Max Oker-Blom

är ekon.dr. och docent.

Jättebolagens globala dominans
I sin avslöjande och välformulerade bok
Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä beskriver
journalisterna Juha-Pekka Raeste, Helsingin Sanomat, och Hannu Sokala, Yle,
femtio företag, som på ett eller annat
sätt påverkar oss och vår tid. Det handlar
bland annat om hur dessa företag med
sin verksamhet förorenar miljön genom
lagstridigheter, till exempel penningtvätt,
skattefusk och räntemanipulation, och hur
de inverkar på finansmarknadernas funktion, nonchalerar arbetslagstiftning, kringgår konsumenternas integritetsskydd och
påverkar politikerna. Vid sidan av dessa
mikroberättelser innehåller inledningen
och de två avslutande kapitlen också mer
övergripande reflektioner under rubrikerna
”Världen på Kinas väg” och ”Vem bestämmer här?”, i vilka avsnitt teknologijättarnas,
både de amerikanska och de kinesiska,
oroväckande dominans kommenteras. Det
kinesiska kommunistpartiets inflytande
över de senare är alarmerande.

I en podcast arrangerad av Otava, i
vilken författarna kommenterar boken, framgår att valet av företag inte bygger på någon särskild systematik utan dessa har valts, åtminstone delvis, utgående från Raestes och
Sokalas egna preferenser. Bokens förtjänst ligger med andra ord inte i systematiken, utan i att de erfarna ekonomijournalisterna är både kunniga
och belästa rörande de beskrivna bolagen, allt från den norska oljefonden, nummer 40 på listan, till Huawei, nummer 26, Microsoft 14, Apple,
11, Alibaba, 9 Facebook, 5, Amazon,
4, Tencent, 2 och Google, som det
”farligaste” företaget. Bankerna och
finansbolagen upptar vid sidan av
teknologijättarna en framträdande
plats. Inga finska företag har fått
plats på listan.
Raeste har skrivit 17 av företagsanalyserna och Sokala 23. Inledningen och de tio första korta bolagskommentarerna har de skrivit tillsammans och de två sista kapitlen är
skrivna av Sokala. Samarbetet mellan de forna klass- och arbetskamraterna har uppenbarligen förflutit friktionsfritt.
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Världens ”farligaste” bolag. Google har en marknadsandel på långt över 90 procent bland sökbolagen.

Teknologiföretagen har uppnått
enorm storlek
Vid sidan av de medryckande företagshistorierna är det framför allt fyra omständigheter som
man fäster sig vid. För det första handlar det om
teknologiföretagens oerhört snabba tillväxt under de senaste tio åren och den enorma storlek
de uppnått. Det handlar inte bara om att Facebook i dagsläget omfattar mer än två miljarder
användare, nästan en tredjedel av jordens befolkning, eller om att Google har en marknadsandel på långt över 90 procent bland sökbolagen, utan också om det inflytande dessa bolag
har över oss vanliga användare och våra politiska beslutsfattare. Den fråga vi naturligtvis bör
ställa oss är hur långt vi är villiga att dela med
oss av våra uppgifter och emotioner i bekvämlighetens namn.
Politikerna borde i sin tur i snabb takt vässa
de konkurrensrättsliga instrumenten. Det verkar som om man i viss mån vaknat i USA och
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EU-kommissionen har nyligen avlåtit ett förslag
till lagstiftning (The Data Markets Act), som uttryckligen berör nätportaler i så kallad grindvaktsställning, ”gate keeper, portin vartija”. Ett
förslag, som Raeste, som är jurist till sin grundutbildning, pläderar för i podden är att man inom konkurrenslagstiftningen skulle kasta om
bevisbördan, det vill säga att företagen själva borde bevisa att de inte innehar en dominerande ställning, som de missbrukat. Intressant, men inte alldeles enkelt att genomföra mot
bakgrund av principen att man betraktas som
oskyldig tills motsatsen bevisats.

Staterna behöver
vassare instrument
Konkurrensmyndigheterna, särskilt i USA, har
inte heller varit speciellt villiga att förhindra jättarnas företagsuppköp. Den ena konkurrenten
efter den andra har köpts upp. Raeste och Sokala
presenterar förteckningar över uppköpen och

prisen för dem. Den enda som verkar att kunna
stoppa, åtminstone de kinesiska teknologibolagens framfart, är kommunistpartiet, vilket som
sagt är både tanke- och oroväckande.
Det som också inger bekymmer är att det
bland vissa amerikanska politiker råder uppfattningen att man inte kan vidta åtgärder mot de
amerikanska teknologijättarna, eftersom de utgör en motvikt till de kinesiska motsvarigheterna.
För det andra handlar det i hög grad om resonemanget att vissa företag, såsom bankerna,
vuxit sig så stora att man inte kan låta dem gå
i konkurs. Talesättet ”too big to fail” är säkert
känt för de flesta. Staten har i många fall stött
företagen på olika sätt för att undvika marknadsstörningar. Men i och med detta bidrar staten i
själva verket till snedvridningar och minskande
konkurrens. Till råga på allt är det skattebetalarnas pengar vi talar om. I kombination med liberal skattelagstiftning för företagen är det lätt att
inse att tiden är mogen för att ge staten något
vassare instrument för att ingripa. Det är ingen
absolut sanning eller naturlag att företagen måste bli större hela tiden.
En ytterligare aspekt, som det finns skäl att
reglera är bankirernas friktionsfria övergång till
poster inom administrationen. Särskilt Goldman
Sachs tycks ha gjort det politiska inflytandet till
sitt varumärke.

Ekonomin är allas vår angelägenhet
För det tredje är det uppenbart att företag som
till exempel Amazon med sina låga löner till lagerarbetarna bidrar till att cementera ojämlikhet i samhället. En utmärkt beskrivning av detta är Jessica Bruders The Nomadland, som utkom för några år sedan och beskriver de amerikanska säsongarbetarnas krassa livsvillkor. Som
konsumenter borde vi vara mer kritiska mot näthandelns låga priser. Och detta leder oss till den
fjärde iakttagelsen, nämligen bokens avslutande ord.
Det är lätt att hålla med Raeste och Sokala
i det här avseendet. Vi bör ständigt skaffa oss
större insikt i hur ekonomin och företagen fungerar. Det ger oss också möjlighet att betrakta skeendena runt oss med kritiska ögon, och också
att ta del av boken ”Världens 50 farligaste före-

”Hur världen utformar sig härifrån
framöver, kan man inte lämna i händerna på de amerikanska federala politikerna – och missbruk av dominerande marknadsställning gäller inte enbart amerikanska it-jättar. Ekonomins
värld är allas vår angelägenhet. Vi bör
följa företagen noggrannare än förr
och komma ihåg att det inte är värt
att förhålla sig naivt till dem. De
verkar för sitt eget bästa.”
(översatt från finskan)

tag” med behållning, men samtidigt med en insikt om att allt inte är sagt om de uppräknade
bolagen. Till exempel miljöaspekterna kunde ha
fått en mer framträdande roll. Källorna för de
olika företagsredogörelserna och det utmärkta
alfabetiska registret är likväl till stor hjälp. Jag
ser fram emot nya uppdaterade upplagor i vilka en tydligare systematik getts större utrymme,
såsom en gruppering enligt företagens riskbeteende. Författarnas oro över jätteföretagens dominerande roll såväl ekonomiskt som politiskt
är likväl tydlig.
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