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Paul Tucker var nyligen på Sverigebesök för att träffa de som leder översynen av den svenska riksbankslagen.
Foto: Malin Hoelstad

Harvardforskare om minusräntans
gräns: ”Vore som Alice i underlandet”
Riksbanken och andra centralbanker bör akta sig för att sänka räntan
för mycket vid en kris. Varningen kommer från en av Storbritanniens
främsta ekonomer. ”Till slut skulle folk säga vad i helvete är det som
händer”, säger Paul Tucker till SvD.
Johan Carlström
johan.carlstrom@svd.se

Nästa vecka får vi veta om Riks
banken påbörjar sin resa från
m inusränta till mer normala

räntor.
Möjligheten att justera räntan
men också att genomföra stöd
köp av värdepapper och stötta
banker vid en kris ger Riks
banken mycket makt – trots att
bankens sex beslutsfattare inte är
direkt valda av folket.
I sin bok ”Unelected Power”
skriver Paul Tucker om just det.
Tucker tippades att ta över
tronen som högsta chef på den
brittiska centralbanken, Bank of
England. Men ödet ville annor
lunda. I stället styrde han kosan
mot Harvard universitet i USA
där han har arbetat som forskare
de senaste fem åren.
Paul Tucker menar att politi

kerna måste vara försiktiga med
att ge centralbankerna för myck
et makt. Han likställer central
bankernas oberoende från folk
valda politiker med militärens
och rättssystemets som har fun
nits mycket längre.
– Vi måste ge centralbankerna
tydliga mål så att när de gör något
kan folket säga att det var upp
draget som parlamentet gav dem
snarare än – herregud – de fattar
de riktigt stora besluten som val
da politiker borde fatta, säger
Paul Tucker.
Ett tydligt exempel kommer
från den Europeiska centralban
kens agerande.
– Banken har lånat ut stora
summor pengar till olika euro
peiska länder för att hjälpa dem
under finanskrisen. Det är van
ligtvis de folkvaldas uppgift,
säger han och fortsätter,
– Från ett demokratiskt per

spektiv har ECB alltför mycket
makt, men det är svårt att se vad
man kan göra åt det utan att för
djupa den Europeiska unionen.
Paul Tucker besökte nyligen
Sverige på inbjudan från riks
banksutredningen. Utredningen,
som leds av Mats Dillén, ska läm
na förslag på hur riskbankslagen
bör ändras. En del kritiker me
nar att också Riksbankens be
slutsfattare har för mycket makt.
Förutom att höja och sänka
räntan, kan bankens sex besluts
fattare kräva att staten lånar
pengar för att öka bankens så
kallade valutareserv – tillgångar
i utländska valuta som kan an
vändas i en kris, men som kostar
svenska skattebetalare hundra
tals miljoner kronor om året i
ränta.
Riksbanken kan också – utan
politikernas godkännande – för

stärka eller försvaga kronan
genom att köpa eller sälja kronor
på valutamarknaden, och även
fatta beslut om vilka banker de
ska låna ut pengar till vid en kris.
Riksbanken har nyligen före
slagit att den ska få tillgång till
uppgifter om hushållens för
mögenheter, och kan dessutom
låna ut pengar till krisande län
der – allt utan att fråga riksdagen
om lov.
Paul Tucker har ingen åsikt om
huruvida Riksbanken har för
mycket makt, men menar att ett
exempel på bankens makt är att
den – till skillnad från många
andra centralbanker som Bank of
England – bestämmer vilket
inflationsmål den ska förhålla sig
till, och hur högt eller lågt målet
ska vara.
Han betonar samtidigt vikten
av att centralbanker till hög grad
är oberoende från folkvalda poli
tiker. Annars riskerar regeringar
att falla för frestelsen att sänka
räntan för att kortsiktigt ge eko
nomin en extra skjuts även när
det är dåligt för ekonomin på lite
längre sikt.
Allt handlar, enligt Paul Tucker,

