig skiljelinje mellan s och v. Debatten har
fokuserats på att v är det enda parti som ifrågasätter vikten av att låsa fast politiken under ett givet
utgiftstak – en modell som formulerades av Göran
Persson under en mycket speciell period av budgetsanering under 1990-talet. Men skiljelinjen är
större än så. Den handlar till stor del om synen på
arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik. Socialdemokraterna gör visserligen hätska utspel mot
regeringen, men har själva lagt grunden för nedrustningen av trygghetssystemen. Och vänsterpartiet har konkreta förslag på att bygga ut den offentliga sektorn – som socialdemokraterna är så stolta
över att de bantade ner.
KANSKE SKA VI som analyserar partipolitiken

från vänster närmast vara tacksamma över att Sahlin gör ett blekt intryck. Visserligen gynnar det
Reinfeldt, men sannolikt också de mindre oppositionspartierna.
Den ekonomiska krisen innebär en chans att
återta mark från kapitalet till politiken, för att ställa
om till ett rättvist och hållbart samhälle. Men de
som vandrar åt höger har inte sådana ambitioner.
Trots detta vill v uttryckligen ha ministerposter i en
kommande rödgrön regering, senast uttryckt av
Ohly på Aftonbladets debattsida i tisdags (14 okt).
Men frågan är om det vore så klokt, om de nu får
chansen, eftersom det innebär ett åtagande att samregera med två partier som så tydligt drar åt höger.
RB

