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Vahva kansantalous luo vahvan valuutan. Vahva kansantalous selviää kansainvälisessä kilpailussa 
vahvallakin valuutalla. Talouden heikentyessä vahva valuutta heikkenee eli devalvoituu 
markkinatalouden mekanismien toimesta. Tämä on hyödyllinen talousjärjestys ja olisi hyvä jos 
EU:ssa ja euroalueellakin toimisi tällainen markkinaohjaus. Mutta ei. Euroon kuuluu vahvoja ja 
heikkoja talouksia ja niiden ohjaaminen keskitetysti on ollut mahdotonta, koska rangaistuksen uhka 
talouskurin rikkomisesta ei ole ollut uskottava. Näin ovat siis Kreikka, Saksa ja Ranska muutamia 
mainitakseni antaneet julkisen velkansa BKT-osuuden kasvaa yli sallitun 60%. Eurossa on siis kyse 
saman valuutan käyttämisyrityksestä sangen erilaisissa valtioissa. Ei toimi ja pelastuskokouksia ja 
-paketteja on sorvattu parin vuoden aikan yhä kiihtyvään tahtiin. Jopa niskalenkkiäkin on yritetty, 
mistä Katainen ansaitsee edellisen hallituksen valtionvarainministerinä hersyvät naurut. 
Pelastuspaketteihin ja takauksiin sijoitetut eurot ovat myös Suomesta menneet hukkaan talouden 
perussääntöjä vastaan taistelussa. Osaa verovaroista ei saada koskaan takaisin. Kuka on lopulta 
vatuussa tästä talousoppeja ja EU:n lakeja rikkovasta käyttäytymisestä? Hallitus ja pelastuspakettien
puolesta äänestäneet edellisen ja nykyisen hallituksen puolueet. 

Esimerkiksi Ruotsilla on noin 1 %-.yksikön verran halvempi julkisen lainan korko kuin Suomella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi maksaa 1 miljardin lainasta Ruotsiin verrattuna 10 miljoonaa euroa 
enemmän korkoa. Tällä 10 miljoonalla olisi Suomessakin ottajia. Ruotsilla on oma valuutta, joka on
devalvoitunut kriisin aikana noin 25%, mikä on luonut Ruotsin kansantaloudelle ja erityisesti 
vientiteollisuudelle suotuisammat olosuhteet mm. metsäteollisuuden toimimiselle. Lisäksi kun 
mukaan otetaan Suomen osallistuminen euron turhiin pelastusyrityksiin nykyisen ja edellisen 
hallituksen toimesta, on kustannus Suomen veronmaksajille huomattava ja kohtuuton. Kuka tällaista
enää haluaa, kun maailman talous menee kohti taantumaa? On Suomen ja veronmaksajien etu 
käyttää yhteisiä julkisia varoja säästeliäästi ilman ylimääräisiä kustannuksia. Jokainen euro on 
tärkeä oikein kohdennettuna ja tuhlailun sijasta pitää laittaa 'piikki kiinni', kuten Timo Soini on 
sanonut. Suomesta on syytä antaa selkeä viesti EU:lle myös Tasavallan presidentin suulla. 
Laittomuuden sijaan tulee valita sääntöjen ja asetusten noudattaminen. Timo Soinilla on kanttia 
puhaltaa väärillä säännöillä pelattava europeli poikki. 
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