
Året 2008 började med att Riksbankschefen varna sådär lite lagom i det dolda 

Turbulensen på den internationella finansmarknaden har fått tillväxten i efterfrågan, 
produktion och sysselsättning här hemma att bromsa mer än Riksbanken räknat med. Det 
skrev riksbankschefen Stefan Ingves på Dagens Nyheters debattsida. 
Turbulensen på den internationella finansmarknaden har fått tillväxten i efterfrågan, 
produktion och sysselsättning här hemma att bromsa mer än Riksbanken räknat med. 
 
Detta tillsammans med tecknen på en konjunkturavmattning och det tilltagande kostnads- och 
inflationstrycket skapar en osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren, 
skriver riksbankschefen Stefan Ingves på Dagens Nyheters debattsida. 
 
En del av dessa problem talar för att Riksbanken kan behöva höja räntan ytterligare framöver, 
medan andra talar för att räntan lämnas oförändrad eller till och med sänks, skriver han men 
konstaterar att alla ekonomiska problem inte kan lösas med ränteändringar. 
 
Ingves tror mer på långsiktigt agerande än på att räntorna justeras så fort det kommer ny 
information om den ekonomiska utvecklingen. 
Ett skäl till att inflationen ökar är priserna på olja, el och livsmedel. Prisökningarna på olja 
och el är tillfälliga, tror Ingves, men risken finns att livsmedelspriserna fortsätter att stiga. 
En annat inhemsk orsak är att företagens kostnader blir tyngre på grund av höjda löner och 
svag produktivitetsutveckling.. 
Att tillväxten troligen dämpas och räntorna stiger samtidigt som vi inte kan se följderna av 
den internationella turbulensen kan låta som ett dystert budskap, skriver Ingves. 
Men faktum är att Sveriges förutsättningar att klara en nedgång i världskonjunkturen och den 
svenska ekonomin är bättre än på länge, slutar han. 

Toni kommentar: 
Är det inte ett lustigt sammanträffande att riksbankschefen som förste debattör varnar 
för den finansiella utvecklingen? Det är politik i den högre skolan, regeringen gav i sitt 
nyårstal en ljus bild för framtiden, Carl Bildt överträffade med att slå till med att den 
svenska ekonomin står på solid grund och inga mörka moln finns på himmelen och att 
Sverige är bäst i EU. (Dags att huka sig?) 
Jag lusläste den svenska pressen genom min sökmotor – inte en enda ledare kommentar, 
inte en ekonom som annars alltid har något att tillföra ett och annat som skrev några 
varningens ord. 
Totala tystnaden hade brutit ut, om det beror på alla jul helgdagar vet jag naturligtvis 
inte. 
Därför är det än mer anmärkningsvärt att riksbankschefen våga hänga ut sig så långt 
som han gör som första debattör på nyåret 2008 som i sak är raka motsatsen vad 
regeringen ger sken av. 
Lånefesten fortsätter vilket är en annan rubrik i detta Nyhetsbrev som istället visar med 
siffror att den svenska solida ekonomin baseras på privathushållens lån för egen 
konsumtion och för bostäder. Fastighetsbolagen är åter högt belånade varför man börja 
leva farligt nära en tvångslikvidation ifall ränta stiger och det utesluter inte 
riksbankschefen vilket är samma sak som att den kommer. 
För den med kort minne borde därför läsa året 2007 sista Nyhetsbrev nr 38 av den 28 
december 2007 http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=922&show=922  
Ibland kommer sanningen fortare än någon kan ana. 



Ett gott råd är för alla som vill investera – var försiktig – öka upp likviditeten och lös av 
lånen så mycket du orka – chansen till överlevnad är då långt större när bankerna kör 
det vanliga trixet att säga upp lånen för att skriva av förlusterna så att det ser bra ut i 
böckerna.  
Bankerna skapar obalans och utsätter folk för onödiga förluster! 
Alternativet att bankerna ligger kvar med lånen överavskriver sina fordringar och 
avvakta en ny uppgång, då är lånen i bankernas böcker nedskrivna till noll och 
inkomsterna från alla ”dåliga” lån blir rena vinsten, den varianten finns inte i 
kritstrecksrandiga 20 åringar med ”50 års erfarenhet” till civilekonomer som har en sån 
taskig utbildning att dom inte får ett enda jobb utomlands eftersom den svenska 
civilekonom betyget inte accepteras söder om Malmö.  
Att vara del av ett ekonomiskt pyramidspel behöver man inte vara civilekonom och på 
detta stadium befinner sig svenska banker, smällen kommer och den blir redlig! 
Du kan lindra den för egen del genom att arbeta hårt med att minska lånebilden i ditt 
företag. 


