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Johdanto 

Yhteiseen rahaan siirtyminen aiheuttaa pan
keille tietojärjestelmä-, koulutus- ym. siirtymä
kustannuksia ja tulomenetyksiä valuuttaliike
toiminnoissa. Yritysten ja kotitalouksien sääs
töt valuuttatransaktiokustannuksissa ovat pank
kien menetys. Toiseksi, EMU muuttaa pankki
en makrotaloudellista toimintaympäristöä. Kol
manneksi, se lisää todennäköisesti ulkomaista 
kilpailua pankkialalla ja voi muuttaa pankkijär
jestelmän rakenteita. Pankeille avautuu myös 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kysymyksistä viimeinen on tämän artikkelin 
tarkastelun kohteena. Se on edellisiä ongelmal
lisempi, ja mielipiteet poikkeavat varsin 
paljonl. Kehitykseen sisältyy myös luonnolli
sesti paljon epävarmuuksia. 

* Kirjoituksessa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan 
omia, eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin nä
kemyksiä. 

1 Mm. rating-Iaitokset Standard and Poor's (Bugie 
1996) ja IBCA (1996) odottavat pankkialaIla huo
mattavaa kilpailun lisääntymistä ja rakenteiden so
peutumista yhteisen rahan myötä. Sen sijaan Salo-

Euron voi olettaa lisäävän ulkomaista kilpai
lua pankkialalla, koska kansalliset valuutat ja 
niiden riskit rajoittavat palvelujen tarjontaa ja 
kysyntää sekä sijoittamista yli rajojen. Seu
rauksena yhteismarkkinat tiivistyvät ja pankki
palvelujen hintaerot kaventuvat nopeammin 
kuin ilman yhteistä rahaa. Miten paljon kilpailu 
lisääntyy, riippuu siitä, miten vahvoja ovat jäl
jelle jäävät markkinoille tulon esteet 
pankkialalla2

• 

Kilpailun kiristyminen voi johtaa toimialan 
rakennemuutoksiin, koska se pakottaa pankit 

mon Brothers (1996) odottaa selvästi vähäisempiä 
vaikutuksia. 

2 Cecchini-raportissa (1988) sekä Gardenerin ja Tep
petin (1992) ja Ryanin (1992) tutkimuksissa nähtiin 
yhteismarkkinaohjelman aiheuttamat hyvinvointihyö
dyt rahoituspalvelujen kilpailun kiristymisen ja hinta
tasojen konvergoitumisen ansiosta varsin suuriksi. 
Näitä tutkimuksia on kritisoitu lähinnä siksi, että ne 
korostavat liikaa sääntely tekijöiden merkitystä mark
kinoille tulon esteinä pankkitoiminnassa ja vastaa
vasti aliarvioivat taloudellisten ja strategisten estei
den merkitystä (Vives 1991, Neven 1993 ja Vesala 
1993). 
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toimimaan tehokkaasti ja tehottomat rakenteet 
muuttuvat elinkelvottomiksi. Tämä ei ole kui
tenkaan riittävä näkökulma rakennemuutosten 
kannalta, koska yhteiseen rahaan siirtyminen 
muuttaa pankkitoiminnan luonnetta, erityisesti 
joidenkin liiketoimintojen mittakaavaetuja. Li
säksi maailmanlaajuiset rahoitusmarkkinoiden 
rakenteita muokkaavat trendit (arvopaperistu
minen, sijoittamisen institutionalisoituminen, 
rahoitusinnovaatioiden leviäminen) vaikuttavat 
Euroopassa todennäköisesti yhteisen rahan 
myötä nopeammin kuin muuten. 

Tukku- ja vähittäispankkitoiminnassa yhtei
sen rahan vaikutukset ovat varsin erilaisia~ ja 
tuntuvat nopeammin tukkupuolella, joten tar
kastelen niitä erikseen luvuissa 1 ja 2. Luvussa 
3 esitän johtopäätöksiä ensin pankkijärjestel
män rakenteiden sopeutumisen ja sitten pank
kijärjestelmän vakauden kannalta. 

1 Tukkupankkitoiminta 

Laajasti ottaen tukkupankkitoimintaan voidaan 
lukea kuuluvaksi (i) pankkien raha- , pääoma
ja valuuttamarkkinatoiminnot (treasury-toimin
not: markkinatakaus, kaupankäynti omaan lu
kuun, likviditeetinhallinta) ja (ii) suurasiakkai
den pankkipalvelut! (luotot, luotto syndikaatit, 
valuuttapalvelut, välityspalvelut, investointi
pankkipalvelut, maksujen välitys). 

