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I N L E D N I N G

P
å eftermiddagen den 11 september 2001 flög jag tillbaka till
Washington med Swissair flight 128 efter ett rutinmöte med
internationellt bankfolk i Schweiz. Jag hade gått omkring i kabi-

nen när säkerhetschefen som hade följt med mig på utlandsresor, Bob
Agnew, hejdade mig i gången. Bob är före detta Secret Service-man, vän-
lig men inte särskilt pratsam. Just då såg han bister ut. ”Herr ordföran-
de”, sade han tyst, ”kaptenen vill se er där framme. Två plan har flugit in
i World Trade Center.” Jag måste ha sett undrande ut, för han tillade, ”Jag
skämtar inte.”

I cockpiten verkade kaptenen rätt nervös. Han berättade för oss att det
hade skett ett fruktansvärt angrepp mot vårt land – att flera passage-
rarplan hade kapats och två av dem flugit in i World Trade Center och ett
i Pentagon. Ytterligare ett plan saknades. Det var alla informationer han
hade, sade han på lätt bruten engelska. Vi skulle återvända till Zürich och
han skulle inte förklara orsaken för de övriga passagerarna.

”Måste vi fara tillbaka?” frågade jag, ”Kan vi landa i Kanada?” Han sva-
rade nej, hans order var att sätta kurs mot Zürich.

Jag gick tillbaka till min stol när kaptenen meddelade att trafikled-
ningen hade lett oss till Zürich. Telefonerna vid stolarna var avstängda,
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så det fanns inget sätt att kommunicera med marken. Kollegerna från
Federal Reserve, Fed, som hade varit med mig i Schweiz samma week-
end fanns redan på andra plan. Så utan att kunna veta hur läget utveck-
lades kunde jag inte göra annat än tänka de närmaste tre och en halv
timmarna. Jag tittade ut genom fönstret medan arbetet som jag tagit
med mig, travarna med memoranda och ekonomiska rapporter, låg bort-
glömt i min väska.

Mina närmaste bekymmer gällde min hustru – Andrea är NBC:s
ledande utrikeskorrespondent i Washington. Hon var inte i New York,
vilket var en stor lättnad, och något besök i Pentagon hade inte stått på
dagens agenda. Jag antog att hon befann sig på NBC:s kontor mitt i stan,
fullt upptagen med att bevaka nyheterna. Därför var jag inte djupt
oroad, intalade jag mig.. men tänk om hon hade farit på något sista-
minuten-besök hos någon general i Pentagon?

Jag var orolig för mina kolleger vid Federal Reserve. Var de i säkerhet?
Och deras familjer? Personalen skulle dras samman för att reagera på kri-
sen. Detta angrepp – det första på amerikansk mark sedan Pearl Harbor
– skulle skapa tumult i landet. Frågan som jag behövde fokusera på var
huruvida ekonomin skulle skadas.

De möjliga ekonomiska kriserna var bara alltför uppenbara. Den värs-
ta, som jag ansåg högst osannolik, skulle vara att det finansiella systemet
kollapsade. Federal Reserve ansvarar för de elektroniska betalnings-
system som varje dag transfererar fyra biljoner dollar i pengar och värde-
papper mellan banker över hela landet och stora delar av övriga världen.

Vi hade alltid trott att om man ville förlama den amerikanska ekono-
min, så slår man ut betalningssystemen. Banker skulle tvingas att förlita
sig till ineffektiv fysisk penningöverföring. Näringslivet skulle övergå till
byteshandel och skuldsedlar; den ekonomiska aktiviteten över hela lan-
det skulle sjunka som en sten.

Under det kalla kriget hade Federal Reserve, som skydd mot kärnvapen-
angrepp, byggt in ett stort antal alternativfunktioner i de kommunika-
tions- och datorstrukturer som penningsystemet vilar på.Vi har alla slags
skyddsanordningar, så att exempelvis data från en Federal Reserve-bank
finns som back-up på en annan bank hundratals kilometer bort eller på

8

T U R B U L E N S E N S  T I D

Turbulens_inlaga  07-09-04  15.14  Sida 8



någon avlägsen plats. I händelse av ett kärnvapenangrepp skulle vi myck-
et snabbt komma igång och vara i full verksamhet i alla icke-bestrålade
områden. Det var detta system som Roger Ferguson, vice ordförande för
Fed, skulle utnyttja i dag. Jag litade på att han och våra kolleger skulle
vidta erforderliga åtgärder för att hålla igång världens dollarsystem.

Men just som jag tänkte på saken, tvivlade jag på att kaparna hade
avsett att fysiskt slå sönder finanssystemet. Mycket troligare var detta
menat som en symbolisk våldshandling mot det kapitalistiska Amerika –
precis som bomben i parkeringsgaraget under World Trade Center åtta
år tidigare. Vad som oroade mig var den fruktan en sådan attack skulle
skapa – i synnerhet om det skulle komma ytterligare attacker. I en så
sofistikerad ekonomi som vår måste folk ständigt interagera och utbyta
varor och tjänster, och arbetsdelningen är så förfinad att varje hushåll är
beroende av handel för att överhuvudtaget överleva. Om folk drar sig
undan från det normala ekonomiska livet – om investerare rear ut sina
aktier, eller affärsfolk drar sig ur avtal, eller medborgare håller sig hemma
av rädsla för att åka till stormarknaden och utsättas för självmordsbom-
bare – så uppstår en snöbollseffekt. Det är psykologin som leder till
panik och stagnation. En chock som den vi just upplevt kunde orsaka ett
massivt uttåg från, och en väldig inskränkning av, den ekonomiska akti-
viteten. Eländet kunde sprida sig.