om att hitta rätt balans. Ibland
kan det vara bra att central
banker är oberoende. Paul Tucker
pekar på det politiska läget
i Sverige.
– Vad händer om en ekonomisk
nödsituation sammanfaller med
politisk skleros i parlamentet?
Då är det bra att centralbanken
kan fatta vissa beslut utan ett
godkännande från parlamentet,
säger Paul Tucker.
Riksbanken har fått kritik för
att den harsänkt räntan för myck
et. Paul Tucker förstår beslutet,
men varnar samtidigt Riksban
ken och andra centralbanker för
att ta i för mycket utan att beslu
tet är demokratiskt förankrat.
– Föreställ dig att Riksbanken
sänker räntan ännu mer så att
hushållen måste betala för att
sätta in pengar på banken. Det är
en Alice i underlandet-värld som
är väldigt svår att förstå, säger
Paul Tucker, och fortsätter:
– Jag skulle vara nervös för att
sänka räntan till för långt under
noll utan starkt politiskt stöd.
Till slut skulle folk säga ”vad
i helvete är det som händer?” ª
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”Risk att det inte blir
någon räntehöjning alls”
Nu flaggar en av Riksbankens
tidigare toppchefer, Christina
Nyman, för att en räntehöjning kan dröja till våren
– om den ens blir av. Med en
knapp vecka till räntebeskedet är experterna oense om
vad beskedet blir. Av sex tillfrågade tror tre på en höjning
och tre på oförändrad ränta.

Johan Carlström
johan.carlstrom@svd.se

Nästa vecka fattar Riksbanken
beslut om räntan. Riksbanken
har sedan september flaggat för
att höjningen sannolikt kommer
i december eller februari, men
den senaste tiden har bankens
viktigast parameter – inflationen
– visat sig vara svagare än väntat.
Enligt siffror som släpptes på
onsdagen visade sig inflationen
vara flera tiondelar lägre än
R iksbankens prognos. Rensat

för v
 olatila energipriser ökade
inflationen bara med 1,4 procent
– betydligt under Riksbankens
inflationsmål på 2 procent.
Christina Nyman är sedan ett år
tillbaka prognoschef på Handelsbanken, men var dessförinnan
näst högsta chef på Riksbankens
avdelning för penningpolitik.
Hon har länge trott att Riksbanken väntar tills februari med att
höja räntan. Onsdagens inflationssiffra bekräftar den bilden.
– Det måste ha varit en ganska
stor besvikelse. Den underliggande inflationen var tre tiondelar
läge än väntat. Vi är alltså tillbaka
på de här låga siffrorna som vi
har haft de senaste två åren, säger Christina Nyman.
Christina Nyman, som också
jobbat som prognoschef på Riksbanken, menar att Rikbanken
kommer att behöva sänka sina
prognoser för hur mycket världsekonomin kommer att växa nästa
år. Det är dåliga nyheter för Riksbanken eftersom lägre tillväxt

normalt leder till lägre inflation.
Tillväxtutsikterna i omvärlden
har försämrats sedan Riksbankens senaste räntemöte i oktober.
Dessutom krympte svensk ekonomi överraskande i det tredje
kvartalet på grund av lägre
bostadsbyggande och privatkonsumtion.
– Riksbanken kommer nog att
få revidera ned sin prognos lite
grann för Sverige och omvärlden.
Det är inte avgörande för vad de
kommer göra med räntan, men
det finns en ökad osäkerhet om
var vi befinner oss i konjunkturen. Det funderar ju alla på, s äger
Christina Nyman.
Hon ser ökade risker i världsekonomin, som till exempel effekterna av USA:s handelskrig
mot Kina och andra länder.
– Vi är alla oroliga för den globala konjunkturutvecklingen och
det är uppenbart att handelskriget är en sådan risk – att man börjar se att det kanske får en större
effekt än vad vi trodde. Vi ser en
avmattning av ekonomin i Kina,
säger Christina Nyman.
SvD har kontaktat chefekonomerna på sex av Sveriges största
banker. Av dem tror tre på en
höjning i december och tre att
Riksbanken väntar tills februari.
En av dem som tror på en höjning i december är Anna Breman, chefekonom på Swedank.

Christina Nyman, prognoschef
på Handelsbanken. Foto: Bertil
Ericson/TT (Arkivbild)
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Hon pekar på att svensk ekonomi
fortfarande går ganska starkt.
– Både industri- och tjänsteproduktionen gick ju mycket starkare än väntat enligt de senaste
siffrorna och arbetsmarknaden
fortsätter att vara stark, säger
Anna Breman.
I onsdags släpptes siffror som
visar att arbetslösheten i Sverige
minskade till drygt sex procent i
november, samtidigt som antalet
svenskar som jobbar fortsatte att
öka. Dessutom fortsatte förväntningarna bland inköpschefer, arbetsmarknadens parter och penningmarknaden på framtida inflation att ligga över Riksbankens
inflationsmål. De så kallade inflationsförväntningarna är viktiga
för Riksbankens räntebeslut.
– Det är väldigt skakigt i omvärlden men helhetsintrycket är
ändå att ekonomin som helhet
fortsätter att gå bra, säger Anna
Breman.
Christina N
 yman håller med,
men tror ändå inte att Riks
banken höjer nästa vecka. Den
kanske inte ens höjer i februari,
menar hon.
– Vårt huvudscenario är att det
kommer en räntehöjning i februari, men det finns en risk, som
absolut inte är obefintlig, att det
inte blir någon höjning, säger
Christina Nyman. ª