1 Suuryritysten palvelujen lukeminen mukaan tukku
pankkitoimintaan kuvastaa hämärtyvää rajaa yritys
pankkitoiminnan ja perinteisen tukkupankkitoimin
nanvälillä (ks. McCauley ja White 1997, jotka pitä
vät mm. luottosyndikaattien minimikoon alentumista 
osoituksena ko. rajanvedon hämärtymisestä). 
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1.1 Markkinoille tulon esteet tukkupankkitoi
minnassa 

Kilpailu on tukkupankkitoiminnoissa jo nykyi
sellään yleensä kovaa ja pankkien marginaalit 
ovat kapeat. Kilpailu on kansainvälistynyt 
suurten pankkien välillä, ja suurasiakkailla on 
hyvät mahdollisuudet kilpailuttaa pankkeja 
keskenään. Ulkomaisten pankkien läsnäolo on 
Suomenkin tukkumarkkinoilla lisääntynyt huo
mattavasti, ja suuryritysten riippuvuus kotimai
sista pankeista on vähentynyt. 

Suurille kansainvälisille pankeille markki
noille tulon esteet ovat matalat, koska tukku
pankkitoiminnot eivät edellytä laajaa konttori
verkostoa ja pankit pystyvät maineensa turvin 
tarjoamaan palveluja yli rajojen. Markkinoille 
tulon (uponneet) kustannukset ovat siten varsin 
pienet. Euron ansiosta alenevat transaktiokus
tannukset ja riskit pienentävät markkinoille tu
lon esteitä entisestään, mutta vaikutus lienee 
verraten pieni. 

1.2 Mittakaavaedut tukkupankkitoiminnassa 

Tukkupankkitoiminta ei ole pienten pelaajien 
toiminta-aluetta merkittävien ja todennäköisesti 
edelleen kasvavien mittakaavaetujen vuoksi. 
Pienet pankit hankkivat mm. likviditeetinhal
linta- ja maksupalveluja suuremmista pankeis
ta. 

Tukkupankkitoiminnan mittakaavaetujen 
kasvuun siirryttäessä yhteiseen rahaan viittaa 
se, että Yhdysvaltojen tukkumarkkinoilla on 
selvästi vähemmän pelaajia kuin Euroopassa. 

Mittakaavaetujen kasvu perustuu ensinnäkin 
muutoksiin pankkien treasury-toimintojen in
formaatioeduissa, mikä liittyy raha- ja pääoma
markkinoiden huomattavaan yhdentymiseen 
yhteisen rahapolitiikan, TARGET -maksujärjes
telmän sekä arvopaperien euro-määräistymisen 



ansiosta. Suurimmilla pankeilla on käytössään 
laajin informaatio koko euro-alueen asiakastar
peista ja -tarjouksista, mikä tuo tärkeää hinnoit
teluetua kiivaasti kilpailluilla markkinoilla!. Li
säksi kansalliset pankit menettävät niillä jäljel
lä olevat informaatioedut ja erityisaseman, joka 
johtuu kansallisen rahapolitiikan, korkodyna
miikan ja valuutan tuntemisesta (Dermine 
1996). Mittakaavaedut kasvavat erityisesti ho
mogeenisilla valtionpaperi-, valuutta- ja niihin 
liittyvillä johdannaismarkkinoilla. 

Toiseksi, yhteinen raha lisää pankkien mah
dollisuuksia kustannus säästöihin liiketoiminto
ja keskittämällä suuriin finanssikeskuksiin, 
koska liiketoimintojen hajauttamisen tarve vä
henee. Liiketoimintojen pysyvyyden kannalta 
on tärkeää paikallisten maksujen ja arvopaperi
en selvityspalvelujen ja muiden vastaavien pal
velujen kilpailukykyisyys (markkinainfrastruk
tuurin tehokkuus). 

Kolmanneksi, Euroon siirtyminen kiihdyttää 
todennäköisesti yritysten varainhankinnan ar
vopaperistumista, koska edellytykset yritysto
distusten, jvk:den ja osakkeiden liikkeeseen 
laskuun paranevat selvästi2

• Yksityisten arvo
paperimarkkinoiden likviditeetti kasvaa, koska 
samassa valuutassa ilmaistavien arvopaperien 
ja toimivien markkinaosapuolten määrä kasvaa 
huomattavasti ja euro voi houkutella Euroop
paan uusia sijoittajia (Niskanen ja Vesala 
1996). 

