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Keskuspankit pelastivat valtiot – toistaiseksi*

Risto Murto 
Varatoimitusjohtaja

Varma

1. Johdanto

Vuodesta 2007 lähtien finanssikriisi on mää-
rännyt länsimaiden talouspolitiikan suunnan. 
Finanssipolitiikka elvytti aluksi, mutta samalla 
julkisen sektorin budjettialijäämät kasvoivat 
voimakkaasti. sen jälkeen etenkin euroalueella 
on keskitetty velkaantumisen katkaisemiseen. 
Finanssikriisi on muuttunut valtioiden velka-
kriisiksi.

tässä kirjoituksessa keskustellaan keskus-
pankkien roolista valtion velkakriisin hoitami-
sessa. Finanssikriisin ja velkakriisin vuoksi ra-
hapolitiikka on joutunut hyvin poikkeukselli-
selle alueelle. kriisin hoitamiseen ei riittänyt 
pelkästään korkojen voimakas lasku, vaan teol-
lisuusmaiden keskuspankit ovat käyttäneet ta-
settaan lähihistorian mittapuussa ennennäke-
mättömällä tavalla. keskuspankeista on samal-
la tullut – osittain tahtonsa vastaisesti – valtion 
velan de facto -takaajia.

Euroalueella keskuspankin voimakkain ta-
seen kasvu on tapahtunut äskettäin, ja keskus-
telu tähän liittyvistä perusteluista ja riskeistä on 
vasta alkanut. on selvää, että tutkittavaa on 
paljon. 

toinen tärkeä teema on, että finanssikriisin 
jälkeen palasimme yllättäen korkojen suhteen 
takaisin 1970-luvulle. reaalikorot kääntyivät 
negatiivisiksi. markkinoiden ja pääomavirtojen 
vapauttaminen ei taannutkaan sitä, että reaali-
korot olisivat positiivisia. tällä on yhteys myös 
valtionvelkakriisiin. 

seuraavassa tarkastellaan viimeaikaista kes-
kuspankkien toimintaa Yhdysvalloissa ja eten-
kin euroalueella velkakriisin hoidon kannalta. 
myös muiden maiden, kuten ison-Britannian 
ja japanin, keskuspankit ovat toimineet aktii-
visesti, mutta seuraavassa rajataan nämä maat 
tarkastelusta pois. 

artikkelin seuraavassa jaksossa kuvataan 
rahapolitiikan toimenpiteitä Yhdysvalloissa ja 
euroalueella, kolmannessa käsitellään ns. len-
der of last resort -funktion tarpeellisuutta valti-
oiden näkökulmasta, neljännessä tarkastellaan 

* Artikkeli perustuu OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön 
teemapäivässä ”Mikä on EU:n tulevaisuus – hiipiikö inflaa-
tio nurkan takaa?” 9.2.2012 pidettyyn esitelmään.
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Kuvio 1. Fed Funds –korko Yhdysvalloissa 1990/2–2012/3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. EKP:n taseen kasvu 2005/4 – 2012/3, milj. euroa 
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negatiivisen reaalikoron politiikkaa ja viiden-
nessä verrataan finanssipolitiikkaa Yhdysval-
loissa ja euroalueella. Viimeisenä jaksona on 
yhteenveto.

2. Rahapolitiikka poikkeuksellista

keskuspankit reagoivat voimakkaasti kaikissa 
keskeisissä länsimaissa finanssikriisiin. Yhdys-
valloissa keskuspankki Fed laski joulukuussa 
2008 lyhyet ohjauskorot niin alas kuin käytän-
nössä oli mahdollista. Federal funds rate eli 
lyhyen ohjauskoron tavoite asetettiin välille 
0–0,25 prosenttia (kuvio 1). 

