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Greklandskrisen har många bott-
nar och de speglar olika aspekter av ett 
stort misslyckande. Inte nog med att med-
lemsländer tillåtits avvika 
från uppsatta regler, man 
har till och med sett mellan 
fingrarna med Greklands 
och andra länders välkända 
”dubbla bokföring”. Sät-
tet som krisen hanteras 
och kommuniceras på blot-
tar också en förskräckande 
okunskap om den moderna 
finansmarknadens egen-
skaper. Det ena uttalandet 
efter det andra, från ledan-
de politiker i Europa, spär 
snarare på oron i markna-
den istället för, som avsik-
ten säkert var, att lugna.

Trichet var i hög grad 
medskyldig till att världens 
aktiemarknader fick panik 
för någon vecka sedan. 
Han kunde inför journalister inte vara mer 
tydlig när han sade ”Nej nej nej”  till att 
köpa statsobligationer. Hans inställning 
ter sig kanske inte så märklig men det som 
är anmärkningsvärt är att han inte förstod 
konsekvenserna av ett sådant offentligt ut-
talande.  Efter att katastrofen var ett fak-
tum, tvingades han tre dagar senare göra 
en ”kovändning” och istället säga ”ja, ja, 
ja”. Alla marknadsaktörer förstår nu att 
ECB inte är politiskt oberoende.

I Grekland lät landets ledning folket veta 
att skulden till landets ekonomiska kris inte 
var politikerna, utan i stället fick de ameri-

kanska investmentbankerna se sig bli kläd-
da i syndabockens ulliga päls. Att skylla på 
finansmarknaden är lika konstruktivt som 

att skylla på termometern 
när man har feber.

Merkel införde på ett pa-
nikartat sätt och utan övriga 
medlemsländers godkän-
nande förbud mot naken-
blankning. Även om det kan 
finnas argument för en ökad 
reglering runt blankning 
borde det vara uppenbart 
för alla parter, att en inter-
nationell marknad måste ha 
internationella regler. Det 
torde vara högst osannolikt 
att regleringar i ett ensamt 
land skulle kunna få avsedd 
effekt då kapital faktiskt 
ännu får röra sig fritt. Vad 
blir nästa infall från pres-
sade politiker? 

 Vi får hoppas att det 
inte ligger någon substans bakom uttalan-
det från EU taleskvinnan Chantal Hughes 
“The free movement of capital can, as all 
other freedoms, be restricted by member 
states if it’s justified in light of the general 
interest,” 

Hur ska ett sådant uttalande tolkas? 
Menar hon att vi står inför en period där vi 
när som helst kan vänta oss begränsningar i 
valutahandeln. Bara tanken kommer få in-
vesterare att hissa ”pestflaggan” för euron. 
Ingen centralbank skulle vilja ha Euron i 
sina valutareserver. Historien är dessvärre 
fylld av exempel på hur politiker försökt 

att reglera bort symptom istället för att ta 
itu med de underliggande orskerna. Redan 
Alexis de Tocqueville observerade att ”det 
farligaste ögonblicket för en dålig regering 
är vanligtvis just när de ska lansera refor-
mer”.

Glädjande nog verkar vår egen finans-
minister Anders Borg ha insett vikten av 
internationell samverkan och säger sig 
inte se några möjligheter till införande av 
en omsättningsskatt så vida inte de stora 
länderna gemensamt kommer överens om 
det. 

Hastigt påkomna och mindre väl ge-
nomtänkta regleringar från enskilda med-
lemsländer löser inte grundproblemet med 
länders misskötta ekonomier. Tvärtom 
spär det på osäkerheten kring hela Euro-
samarbetet. Det enda motmedlet som finns 
mot finansmarknadens oro och spekulation 
är en stabil ekonomi byggd på en helt an-
nan långsiktighet än den vi hittills sett. 
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Europakrisen är en politisk kris
Det är inte i första hand en finansiell kris som vi nu ser i 
Europa, det är en politisk kris och ett underkännande till 
hur Euro-samarbetet i praktiken har hanterats.
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valtare och mäklare, bland annat på 
Catella. Han har även arbetat som sak-
kunnig på UD. Johan har genom sitt 
arbete på Catella, och framför allt i sin 
nuvarande roll på Strand kapitalförvalt-
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HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hos oss är goda råd inte dyra.
Corporate Finance hos Avanza Bank.

Varje dag gör våra kunder cirka 35 000 aktieaffärer. Det gör oss till den största aktören 
på Stockholmsbörsen och First North mätt i antal avslut. Det gör också att vi kan 
erbjuda en svårslagen placeringskapacitet för ägarspridning och handel till fördel för 
dig som företagskund. Vi erbjuder även rådgivning i samband med börsintroduktioner, 
kapitalanskaffningar, ägar- och kapitalstrukturfrågor samt strategisk utveckling.  Vårt 
emissionsinstitut hanterar samtliga typer av företagshändelser i Euroclear (f.d. VPC).
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