Arvopaperistumista tukee myös institutio
naalisten sijoittajien (vakuutusyhtiöt, eläke- ja 

1 Mm. Björn Wahlroos on korostanut kannattavan 
treasury-toiminnan edellytyksenä pankin suurta suh
teellista kokoa niihin markkinoihin nähden, joilla se 
toimii. 

2 Hakkaraisen (1996) selvityksen mukaan useat suo
malaiset rahoitusjohtajat uskovat EMU:n luovan pa
remmat edellytykset jvk- ja varsinkin osakerahoi
tuksen käytölle. 

Jukka Vesala 

sijoitusrahastot) volyymien kasvu ja lisääntyvä 
hajauttaminen yksityisiin arvopapereihin (Da
vis 1995). Tärkeä yksittäinen tekijä on se, että 
vakuutusyhtiöille asetettu rajoitus sijoittaa vä
hintään 80 % varoistaan kotivaluutan määräi
siin assetteihin menettää EMU:ssa olennaisesti 
merkitystään. 

Euroopassa tyypillisesti alikehittyneiden yk
sityisten pääomamarkkinoiden kasvu merkitsisi 
sitä, että eurooppalainen i'ahoitusjärjestelmä lä
hentyy anglosaksista rahoitusjärjestelmää. Ra
ting-toiminnan heikkous Euroopassa on kuiten
kin merkittävä arvopaperistumista hidastava te
kijä lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä 
tämä ongelma korjaantunee luottoriskiarvioin
nin kasvavan kysynnän myötä. 

Arvopaperistumisen seurauksena investoin
tipankkitoiminnan merkitys kasvaa perinteisen 
rahoituksen välityksen kustannuksella. Lisään
tyvä luottosyndikaattien järjestely on myös in
vestointipankkitoiminnan luonteista, vaikka sii
nä luotot jäävätkin järjestäjäpankkien taseisiin. 

Yritysten emissiojärjestelyt ovat monissa 
maissa paljolti vielä kansallisten pankkien hal
linnassa (Dermine 1996). On kuitenkin nähty, 
että euro-määräisillä arvopaperimarkkinoilla 
vain yhä suuremmilla ja vahvemmilla pankeilla 
on riittävät resurssit ja riittävän alhaiset hinnat 
palvelemaan kansainvälisiä suuryrityksiä (mm. 
Schinasi ja Prati 1997). Pääomamarkkinoiden 
yhdentymisen vuoksi kansallisten pankkien in
fomaatioedut myös kaventuvat. Niillä ei ole 
juuri etua kansallisten yritysten emissioiden 
hinnoittelussa, jos yritykset ovat kansainväli
sesti tunnettuja. Lisäksi, suuret amerikkalaiset 
investointipankit tulevat olemaan eurooppalai
sille pankeille entistä suurempi kilpailu-uhka 
yhteisen rahan olosuhteissa. 

Lopuksi, pankkien mittakaavaetuja voi lisätä 
se, että suuryritykset pyrkivät keskittämään 
maksuliikkeensä johonkin suurimmista euro-
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pankeista. Kansainvälisten yritysten rahoitus
hallinto voidaan euron myötä myös helpommin 
keskittää sinne, missä on edullisinta toimia. 
Tällöin pankkipalvelujen kysyntä keskittyy. 

2 Vähittäispankkitoiminta 

Vähittäispankkitoimintaan kuuluu (i) perintei
nen rahoituksen välitys (kulutus-, asunto-, yri
tysluotot), (ii) yksityis pankkitoiminta (säästö
talletukset, arvopaperipalvelut, omaisuudenhoi
to, rahastot) ja (iii) käyttelytilit ja niihin liitty
vät maksupalvelut. 

2.1 Markkinoille tulon esteet vähittäispankki
toiminnassa 

Vähittäispankkitoiminnassakin on kilpailun ki
ristymisestä selviä merkkejä monessa Euroo
pan maassa. Ensiksi, korkosäännöstelyn purka
minen (Suomessa 80-luvun loppupuolella) on 
vapauttanut korkokilpailun luotoissa ja talle
tuksissa. Toiseksi, vakiintuneiden pankkien 
"monopoliasema" on kaventunut, koska pank
kikonttorien merkitys kilpailutekijänä on vä
hentynyt ja pankkisektorin ulkopuolisia yrityk
siä on tullut pankkien tontille, etenkin talletus
puolelle (rahastot, vakuutusyhtiöt, kauppa), 
mutta myös antolainauspuolelle (rahoitusyhti
öt, kauppa). 