Långt innan mitt plan tog mark drog jag slutsatsen att världen höll på
att förändras på sätt som jag ännu inte kunde definiera. Den tillfreds-
ställda förnöjelse som vi amerikaner hade åtnjutit under årtiondet efter
det kalla krigets slut hade nyss slagits i spillror.

Till slut nådde vi Zürich strax efter 20:30 lokal tid – ännu tidig efter-
middag i USA. Schweiziska bankfunktionärer mötte mig när jag klev av
planet och förde mig skyndsamt till ett privat rum i avgångshallen. De
erbjöd sig att visa videobilder på de sammanstörtande Twin Towers och
bränderna vid Pentagon, men jag avböjde. Jag hade arbetat i samma
område en stor del av mitt liv. Jag hade vänner och bekanta i World
Trade Center och jag antog att antalet dödsoffer skulle bli förfärande och
innefatta folk jag kände. Jag ville inte se förstörelsen. Jag ville bara ha en
telefon som fungerade.

9

I N L E D N I N G

Turbulens_inlaga  07-09-04  15.14  Sida 9



Trots att förbindelserna var överlastade, nådde jag fram till Andrea på
hennes mobil ett par minuter i nio, och det var en sådan lättnad att höra
hennes röst. När vi väl försäkrat varandra att vi var OK, sade hon att hon
måste rusa – hon var i studion, skulle just gå i sändning med en uppda-
tering av dagens händelser. Jag sade, ”Säg mig bara snabbt vad som pågår
där.”

Hon höll mobilen med mig mot ena örat och i det andra hade hon
öronmusslan med producenten i New York som nästan skrek, ”Andrea,
Tom Brokaw kommer till dig! Är du beredd?” Allt hon hann säga var
”Hör på.” Sedan lade hon mobilen i knäet och vände sig till kamerorna.
Jag hörde precis samma sak som Amerika just då hörde – att det sakna-
de United Flight 93 hade störtat i Pennsylvania.

Sen lyckades jag få igenom ett samtal till Roger Ferduson på Fed. Vi
körde igenom vår checklista för krishantering – och som jag väntat hade
han läget under kontroll. Eftersom allt civilflyg till USA låg nere, kon-
taktade jag sedan Andy Card, stabschef i Vita huset, för att be om trans-
port tillbaka till Washington. Till slut återvände jag till hotellet, eskorte-
rad av min säkerhetsman, för att få lite sömn och invänta instruktioner.

I gryningen var jag åter i luften, i besättningskabinen på ett KC-10
lufttankningsplan ur US Air Force – möjligen det enda flygplan som var
tillgängligt. Besättningen var van vid att flyga på tankningsuppdrag över
Nordatlanten. Stämningen i kabinen var dyster: ”Ni kommer aldrig att
tro det här”, sade kaptenen. ”Lyssna.” Jag tryckte örat mot luren men
kunde inte höra annat än störningar. ”Normalt är det fullt av radioprat
på Nordatlanten”, förklarade han. ”Den här tystnaden är kuslig.” Tydli-
gen fanns ingen annan därute.

När vi kom in mot östkusten och trängde in i förbjudet amerikanskt
luftrum, möttes vi och eskorterades av ett F16-jaktplan. Kaptenen fick
tillstånd att flyga över platsen där Twin Towers hade stått på södra spet-
sen av Manhattan, som nu var en rykande ruin. Under flera årtionden
hade mina kontor aldrig legat mer än ett par kvarter därifrån; under
1960-talets slut och 1970-talets början hade jag dag för dag sett på när
tvillingtornen steg i höjden. Från 35 000 fots höjd var nu ruinerna New
Yorks mest synliga landmärke.
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Den eftermiddagen for jag direkt till Fed och skjutsades med polis-
eskort genom barrikaderade gator. Sedan började vi arbeta.

I huvudsak fungerade det elektroniska penningflödet bra. Men när
den civila flygtrafiken var avstängd, försenades transport och clearing av
gammaldags hederliga checkar. Det var ett tekniskt problem – ett bety-
dande sådant, men ett problem som personalen och de enskilda Federal
Reserve-bankerna var fullt kapabla att hantera genom att tillfälligt för-
länga ytterligare kredit till affärsbanker.

Under dagarna som följde ägnade jag det mesta av min tid åt att leta
och lyssna efter tecken på en katastrofal ekonomisk uppbromsning. I sju
månader före 11 september hade ekonomin varit svagt vikande och höll
ännu på att skaka av sig verkningarna efter IT-kraschen 2000. Men läget
hade börjat vända. Vi hade snabbt sänkt räntorna och marknaderna bör-
jade stabiliseras. I slutet av augusti hade allmänhetens intresse flyttats
från ekonomin till Gary Condit – kongressmannen från Californien vars
motstridiga påståenden om en försvunnen ung kvinna dominerade kvälls-
nyheterna. Andrea kunde inte gå i sändning med någonting av global
betydelse och jag minns att jag tänkte hur otroligt det verkade. Inom Fed
var den största fråga vi stod inför hur långt vi kunde fortsätta att sänka
räntorna.

Efter 11 september hade rapporterna och statistiken som strömmade
in från Federal Reserve-banker en helt annan historia att berätta. Fede-
ral Reserve-systemet består av tolv banker strategiskt belägna runt lan-
det.Var och en lånar ut pengar till och övervakar bankerna inom sin regi-
on. Federal Reserve-bankerna fungerar också som den amerikanska eko-
nomins ögon och öron – chefer och personal står i ständig kontakt med
bank- och affärsfolk i sina distrikt, och den information de samlar ihop
om order och försäljning slår officiellt publicerade data med så mycket
som en månad.

