Stödet till Spanien är gratis, väl?
Rolf Englund, 10 juni 2012
Det är inte lätt, men nödvändigt, att skilja på real och finansiellt.
Om vi tänker oss att Spanien hade drabbat av en verklig, real, tsunami som hade spolat
bort några badorter på Solkusten och euroländerna i norr ville hjälpa till hade de behövt skicka lastbilar och byggnadsmaterial osv.
Det hade varit reala resurser som åtgått och kostnaden härför hade behövt belasta
statsbudgeten och kanske skattebetalarna.
Nu har Spanien drabbats av en finansiell tsunami som sopat bort låt oss säga 1.000 miljoner euro i form av fallande fastighetspriser (som i USA).
Det har gjort att bankernas fordringar på fastighetsbolagen måste skrivas ner med
1.000 miljoner, säger de petiga revisorerna.
Då sjunker tillgångssidan i balansräkningarna med 1.000 miiljoner.
De petiga revisorerna säger att då måste 1.000 miljoner euro bort också från kreditsidan i balansräkningen. Det måste väga jämnt, säger dom.
Då minskar det egna kapitalet med 1.000 miljoner, vilket leder till konkurs eller i varje
fall till att bankens utlåning måste minska med kanske det 20-dubbla (Basel-reglerna).
Nu får den spanska Bankstödsmyndigheten ett lån, inte en gåva, ett lån från någon EUräddningsfond, oklart vilken.
För dessa 1.000 miljoner euron köper myndigheten nyemmitterade aktier i bankerna.
Frågan är givetvis till vilken kurs. Det borde bli billigt eftersom bankerna förmodligen är
konkursmässiga och likt Carnegie skulle kunna mista sin bankoktroj. Men bankerna har
mäktiga vänner och anlitar väl kanske Kreabs spanska syster för att få bra betalt för sina
nya aktier.
Nåväl, hur drabbar då detta skattebetalarna i bland annat Tyskland?
Räddningsfonden skänker inte bort sina pengar, utan lämnar lån.
Kostnad 0 kr.

Om fonden skulle behöva fyllas på är det inte heller en kostnat, utan en investering.
Konstnad 0 kr.
Det är precis som jag tror det är med Sveriges bidrag till IMF nyligen.
Riksbanken bokförde det som en fordran på IMF och krediterade något av sina konton.
Kostnad i budgeten 0 kr.
Vadan all denna hysteri?
Tänk i stället på de stackars aktieägarna i de spanska bankerna som får se sina tillgångar
sjunka i värde i den mån de inte redan har gjort det.
Men, å andra sidan, that is what shareholders are for.