Kilpailu on kuitenkin edelleen heikompaa 
vähittäis- kuin tukkupankkitoiminnassa, ja vä
hittäistoiminta on pankeille kannattavampaa. 
Tehokkuus- ja hinnoitteluerot maiden välillä 
ovat viite .merkittävistä kilpailun (oligopoli
voittojen) eroavaisuuksista yhteismarkkinoiden 
sisällä (Vesala 1993 ja 1995). Ulkomainen tar
jonta on lisääntynyt vähittäispuolella Euroo
passa vain vähän yhteismarkkinaohjelman 
aloittamisen jälkeen, vaikka edellytyksiä kan
nattavalle markkinoille tulolle näyttäisi olevan 
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tehokkaille pankeille. Ulkomaiset pankit toimi
vat Euroopassa lähinnä vain tukkupankkimark
kinoilla. Johtopäätös on se, että pankkitoimin
nan sääntelyn harmonisoinnista riippumattomat 
markkinoille tulon esteet ovat vähittäispankki
toiminnassa merkittäviä; tosin alentunevat ai
kaa myöten edelleen. Verotus jäänee euron 
käyttöönotonkin jälkeen kansallisia vähittäis
markkinoita eriyttäväksi juridiseksi tekijäksi. 

Markkinoille tulon esteet ovat varsin vahvat 
luottoriskiarviointia vaativassa vähittäisluoto
tuksessa, jossa olemassa oleva konttoriverkosto 
ja yrityskentän, kiinteistömarkkinoiden jne. 
tuntemus muodostaa merkittävän kilpailuedun. 
Arvopaperistuminen ei koske pk-yritysten ra
hoitusta, koska niiden luottoriskiarviointi ja 
monitorointi on pankeille yksittäisiä sijoittajia 
edullisempaa. 

Markkinoille tulon esteet ovat myös huo
mattavat kotitalouksien ja pk-yritysten käytte
lytalletuksissa ja niihin liittyvissä maksupalve
luissa vakiintuneiden pankkien maksuliiken
teen hallinnan ja konttoriverkoston vuoksi. 
Asiakkaiden jäykkyys vaihtaa pankkia mm. 
tottumuksen ja vaihtamisesta aiheutuvien ns. 
siirtymäkustannusten vuoksi ovat etenkin näis
sä palveluissa niin ikään markkinoille tulon es
te. Asiakkaiden liikkuvuus näyttää kuitenkin 
olevan lisääntymässä. 

Markkinoille tulon esteet lienevät pienim
mät yksityispankkipalveluissa. Konttoriverkos
to on niidenkin myynnissä etu, mutta uudella 
jakelutekniikalla (puhelinpalvelut, suoramark
kinointi) tai kevyellä konttoriverkostolla voi
daan tulla varsin kevyin (uponnein) kustannuk
sin markkinoille. 

Yhteisen rahan käyttöönotto ei vaikuta yo. 
markkinoille tulon esteisiin. Ne riippuvat pi
kemmin informaatioteknologian ja pankkipal
velujen jakelutekniikan kehityksestä, minkä 
seurauksena maantieteellinen etäisyys asiak-



kaan ja rahoituspalvelun tarjoajan välillä voi 
kasvaa. 

Yhteinen raha kuitenkin yksinkertaistaa 
pankkien ulkomaisten liiketoimintojen hallin
taa, kannattavuuden seurantaa ja alentaa kus
tannuksia. Esim. luotonanto voidaan rahoittaa 
suoraan pankin kotimaastaan keräämillä talle
tuksilla. Ulkomaisilta vähittäismarkkinoilta 
voidaan siten helpommi~ hakea lisää tuotto
pohjaa. Pankkien sijoittautuminen ulkomaille 
tukkupankkitoimintoja varten voi myös alentaa 
kynnystä siirtyä vähittäispuolelle. Lisäksi yli 
rajojen tapahtuva "cherry-picking", eli par
haimpien asiakkaiden houkuttelu muilta pan
keilta voi lisääntyä yhteisen rahan myötä 
(McCauley ja White 1997). 