Vad de nu berättade för oss var att folk över hela landet hade slutat
att lägga pengar på allt utom saker som de köpt som förberedelse inför
möjliga nya attacker – försäljningen av livsmedel, säkerhetsutrustning,
vatten på flaska och försäkringar hade stigit. Hela resebranschen, under-
hållningsindustrin, hotell, turism och konferensverksamhet gick ner. Vi
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visste att transporten av färska grönsaker från västkusten till östkusten
skulle förstöras när flygfrakten var inställd, men vi drog intressanta lär-
domar som vi inte hade väntat om hur många andra näringsgrenar drab-
bades. Så bromsades exempelvis strömmen av bilkomponenter från
Windsor, Ontario, till anläggningarna i Detroit till krypfart vid flodöver-
gångarna som förenar de båda städerna – en bidragande faktor bakom
Ford Motors beslut att tillfälligt stänga fem av sina fabriker. Flera år tidi-
gare hade många tillverkare gått över till ”just-in-time”-produktion där
man förlitar sig till flygfrakt av kritiska komponenter. Stängningen av luft-
rummet och åtstramningen av gränserna ledde till brister, flaskhalsar och
slopade skift.

Under tiden hade den amerikanska statsapparaten lagt i högsta väx-
eln. På fredagen den 14 september beviljade kongressen ett första nöd-
anslag på 40 miljarder dollar och bemyndigade presidenten att använda
våld mot de ”nationer, organisationer eller personer” som hade anfallit
oss. President Bush samlade nationen med det som troligen blir ihåg-
kommet som det mest effektiva talet under hans ämbetsperiod. ”Ameri-
ka blev utvalt för attack eftersom vi är den klarast lysande facklan för fri-
het och möjligheter i världen”, sade han. ”Och ingen ska hindra detta ljus
att lysa.” Hans popularitetssiffror rusade i höjden till 86 procent och
politiken blev, om än bara för en kort period, partiövergripande. På
Capitol Hill väcktes massor av idéer om att hjälpa nationen på fötter
igen. Det fanns planer på att pumpa in pengar i flygbolag, turism och
rekreation. Det fanns massor av förslag att förlänga skattelindringar till
företag för att uppmuntra kapitalinvesteringar. Försäkringar mot terro-
rism diskuterades flitigt – men hur försäkrar man sig mot sådana kata-
strofala händelser och vilken roll, om någon, har statsledningen i detta?

Jag ansåg att det brådskade att få det kommersiella flyget igång igen
för att få bort alla negativa efterdyningar. (Kongressen godkände snabbt
ett räddningsanslag på 15 miljarder dollar till flygtransporter.) Men för-
utom detta ägnade jag mindre uppmärksamhet åt de flesta av dessa
debatter eftersom jag var angelägen om att få grepp om den större bil-
den – som ännu inte stod klar för mig. Jag hade en stark övertygelse om
att svaret inte kunde ligga i stora, förhastade, kostsamma gester. Det är
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typiskt att varje kongressman i stora nationella krislägen känner att han
måste lägga fram ett lagförslag; också presidenter känner trycket att hand-
la. Under sådana förhållanden kan man få mycket kortsynta, ineffektiva,
ofta kontraproduktiva handlingsprogram, i stil med den bensinransoner-
ing som president Nixon införde under OPEC:s första oljechock 1973.
(Det var dessa åtgärder som orsakade bensinköer i vissa delar av landet
samma höst.) Men med 14 år bakom mig som ordförande i Fed hade jag
sett ekonomin övervinna en massa kriser – däribland den största endags-
kraschen i aktiemarknadens historia, som inträffade fem veckor efter det
att jag övertagit jobbet. Vi hade överlevt fastighetsboomen och dess kol-
laps på 1980-talet, spar- och lånekrisen, de ekonomiska omvälvningarna
i Asien – för att inte tala om stagnationen 1990. Vi hade upplevt histo-
riens största aktiemarknadsboom och sedan uthärdat IT-kraschen som
följde. Gradvis hade jag kommit till tron att den amerikanska ekonomins
starkaste sida var dess elasticitet – förmågan att absorbera störningar och
återhämta sig, ofta på sådana sätt och i en sådan takt som man aldrig
skulle kunna förutsäga, och än mindre diktera.

Innan vi bättre begrep exakt vad utfallet av 11 september skulle bli,
ansåg jag den bästa strategin vara att iaktta och vänta. Detta sade jag till
kongressens ledning vid ett möte på talmannens tjänsterum eftermidda-
gen den 19 september. Talmannen Denis Hastert, representanthusets
minoritetsledare Dick Gephart, senatens majoritetsledare Trent Lott och
minoritetsledaren Tom Daschle, liksom Bob Rubin, f d finansminister
under Clinton, och Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Lindsey
samlades alla i ett enkelt konferensrum i anslutning till Hasterts tjänste-
rum på representanthusets sida av kongressbyggnaden. Huvudsyftet
med mötet var att de ville höra bedömningar av attackernas ekonomis-
ka påverkan från Lindsey, Rubin och mig. Ett stort allvar präglade den
påföljande diskussionen – inget pompöst publikfrieri. (Jag minns att jag
tänkte: så borde all offentlig förvaltning fungera!)

