Repliker och kommentarer

ULF JAKOBSSON

Internationaliseringen och de svenska
ekonomerna
I sin anmälan i ED nr 2.1997 av boken
Ekonomerna i debatten – gör de någon
nytta? har Bo Rothstein genom lösryckta
citat givit en helt felaktig bild av en huvudtes i mitt bidrag i denna bok. Rothstein
hävdar att jag gjort mig skyldig till ett lågvattenmärke i självförsvar genom att först
hävda att ’’föreställningen om ekonomernas stora inflytande delvis är en synvilla’’
för att några sidor senare hävda att ekonomernas inflytande i själva verket är stort.
Utan att gå in på Rothsteins synpunkter i
övrigt måste det påpekas att han utelämnar
min huvudtes i detta sammanhang. Den är
att de stora förändringar i marknadsekonomisk riktning som skett under senare år i
huvudsak är en del av en internationell förändring och att svenska ekonomer inte haft
något avgörande inflytande på denna utveckling även om den i och för sig gått
ekonomernas väg. Denna tankegång sammanfattas i avslutningen av mitt bidrag i
boken på följande sätt:
’’1980-talets trendbrott var i hög grad
en del av en internationell utveckling. De
svenska ekonomernas roll i denna utveckling var sannolikt väsentligt mindre än vad
både de själva och många av deras vedersakare velat göra gällande. Däremot har
trendbrottet och internationaliseringen inneburit att ett marknadsekonomiskt synsätt på ett helt annat sätt än tidigare kommit in i den offentliga debatten. Därmed
har ekonomerna också fått ett större ge-

ULF JAKOBSSON är chef för
Industriens Utredningsinstitut och
adjungerad professor i
nationalekonomi vid Umeå universitet.

252 Ekonomisk Debatt 1997, årg 25, nr 4

nomslag i debatten än tidigare vilket naturligt nog har skapat motreaktioner från
många håll. Misstron mot ekonomer har
på många håll vuxit.’’
Det som står här kan vara rätt eller fel.
Men det är förhoppningsvis mera begripligt än Rothsteins, som det synes, medvetna förvrängning av mitt budskap.

Kommentar:
Av princip tillåter inte Ekonomisk Debatt
några genmälen på bokrecensioner. I detta
speciella fall gjorde emellertid redaktionen den bedömningen, att ett genmäle var
befogat.
M Persson & C-H Siven