On epävarmaa, riittävätkö ym. tekijät motii
viksi pankeille laajentua ulkomaisille vähit
täismarkkinoille. Lisäksi halukkuus laajentua 
voi heikentyä, jos odotetaan kilpailun merkittä
vää kiristymistä euron myötä. Pankkien omien 
riskien ulkomaisen hajauttamisen motiivit voi
vat niin ikään heikentyä. 

Ulkomaisen tarjonnan lisääntyminen lienee 
todennäköisintä lyhyellä aikavälillä yksityis
pankkitoiminnoissa, jossa markkinoille tulon 
esteet ovat alhaisimmat ja mahdollisuudet toi
minnalle yli rajojen ovat parhaimmat. Muissa 
vähittäispal veluissa laaj amittainen markkinoille 
tulo edellyttää yritysostoja tai fuusioita, joiden 
kustannukset ovat suuret. 

Kaikissa tapauksissa markkinoille tulo lie
nee todennäköisin naapurimaista, joissa pank
kimarkkinoiden rakenne ja tuotteet ovat sa
mankaltaiset. 

2.2 Mittakaavaedut vähittäispankkitoiminnassa 

Merkittäviä mittakaavaetuja vähittäispankkitoi
minnassa näyttää olevan lähinnä maksupalve
luissa. Rahoituksen välityksessä ja yksityis-

Jukka Vesala 

pankkitoiminnassa mittakaavaedut ovat empii
risten tutkimusten mukaan varsin rajalliset ja 
käytetään loppuun jo pienessä pankkikoossa1

• 

Pienten paikallispankkien säilyminen vähittäis
markkinoilla monissa Euroopan maissa on 
myös osoitus rajallisista mittakaavaedusta. Pi
kemmin kustannussäästöjä voidaan saavuttaa 
myymällä useita eri palveluja samassa jakelu
verkostossa. 

Maksuliikennepalvelujen mittakaavaedut 
ovat voimakkaasti kasvaneet teknisen kehityk
sen vuoksi, koska automatisoiduissa palveluis
sa on suuret kiinteät kustannukset suhteessa 
maksutapahtumien muuttuviin kustannuksiin. 
Pankit ovatkin useissa maissa perustaneet yh
teisyrityksiä maksuliikenteen ATK:n ja auto
maattiverkostojen hoitamiseksi. 

Niin kauan kun kansalliset vähittäispankki
markkinat ja -maksujärjestelmät säilyvät eriy
tyneinä, vähittäispankkitoiminnan mittakaava
edut näyttävät rajoittuvan kansallisiin markki
noihin. Jos Eurooppaan syntyy yhtenäinen vä
hittäismaksujärjestelmä, tilanne muuttuu radi
kaalisti. Tämä lienee kuitenkin varsin kaukai
nen skenaario. Euron käyttöönotto vie kehitys
tä kuitenkin tähän suuntaan. 

3 Johtopäätökset 

3.1 Pankkijärjestelmän rakenteen sopeutumi
nen 

Euron vaikutuksesta tukkupankkimarkkinat yh
dentyvät Euroopassa merkittävästi. Vähittäis
pankkimarkkinat sen sijaan säilynevät ainakin 
lyhyellä aikavälillä eriytyneinä. Tukkupuolella 
suurin kilpailupaine tulee kansainvälisistä "me
gapankeista", joiden kilpailuetuja yhteisen ra
han käyttöönotto lisää selvästi mittakaavaetu-

1 Ks. esim. Berger ja Humphrey (1995) laajaa katsa
usta empiiriseen kirjallisuuteen. 
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jen kasvun vuoksi. Vähittäispankkitoiminnan 
mittakaavaetuihin eurolla ei liene ainakaan no
peaa vaikutusta. 

Pankkijärjestelmän rakenne voi siten edel
leen polarisoitua. Euro-määräisille tai myö
hemmin globaaleille rahoituksen tukkumarkki
noille saattaa olla jatkossa tilaa vain varsin pie
nelle joukolle pelaajia. Sen sijaan vähittäis
markkinoille jäänee elintilaa myös pienille ja 
keskisuurilIe paikallisille pankeille ja "monen
kirjaville" muille instituutioille. Euroopan mit
takaavassa pienille ja keskisuurilIe pankeille on 
muodostumassa strateginen ongelma tukku
markkinatoimintojen suhteen. 