Paine jatkotoimiin kuitenkin säilyi koron-
laskuista huolimatta. Ns. taylorin säännön mu-
kaan oikea nimelliskorkotaso olisi ollut nega-
tiivinen. tätä rahapolitiikan haastetta, kun 
korot ovat nollassa, ratkaistiin kasvattamalla 
keskuspankin tasetta määrällisesti. Fed oli jo 
aikaisemmin tarjonnut poikkeustoimin likvidi-

teettiä rahoitusmarkkinoille (ks. esimerkiksi 
kohn 2010).

Fed aloitti syksyllä 2009 määrällisen keven-
tämisen politiikan (quantitative easing, QE).  
toisesta vastaavasta määrällisestä kevennykses-
tä ilmoitettiin marraskuussa 2010 (ns. QE2). 
keskuspankki ilmoitti 600 miljardin dollarin 
valtion velkakirjojen osto-ohjelmasta. Näiden 
toimenpiteiden johdosta usa:n keskuspankin 
tase on kasvanut vuoden 2007 kesäkuusta va-
jaasta 900 miljardista dollarista vuoden 2012 
maaliskuuhun mennessä noin 2 900 miljardiin 
dollariin (taulukko 1). 

Viestinnässään ja toimenpiteissään Fed on 
ollut selvästi EkP:tä aggressiivisempi. Lisäksi 
EkP nosti vielä heinäkuussa 2011 lyhyttä ohja-
uskorkoaan. Euroalueen valtiolainakriisin sy-
ventyessä tosiasiallinen ero Fedin ja EkP:n 
rahapolitiikan välillä on kuitenkin kaventunut. 
tämä näkyy sekä korkokehityksessä että kes-
kuspankin taseen kehityksessä.

Kuvio 1. Fed Funds -korko Yhdysvalloissa 1990/2–2012/3
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EkP aloitti katettujen joukkovelkakirjojen 
osto-ohjelman vuonna 2009 ja jatkoi sitä tou-
kokuussa 2010 arvopaperimarkkinaohjelmalla, 
joka kohdistui mm. ongelmavaltioiden velka-
kirjoihin (kuvio 2). tämän arvopaperimarkki-
naohjelman kumulatiivinen koko oli vuoden 
2012 helmikuussa 223 miljardia euroa. tällöin 
esimerkiksi suomen Pankin taseessa oli ohjel-
mien puitteissa ostettuja velkakirjoja 4,6 miljar-
dia euroa.1 

määrällisesti selkeästi isompi operaatio to-
teutui vuoden 2011 lopussa ja vuoden 2012 
alussa. EkP tarjosi pankeille kolmen vuoden 
edullista rahoitusta. samalla keskuspankki laa-
jensi lainojen vakuutena käytettävää vakuusma-
teriaalia. Pankit lainasivat joulukuussa 2011 
keskuspankista 489 miljardia ja vuoden 2012 
helmikuussa 530 miljardia euroa eli yhteensä 
yli biljoona euroa. Nettomääräisesti pankkien 
eurolikviditeetti kasvoi noin 500 miljardilla eu-
rolla, koska samaan aikaan erääntyi lyhyempiä 
keskuspankkiluottoja. 

Pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden 
(LTRO, Long-Term Refinancing Operations) 
ensisijainen kohde oli euroalueen pankkijärjes-

telmä. operaatioilla käytännössä turvattiin 
pankkien likviditeettitarpeet kolmeksi vuodek-
si. markkinareaktiot olivat suotuisat: pankkien 
jvk-lainojen korot laskivat ja pankkiosakkeiden 
kurssit nousivat. myös pankkien luottovakuu-
tuksen hinnat laskivat selvästi (ks. ECB 2012, 
s. 37). taustalla oli luonnollisesti myös maiden 
omat toimet alijäämien pienentämiseksi.