Lindsey lade fram tanken att eftersom terroristerna hade slagit mot
amerikanarnas självförtroende, så vore bästa sättet att bemöta dem en
skattesänkning. Han och andra förespråkade att bortåt 100 miljarder
dollar snarast möjligt pumpades in i ekonomin. Siffran oroade mig inte
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– det var ungefär en procent av landets årliga produktion. Men jag sade
till dem att det inte fanns någon möjlighet att veta om 100 miljarder
dollar var för mycket eller för lite. Jovisst, flygbolagen och turistindustri-
erna hade drabbats svårt, och tidningarna var fyllda med historier om
permitteringar av alla slag. Ändå hade New York-börsen, fantastiskt nog,
måndagen den 17 september lyckats öppna igen bara tre kvarter från
Ground Zero. Det var ett betydande steg eftersom det återgav systemet
en känsla av normalitet – en ljuspunkt i den bild som vi fortfarande höll
på att pussla ihop på Fed. Samtidigt återhämtade sig checkbetalnings-
systemet, och aktiemarknaden hade inte kollapsat – kurserna hade bara
gått ner och sedan stabiliserats, ett tecken på att flertalet bolag inte
befann sig i några allvarliga svårigheter. Jag sade till dem att det vore för-
ståndigt att fortsätta att arbeta med olika alternativ och sedan träffas
igen om två veckor då vi visste mer.

Samma budskap framförde jag morgonen därpå vid en offentlig
utfrågning i senatens bankutskott, och manade till tålamod: ”Ingen för-
mår fullständigt fatta hur tragedin den 11 september kommer att ut-
vecklas. Men under veckorna framöver, efterhand som chocken avtar,
borde vi bättre kunna bedöma hor den fortsatta dynamiken i dessa hän-
delser formar våra omedelbara ekonomiska utsikter.” Jag underströk
också nationens motståndskraft: ”Under de senaste årtiondena har den
amerikanska ekonomin blivit allt uthålligare mot häftiga överraskningar.
Avreglerade finansmarknader, långt mer flexibla arbetsmarknader och på
senare tid de stora framstegen inom informationsteknologin har ökat vår
förmåga att absorbera plötsliga chocker och återhämta oss.”

Egentligen framställde jag läget i bättre dager än vad jag fruktade vara
fallet. Precis som de flesta i statsledningen var jag helt inställd på fler
attacker. Den känslan uttalades inte så mycket offentligt, men man
kunde märka det på senatens enhälliga röstning – 98 mot 0 för att god-
känna våldsanvändning mot terrorister, 100 mot 0 för lagförslaget om
flygsäkerhet. Jag var särskilt orolig för massförstörelsevapen, kanske en
kärnladdning som stulits från den sovjetiska arsenalen i det kaos som
följde på Sovjetunionens sammanbrott. Jag övervägde också möjligheten
att våra vattenreservoarer förgiftades. Att få den amerikanska ekonomin
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på fall skulle kräva ett mycket grövre terroristdåd än dåden den 11 sep-
tember. Ändå intog jag officiellt en mindre pessimistisk ståndpunkt, för
om jag helt och fullt hade uttryckt vad jag trodde var sannolikt, skulle
marknaderna bli halvt ihjälskrämda. Jag insåg dock att jag förmodligen
inte lurade någon: folk på marknaderna skulle höra mig och säga, ”Jag
hoppas verkligen att han har rätt.”

I slutet av september började några första hårddata komma in. Det
första tydliga tecknet på vad som händer med ekonomin är vanligen
antalet nya ansökningar om arbetslöshetsunderstöd, en statistik som
varje vecka sammanställs av arbetsmarknadsdepartementet. Under
månadens tredje vecka steg antalet till 450 000, ungefär 13 procent
högre än nivån i slutet av augusti. Siffran bekräftade omfattningen av,
och allvaret i, de påfrestningar som vi hade sett i nyhetsrapporteringen
om folk som mist sina arbeten. Jag kunde föreställa mig de tusentals
hotell- och turistanställda som nu svävade i ovisshet, utan att veta hur
de skulle försörja sig och sina familjer. Jag började komma till den åsik-
ten att ekonomin inte skulle studsa tillbaka så snabbt. Chocken var
såpass stor att också en mycket flexibel ekonomi skulle få svårigheter att
hantera den.

Precis som många andra analytiker tittade ekonomerna vid Fed på alla
de föreslagna utgiftspaketen och skattesänkningarna, och på siffrorna
som hörde till. I varje enskilt fall försökte vi se genom enskildheterna för
att bedöma storleksordningen; intressant nog hamnade allihop i närhe-
ten av 100 miljarder dollar – i grova drag vad Larry Lindsey hade föresla-
git från början.

Vi återsamlades i Hasterts konferensrum onsdagen den 3 oktober för
att på nytt tala om ekonomin. Ännu en vecka hade gått och antalet nya
ansökningar om arbetslöshetsunderstöd hade förvärrats – ytterligare
517 000 människor bad om bidrag. Så dags hade jag bestämt mig. Trots
att jag ännu väntade fler attacker, gick det inte att veta hur förödande de
kunde tänkas bli eller hur man i förväg skulle kunna skydda ekonomin.
Jag meddelade gruppen att vi skulle vidta åtgärder för att motverka den
skada vi kunde mäta – och höll med om att det var dags för ett nöd-
tvunget stimulanspaket. Det verkade lagom med ett handlingsprogram i

15

I N L E D N I N G

Turbulens_inlaga  07-09-04  15.14  Sida 15



storleksordningen 100 miljarder dollar – tillräckligt, men inte så mycket
att det skulle överstimulera ekonomin och få räntorna att gå upp.
Lagstiftarna verkade vara överens.

