"Vi har 4 megaproblem"
82-årige stockholmaren László Szombatfalvy är god för flera hundra
miljoner och har kallats "Sveriges främste aktieexpert" av Veckans
Affärer. I sin nyutkomna bok "Vår tids största utmaningar" varnar
riskgurun för fyra megaproblem - som hotar hela mänskligheten.
László Szombatfalvy, 82, flydde från Budapest till Sverige i samband med revolten
1956.
Han bor med sin hustru i en lägenhet i Stockholm och kunde under en tid titulera sig
både delägare i Alfred Berg Fondkommission och miljardär.
År 1985 utsågs han till Sveriges främste aktieexpert och anses vara hjärnan bakom
den så kallade Affärsvärlden-modellen för fundamental aktievärdering. Enligt Dagens
Industri har han varit läromästare åt kända finansmän som Christer Gardell, Patrik
Brummer, Kjell Ormegard, Björn Franzon och Mats Andersson.
Som 60-åring tröttnade László på börsen och slutade att handla med aktier helt strax
innan börskraschen 1987. Fortfarande äger han dock tre procent av aktierna i
fastighetsbolaget Castellum - i dag värda 350 miljoner kronor.
I sin nya bok "Vår tids största utmaningar" (Ekerlids Förlag) identifierar han fyra
megaproblem: miljöförstöringen, det organiserade politiska våldet, fattigdomen och
klimatförändringen.
"De är sammanflätade och kan knappast lösas var för sig", säger László
Szombatfalvy till Dagens Industri.
Världen har genomgått en exempellös förvandling de senaste hundra åren. Men
befolkningsexplosionen, den oerhört snabba utvecklingen av vetenskap och teknik,
liksom den förändrade livsstilen i industriländerna har också skapat stora problem
och obalanser, menar 82-åringen.
László Szombatfalvy har vidareutvecklat sina gamla teorier om risk, som fungerat bra
i aktiesammanhang. Det gäller enligt honom att minimera förlustrisken genom att
hitta fundamentalt undervärderade aktier.
Detta är mycket smartare än att chansa på att allt positivt slår in, något som riskgurun
menar kan appliceras på såväl aktier som i exempelvis klimatfrågan.
Riskbegreppet måste delas in i två komponenter - den möjliga skadan och
sannolikheten att det inträffar. Dessa två delar måste analyseras var för sig, menar
Szombatfalvy.

"Det gäller att beräkna risken även om det inte går att göra det med någon precision.
Det är storleksordningen som är avgörande. Oavsett om sannolikheten för globala
katastrofer är en på tvåhundra eller en på tio är den inte försumbar", säger han till
tidningen.
När det kommer till exempelvis bilar och flygplan accepterar folk som allmänhet bara
risker på mellan en på hundratusen och en på miljonen.
"Sannolikheterna för katastrofer är tusentals gånger större när det gäller exempelvis
klimatet", säger László Szombatfalvy i artikeln.
På frågan om han inte är lite väl pessimistisk i sin världssyn svarar den legendariske
aktieinvesteraren att han inte alls är pessimist - utan enbart realist.
Lösningen finns i att förändra den enligt Szombatfalvy ytterst förlegade synen på
nationalstaten som suverän.
"Nu behöver vi en global rättsordning där ett neutralt, överstatligt beslutande organ
kan hantera de globala problemen med hela mänsklighetens intressen framför
ögonen."
Toni kommentar;
Denne man förtjänar extra uppmärksamhet, han är en ovanlig klok människa och inte
som alla övriga rövputtar med spegeln i handen konstatera det som redan inträffat. Jag
lärde känna honom på 70 talet en person som man minns som satt sina spår, en helt
fantastisk man.
Rubriken 4 megaproblem gäller mänskligheten, men tar man den svenska
bussbranschen och kollektivtrafiken är ”mega” problemen långt fler, orsakat av en total
inkompetens och då vetu attan hur man löser det hela mer än att dra åt pengakranen
och skickar hem alla i förtidspension, där gör gänget minst skada.
http://www.dagensps.se/artiklar/2009/11/20/44236823/index.xml?referred_from=/nyhetsbr
ev/ps-morgon-kvall/2009/11/20/43075531/index.xml
Lämnade kommentarer av läsarna:
.. osså missa han det största problemen i Sverige - SKOLA - VÅRD - OMSORG ?
Den föreslagna lösningen på hans megaproblem är dessutom helt omöjlig att
genomföra så länge det finns människor i ledningen... se bara på första försöket
FN... en handlingsförlamad koloss i händerna på stormakterna, som med sin
VETORÄTT blockerar vad som är bäst för världen... TGIF - SKÅL!
Anonym2009-11-20 14:25
Välkommna till New World Order!
Världen indelas i 10 st regioner för all produktion och administration - all finans och ekonomi
sköts av BIS-Bank och IMF och deras SDR-credits - Nationalstaten är död för all framtid.
Det ska bli intressant och se hur de ska lyckas att implementera allt detta i USA där det största
motståndet mot detta kommer att finnas.

