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Storstädning kan
skapa framtidstro

E
fter krigsslutet 1945 stod världen inför en ny stor
depression. Det var alla kloka personer överens
om. ”Varning för fredsoptimism”, utropade Gun-
nar Myrdal och Socialdemokraternas efterkrigs-
program menade att näringslivet måste  sociali -

seras för att mildra den kommande krisen. De internatio-
nella tongångarna var snarlika. I det amerikanska facket 
talades det om en arbetslöshet på över 30 procent. 

Detta utläste man ur den keynesianska teorin om ekono-
miska cykler som alla nyförälskat sig i. Med militärutgifter
och massiv skuldsättning hade staterna skapat historiens
största stimulanspaket. Men 1945 monterades krigspro-
duktionen ned och soldaterna återvände hem utan arbete.
Teorin förutspådde att efterfrågan skulle kollapsa och eko-
nomin störtdyka. 

Men i dag minns ingen den stora fredsdepressionen 1946,
för det blev ingen. Det blev i stället början på rekordåren.
När staterna minskade utgifterna och betalade av sina skul-
der vågade företagen investera igen. Fabriker som inte läng-
re behövde producera stridsvagnar kunde börja producera
bilar och tv-apparater. Arbetslösheten i USA låg kvar under
4,5 procent.

Vi bör minnas den största depression vi aldrig fick när
många nu utgår ifrån att återhämtningen hotas av europe-
iska sparprogram. Automa-
tiska samband mellan spar-
paket och konjunkturned-
gångar finns nämligen bara i
keynesianska läroböcker. Re-
dan på 1980-talet såg ekono-
merna intresserat hur ned-
skärningarnas Danmark och
Irland belönades med snabb
tillväxt. 

Harvardekonomerna Al-
bert Alesina och Sivlia Ardag-
na har studerat åtstramning-
ar i OECD-länderna sedan
1980. Deras anmärknings-
värda resultat är att det är
nästan lika vanligt att bespa-
ringsprogram följs av hög till-
växt som att expansiv finans-
politik gör det – skillnaden är
att det blir billigare och mer hållbart.  

Om statens underskott blir för stora sätter konsumen-
ter och investerare nämligen inte på sig spenderbyxorna,
utan svångremmarna. De vet att de kommer att få betala för
kalaset senare genom skatter, nedskärningar eller inflation.
Eftersom de inte vet hur, späs osäkerheten på. Dessutom 
bestraffas slösaktiga länder ofta med höjda räntor. Den som
är satt i skuld är inte fri, som 1990-talets store budgetsane-
rare konstaterade.

En storstädning kan därför skapa framtidstro och utrym-
me för det privata näringslivet. Så länge ekonomin är öppen
och flexibel kan resurser lätt styras om från det som staten
stimulerar till det som ekonomin efterfrågar. Så länge tyngd-
punkten ligger på besparingar och inte på skatter kan det
dessutom långsiktigt förbättra drivkrafterna för arbete och
investeringar. 

Det finns många skäl att oroa sig över världsekonomin
den närmaste tiden. Men jag är inte säker på att ett av dem
är att vi inte tänker inteckna kommande
generationer mer än vi redan har gjort. 
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Förvaltningsrätten har 
bifallit ett överklagande
om beskattning av Sand-
vik från 2005. 

Beslutet innebär, om
det vinner laga kraft, att
Sandvik beskattas för en
tillkommande intäkt 2005
om 18,1 miljarder kronor.

Detta påverkar dock inte kon-
cernens resultat, eftersom
den då tillkommande skatte-
kostnaden på cirka 5 miljar-
der kronor motsvarar skatte-

värdet av ökade  skattemäs -
siga avskrivningar i bolaget
Sandvik IP och detta skatte-
värde, enligt IFRS principer,
då ska intäktsföras.

Strid om patent
Bakgrunden är att Sandvik
under 2005 genomförde en
omorganisation av immateri-
ella rättigheter. Samtliga
svenskägda patent och varu-
märken överfördes till Sand-
vik Intellectual Property (IP-
bolaget).

I december 2007 under-
kände Skatteverket IP-bola-
gets deklarationer för 2005
och 2006 och nekade avdrag
för avskrivningar av immate-
riella rättigheter. Skattever-
ket har även efterföljande år
nekat avdrag f. 

IP-bolaget har överklagat
Skatteverkets beslut. Skatte-
verket godkände Sandviks
deklaration för 2005.  Där -
efter överklagade Skattever-
ket sitt eget skattebeslut kring
omorganisationen. (Direkt)

Skatteverket vinner över Sandvik

KOSTSAMT. Sandvik, med

vd Lars Pettersson, måste

betala mer skatt i efterhand.
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