Vähittäispankkitoiminnassakin on kuitenkin 
useita kilpailua ylläpitäviä ja kiristäviä tekijöi
tä. Suurin kilpailupaine näyttää lyhyellä aika
välillä tulevan edelleen kotimaasta (vakuutus
yhtiöt, rahastot ja kauppa), etenkin yksityis
pankkipalveluissa mutta myös käyttelytalletuk
sissa ja kulutusluotoissa (kauppa). Yritysluo
toissa kilpailun kiristyminen näyttää olevan 
laajalle levinnyt ilmiö Suomessa ja myös muu
alla Euroopassa. 

Euro helpottaa ulkomaisten pankkien toi
mintaa vähittäismarkkinoilla, mutta se ei ole 
välttämättä kriittinen tekijä pankkien laajentu
mismotiivien kannalta. Kuitenkin, jos kotimai
set pankit pyrkivät käyttämään markkinavoi
maa hinnoittelussa, ulkomaiset pankit voivat 
monissa tuotteissa lisätä tarjontaa. 

Vähittäispankkitoiminnan rakennemuutok
set voivat kiihtyä edelleen paikallisten pienten 
ja keskisuurten pankkien sektorilla, jossa fuusi
oilla ja yritysostoilla tavoitellaan tehokkuutta ja 
parempaa pk-yritysten ja kotitalouksien palve
lukykyä. Pitkällä aikavälillä voivat eurooppa
laiset vähittäismarkkinat järjestyä merkittävästi 
uudelleen ulkomaisen tarjonnan kasvun ja uu
den pankkipalvelujen jakelu- ja maksuliikenne
tekniikan käytön myötä, mutta tässä vaiheessa 
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kehitystä on vaikea ennakoida. 
Miten sitten pankit reagoivat näihin muutok

siin? Ensimmäinen vaihtoehto on pyrkiä levit
tämään tuottopohjaa kannattavuuden alentues
sa perinteisissä toiminnoissa tai niiden merki
tyksen supistuessa. Pankit ovat Suomessakin 
reagoineet uusien "säästämistuotteiden" kysyn
nän kasvuun aktivoitumalla itse säästövakuu
tuksessa ja rahastoissa, sekä arvopaperimarkki
noiden kehitykseen panostamalla sijoituspalve
lutoimintaan. Suuret eurooppalaiset pankit ovat 
myös reagoineet yritysrahoituksen arvopaperis
tumiseen ostamalla investointipankkeja tai or
ganisoimalla liiketoimintojaan uudestaan. 

Toiseksi, pankit voivat panostaa erityisesti 
kustannusten karsimiseen. Kilpailun kiristymi
nen lisää edelleen tehokkuuden merkitystä, jo
ten kustannuskontrolli on tärkeää joka tapauk
sessa tuottostrategioista riippumatta. 

Kolmanneksi, kehitys voi käynnistää yritys
ostoja ja fuusioita koti- ja ulkomaisten pankki
en sekä mahdollisesti myös muiden rahoituslai
tosten (vakuutusyhtiöiden) kesken. Niiden mo
tiiveina voivat olla (i) koon kasvattaminen eu
ro-määräisiä tukkupankkimarkkinoita varten, 
(ii) kustannusten alentaminen päällekkäisyyk
siä karsimalla, (iii) kotimaisen markkina-ase
man lujittaminen tai (iv) tuotekirjon laajenta
minen, uusille markkinoille tunkeutuminen 
ja/tai jakeluverkoston tehokäyttö (esim. finans
sikonglomeraattien perustaminen). 

Kaikki yo. motiivit ovat olleet esillä viime
aikaisten fuusioiden yhteydessä Euroopassa. 
Markkinavoiman lisääminen ja marginaalien 
kasvattaminen yritysostoilla tai fuusioilla lie
nee vaikeaa, koska potentiaalinen kilpailu pan
keille tulee useista eri suunnista. Tästä syystä 
keskittyneisyyden kasvu pankkimarkkinoilla ei 
ole herättänyt kovin suurta huolta kilpailun riit
tävyyden suhteen. Kirjallisuus ei tarjoa kovin 
vahvaa pohjaa arvioida finanssikonglomeraatti-



en potentiaalisia kustannushyötyjä. 