Vi i EU lyder dock som duktiga får i flocken!
FN finns ju redan, bara att plocka bort vetorätten, införa bindande majoritetsbelsut i betydligt
mer avgränsad beslutssfär - som just är ALLAS intresse, miljön, energin, korruptionen,
fattigdomen, det politiska våldet, hälsovården - än den som FN självpåtaget har idag.
Anonym2009-11-20 14:10
så länge ekonomisk vinst prioriteras före miljön och medborgarnas hälsa tror jag det går åt
helt fel håll, det ena behöver absoluuuut inte utesluta det andra sas.
större miljötänk tex och satsning på det leder till fler jobb, bättre hälsa osv, mervinster osv
osv. men kortsiktigt ekonomiskt vinstintresse dränerar det överiga minst lika viktiga
komponenterna en fungerande värld.
ELLEH?
...........................................
http://www.allvetaren.se
Jürgen T.2009-11-20 11:02
László Szombatfalvy poänterar visserligen – enligt er artikel – att ”befolkningsexplosionen
också har skapat stora problem”. Detta är riktigt och sedan länge känt. I sammanhanget är det
dock värt att notera att den österrikisk-brittiske socialfilosofen Carl Popper redan tidigt i en av
sina essäer påpekade att alla problem världen brottas med i dag måste härledas från jordens
växande överbefolkningen. Den tanken tycks även Elise Ottesen Jensen vara inne på.
Anonym2009-11-20 10:29
Re Jan C mfl
Vad pratar du om, han har ju lärt upp de mest kortsiktiga kapitalisterna??!! Är det svårt med
läsförståelsen?
Stp2009-11-20 10:22
Bättre gammal och trött med ett fungerande huvud än ung med plasma skalle !!!
Wall2009-11-20 10:12

Det stora problemet att lösa är att få alla kapitalistiska fundamentalister att ändra inställning
samt sluta med kortsiktigt tänkande och mygel. Man borde inte få tillämpa metoder så man
kan manipulera börsen och det behövs också kraftiga globala sanktionsmöjligheter vid brott
mot etiska regler.
CS2009-11-20 10:08
De fyra stora problem han tar upp är ju egentligen bara två. Politiskt våld kommer ur
fattigdom och okunnighet (läs religion) och klimatförändringarna kommer från
miljöförstöring. Således bara två problem kvar att lösa!
Jan C2009-11-20 10:07

Viktigt att lyssna på en person med långsiktigt perspektiv - totala motsatsen till dagens
kvartalskapitalister. Hela näringslivet borde inse att miljöförstöringen och klimatförändringen
är avgörande problem för mänskligheten och också kan påverka affärsstrategin.

Elise Ottesen Jensen2009-11-20 09:59
det stora problemet är väl att det finns för många människor.
Där börjar miljöförstöring och all annan skit.
Men det är visst tabu att nämna det.