Inrikesflyg på Bromma Stockholm Airport. Foto: TT

Färre resenärer flög inrikes
Färre personer tog inrikesflyg till eller från Swedavias
flygplatser under november jämfört med samma månad
förra året, visar företagets senaste passagerarstatistik.
Antalet utrikesresenärer var samtidigt i stort sätt oförändrat.
Det statliga företaget Swedavia äger och driver tio av
landets största flygplatser. På Arlanda flygplats utanför
Stockholm minskade passagerarantalet med en procent
medan resandet på Landvetter flygplats utanför Göteborg var oförändrat. Totalt använde 3,2 miljoner passagerare någon av flygplatserna, vilket innebär en total
minskning på knappt två procent jämfört med november
förra året. 
TT

13,5

procent motsvarande 1 100 miljarder kronor
ökade taxeringsvärdet på det
samlade skattepliktiga fastighetsbeståndet
mellan 2017 och
2018. 
TT

Saab får order från Kina
Försvarskoncernen Saab får en order från den kinesiska
säkerhetsadministrationen, enligt ett pressmeddelande.
Ordern som gäller Saabs VTMIS-system handlar om att
byta ut merparten av befintliga radar- och kommunikationssystem, två trafikcenter och leverans av ett nytt
övervakningscenter i världens största containerhamn
i Shanghai.
Det nuvarande systemet installerades av Saab 2005.
Nu ska säkerheten och effektiviteten för fartyg och transporter i hamnen ökas, står det i pressmeddelandet.  TT

Anders Borg: Höj inte räntan Riksbanken
Den tidigare finansministern
Anders Borg tar till sociala
medier och sågar Riksbankens
plan på att höja räntan. ”Riksbanken har ingen anledning
till att höja reporäntan när
inflationen redan saktat ned”,
skriver Borg på sitt Linkedinkonto.

joel.arvidsson@svd.se

Uttalandet kommer inför Riksbankens räntebesked som kommer i nästa vecka.
Överskattade BNP-siffror och
inflationstryck, tillsammans med
en turbulent börs menar Borg är
anledning nog till att hålla räntan
nere.
”Även om tillväxten värderas
upp senare så är det de redan
redovisade siffrorna som utgör
prognosen.”

”Det är svårt att se hur Riksbanken kan höja reporäntan i dagens
klimat”, skrev den före detta
finansministern Anders Borg på
sitt Linkedin-konto i går.

Borg menar att också att tillväxten i eurozonen mattats av, och
de politiska problemen i Italien
såväl som Frankrike lär dämpa
tillväxten ytterligare.

Joel Arvidsson

”För Sverige är det också viktigt
att brexit minskar efterfrågan
i Storbritannien, en väldigt viktig
marknad. Under de senaste
veckorna har vi dessutom sett ett
sjunkande oljepris. Utan nästan
ingen prispress i den inhemska
ekonomin är det svårt att se inflationsriskerna öka”, skriver Borg
och fortsätter.
”Riksbanken har ingen tydlig
anledning att höja reporäntan
när inflationen redan saktar ned.
Att höja reporäntan när riskerna
för en global lågkonjunktur har
ökat vore inte klokt.”
SvD har förgäves sökt Anders
Borg för en intervju. ª

41 procent av hushållen tror att bostadspriserna kommer
att stiga det kommande året. Foto: Tomas Oneborg

Tvivel på stigande bopriser
Allt färre tror att bostadspriserna fortsätter att stiga.
Storbankens SEB:s månatliga boprisindikator sjunker för
tredje månaden i rad. Under december sjönk indikatorn
tre enheter till 10, enligt ett pressmeddelande.
Förväntningarna på stigande priser har vänt ner i alla
regioner förutom Svealand, med undantag för Stockholm där tron på stigande priser nu är lägst jämfört med
övriga delar av landet.
Totalt sett svarar 41 procent av hushållen att de tror att
bostadspriserna kommer att stiga det kommande året,
en minskning med tre procentenheter från förra månaden. 
TT