Ltro-operaatioilla oli myös selkeitä suo-
tuisia vaikutuksia valtioiden jvk-lainamarkki-
noille. Esimerkiksi italian ja Espanjan valtion-
lainojen korot laskivat selvästi. Yksi vaikutus-
kanava on ollut rahoitusmarkkinoiden syste-
maattisen riskin arvioitu aleneminen, kun riski 
ko. maiden pankkijärjestelmän ajautumisesta 
jälleenrahoituksen kriisiin pieneni.

toinen vaikutuskanava oli suorempi. koti-
mainen pankkisektori on useassa maassa kes-
keinen valtionlainojen sijoittaja. Pankkien kan-
nalta kolmen vuoden rahoituksen hinta laski 
yhteen prosenttiin ja vastaavan maturiteetin 
valtion lainojen korot olivat vuoden vaihteessa 
lähes viisi (italia) tai yli kolme prosenttia (Es-
panja). Ns. carry position -mahdollisuus oli 
pankeille ilmeinen. Pankki sijoittaa korkeasti 
tuottaviin korkosijoituksiin ja rahoittaa sen hal-
vemmalla korolla.

Pankkien osalta on tiedetty jo pitkään, että 
perusteiltaan tervekin pankki voidaan ajaa lik-

    Mrd. USD  
  Kesäkuu 2007 Maaliskuu 2012 Muutos
Federal reserve 869 2887 2018
EkP 1622 3979 2357
Bank of England 158 513 355
Bank of japan 816 1854 1039
Yhteensä 3465 9233 5769
suhteessa Bkt:hen 6,2 % 13,2 % 7,0 %
Lähde: Citi Investment Research and Analysis.  

Taulukko 1. Keskeisten keskuspankkien taseiden kasvu

1  Suomen Pankin taseelle suurempi asia on ollut Target2-
maksujärjestelmään liittyvien saatavien kasvu. Suomen Pan-
kin tase kasvoi yli kolminkertaiseksi vuosina 2010–2011.
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Kuvio 2. EKP:n taseen kasvu 2005/4–2012/3, milj. euroa

viditeettikonkurssiin. tämä tapahtuu yksinker-
taisesti siten, että suurin osa tallettajista pyrkii 
nostamaan talletuksia yhtä aikaa pankista. tä-
män ilmiön vastapainoksi keskuspankit ovat 
kehittyneet likviditeetin antajiksi pankeille, ns. 
lender of last resort -toiminnolla. keskuspank-
ki voi taata häiriötilanteessa terveen pankin 
rahoituksen. 

Emu:n syntyessä oli tiedossa, että EkP:llä 
ei ollut eksplisiittistä mandaattia toimia pank-
kien hätärahoittajana. Esimerkiksi Bordo ja 
jonung (1999) nostivat tämän ensimmäiseksi 
valuviaksi Emu:n ongelmia koskevassa listas-
saan. samoin imF huomautti asiasta. EkP:n 
johtokunnan jäsen Padoa-schioppa käsitteli 
asiaa puheessaan vuonna 1999 (Padoa-schiop-
pa 1999). Hän vakuutteli, että vaikka lender of 
last resort -funktiota ei ollut eksplisiittisesti 
keskuspankin mandaatissa, tosiasiallisesti 
EkP:lla olisi kyky toimia likviditeetin antajana, 

jos markkinatilanne niin vaatii. jälkikäteen kat-
sottuna näin juuri tapahtui. 

Pankkien hätärahoituksen osalta EkP toi-
mii siis kuten useimmat muutkin keskuspankit. 
Lender of last resort -toiminta eri tavoin toteu-
tettuna kuuluu nykyaikaisen keskuspankin kei-
novalikoimaan. sen sijaan keskuspankin toimi-
minen hätärahoittajana valtiolle on paljon ris-
tiriitaisempi asia. tätä käsitellään seuraavaksi.

