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Nya coronaviruset

Ekonomi

O
m det nu finns ett ställe med 
öl och levande människor 
att gå till. Restauranger och 
barer har drabbats hårt av 
krisen. Precis som stora de-

lar av ekonomin, världen över.
Konjunkturinstitutets senaste prognos 

pekar på att svensk ekonomi ska krympa 
med 7,0 procent under nästa år. För ett 
par veckor sedan gjorde den Internatio-
nella valutafonden, IMF, bedömningen 
att europeisk ekonomi ska krympa med 
7,5 procent.

Vem man än väljer att tro på finns det 
en röd tråd i alla profetior: finanskrisen 
2008 var inte i närheten av detta – faktum 
är att läget inte varit så här illa sedan den 
stora depressionen på 1930-talet.

De dystra framtidsutsikterna ackom-
panjeras av lika mollstämda rapporter 
från verkligheten. SAS varslar 5 000 
personer. Volvo Cars 1 300. Konkurser-
na ökar.

Konjunkturinstitutets prognos pekar 
på en arbetslöshet på 10 procent.

Läget är kort sagt nattsvart.

Lars Jonung, professor emeritus i na-
tionalekonomi vid Lunds universitet, 
är en bit över 70 år och har isolerat sig 
i Kivik under pandemin. Han var eko-
nomisk rådgivare till regeringen Bildt 
under tidigt 1990-tal, han har jobbat för 
EU-kommissionen och varit ordförande 
finanspolitiska rådet. De senaste decen-
nierna har han jobbat med att analysera 
kriser och hur kriser slår mot samhällse-
konomin i ett par decennier – och till 
skillnad från många andra ekonomiska 
bedömare så har han faktiskt forskat i 
hur en pandemi kan påverka den eu-
ropeiska ekonomin. Det gjorde han på 
uppdrag av EU 2006, då fågelinfluensan 
aktualiserat frågan.

Och efter att ha studerat tidigare data 
från kriser och pandemier drog han och 
hans forskarkollega slutsatsen att en pan-
demi, som var ungefär lika omfattande 
som spanska sjukan, inte skulle påverka 
ekonomin nämnvärt på sikt – trots den 
skrämmande dödligheten.

– Vid tidigare pandemier – och i den 
modell jag arbetade med 2006 – där 
hade vi en ekonomisk kris som varade 
ett kvartal, sedan kom återhämtningen. 
Fabrikerna står kvar, maskinerna finns 
där – det är bara det att de som ska sköta 
maskinerna har gått hem och att leveran-
serna för produktionen har upphört. Så 
fort vi öppnar igen kommer vi tillbaka i 
stort sett till den värld vi hade tidigare, 
säger Lars Jonung.

Det som inte fanns med i modellen 
var stängda gränser och att miljontals 
människor världen över belades med 
utegångsförbud.

– Det var inget vi kunde föreställas 
oss då.

Han säger att det vi ser i dag egentligen är 
flera kriser: den biologiska som medför 
att folk dör, förstås. Men också de som är 
orsakade av politiken.

– När politiker stänger ned sina sam-
hällen så förvärrar det krisen. Vi vet att 
självmordsgraden är högre hos dem som 
är hemma och arbetslösa. Vi vet att våldet 
mot kvinnor ökar när folk är hemma. Vi 
har en lång rad sjukdomar kopplade till 
ekonomisk depression.

– Och sedan har vi de direkta effekterna 
på ekonomin. Leveranskedjor slås sön-
der och samman. Krisen har förvärrats 
i många länder genom en överdriven 
reaktion hos politiker som vill visa hand-
lingskraft och överdriver. Den svenska 
reaktionen ser jag som mer balanserad 
och klokare.

Inte heller börsernas fall i inledningen 
av coronapandemins utbrott förutsåg 
de i sin analys från 2006. Men trots det 
menar Lars Jonung att slutsatserna håller 
än i dag – och att det mesta talar för att 
den ekonomiska krisen inte behöver bli 
särskilt långvarig.

– Vi kan ta oss ur det här mycket snabbt 
om vi bara tar bort de restriktioner som 
politiker lagt på rörelsefriheten i Europa 
och USA. Så fort vi får en internationell 
rörlighet så kommer vi att komma ut 
ur krisen.

Han jämför med när man trycker in 
fingret i en ballong. Tar bort fingret, så 
jämnas trycket ut igen: under spanska 
sjukan sjönk försäljningen i USA under 
november och december 1918, men redan 
i januari 1919 steg den så kraftigt att fallet 
kompenserades. Samma mönster syntes 
i Hong Kong 2003 efter utbrottet av sars.

Och Lars Jonung är övertygad om att 
ekonomin kommer att ticka igång mer 
eller mindre direkt även nedsläckningen 
av samhällena drar ut något längre på 
tiden än de tre månader de skissade på 
i sin studie.

– Ja, det är min prognos. Jag vill se kri-
sen som en tvångssemester. När den är 
över och folk är tillbaka, då fungerar det 
som det gjorde tidigare. Det är möjligt 
att folk kommer att dra sig för att gå på 
restaurang ett tag, men när det hela är 
över finns de gamla konsumtionsmönst-
ren kvar. Vi kommer inte att bli några 
gröna vågare som odlar vår egen mat på 
grund av det här. Vi vill ut och resa i värl-
den igen. Vi har gamla beteendemönster 
som för tillfället har upphört, men som 
kommer att komma tillbaka.
Hur ser du på jämförelserna med  
30-talets världsdepression?

– Det går inte att jämföra dagens kris 
med depressionen. 30-talskrisen för-
värrades av en lång rad politiska åtgär-
der och hinder. Framförallt så var det 
länder som USA som införde tullar. Vi 
hade restriktioner på kapitalflöden och 
handelsströmmar, som förvärrades yt-
terligare i och med att Hitler tog makten 
i Tyskland. Hela den liberala handels-
ordningen förstördes av politiska beslut 
i en rad centrala länder. Det mönstret 
kommer vi inte att komma tillbaka till. 
Vi har en förståelse för att vi måste hålla 
igång ekonomierna globalt sett.

Börserna har störtdykt och ekonomin stannat av helt, men Lars Jonung professor i nationalekonomi som studerat effekter av tidigare pandemier är övertygad om en snabb återhämtning. 
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” Det är möjligt att folk 
kommer att dra sig för  
att gå på restaurang ett 
tag, men när det hela är 
över finns de gamla kon-
sumtionsmönstren kvar.
Lars Jonung
Professor emeritus i nationalekonomi  
vid Lunds universitet
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