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Den globala ekonomin har radikalt ändrat förutsättningarna för politikens och 

ekonomins utveckling. Kapitalet har blivit mycket omfattande och lättrörligt 

över nationsgränserna. Mer handel ger utrymme för ökad tillväxt och för höjda 

levnadsnivåer. Men de sociala klyftorna ökar. Skillnaderna i inkomst och livsmöj-

ligheter har blivit större. Demokratin tappar mark när medborgarnas intressen 

åsidosätts till förmån för kapitalstarka aktörer. ›  Sid 6–7

Privat kapital har stor makt att påverka politiken. Det finns oljebolag, elproducen-

ter och detaljhandelsföretag med lika stor ekonomisk tyngd som nationalstater. 

Till exempel har holländska Shell en större omsättning än Egyptens BNP och ame-

rikanska Wall-Mart en större omsättning än Sveriges BNP. 2009 var 13 av världens 

100 största ekonomier företag. › Sid 7

Effekten av snabba vinster är höga  

sociala kostnader. Risk för arbetslöshet, 

pressade lönenivåer, dålig arbetsmiljö och 

sämre ekologiskt ansvar medför sociala 

kostnader.  I OECDs höginkomstländer har 

lönernas andel av ekonomin sjunkit med 

drygt 10 procent enheter på 30 år.  

› Sid 11–12

Den franske ekonomen Piketty hävdar 

att stora inkomstskillnader riskerar att ge 

upphov till social oro. Medborgare ogil-

lar en fördelning som tydligt delar upp 

befolkningen i grupper om rika och fattiga. 

Konsekvensen av att några känner sig 

marginaliserade och uppdelade i grupper 

är sämre sammanhållning och mindre 

delaktighet i samhällsbygget. › Sid 15

DEN GLOBALA  
BALANSRÄKNINGEN 

Fördelning av makt och vinster  
i en internationell ekonomi.

Vänd! Fler bulletpoints på nästa sida
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Globaliseringen 

påverkar inte bara 

anonyma markna-

der utan även oss 

individer. Andras 

tak är våra golv. 

Den här rapporten 

behandlar främst hur Sverige på-

verkas och kan påverka i det globala 

sammanhanget. Exempel hämtas 

oftast från vårt närområde och från 

jämförbara ekonomier. Tre utmaning-

ar står i fokus: Det privata kapitalets 

makt, arbetarrörelsens försvagade 

position och långsiktigt hållbar glo-

balisering. 
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Det finns tydliga tecken på att ekonomier som ökar sin jämlikhet också ökar sin 

tillväxt. De nordiska länderna är exempel på ekonomier med både hög generell 

välfärd och internationell konkurrenskraft. Men Sverige har, enligt OECD, på sena-

re år förlorat cirka 6–7 procent i tillväxt på grund av ökade inkomstskillnader. 

› Sid 15 

Om vi vill ha en effektiv internationell ekonomi som är både socialt och ekologisk 

hållbar, är det dags att se över den globala maktbalansen. Maktbalansen mel-

lan det privata kapitalet, arbetstagarna och politiken. För att få förutsägbarhet, 

stabilitet och demokratisk rättvisa krävs en bättre kontroll av kapitalets rörlighet 

och makt. För bättre social balans och ekonomisk tillväxt, måste arbetskraftens 

ställning stärkas. För att minska förslitningen av miljö och människor och för att 

globaliseringen ska upplevas som legitim och rättvis, behövs långsiktighet i det 

globala systemet.  

› Sid 19–20

Det som måste till är en bred delaktighet till konkreta lösningar om globalisering-

ens villkor. För att det ska bli verklighet måste politiska institutioner, arbetsmark-

nadens parter, civilsamhället och företrädare för kapitalet ta gemensamt ansvar 

och lägga fram gemensamma strategier. › Sid 21
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