Jag for hem den kvällen och tyckte att allt jag gjort var att formulera
och förstärka konsensus; siffran 100 miljarder dollar kom först från
Larry. Därför blev jag överraskad när jag läste mediadrevet efter mötet.
Time menade att ”Greenspans åsiktsändring gav lagstiftarna det gröna
ljus som de väntat på”. Vita huset och ledarna för båda partier har
instämt i Greenspans bedömning att nya utgifter och skattesänkningar
borde uppgå till ungefär en procent av landets årliga inkomster, och att
verkningarna snabbt borde bli märkbara, och att det inte borde hota att
blåsa upp budgetunderskottet så mycket att det genast höjer de långa
räntorna.” Fortune fick det nästan att låta som om jag skötte hela ruljan-
sen. Nog för att det var skönt att höra att kongressen och administratio-
nen lyssnade på mig, men jag fann dessa pressrapporter förvirrande. Jag
har aldrig känt mig riktigt väl till mods av att framställas som den som
har kommandot. Sedan unga år hade jag sett mig som en expert bakom
kulisserna, en som verkställer order, och inte som ledaren. Det krävdes
en börskris 1987 för att jag skulle känna mig trygg när jag fattade avgö-
rande beslut i policyfrågor. Men än i dag känner jag mig illa till mods av
att stå i täten. Extrovert är jag inte.

Det ironiska var såklart att inget gick som jag väntat mig veckorna
efter 11 september, trots min påstådda övertalningsförmåga. Att vi skul-
le stålsätta oss inför en andra terroristattack var förmodligen den värsta
förutsägelse jag någonsin gjort. Och det ”nödtvungna stimulanspaket”
som jag skulle ha gett grönt ljus för blev heller inte av. Det gick ner sig
i politiken och fastnade. Det paket som till slut kom i mars 2002 var inte
bara flera månader för sent; det hade heller inte mycket att göra med
social välfärd i allmänhet – det var en pinsam röra av köttben åt olika
håll.

Ändå kom ekonomin på rät köl. Efter bara en månads mild nedgång
nådde industrins produktion ett bottenläge i november. I december
växte ekonomin igen, och ansökningarna om arbetslöshetsunderstöd
sjönk och stabiliserades på nivån före 11 september. Fed hade faktiskt
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några fingrar med i detta, men bara genom att påskynda det vi hade hål-
lit på med före 11 september: att sänka räntorna så att folk lättare kunde
låna och konsumera.

Det gjorde mig inget att förväntningarna kom på skam, för ekonomins
fantastiska gensvar på efterdyningarna efter 11 september bevisade ett
oerhört viktigt faktum: vi hade motståndskraft. Det jag så optimistiskt
hade sagt inför senatens bankutskott visade sig vara sant. Efter dessa
första fruktansvärda veckor reste sig Amerikas hushåll och företag och
kom tillbaka. Jag frågade mig själv, vad hade frambringat ett sådant
exempellöst mått av ekonomisk flexibilitet?

Ända sedan Adam Smiths dagar har vi ekonomer försökt besvara såda-
na frågor. I dag tycker vi att vi har fullt upp med att försöka begripa glo-
baliseringen. Men Smith tvingades mer eller mindre att nästan från noll
uppfinna ekonomin som ett sätt att räkna med de komplexa marknads-
ekonomiernas utveckling under 1700-talet. Jag är knappast någon Adam
Smith, men jag har samma impuls att förstå de bakomliggande krafter
som definierar vår tidsålder.

Den här boken är delvis en detektivhistoria. Efter 11 september viss-
te jag, om jag behövde ytterligare bekräftelse, att vi lever i en ny värld,
präglad av en global kapitalistisk ekonomi som är vida mer flexibel,
spänstig, självreglerande och snabbt växlande än den var för bara 20 år
sedan. Det är en värld som ger oss enorma nya möjligheter men också
enorma nya utmaningar. Turbulensens Tid är mitt försök att förstå hur
denna nya värld är funtad – hur vi kom hit, vad vi får genomleva och vad
som, på gott och ont, finns bortom horisonten. Där så är möjligt ger jag
min tolkning i anslutning till mina egna erfarenheter – mitt livs skola,
om man så vill. Delvis gör jag detta av ansvarskänsla gentemot eftervärl-
den, delvis för att läsarna ska förstå varifrån jag kommer. Boken är där-
för uppdelad i två hälfter: den första hälften är ett försök att följa min
inlärningskurva bakåt, och den andra ett mer objektivt försök att använ-
da detta som grund att bygga en begreppsram på för att förstå den nya
globala ekonomin. Utmed vägen undersöker jag avgörande inslag i denna
framväxande globala miljö: principerna för att styra den, som fötts ur
1700-talets upplysning; den omfattande energiinfrastruktur som driver
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den; den dramatiska omkastningen i världsdemografin och globala finan-
siella obalanser som hotar den, och – trots dess obestridda framgång –
vår kroniska oro över det rättvisa i fördelningen av dess frukter. Till slut
sammanfattar jag vad som kan vara rimligt att spekulera kring när det
gäller världsekonomin år 2030.

Jag gör inte anspråk på att veta alla svar. Men från min utsiktspunkt
på Federal Reserve hade jag exklusiv tillgång till det bästa som tänkts
och sagts kring en lång rad ämnen. Jag hade tillgång till det vida
spektrum av akademisk litteratur som behandlade många av de problem
mina kolleger på Fed och jag måste brottas med varje dag. Utan perso-
nalen på Fed hade jag aldrig kunnat hantera denna mängd akademiska
insikter, en del ovanligt skarpsinniga och andra långtråkiga. Jag hade för-
månen att kunna lyfta på luren och ringa en eller flera av myndighetens
ekonomer och fråga om akademisk forskning av aktuellt eller historiskt
intresse. Snabbt fick jag ingående uppskattningar av för- och nackdelar i
praktiskt taget alla frågor, alltifrån de senaste matematiska modeller som
utvecklats för att bedöma riskneutralitet till folkhögskolornas framväxt
och betydelse i den amerikanska mellanvästern. Inget har alltså hindrat
mig att försöka uppställa tämligen omfattande hypoteser.