3. Lender of Last Resort myös 
valtioille?

Edellisessä jaksossa todettiin, että tervekin 
pankki voidaan ajaa rahoittajien ja tallettajien 
toimesta likviditeettikonkurssiin. Periaatteessa 
valtiokin voi joutua vastaavaan tilanteeseen. 
Valtioiden varallisuus, kuten omistukset tai tu-
levat verotulot, on lähtökohtaisesti hyvin epä-
likvidiä ja rahoitus voi puolestaan olla hyvin 
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lyhyttä. kun sijoittajien ja rahoittajien epäluulo 
kasvaa, rahoituksen korkotaso nousee ja vaati-
mus pitkän aikavälin rahoitustasapainon takaa-
valle primääriylijäämälle kovenee, vaikka kas-
vuedellytykset muuten heikkenevät. Negatiivi-
nen noidankehä on mahdollinen.

rahaliitossa mukana olevalla valtiolla ei ole 
viime kädessä kontrollia valuutasta, jossa val-
tion velka on laskettu liikkeelle. tämä tarkoit-
taa de Grauwen (2011a) mukaan, että rahoi-
tusmarkkinat voivat pakottaa ko. maan likvidi-
teettikonkurssiin kuten yllä kuvattiin (ks. myös 
Gros 2011). rahaliitto muuttaa sijoittajan nä-
kökulmasta inflaatioriskin luottoriskiksi. de 
Grauwe vertaa ison-Britannian ja Espanjan 
valtiolainojen korkokehitystä toisiinsa. ison-
Britannian korkokehitys oli selvästi maltilli-
sempaa kuin Espanjan, vaikka monella tunnus-
luvulla saarivaltion kehitys oli selvästi huonom-
paa. oma keskuspankki piti arvioidun luotto-
tappioriskin alhaisena.

Edellisessä jaksossa kuvattiin kuinka EkP:n 
pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot laskivat selväs-
ti sekä pankkirahoituksen hintaa että valtion-
lainojen korkoja. Citybankin pääekonomisti 
Willem Buiter (2012) tulkitsee, että viime kä-
dessä EkP:n piti toimia likviditeetin takaajana 
valtiolle samalla tavalla kuin pankkien suhteen 
toimitaan (Buiter ja rahbari 2012). Periaattees-
sa tämä saattoi tapahtua arvopaperiosto-ohjel-
man, Ltro-ohjelman tai imF:lle annetun lai-
notuksen kautta. Nyt näyttää siltä, että Ltro-
ohjelmasta tuli ylivoimaisesti tärkein lähde. 
rahoittamalla massiivisesti pankkeja rahoitet-
tiin samalla valtioiden rahoittajia.

keskuspankille on luonnollista kieltää jul-
kisesti rahoittavansa valtiota. Lisäksi EkP:n 
peruskirja kieltää pankilta suoran rahoituksen 
valtiolle. Esimerkiksi de Grauwe (2011b) tul-
kitsee sen rajoittavan tosiasiallisesti vain EkP:n 

operoimisen suoraan valtioiden rahoitusope-
raatioissa. rahoituksen monet välilliset keinot 
olisivat edelleen käytössä. keskuspankeille val-
tion rahoittaminen on historiassa ollut perin-
teinen tehtävä, joka on korostunut erityisesti 
sotatilojen vallitessa (esimerkiksi Goodhart 
2010). 

Yhdysvalloissa ja euroalueella keskuspan-
kin operaatiot ovat keskittyneet viime aikoina 
hyvin erilaisiin markkinoihin. Fed on operoi-
nut valtionlainoilla ja muilla arvopapereilla, 
kun taasen EkP on painottanut yksityistä sek-
toria ja erityisesti pankkeja. Yksi selitys toi-
menpiteiden erilaisuudelle on rahoitusmarkki-
noiden rakenteen erilaisuus. Euroalueella 
pankkien merkitys rahoituksen välityksessä on 
olennaisesti suurempi kuin usa:ssa, joten on 
luonnollista, että isoimmat toimenpiteet koh-
distuvat sinne. toiseksi sekä valtionlainamark-
kinoiden rakenne että keskuspankkien historia 
poikkeavat Yhdysvalloissa ja euroalueella toi-
sistaan. Vastaavasti tuore nobelisti sims (2011) 
korostaa, että EkP:ltä puuttuu vastaparina 
vastaava koko euroalueen finanssi-instituutio 
(ks. myös ripatti 2012).

