
Vart tog den svenska tiger ekonomin vägen? Eller bara en uppblåst osanning för att 
dupera de egna och folket? 
 
 
Här följer några klipp från ekonomimedia – ta till dig och fundera vad detta ger för 
signaler och kan påverka din egen verksamhet? 
 
Svensk ekonomi stört dyker? 
Trots att finansminister Anders Borg sänkte konjunkturutsikterna med 2,5 procentenheter får 
han kritik. "Det är en väldigt optimistisk bedömning", säger SEB:s chefsekonom Robert 
Bergqvist. 
 
 
”Konjunkturen försämras snabbt i spåren av finansoro och brist på trovärdiga lösningar på 
statsskuldproblemen i vår omvärld. Svensk ekonomi bromsar in kraftigt”, skriver Nordea i ett 
pressmeddelande. 
 
Nordeas ekonomer räknar med tillväxten i år stannar på 4,2 procent och att det nästa år bara 
blir 0,8 procent i tillväxt i Sverige. 
 
”En liten, öppen ekonomi som den svenska påverkas i särskilt hög grad av den globala 
utvecklingen. Det har vi sett förut. Efterfrågan på svensk export dämpas betydligt. Samtidigt 
slår börsfallet mot hushåll och företag”, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i en 
kommentar. 
 
George W Bush höjde det amerikanska skuldtaket sju gånger. Ronald Reagan arton. Men det 
politiska klimatet har försämrats och republikanerna använde skuldtaket som utpressning. 
 
Nu försöker USA strama åt vissa delar av statsbudgeten. Men man rör inte de stora och 
utgiftskrävande transfereringssystemen (entitlements). Vi i Sverige ska inte sätta oss på höga 
hästar (kanske inte heller mot Sydeuropa). Det tog flera årtionden innan vi kunde komma 
tillrätta med de grundläggande obalanserna i ekonomin. Det USA har framför sig är också 
delstaternas usla ekonomi. De flesta delstater måste enligt lag balansera sin budget och 
därmed tvingas avskedanden och nedskärningar fram vilket ytterligare dämpar ekonomin. 
 
Sveriges ekonomi domineras av export, USA:s av konsumtion. Slutar amerikanerna 
konsumera drabbas både den egna industrin och vi som ska exportera till dem. USA är 
Sveriges fjärde största exportmarknad, men indirekt den största. Om USA:s ekonomi går in i 
recession kommer det att minska vår export av varor till t ex Tyskland, där svenska produkter 
ofta ingår som komponenter i andra produkter. 
 
Samtidigt fortsätter USA att vara världens starkaste ekonomi. De som hela tiden måste 
placera miljarder i olika valutor har inte mycket att välja på. Euron är i kris. Yen och pund vill 
få röra. I svenska, norska kronor och schweizerfranc finns inget utbud av statsobligationer. 
Kinesiska yang är inte fullt konvertibla och prissättningen är politisk. Återstår dollarn, som 
följaktligen är stark trots att ekonomin krisar. Så lär det nog förbli en tid. 
USA inte inom överskådlig tid, finanskriser till trots, kommer att överflyglas av Indien eller 
Kina. USA:s styrka ligger i den högre utbildningen och forskningen, öppenheten för 
invandring. 
 



Invandringen gör att USA ligger bättre till än Europa och Kina med deras sneda 
befolkningspyramider. Han visar på ett positivt samband mellan patent och  invandring 
liksom att invandrare deltagit i en fjärdedel av de nya amerikanska teknikföretagen. Därför är 
hans största fruktan att USA ska slå in på en mer invandrarrestriktiv kurs. 
 
 
Den amerikanska Tea-partyrörelsen beskrivs ibland som en ”know-nothing-rörelse”. Jag har 
sett svenska kommentatorer som tolkat det som om Tea Party betecknas som ignorant. Det 
kanske de är, men den amerikanska ”The Know Nothing Movement” fanns på 1840- och 50-
talen och var en högerrörelse, förankrad i motstånd mot katolsk invandring (sydtysk och 
irländsk) som påstods förstöra det amerikanska samhällets värderingar och påstods ha en egen 
agenda, styrd av påven. 
 
Den amerikans Tea-partyrörelsen startade i en ilska över att staten gick in och räddade 
bankerna. Från början hade den många drag av en genuin folkrörelse och höll sig på 
armlängds avstånd från den evangelistiska högern. Inte så längre. De främsta 
teapartykandidaterna i presidentvalskompanjen, Michele Bachmann och Rick Perry, är också 
religiösa fundamentalister. 
 
 