Ett antal globala krafter har gradvis, nästan i smyg, förändrat världen
sådan vi känner den. Synligast för flertalet av oss, från dag till dag, har
varit vardagslivets allt snabbare övergång till mobiltelefoner, persondato-
rer, e-post, trådlös uppkoppling och Internet. Forskningen efter andra
världskriget om de elektroniska egenskaperna hos kisel ledde till utveck-
lingen av mikroprocessorn, och när fiberoptik i förening med laser och
satelliter revolutionerade kommunikationskapaciteten, såg människor
från Pekin i Illinois till Peking i Kina sina liv förändras. En stor procent-
andel av världens befolkning fick tillgång till teknik som jag, då jag inled-
de min långa karriär 1948, inte kunde ha föreställt mig utom som ren
science fiction. Denna nya teknik öppnade inte bara en helt ny värld av
billiga kommunikationer, utan underlättade också stora framsteg inom
finansvärlden som på avgörande vis möjliggjort en snabbt expanderande
globalisering.

Tullmurarna började avvecklas under åren efter andra världskriget, ett
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resultat av en allmän insikt om de katastrofala följderna av förkrigstidens
protektionism. Detta ledde till utvecklingen av nya finansiella institutio-
ner och produkter (möjliggjorda delvis tack vare kiselbaserad teknik) som
underlättade framstöten mot en global marknadskapitalism, också under
det kalla krigets dagar. Genom att vidga det ekonomiska spelfältet kunde
dessa tidiga tecken på globalisering locka fram billiga leverantörer; under
det följande kvartsseklet blev de den första kraft som skulle bidra till att
globalt hålla inflationen vilande och räntesatserna ensiffriga.

Ögonblicket som definierade marknadskapitalismen blev emellertid
Berlinmurens fall 1989, som avslöjade ett tillstånd av ekonomiskt förfall
bakom järnridån långt värre än vad flertalet välunderrättade västerländs-
ka ekonomer kunnat vänta sig. Planhushållningen demaskerades som ett
oförlåtligt fiasko och så småningom började marknadsekonomin, förenad
med och stödd av den växande besvikelsen över västdemokratiernas
interventionistiska ekonomiska strategier, ersätta dessa strategier i stora
delar av världen. Planhushållningen var inte längre ett debattämne. Inga
lovtal hölls. Nästan alla avförde den i tysthet från sin ekonomiska agenda.

Inte bara ekonomierna i det före detta sovjetblocket anslöt sig, efter
ett visst kaos, till marknadskapitalismen; det gjorde även huvuddelen av
det som vi tidigare kallade den tredje världen – länder som hade varit
neutrala under det kalla kriget men som hade tillämpat planhushållning
eller varit så starkt reglerade att det i praktiken var samma sak. Det kom-
munistiska Kina, som redan 1978 hade närmat sig marknadskapitalis-
men, påskyndade förflyttningen av sin väldiga, hårt reglerade arbetsstyr-
ka om mer än 750 miljoner i riktning mot frihandelszonerna i Guang-
dong. Den rikliga tillgången på billig arbetskraft här lockade till ett inflö-
de av utländska investeringar, vilket resulterade i en kraftfull kombina-
tion som höll ner lönerna, och därmed priserna, i hela den industrialise-
rade världen. Tidigare hade de mycket mindre så kallade ”asiatiska tig-
rarna” (Sydkorea, Hong Kong, Singapore och Taiwan) visat vägen då de
utnyttjat i-landsteknik för att drastiskt höja sin levnadsstandard genom
export till väst.

Den ekonomiska tillväxttakten i dessa och många andra utvecklings-
länder överträffade med god marginal tillväxten på annat håll. Följden
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har blivit att en betydande del av världsproduktionen har flyttats till
utvecklingsländerna, en trend med dramatiska svallvågor. U-länder har
vanligen ett mycket högre sparande än industrialiserade länder – delvis
därför att u-ländernas sociala skyddsnät är svagare, varför hushållen för-
klarligt nog avsätter mer pengar för svårare tider. (Också andra faktorer
spelar roll. I brist på väl etablerade konsumtionskulturer har exempelvis
hushållen färre incitament att konsumera.) Sammantaget har tillväxten
i sparande globalt kraftigt överstigit investeringarna i fysiska tillgångar. I
förening med globaliseringen, teknikbaserade produktivitetsökningar
och arbetskraftens förflyttning från planekonomier till konkurrensutsat-
ta marknader har detta sparandeöverskott bidragit till att hålla nominel-
la räntor och inflationen nere i alla industriländer och flertalet utveck-
lingsländer. Det är därför som inflationstakten överallt för närvarande
håller sig till ental – en av de få gånger, kanske den enda, som detta har
hänt sedan guldmyntfoten övergavs och fiatvalutan infördes på 1930-
talet. Särskilt påfallande med dessa krafter är att de, mest av en lycko-
sam slump, alla förenades i 2000-talets början. Men av skäl som jag skis-
serar senare kan ingen av dessa krafter väntas bestå för evigt. I en värld
av papperspengar är inflationen svår att hålla tillbaka.

