
Ekonomins grundläggande tankefel 

Flera bedömare konstaterar att de förändringar vi tidigare 
har redogjort för har dramatiska följder för hur våra 
samhällen fungerar och för de ekonomiska resonemang 
som vi lutar oss mot. Det är därför nödvändigt för oss alla 
att fundera över dessa. De ekonomiska slutsatser som 
numera ofta presenteras i massmedia tillhör således en 
förgången värld.  

De är motstridiga i förhållande till dagens skeenden och 
de förklarar egentligen bara föråldrade detaljer i en för 
länge sedan förlorad helhet.   

De ekonomiska teorierna har så att säga överlevt sig själva. Vi har exempelvis under de 
senaste 30-35 åren byggt våra samhällen på en låneekonomi som tidigare inte fanns. I hela 
Europa har pengar i oanad mängd pumpats ut i systemet, dels som en följd av krisen men 
också genom en frikostig utlåning av bankerna. Detta snedvrider det ekonomiska systemet 
eftersom bankerna numera inte som förr bara fungerar som smörjmedel utan i dag också 
agerar utifrån rena vinstintressen där aktieägarna vill tjäna pengar på pengar. 

Världsekonomin står därför enligt många bedömare inför tre mycket svåra problem: 

• dels behovet av en gigantisk skuldavskrivning och/eller en lika gigantisk omfördelning 
av köpkraft från varor köpta av de rika (som ju egentligen inte behöver så mycket) till 
tjänster för de fattiga (som behöver mycket bättre tjänster än de har råd till),  

• dels åtgärder för att stabilisera valutorna och värdet på pengar och  

• dels en grundläggande revision av vad pengar användes till, och hur detta påverkar 
miljön på kort och lång sikt.  

Just nu håller man bara på med att skjuta dessa gigantiska problem framför sig. Det som kan 
vara konkret och intressant för allt fler att fundera över är vad denna potentiella och 
framtida omflyttning av kapital och tjänster – vare sig den nu kommer att ske, eller inte 
kommer att ske – kan komma att leda till för oss alla i samhället. Vad kommer skurkstater att 
göra när ledarnas tillgångar och makt krymper allt mer? 

Se också The Economist October 12-18th 2019 sid 13 ”The world economy´s strange new 
rules” 

 


