
På senaste tiden har dagstid-
ningarnas ekonomisidor fyllts
av så många ”ljuspunkter” att
de nästan går att läsa utan
lampa. Men att följa hur olika
indikatorer utvecklas ger
osäkra framtidsprognoser. En
del talar för att ekonomin
inte alls är på väg att vända
uppåt.

På DN Debatt den 10 augusti häv-
dar utrikesredaktören Anders Bol-
ling att Sveriges BNP kommer att
sjunka till som lägst 2005 års nivå
”innan det vänder upp igen”. Bol-
ling har gjort sig ett namn genom
sin optimistiska syn på världsord-
ningen och för honom är åter-
hämtningen redan ett faktum.

Visst stöd har han från Kon-
junkturinstitutets senaste prognos
i juni, som förutsäger att det fria

fallet från 2009 under 2010 och
2011 kommer att övergå i en lång-
sam återhämtning. Men ”osäker-
heten är ovanligt stor”. 

De uppåttendenser som har
kunnat ses globalt beror på ”den
expansiva politiken”, skriver KI.
Stimulansåtgärderna fungerar
alltså. Arbetslösheten tror KI
kommer att nå nära 12 procent, i
så fall något mindre än under
1990-talets värsta år. Men syssel-
sättningen, en mindre manipuler-
bar statistik, kommer att sjunka
till 70 procent, en procentenhet
lägre än den djupaste botten
under 1990-talet.

DESSA LJUSPUNKTER tog finansminis-
ter Anders Borg som intäkt för att
under Almedalsveckan tillkännage
”en ny inriktning” i den ekono-
miska politiken. Nu ”blir huvud-
frågan hur man ska undvika att
arbetslösheten biter sig fast efter
krisen”. I detta syfte vill Borg satsa
på sänkta arbetsgivaravgifter,
ytterligare jobbskatteavdrag och
aktiv arbetsmarknadspolitik, samt
bibehålla starka statsfinanser bland
annat för att ”rusta för nästa kon-
junkturnedgång”.

Den nya politiken visar sig allt-
så vara samma politik som den
borgerliga regeringen har fört

ända sedan valsegern – fast med
nya motiveringar: stram budget,
skattesänkningar och åtgärder mot
arbetslöshet.

ÄR DÅ DET VÄRSTA över? Filosofen
Bertrand Russel skrev i en av sina
essäer om den induktiva kalkonen.
Kalkonen observerar att den dag
efter dag får mat klockan åtta på
morgonen och drar slutsatsen att
den alltid kommer att få mat varje
morgon klockan åtta. Men en dag
stämmer plötsligt förutsägelsen
inte längre – Thanksgiving, när
kalkonen i stället förs till slakt.

Dagens prognosmakare är inte
utan likheter med Russels kalkon.
Man följer nervöst den ena eller
andra indikatorn som antas före-
båda när det vänder, men få funde-
rar över varför ekonomin utveck-
las som den gör. 

Det går att hitta olika indika-
torer som mer eller mindre bra
har förutsagt tidigare konjunk-
tursvängningar i historien. Ändå
står nästan alla med skägget i
brevlådan när kraschen väl kom-
mer. Framtiden är alltid svårbe-
dömd.

EN DEL TALAR FÖR att krisen snarare
kommer att fördjupas ytterligare.
Både KI och Svenskt näringsliv

räknar i sina prognoser med att
den globala vändningen börjar i
USA och Kina. I USA har en
inbromsning i kollapsen skett –
men den kan helt spåras till Oba-
mas stimulanspaket. 

Enligt ekonomen Dean Baker
har det bidragit med omkring 2,5
procents BNP-tillväxt eller sna-
rare icke-minskning. Men stimul-
ansåtgärderna har redan i stort sett
nått upp till sin maximala månads-
nivå. Att resten av pengarna fort-
sätter att spenderas i samma takt
kommer inte att bidra till ytterli-
gare tillväxt. I stället utlöser det
en impuls nedåt när pengarna tar
slut 2011. 

Bland annat Nobelpristagaren
Joseph Stiglitz har förespråkat nya
stimulanspaket. Det lär behövas,
men samtidigt kvarstår då ett av
världsekonomins grundproblem:
den lånefinansierade konsumtio-
nen. Amerikanerna är redan över-
belånade, särskilt som huspriserna
fortsätter att falla och allt fler blir
arbetslösa. 2010 och 2011 väntas
en ny våg av huslån förfalla till
betalning, och det finns en miss-
tänkt bubbla i kommersiella fastig-
heter som väntas brista.