Efterhand som inflationen och räntorna sjönk blev köparna djärvare.
Deras entusiasm höjde från 1995 till 2006 värdet på tillgångar över hela
världen snabbare än BNP (2001 var det påfallande undantaget). Detta
ledde till en starkt ökad likviditet över hela världen. Aktiekurser,
bostäder, kommersiella fastigheter, konst och nästan allting annat följde
med i uppgången. I många industrialiserade länder kunde bostadsägare
utnyttja sina växande tillgångar för att bekosta långt större inköp än vad
deras inkomster räckte till. Hushållens ökade utgifter, särskilt i Förenta
staterna, absorberade en stor del av strömmen av exportvaror från de
snabbt expanderande utvecklingsländerna. Som Economist skrev vid
utgången av 2006, har ”världsekonomin, efter att sedan 2000 ha haft en
årlig tillväxt om 3,2 procent, nått mer än halvvägs till att notera sitt
bästa årtionde någonsin. Om den fortsätter i samma takt, kommer den
att slå både det påstått idylliska 1950-talet och 1960-talet. Marknadska-
pitalismen, motorn som driver större delen av världsekonomin, tycks
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sköta sin uppgift väl.” Denna utveckling verkar överlag ha varit både våld-
sam och positiv. Det senaste kvartsseklets återgång till öppna marknader
och frihandel har lyft många hundratals miljoner av världsbefolkningen
ur skriande fattigdom. Visst lever många andra runt klotet i misär, men
stora delar av u-världens befolkning har fått uppleva ett mått av välstånd
som länge varit de så kallade utvecklade ländernas privilegium.

Om det senaste tredjedels århundradets historia kunde sammanfattas
i en rad, skulle det vara återupptäckten av marknadskapitalismens styr-
ka. Efter att ha tvingats till reträtt efter sina misslyckanden under 1930-
talet och det därpå följande allt större statliga ingripandet under 1960-
talet, återvände marknadskapitalismen sakta som en mäktig kraft med
början på allvar under 1970-talet, för att i dag mer eller mindre genom-
syra hela världen. Utbredningen av en ekonomisk rättssäkerhet

och i synnerhet skyddet för egendomsrätten har väckt en världsomfat-
tande entreprenörsanda. Det har i sin tur lett till framväxten av institu-
tioner som nu anonymt vägleder en ständigt ökande andel mänsklig
verksamhet – en internationell version av Adam Smiths ”osynliga hand”.

Till följd av detta har myndigheternas kontroll av medborgarnas dag-
liga liv minskat; marknadskrafterna har gradvis, nästan omärkligt, ersatt
statsmakterna. Många regleringar som officiellt kringskar näringslivet
har i tysthet avvecklats. Under de första efterkrigsåren styrdes det inter-
nationella kapitalflödet, finansministrar hade räntorna i sitt grepp, plan-
ekonomin var utbredd i både utvecklings- och industriländer, och rester
av den tidigare kommandoplaneringen var ännu framträdande i Europa.
Efter andra världskriget sågs det som gudsord att marknaderna behövde
styrning för att fungera effektivt.

På mötena i mitten av 1970-talet med OECD:s kommitté för ekono-
misk politik, bestående av beslutsfattare från tjugofyra nationer, var det
bara Hans Tietmeyer från Västtyskland, och jag själv som yrkade på en
marknadsbaserad politik. Vi var en mycket liten minoritet i en mycket
stor kommitté. Den framstående brittiske ekonomen John Maynard
Keynes åsikter hade ersatt Adam Smiths och dennes klassiska ekonomi
när 1930-talets djupa depression vägrade att följa Smiths modell för hur
ekonomier skulle fungera. Keynes interventionism var ännu vid mitten
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av 1970-talet det dominerande paradigmet, men den var redan på väg
att slå över och försvagas. Rådande konsensus inom kommittén för eko-
nomisk politik var att det var otillräckligt och otillförlitligt att låta mark-
naden bestämma löner och priser; detta måste kompletteras med ”löne-
politik”. Denna varierade från land till land, men fastställde i regel rikt-
linjer för löneförhandlingar mellan fackliga organisationer, som var långt
mera utbredda och mäktiga än i dag, och arbetsgivare. Dessa riktlinjer
motsvarade inte någon total löne- och priskontroll, då de var uttalat fri-
villiga. Lönepolitiken stöddes emellertid i regel av de reglerande myn-
dighetsnivåer som anlitades för att ”övertala” överträdare. När en sådan
politik misslyckades, som den många gånger gjorde, infördes en formell
löne- och prisreglering. President Nixons misslyckade, men först oerhört
populära, löne- och prisreglering 1971 hörde till de sista resterna av
efterkrigstidens interventionism i den industrialiserade världen.

I början av min utbildning hade jag lärt mig att uppskatta den teore-
tiska elegansen i konkurrensutsatta marknader. Under sex årtionden
därefter lärde jag mig inse hur teorier fungerar (och ibland inte funge-
rar) i den verkliga världen. Jag har varit särskilt privilegierad som fått
samspela med alla den förra generationens ledande ekonomisk-politiska
beslutsfattare och har fått en oöverträffad tillgång till information om
tendenser i världen, av såväl numeriskt som anekdotiskt slag. Det var
oundvikligt att jag skulle generalisera utifrån mina erfarenheter. Genom
att göra detta har jag fått en än djupare förståelse för fria, konkurrensut-
satta marknader som en kraft i det godas tjänst.

