
"Sorry svenskar, alla era pengar är borta." 

Han greps av säkerhetstjänsten och sattes i isoleringscell efter att ha varnat för lettisk 

bankkrasch. Nu trotsar han myndigheterna i en ny skrämmande profetia. "Jag har dåliga 

nyheter för Sverige", skriver ekonomen Dmitrijs Smirnovs på Expressens debattsida. 

Det är rubriken till Dmitrijs Smirnovs debattartikel på Sidan 4, där han hävdar att det bara är 

frågan om tid innan Lettlands valuta släpps fri. 

Dmitrijs Smirnovs berättar att han förutsåg den ekonomiska krisen i Lettland redan vid en 

konferens 2005. Den enorma lettiska tillväxten bar alla spår av en klassisk överhettning, 

menade han, men fick genast mothugg av ekonomer som tyckte han var galen. Enligt dessa 

skulle Lettland inom några år ha nått samma välstånd som i Västeuropa. 

År 2008 insåg Dmitrijs Smirnovs att Lettlands ekonomi stod på randen till kollaps. Hans råd i 

lettisk lokalpress i september löd: "Ha inga pengar på banken och ha inga lettiska lat." Risken 

var stor för bankkonkurser, spådde Smirnovs utan att få gehör. 

Ett par veckor senare kraschade en av Lettlands största banker, Parex. Ytterligare någon tid 

senare greps Dmitrijs Smirnovs enligt egen utsago av säkerhetstjänsten nära sitt hem. Han 

anklagades för att medvetet ha försökt största landets finansiella system. 

Efter att ha suttit i isoleringscell i två dygn släpptes han. Hela historien är enligt Smirnovs ett 

tecken på att Lettlands regering och centralbank tappat kontrollen. 

"De vet inte vilka marknadsinstrument de ska använda för att stabilisera situationen. Istället 

använder de diktatoriska instrument för att komma åt dem som varnar för problemen", skriver 

han i Expressen. 

Men Dmitrijs Smirnovs låter sig inte tystas. Han konstaterar att bubblan spruckit och säger sig 

ha dåliga nyheter för alla svenskar: 

- Alla pengar som svenska banker investerat i Lettland kommer att förloras. 

- Allt har bränts på importvaror eller spekulation. 

- Inte en krona har investerats i industrin eller jordbruket. 

Dmitrijs Smirnovs jämför landets låneberoende med ett drogmissbruk, där Lettlands regering 

bara tycks vara ute efter en "quick fix". Ekonomen spår att det bara är en fråga om tid innan 

en devalvering kommer. 

Lettlands centralbank kommer enligt Smirnovsatt tvingas släppa laten fri från sin koppling till 

euron, något som enligt honom leder till en automatisk devalvering. 

"Svenska banker kommer att drabbas av enorma förluster i Lettland. /.../ Det kan bli svenska 

skattebetalare som får ta den notan." 

 
 

 


