Yksityisen pankkisektorin tukeminen (13.6.)
Euromaat tulevat pelastamaan Espanjan yksityistä pankkisektoria. Espanjan pääministeri pitää tätä
menettelyä voittona. Kyllä 100 miljardia uutta lainaa halvemmalla korolla kelpaa Espanjan
pankeille, että rahaa saadaan lainattua kovemmalla korolla eteenpäin ja tehdä tukirahoilla voittoa.
Aiemmin on jo kerrottu, ettei 100 miljardia riitä. Espanjassa on itseään ruokkiva pääomapako, jonka
seurauksena noin 300 miljardia on paennut Espanjan pankeista muutamassa kuukaudessa ja lisäksi
asuntokuplassa kytee useiden satojen miljardin tappiot. Luku 1000 miljardia on parempi arvaus
Espanjan ongelmien laajuudesta. Nyt suunniteltu avustuspaketti vain paikkaa pääomapakoa, muttei
pysäytä sitä. Ikävää on, että verovaroilla aiotaan tukea toisen maan yksityistä pankkisektoria ja
sijoittajia. Mihin kaikkeen euromaat ja EU venyvätkään? Ja mihin kaikkeen Suomen nykyinen
hallitus on valmiina?
Suomen hallitus on viemässä maatamme mukaan Espanjan talkoisiin noin 2% osuudella. Siis
Suomen veronmaksajien vastuut tulevat olemaan 2 – 20 miljardin välillä riippuen siitä, paljonko
Espanjaa tuetaan. Espanjalla ja Kreikalla on tätä menoa romahdus edessään ja osana tätä
dominopeliä myös Suomen veronmaksajien rahaa palaa tässä pelastuspakettipelissä. Nyt tuetaan
Espanjan yksityistä pankkisektoria ja samalla maassa on suurtyöttömyys ja köyhyyttä. Suomessa on
samalla tavalla ongelmia talouden alijäämien kanssa, mikä näkyy valtion ja kuntien
velkaantumisena. Tilannetta ei helpota yhtään uusi velkaraha, joka lähetetään Espanjan pankeille.
Kun Portugali putosi avun varaan, Espanjan hallitus kiirehti tiedottamaan, ettei kriisi leviä
Espanjaan. Tiedotteen sisältö oli jo silloin huvittava. Nyt enää puuttuu, että Italia julkaisee nopean
tiedotteen, jossa kerrotaan ettei tämä koske Italiaa. Italia tulee näillä näkymin olemaan seuraavana
Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan jälkeen. Tämän kriisin taltuttamiseen oli jossakin
vaiheessa pidetty jo 16 eri kokousta, joiden teemana oli kriisin voittaminen ja sen leviämisen
estäminen. Yksikään niistä ei ole tuonut ratkaisua, vaan on pelkästään pitkittänyt kriisiä. EU:ssa on
selkeästi otettu linjaksi tukea ainakin valtioita ja yksityistä pankkisektoria. Pankkien tappioiden
hoito toisessa maassa ei kuulu Suomen valtion budjettiin. Suomessa voidaan 2 miljardilla eurolla
tehdä taloutta elvyttäviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi tiestöämme parantavia investointeja ja
laittaa vammaisten-, vanhusten- ja sairaiden palveluihin. EU:n rahoituspaketeilla pelastetaan
sijoittajat ja pankkiirit ja jätetään kansalaiset suurtyöttömyyden ja köyhyyden valtaan. Eikö olisi jo
aika elvyttää investoinneilla, kukin euromaa omalla kohdallaan? Laitetaan talouden rattaita
pyörimään ja jätetään Espanjan pankit markkinatalouden ja Espanjan valtion reilun kohtelun
omiksi; jos voitot jää pankille, niin kyllä myös tappiot kuuluvat pankille. Ei Espanjan tappioita pidä
jakaa suomalaisten veronmaksajien kanssa.
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