Likafullt råder ett envist, utbrett ifrågasättande av hur rättfärdigt den
otyglade konkurrensen fördelar sina frukter. I den här boken pekar jag på
människors fortsatta ambivalens gentemot marknadskrafterna. Konkur-
rens är påfrestande, eftersom den tvingar oss att göra vårt bästa, och
eftersom konkurrensutsatta marknader skapar vinnare och förlorare.
Min bok ska försöka granska konsekvenserna av kollisionen mellan en
snabbt föränderlig globaliserad ekonomi och människans orubbliga
natur. Det senaste kvartsseklets ekonomiska framgång är resultatet av
denna kamp, och det är även den oro som den snabba förändringen har
orsakat.
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Vi ser sällan närmare på den verksamma huvudfaktorn i all ekono-
misk aktivitet: människor.Vilka är vi? Vad är fastlagt i vår natur och oför-
änderligt – och hur mycket handlingsutrymme och fri vilja har vi att
agera och dra lärdomar? Jag har brottats med den frågan ända sedan jag
första gången lärde mig att ställa den.

Då jag i nästan sex årtionden rest runt klotet, har jag funnit att män-
niskor uppvisar påfallande likheter som inte i den vildaste fantasi kan
tolkas som resultat av kultur, historia, språket eller slumpen. Alla män-
niskor verkar motiveras av en medfödd strävan efter självaktning, som
till stor del befordras av sympati från andra. Denna strävan bestämmer
mycket av vad hushållen lägger sina pengar på. Den fortsätter också att
förmå människor att arbeta i fabriker och på kontor, trots att de snart har
den tekniska möjligheten att i sin ensamhet medverka genom cyberrym-
den. Människor har ett medfött behov av att samverka med andra män-
niskor. En verklig eremit är en sällsynt avvikelse. Vad som bidrar till
självaktning är beroende av det breda spektrum av inlärda eller medve-
tet valda värderingar som de, med rätt eller orätt, tror berikar deras liv.
Vi kan inte fungera utan några uppsättningar värderingar som vägleder
den mångfald val vi gör varje dag. Behovet av värderingar är medfött.
Deras innehåll är det inte. Detta behov drivs av en medfödd moralisk
känsla hos oss alla, den grund på vilken ett flertal har sökt vägledning hos
de många religioner som människor genom tusenden har bekänt sig till.
Till denna medfödda moralkodex hör en känsla för vad som är rätt och
rimligt. Vi har alla olika syn på vad som är rätt, men ingen kan undvika
den inbyggda nödvändigheten av att göra sådana bedömningar. Det är
grunden för de lagar som styr varje samhälle. Det är den grund efter vil-
ken vi håller människor ansvariga för sina handlingar.

Ekonomer kan inte undvika att studera människans natur, särskilt
hennes glädje och i all synnerhet hennes fruktan. Glädjen är en hyllning
till livet. Vi måste uppfatta livet som njutbart för att vilja bibehålla det.
Tyvärr kan den översvallande glädjen också emellanåt locka människor
att underskatta risker; när verkligheten slår tillbaka, övergår glädjen i
fruktan. Fruktan är en automatisk reaktion inom oss alla mot hot mot
den djupaste av samtliga medfödda böjelser, vår vilja att leva. Den är
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också grunden för många av våra ekonomiska reaktioner: exempelvis risk-
ovillighet och ”home bias”, som spelar avgörande roller för hur markna-
den bestämmer priser och hur långt hemifrån folk är villiga att bege sig
för att driva handel och utvidga arbetsdelningen. Och fruktan kan förmå
folk att lämna marknader, vilket är den utlösande orsaken till marknads-
kollapser.

En viktig aspekt av den mänskliga naturen har mycket att göra med
hur framgångsrika vi är att förvärva det uppehälle som behövs för att
överleva – den mänskliga intelligensnivån. Som jag framhåller i kapitel
25, verkar folk i ekonomier med spjutspetsteknik i regel oförmögna att
öka sin produktivitet med mer än tre procent om året över en längre
period. Detta är tydligen den maximala takt i vilken människans uppfin-
ningsrikedom kan höja levnadsstandarden. Tydligen är vi inte klyftiga
nog att åstadkomma mer.

Den nya värld där vi nu lever ger alltför många medborgare mycket
att vara rädda för, däribland att många tidigare stabila inkomst- och
trygghetskällor rycks upp med rötterna. Där förändringarna är som snab-
bast, är de växande inkomstklyftorna ett särskilt bekymmer. Det är verk-
ligen en turbulent tidsålder, och det vore oklokt att bagatellisera det
mänskliga priset för sådana konflikter. Men om den här boken har ett
enskilt övergripande syfte, så är det att ge ett tydligt svar på tanklös fruk-
tan. Genom den ökande integrationen av den globala ekonomin ställs
världens medborgare inför ett djupgående val: att ansluta sig till en
världsbild som ser fördelarna med öppna marknader och öppna samhäl-
len då det gäller att rycka upp människor ur fattigdom och upp på kom-
petensstegen till bättre, meningsfullare liv och samtidigt vara medvetna
om grundläggande rättvisefrågor; eller att förkasta den världsbilden och
välja nativism, tribalism, populism – faktiskt alla de -ismer som samhäl-
len tar sin tillflykt till när deras identiteter är under belägring och de inte
förmår urskilja bättre alternativ. Enorma hinder möter oss under årtion-
dena som följer, och om vi kan övervinna dem beror på oss själva.
Utbildning är en central aspekt av lösningen på nästan varje dilemma
framför oss, och det ämnet återvänder jag till i slutet av boken. I det sista
kapitlet drar jag slutsatsen att det, trots människornas många brister, inte
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är en tillfällighet att vi hela tiden håller ut och gör framsteg trots alla
motgångar. Det ligger i vår natur. Genom årtiondena har jag därför lärt
mig att vara djupt optimistisk om vår framtid.
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