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k5rmppiseni kiertamaan maapalloa moottoripyririlli.
Reissukirjan Inuestment Biker jdlkeen hinei on tunnettu Sijoit_

tamisen Indiana Jonesina. Rogers seikkaili pallon ympari toi;en_
kin kerran, autolla, ja Zririchissi hln ndyni timin toisen kierrok-
sen matkakuvia ja kertoi ajatuksiaan eri maanosien talouksista.

Pysyvisti mieleeni jii se, ette Jim ennusti euron elivin kor_
keintaan 15luotta:

"Ei auta, etta pieni Suomi pelaa siintojen mukaan, kun isot ot_
tavat erivapauksia ja viirentivit tilastoja. Lopulta joku sylttea

f r| gfi ;i{,:*tll1il;frti?"
- 

JJ pai;onpidempaan.

vaikeuksistaan euroa ja ilmoittaa eroavansa ellei saa mycinny,tyk_
sii. Euro heikkenee ja lopulta kaatuu.,,

Noista sanoista on n),t 15 \.uotta. On vilrennefty tilastoja, on
lipsuttu slinnciisti ja on nihty Brexit. Unioni pitii Kreikkaa, Es-
panJla, Italiaa ja euroa pystyssi moninaisin jirjestelyin, joista vii_
meisin on jittimdinen "elpymisviline,,.

Elrlrtyspakettia on kritisoitu siiti, ettei se elv-\ta mutta s),nnlttaa
tulonsiirtounionin javie kohti liittovaltiota. Kiitiikkiin on hjppo
yhtyi. Olivat aikomukset miten hyvit tahansa, on vaikea na[da,
miten unioni pysyisi kasassa kovin paljon pidempldn.
, EY.-l perusongelma on vain syventyn),t. Erot jisenmaiden ta_
loudellisessa kilpailu$yssa ja julkisten iektorien tehokkuudessa
ovat liian suuria. Yhtejnen valuutta euro himirsi timin peruson_
gelman ja kannusti heikompia maita lainaamaan surutta.

Rauhanprojektina alkanut EU jatkaa kauhun tasapainossa. Lai-
naa antaneiden on pakko lainata lisii, jotta viltetddn eurooppalai_
nen pankkikriisi eiki Italia tai Espanja eroa unionista. Riitiiiassa
erossa saata\-at j lisii.lt varmasti saamatta.

Pohjoisissa jisenmaissa tyltymittciml,ys EU:ta kohtaan kasvaa
nopeasti, kun eteliisten jisenten auttamisen hinta kasvaa ja val_
tioiden liitto ndyttii muuttuvan liittovaltioksi.

Iso kysymys on: llhteikri yksin hallitusti ennen kuin unioni ha_
joaa kaoottisesti?

Kirj oittaj a on uie stintdo tirillikk ii i n lci ri n il i i n

SijoinajaJimin
ennustus

aastattelin Jim Rogersia Ziirichissi monna
2005. Amerikkalainen Rogers oli piipuhu-
ja sijoitustapahtumassa, johon kokoontui fi-
nanssiviked, kaikkialta maailmasta.
Rogers oli vilkky maalaispoika, joka sai sti-
pendin huippuyliopistoihin, teki nopeas-
ti omaisuuden Wall Streetilli ja lihti neli-


