
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

                                                                                                                                 
År 2022 skedde det som förr eller senare oundvikligen skulle komma, hela den 
absurda bubblan i kryptovalutor imploderade. När bitcoin 2009 såg dagens ljus 
var tanken att till skillnad från vanliga pengar (fiatvalutor) vilka centralbankerna 
med sina sedelpressar kan försvaga värdet på, så skulle kryptovalutor ha unika 
värdebevarande egenskaper. Inga centralbanker skulle kunna påverka värdet av 
bitcoin och andra kryptovalutor vilket skulle skapa förutsättningar för en helt 
gränslös användning för både transaktioner och överföringar.  
 
Med facit i hand har utvecklingen nu drivits i rakt motsatt riktning. Eftersom vem 
som helst kan ge ut en kryptovaluta så ökade antalet snabbt, först ett dussin, 
plötsligt fanns 100 och sedan 1000 och nu finns det 22 000 kryptos. Ett tillstånd 
uppstod där de användes som säkerhet och en mängd företag växte kring detta 
system alltifrån kryptogruvarbetare och kryptobörser till kryptoutlåningsplatt-
formar. Några kryptos blev till och med offentliga genom börsintroduktioner. I takt 
med att centralbankernas digitala sedelpressar skenade ökade tillflödet till 
kryptoinvesteringar. I slutet av 2021 nådde dessa kryptos ett marknadsvärde på 
3 biljoner US-dollar 
 
Under 2022 kom verkligheten i kapp denna bubbla, inflationen rusade och ame-
rikanska centralbanken och de flesta övriga centralbanker inledde räntehöjningar 
och en kvantitativ åtstramning (krympande balansräkning). Som grädde på 
moset kom så FTX-skandalen där kryptoinvesterare förlorade sina livsbes-
paringar över en natt. Förtroendet för hela kryptosystemet imploderade, 
merparten av pengarna är borta och kryptomarknaden har rasat med nära 75 
procent sedan toppnoteringen hösten 2021. Liknande värdeminskning har även 
skett för bitcoin. Mer än 2 biljoner US-dollar av ”kryptorikedom” har nu utplånats, 
mindre än 1 biljon återstår. 
 
Vilka fingrar centralbankerna har med i spelet är svårt att säga men samtidigt 
som kryptovalutorna fallerat har det från 90 procent av världens centralbanker 
arbetats intensivt för att starta upp respektive lands digitala centralbanksvaluta 
(Central Bank Digital Currencies / CBDC). Den självklara anledningen är att 
kryptovalutorna och dess decentralisering utgör ett hot mot det förtroende-
baserade systemet som ligger till grund för den nuvarande monetära världen.  
 
Ett stort bekymmer för kryptovalutorna har varit dess enorma volatilitet i värdet 
de skall representera. Vi har sett stora kursrörelser över endast en eller ett par 
dygn vilket självklart är och har varit stora problem vid transaktioner. Detta har 
centralbankerna tagit fasta på och har i sina marknadsföringar just lyft fördelarna 
med CBDC beträffande dess ”stabila” värde gentemot kryptos.  
 
Ytterligare försök att störa kryptohandeln kom nyligen från EU då man planerar 
för att förmå kryptoföretag att rapportera användarinnehåll till skattemyndig-
heterna. Tidigare har vi också sett hur en rad större ekonomier tillsammans med 
EU skapat ett samarbete för införandet av CBDC. Under 2023 kommer vi san-
nolikt se mer av regleringar inom kryptoverksamheten. 
 
Ledande inom CBDC-lanseringen är dock föga överraskande Kina som sedan 
2014 arbetat med en digital valuta. Idag har man delvis lanserat denna valuta 
som man benämner e-CNY. Kina hyser även ambitioner att nyttja sin digitala 
valuta för globala handelsbetalningar, något som kan undergräva US-dollarns 
internationella dominans inte minst med tanke på den amerikanska eftersläp-
ningen beträffande en digital dollar.  
 
CBDC-projekten är tveklöst en viktig länk på vägen mot ett fullskaligt kontantlöst 
betalsystem. Med CBDC försöker man nu kväsa de privata digitala krypto-
valutorna för att behålla den viktiga ekonomiska kontrollen, en kontroll som 
slutligen kommer att leda fram till det totala antikristliga kontrollsamhället. 
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