sijoittajan kannalta euroalueen ja Yhdysval-
tojen valtionlainamarkkinat poikkeavat institu-
tionaalisesti toisistaan. Euroalueen velkakriisi 
korosti näitä eroja. kuten yllä kuvattiin, euro-
alueella valtionlainoihin on tullut aitoa luotto-
riskiä inflaatioriskin sijaan, kun kansallisvalti-
oilla ei ole takana enää omaa keskuspankkia. 
kreikan velkaleikkaus, joka oli historiallisessa 
vertailussa erittäin suuri, alleviivasi yksityisen 
sijoittajan näkökulmasta valtion velkaan liitty-
vää luottoriskiä euroalueella. Lisäksi EkP:n ja 
muiden julkisten luotottajien suosiminen vel-
kaleikkauksessa muutti de facto euroalueen 
valtionlainojen etuoikeusjärjestystä, ns. senio-
riteettia. 

Ri s to  Mur to
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4. Negatiivinen reaalikorko tukee 
velallista

Yhdysvalloissa on tehty useita tutkimuksia ra-
hapolitiikan vaikutuskanavista silloin, kun kor-
kotaso on erittäin alhainen ja rahapolitiikassa 
joudutaan turvautumaan taseen kasvattami-
seen. keskustelua ei kuitenkaan ole lähtökoh-
taisesti käyty valtion velan rahoituksesta ja sen 
rajoitteista. tyypillinen tutkimuksen kohde on 
arvioida, kuinka paljon arvopapereiden ostot 
alensivat korkotasoa ja mitä muita makrotalo-
udellisia vaikutuksia arvopapereiden ostolla 
voi olla (ks. esimerkiksi krishnamurthy ja Vis-
sing-jorgensen 2011). 

Fed on hyvin poikkeuksellisesti pyrkinyt 
vaikuttamaan valtionlainamarkkinoilla lähes 
koko tuottokäyrään ts. myös pidempiin korko-
maturiteetteihin. Voimakas interventio on osal-
taan vaikuttanut siihen, että myös pidemmät 
korot ovat nimellisesti hyvin matalia ja odotet-
tu reaalinen korko on ollut jo pitkään negatii-
vinen. tämän vaikutus velanhoitokustannuk-
siin on suoraviivainen. Vaikka valtion velat 
ovat useissa maissa korkealla tasolla, velanhoi-
tokulut eivät ole sitä. Negatiivisen reaalikoron 
vuoksi velka ei aiheuta todellista kustannusta.

akateemisista taloustutkijoista Carmen 
reinhart on korostanut sitä, että negatiivinen 
reaalikorko on samalla myös keskeinen tapa 
hoitaa valtion velkaongelmaa (ks. esimerkiksi 
reinhart ja sbrancia 2011). tämä tulkinta kos-
kee etenkin Yhdysvaltoja, mutta tilanne reaali-
koron suhteen on hyvin samanlainen euroalu-
een parhaimman luottoluokituksen maissa.

Vertailukohta analyysiin tulee toisen maail-
mansodan jälkeisestä ajasta. tämä on edellinen 
kerta, kun teollisuusmaiden julkisen sektorin 
velat suhteessa talouteen olivat samalla tasolla 
kuin nyt. silloin velkaongelma hävisi kuitenkin 

vuosikymmenessä. kun jälkikäteen on tutkittu 
miten tämä onnistui, keskeiseksi tekijäksi nou-
sivat alhaiset, säädellyt korot sekä ripeähkö 
inflaatio ja kasvu. Näiden yhdistelmä puolitti 
useassa maassa velkasuhteet kymmenessä vuo-
dessa. säästäjät tukivat velkaisia valtioita. 

reinhart tulkitsee, että nimenomaan jollain 
tavalla säädellyt ja tukahdetut rahoitusmarkki-
nat ovat avainasemassa negatiivisten reaalikor-
kojen aikaansaamiseksi. käytetty termi on fi-
nancial repression. sääntelyn eri muodot pakot-
tavat sijoittajat sijoittamaan huonosti tuottaviin 
valtionlainoihin. tämä argumentti on ollut si-
joittajien näkökulmasta kiinnostava, koska nyt-
kin pöydällä olevat eurooppalaiset sääntely-
hankkeet suosivat tunnetusti valtionlainoja – 
kuin vahingossa. 