3.2 Pankkijärjestelmän vakaa kehitys 

Pankkien erityisaseman! vuoksi niiden kannat
tavuuden kestävyys ja tehokas riskien hallinta 
ovat koko rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn 
edellytys. On tärkeää, että pankkien sopeutu
minen EMU :un tapahtuu ilman häiriöitä. Luon
nollisesti rahoitusjärjestelmän vakaudesta huo
lehtivat viranomaiset seuraavat tarkkaan kehi
tystä, vaikka vakausriskejä pidettäisiinkin rajal
lisina. Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaus 
on myös edellytys yhteisen rahapolitiikan te
hokkuudelle. 

Suomessa ja monissa muissa maissa vähit
täispankkitoiminnan tulos muodostaa tyypilli
sesti suurimman osan pankkien tuloksesta. Kil
pailun kiristyminen vähittäispuolella ja paikal
listen pankkien markkinaosuuden pienenemi
nen alentaisivat siten eniten niiden kannatta
vuutta. 

Vakausnäkökulmasta on kiinnitetty eniten 
huomiota pankkien kykyyn sopeuttaa kapasi
teettinsa kiristyvään vähittäismarkkinakilpai
luun. Kilpailun kiristyminen voi nimittäin joh
taa ylikapasiteettiongelmaan pankkisektorilla 
tai pahentaa sitä. Spatiaalisen kilpailun malliin 
nojautuen voidaan näyttää, että pankkien kan
nalta optimaalisen jakeluverkoston laajuus las
kee marginaalien kaventuessa (Vesala 1995). 
Lisäksi itsepalveluteknologian käytön lisäänty
minen vähentää jatkossa konttoriverkoston ja 
palveluhenkilöstön tarvetta. 

On tärkeää, että mahdollinen ylikapasiteetti 
pankkialalla purkautuu hallitusti. Monet näke
vät, että ylikapasiteettiongelma on jo nyt tosi
asia monissa Euroopan maissa. Suomen tilanne 

1 Pankit hallitsevat likvidejä yleisön talletuksia, mak
sujärjestelmää ja rahoituksen välitystä. 
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on kuitenkin helpottunut, koska toisin kuin mo
nessa muussa maassa pankkijärjestelmän kapa
siteetti on jo huomattavassa määrin sopeutunut 
pankkikriisin yhteydessä säännöstelystä vapaa
seen ja kilpailtuun toimintaympäristöön; ei to
sin ilman merkittäviä kustannuksia. Suomessa 
pankkien henkilöstö on supistunut noin 40 % ja 
konttorit yli 30 % huipputasostaan. Tehokkuu
den parantaminen on kuitenkin edelleen suo
malaisille pankeille tärkeää. 

Toinen keskeinen kysymys vakauden kan
nalta on, houkuttaako kilpailun kiristyminen 
pankkeja kasvattamaan riskinottoaan. Mm. 
Keeley (1990) ja Chan et.al.(1992) ovat näyttä
neet, että kilpailun kiristyminen lisää pankkien 
insentiivejä liialliseen riskinottoon. Tästä on 
myös historiallista todistusaineistoa2

• Näin ol
len on syytä kiinnittää huomiota edelleen tur
vaverkkojen (mm. talletussuoja) ja sääntelyn 
riskinottoa suosivien insentiivien rajoittami
seen, viranomaisvalvonnan sisällön kehittämi
seen sekä ennen kaikkea omistajien valvonnan 
ja markkinakurin (corporate govemance) te
hostamiseen. 

Kolmanneksi, perinteisen luototuksen mer
kityksen väheneminen, pankkien laajentuminen 
uusiin tuotteisiin sekä niiden oman sijoitustoi
minnan lisääntyminen alentavat korkokatteen 
osuutta ja lisäävät palkkiotuottojen ja arvopa
perikaupan katteen osuutta pankkien tuotoissa. 
Seurauksena pankkien tuottojen volatiliteetti 
kasvaa ja pankkien sisäisten kontrollijärjestel
mien merkitys lisääntyy entisestään. 

Olen rajannut EMU:n vaikutukset pankkien 
makrotaloudelliseen toimintaympäristöön tar
kastelun ulkopuolelle. Rahoitusjärjestelmän va
kautta tukee kuitenkin merkittävästi, jos EMU 
vakauttaa pitkällä aikavälillä inflaatio- ja kor-

2 Ks. esim. Milgrom ja Roberts (1992) Yhdysvalto
jen S&L-kriisin syistä. 
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kokehitystä odotusten mukaisesti. Tämä puo
lestaan luo edellytykset assettihintojen vakaalle 
kehitykselle sekä alentaa pankkien ja niiden 
asiakkaiden riskejä. 
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