Att Kina klarat krisen långt
bättre än nästan alla andra är tvek-
löst, men det har rests tvivel kring

om de senaste starka siffrorna är
tillförlitliga. Lokala myndigheter
är under hård press från regering-
en att leva upp till målet om 8 pro-
cents tillväxt, och en del verkar
frestas att manipulera data. Exem-
pelvis har det ifrågasatts hur
industriproduktionen kan öka
samtidigt som elförbrukningen,
enligt officiella siffror, har min-
skat.

MED DEN finansvalpskeynesianism
som dominerar politiken i dag
kommer en systemkris knappast
att ta formen av ett bottenlöst fall
i stil med 1930-talsdepressionen. 

I så fall får vi troligare se, 
som exempelvis finansanalytikern
Stephen Roach förutser, ett haj-
tandsmönster av flera svaga åter-
hämtningar avbrutna av nya ras,
men där den långsiktiga trenden
mycket väl kan vara stagnerande
eller rentav sjunkande.

För svensk del skulle nästa
utförsbacke kunna komma i form
av SAAB:s eller Volvos, eller bäg-
ges, fall. Det skulle innebära
”ännu en chockvåg genom indust-
rin. I så fall kan Borg glömma pra-
tet om ’gröna skott’ och tecken på
återhämtning”, skriver Aftonbla-
dets Ingvar Persson.

inrikes@arbetaren.se

Chatellerault-arbetarna har
tidigare oroat den franska rege-
ringen. Den 31 mars i år kom pre-
sident Sarkozy till orten för ett
rundabordssamtal med de lokala
makthavarna. Då mötte 7 000
arbetare upp i CGT:s demonstra-
tionståg mot presidentens ekono-
miska politik. 900 gendarmer upp-
löste protesterna med tårgas för
att möjliggöra mötet.

DEN 20 JULI upphävde fabriksarbe-
tarna sprängningshotet. Industri-
ministern Christian Estrosi hade
bjudit in CGT-syndikatet till ett
samtal i Paris den 22 juli under
förutsättning att facket gick med
på att ”dra tillbaka sina hot” (gent-
emot bilindustrin) samt ”ta
avstånd från våld”.

”Ett resultatlöst samtal”, kon-
staterade syndikatets representant
Guy Eyermann på väg ut från
industriministeriet. I en ny
omröstning fattades åter beslut om
att spränga fabriken den 31 juli om
inte budet höjdes. Men samma dag
som fristen rann ut accepterade
arbetarna en nedläggningspremie
på 12 000 euro per anställd, efter
skatt.

– Det stod mellan det här och
ingenting. Ingenting var inget

alternativ för de flesta av oss, sum-
merade Eyermann på syndikatets
sista presskonferens.

VID SIDAN AV den fackliga uppgö-
relsen har dock den franska rege-
ringen utlovat 400 nya arbetstill-
fällen till Chatellerault inom sex

till åtta månader som en statlig
kompensationsåtgärd.

– 1,5 miljon euro kommer att
satsas på en revitalisering av
arbetsmarknaden i Chatellerault.
New Fabris anställda har självfallet
förtur till de jobb som skapas med
dessa medel, säger industriminis-

tern på regeringens informations-
sida.

Att staten garanterar nya arbets-
tillfällen på nedläggningsorter är en
ganska obeprövad åtgärd i Frankri-
ke. Utlokalisering av offentliga
jobb kommer troligen att krävas för
att förverkliga de utlovade arbets-

tillfällena. Men på kommunen pla-
neras nedskärningar. I skuggan av
nedläggningen på New Fabris har
ytterligare drygt 400 industrijobb
gått förlorade i Chatellerault på
grund av nedläggningar.

LINUS WALTERSSON

utrikes@arbetaren.se

Vänder ekonomin?
av Jon Weman

ANALYS

sprängning gav nya jobb

Efter att ha hotat spränga fabriken i luften fick arbetarena på Chatellerault igenom en ersättning på 12 000 euro per person.

FO
TO

: 
R

EM
Y

 D
E 

LA
 M

A
U

V
IN

IE
R

E/
SC

A
N

PI
X

 

det vänder än
Inte säkert att

Foto
CC