Negatiivinen reaalikorko koskettaa myös ta-
vallista suomalaista säästäjää. Viime vuonna 
pankkien talletusten keskikorko oli noin yksi 
prosentti ja keskimääräinen inflaatio 3,4 pro-
senttia. olemme palanneet osittain 1970-luvul-
le, jolloin selkeästi negatiiviset reaalikorot tuki-
vat velanottajia ja rankaisivat säästäjiä. tämä ei 
ole nyt tapahtunut siten, että inflaatio olisi eri-
tyisesti kiihtynyt kuten 1970-luvulla vaan siten, 
että nimelliskorot on painettu erittäin alhaiseksi. 

5. Finanssipolitiikassa isoja eroja

rahapolitiikka ei toimi tyhjiössä. kuinka 
paljon taloudessa on inflaatiopaineita, riippuu 
myös muusta talouspolitiikasta. Erityisesti fi-
nanssipolitiikka vaikuttaa rahapolitiikan toi-
mintaympäristöön. Vastaavasti rahapolitiikka 
vaikuttaa itse suoraan julkisen sektorin budjet-
tialijäämään korkotason ja velanhoitokustan-
nuksien kautta (sims 2011).

Yhdysvalloissa ja euroalueella on tällä het-
kellä suuri ero siinä, kuinka finanssipolitiikka 
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on reagoinut velkakriiseihin. Yhdysvalloissa, 
jossa jo alun perin finanssipolitiikka reagoi hy-
vin elvyttävästi finanssikriisiin, suhtautuminen 
valtion alijäämään on ollut selvästi kärsivälli-
sempi kuin Euroopassa. aktiiviset säästötoimet 
ovat olleet hyvin pieniä ja alijäämän pienenty-
minen on tapahtunut lähinnä aikaisemmin teh-
tyjen elvytystoimien loppumisen kautta. Euro-
alueella ja isossa-Britanniassa alijäämien leik-
kaamiset ovat olleet selvästi voimakkaampia 
(esim. oECd (2009, luku 3) tai imF (2011)).

markkinoiden paineet ja poliittiset realitee-
tit selittävät paljon eroja finanssipolitiikassa. 
Yhteisen valuutta-alueen erityispiirteet ja yksit-
täisten maiden suuret alijäämät johtivat mark-
kinahäiriöihin euroalueella. sijoittajat kieltäy-
tyivät rahoittamasta entisellä tavalla osaa euro-
alueen maista. samaan aikaan Yhdysvalloissa 
ei ole ollut markkinahäiriöitä, vaikka maan 
budjettialijäämä on samaa tasoa kuin kreikassa 
ja velkataakka on nopeasti nousemassa. 

Euroalueen poliittinen järjestelmä on mark-
kinoiden pakottamana pystynyt paljon kovem-
paan politiikkaan kuin mihin Yhdysvaltojen 
poliitikot ovat pystyneet. Yhdysvaltojen poliit-
tisen järjestelmän polarisoituminen on ollut 
viime vuosina erittäin kovaa, eikä yhteistä lin-
jaa budjettialijäämien leikkaamiseksi ole synty-
nyt. tämä oli yksi keskeinen syy luottoluokit-
telija s&P:n viime kesällä tekemään maan luot-
toluokituksen alentamiseen.

mikä on erilaisten politiikkalinjausten sal-
do? Lopullisen vastauksen antaminen on aivan 
liian aikaista. Lyhyellä aikavälillä kansalaisten 
kannalta onnistuneempaa on ollut usa:n löysä 
linja. Euroalue on vajonnut uudestaan vähin-
täänkin lievään taantumaan, kun Yhdysvallat 
on yllättänyt viime kuukausina kasvullaan. Vas-
taavasti usa:ssa on työttömyysaste lähtenyt 
alentumaan.

