
Professorn varnar för
bostads- och aktieras
Den historiska minusräntan skulle driva inflationen
uppåt och få den ekonomiska hjulen att snurra
snabbare. Men de stigande tillgångspriserna kan
enligt professor emeritus Lars Jonung få förödande
konsekvenser.
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Låg ränta innebär ett billigare pris på krediter vilket ökar efterfrågan som
sedan speglas i tillgångspriserna. Det innebär alltså att tillgångar som
fastigheter och aktier stiger i pris.

Sedan den historiska minusräntan infördes har det varit särskilt tydligt
gällande bostadspriserna. Men professor emeritus Lars Jonung menar att
tillgångspriserna måste analyseras i ett längre perspektiv, och att
kreditexpansionen har pågått sedan 90-talskrisen.

”I ett 20-årsperspektiv har vi en utveckling på både bostadsmarknaden och
aktiemarknaden som är unik i ett historiskt perspektiv, det är en ohållbar
situation och förr eller senare kommer en korrigering.”

Lars Jonung var inte förberedd när Stefan Ingves i februari lämnade det
historiska räntebeskedet.

”Jag var förvånad. Ingves var central under räddningen av bankväsendet
efter 90-talskrisen och är en person med lång erfarenhet av bankkriser. Jag
hade inte väntat mig att han skulle gå så långt som att införa en negativ ränta
och därmed öka risken för en ny kris”, säger Lars Jonung.

Han har redan från början varit kritisk till minusräntan, och påminner om att
de stigande tillgångspriserna förr eller senare spricker. Att Sverige kom
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lindrigt undan när finansvärlden sattes i brand 2008 kan ha påverkat vår
inställning.

”Sedan 90-talskrisen har vi i Sverige haft en så positiv utveckling att vi har
glömt bort riskerna.”

Mönstret följer den klassiska grafen över en finanskris anatomi. En närmast
manisk fas med stigande tillgångspriser som sedan spricker och ger fallande
tillgångspriser. Men huruvida det är en bubbla vi ser är experterna oense om.

Riksbanken har själva landat i slutsatsen att det inte finns en svensk
bostadsbubbla, utan att prisökningarna är en naturlig följd av lågt byggande,
en växande befolkning med ökade inkomster och låga räntor.

”Innan bubblan spricker, eller mer precist korrigering i prisbildningen
kommer, finns alltid en massa förklaringar till att läget är normalt och
ingenting att oroa sig för. Men det är fel, den här utvecklingen är så
annorlunda – inte minst jämfört med vår omvärld”, säger Lars Jonung.

Han menar också att det är märkligt att inhemska fastighetsbolag går mycket
bättre på Stockholmsbörsen än traditionella industriföretag som Volvo, ABB
och Sandvik.

”Det innebär en relativ prisförskjutning som är mycket tveksam. Det är inte
de inhemska fastighetsbolagen som är vår industriella framtid.”

Lars Jonung menar att minusräntan visserligen har fått upp inflationen lite
men att den skapar större problem än den löser. I stället anser han att räntan
skulle ha varit fortsatt positiv och att man skulle ha infört ett toleransband på
plus-minus 2 procent.

”Då hade räntan kunnat ligga i spannet 0-4 procent utan att riksbanken skulle
ha fått en massa kritik från ekonomer och journalister. Det är en kritik som
bygger på en fullständigt överdriven tro att Riksbanken ska kunna detaljstyra
svensk inflation mot tvåprocentsmålet i en globaliserad värld”, säger Lars
Jonung.

Sänk boendekostnaden: Jämför bolån här (extern tjänst)
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Att bubblan slutligen spricker är Lars Jonung säker på. Frågan är bara hur
stort fallet blir och vad som utlöser det.

”Det går inte att säga i dag, men det kan till exempel vara om Donald Trump
vinner valet, en kinesisk fastighetsbubbla som spricker, kraftiga
skattehöjningar eller att ett krig bryter ut. En oväntad störning som får
räntorna att rusa i höjden eller de disponibla inkomsterna att falla fungerar
historiskt sett som en "trigger" för en kris.”
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Brexitbråk slår hårt mot
brittiska forskare: ”Då fick
jag panik”
Storbritanniens bråk med EU har gjort att hundratals
brittiska forskare har blivit av med finansieringen till
sina forskningsprojekt. Akademiker och experter
varnar nu för att de brittiska toppuniversiteten
skamfilas och att Europas konkurrenskraft gentemot
USA och Kina skadas.
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