Euroalueen kansalaisten täytyy toivoa, että 
säästölinja palkitsee pidemmällä aikavälillä. 
Ehkä tulevaisuudessa euroalueen kriisi ja sääs-
täminen helpottuvat samaan aikaan, kun Yh-
dysvallat vasta aloittelee säästöohjelmaansa.

6. Puhu kovia, toimi pehmeästi?

Valtion velkakriisi euroalueella on vielä kesken. 
Emme voi tällä hetkellä tietää, onko pahin ohi 
vai onko suurempia kriisiaaltoja vielä edessä. 
Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että talou-
dellisesti velkojen sopeuttaminen kestää vielä 
vuosia.

Finanssikriisi ajoi rahapolitiikan länsimaissa 
poikkeukselliseen tilanteeseen. Perinteiset ra-
hapolitiikan rajat tulivat vastaan, kun korot 
laskettiin hyvin lähelle nollaa. seuraavassa aal-
lossa keskuspankin taseen voimakas käyttö ja 
kasvattaminen tulivat nopeasti uudeksi stan-
dardiksi. käytännössä kaikki keskeiset keskus-
pankit länsimaissa ovat joutuneet turvautu-
maan epätavanomaisiin politiikkatoimenpitei-
siin. jo tämä tarjoaa rahapolitiikan tutkijoille 
vuosikymmeniksi tutkittavaa. 

Yhdysvalloissa keskuspankin tuki valtion 
rahoitukselle on ollut suorempaa kuin euroalu-
eella, kun keskuspankki on ostanut suoraan 
liittovaltion velkapapereita massiivisia määriä. 
keskustelu keskuspankin toteuttamasta valtion 
rahoittamisesta on ollut kuitenkin kovempaa 
euroalueella. Euroalue on 17 kansallisvaltion ja 
yhden keskuspankin yhteisönä hyvin omanlai-
sena ja tästä nousseet haasteet ovat poikkeuk-
sellisia.

keskuspankit ovat saaneet viimeaikaisella 
politiikallaan ainakin torjuntavoittoja. Yhdys-
valloissa talouskasvu on jatkunut, eikä valtion 
rahoitus ole toistaiseksi vaarantunut. Euroalu-
eella EkP:n erittäin isot Ltro-operaatiot ovat 
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rauhoittaneet valtionlaina- ja pankkimarkkinoi-
ta. EkP on puhunut kovia, mutta toiminut 
höllästi. tämä antoi euroalueen poliitikoille 
myös aikaa rakentaa vakausmekanismejaan. 

Euroalueella on velkakriisin yhteydessä 
käyty kova ja ei kovinkaan läpinäkyvä peli ta-
louspolitiikan eri toimijoiden välillä. EkP:n 
haasteena on tehdä uskottavia uhkauksia. to-
teutuessaan ne kuitenkin pahimmillaan johtai-
sivat euron ja sen itsensä hajoamiseen tai mu-
renemiseen. tämä tulee eteen etenkin isojen 
euroalueen maiden, kuten italian tai Espanjan, 
kriisin hoidossa. uhkaus kiristää pankkien ja 
välillisesti valtioiden rahoitus niin kireäksi, että 
se vaarantaisi näiden maiden pysymisen euro-
alueella, ei vain ole uskottava.

EkP-järjestelmän rakenne ohjaa viime kä-
dessä keskuspankin joustamaan ja pelastamaan 
euron. Loogisesti tämä johtaa siihen, että euro-
alueen yhteisvastuusta ei pääse oikeasti pa-
koon. tällöin ollaan vastaavissa johtopäätök-
sissä mitä sims (1999, 2011) tekee. Euroalueen 
institutionaalinen kehitys ja talouspoliittinen 
integraatio ovat vasta puolitiessä. riskinä on, 
että viime kädessä ratkaiseva äänestäjien haluk-
kuus viedä euroalueen integraatiota vaaditta-
valla tavalla eteenpäin, on alhainen. tällöin 
euroalueen integraatio jatkaa kehittymistä jat-
kossakin kriisien kautta. □
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