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Maailmanlaajuinen finanssikriisi on vaikuttanut merkittävällä tavalla euroalueen 

toimintaan ja tuonut esiin ongelmia sen rakenteessa. Tutkielman tavoitteena oli 

tunnistaa eurokriisiin johtaneita tekijöitä ja euroalueen keskeisiä rakenteellisia 

ongelmia. Teoriakehys muodostui optimaalisen valuutta-alueen teoriasta, jota 
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epätasapainotiloihin liittyvällä teorialla. Tutkimuksessa hyödynnettiin laaja-
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The global financial crisis has significantly affected the functioning of the 

eurozone and highlighted the problems in its structure. The aim of this study was 

to identify the factors behind the euro crisis and the euro area key structural 

weaknesses. The theoretical framework was based on optimum currency area 

theory which was supplemented by sovereign debt, banking crises and current 
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effective banking supervision and the absence of lender of last resort in 

sovereign debt markets have been major problems in the institutional design of 

the eurozone. 

  



ALKUSANAT 

 

Tutkielman parissa työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista ja tarjonnut 

tervetulleita haasteita. Haluan kiittää ohjaajiani Kalevi Kyläheikoa ja Jorma 

Sappista osaavista kommenteista. Kiitokset myös Heli Armiselle toimimisesta 

toisena ohjaajana tutkielmaprosessin alussa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia muita 

tahoja, jotka ovat mahdollistaneet työn kehittymisen nykyiseen muotoonsa. 

 

Lappeenrannassa 1.5.2014 

Mikko Piironen 

  



Sisällysluettelo 

 

1 Johdanto ........................................................................................................... 1 

1.1 Rahaunionin teoreettinen perusta ........................................................... 1 

1.2 Euroalueen poliittiset ja taloudelliset lähtökohdat .................................. 3 

1.3 Euroalueen ongelmia ................................................................................ 4 

1.4 Tutkimuskysymys ja tutkielman rakenne.................................................. 8 

 

2 Teoreettiset lähtökohdat ............................................................................... 10 

2.1 Optimaalisen valuutta-alueen teoria ...................................................... 10 

2.2 Epäsymmetriset shokit ............................................................................ 12 

2.3 Riskitekijät ja mukautumismekanismit ................................................... 15 

2.4 Institutionaaliset erot jäsenmaiden välillä .............................................. 18 

2.5 Velkaantuminen ja kaksoistasapainon ongelma..................................... 20 

2.6 Pankkikriisit ............................................................................................. 22 

2.7 Vaihtotaseiden epätasapainotilat ........................................................... 23 

 

3 Euroalueen institutionaalinen rakenne ja talouspoliittiset suuntaviivat ....... 25 

3.1 Taustaa .................................................................................................... 25 

3.2 Delorsin raportti ...................................................................................... 28 

3.3 Maastrichtin sopimus.............................................................................. 29 

3.4 Vakaus- ja kasvusopimus ........................................................................ 31 

3.5 Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä ............................................ 32 

3.6 Rahapolitiikka euroalueella..................................................................... 33 

3.7 Euroopan keskuspankin rooli viime hetken lainoittajana ...................... 35 

3.8 Pankkivalvonta euroalueella ................................................................... 36 

3.9 Finanssipolitiikka euroalueella ................................................................ 37 

 

 

 



4 Euroalueen taloudellinen rakenne ja kehitys ................................................. 41 

4.1 Euroalue optimaalisen valuutta-alueen teorian näkökulmasta ............. 41 

4.1.1 Suhdannesyklien samankaltaisuus .................................................. 41 

4.1.2 Inflaatioerot ..................................................................................... 45 

4.1.3 Talouksien avoimuus ja kaupan integraatio .................................... 50 

4.1.4 Tuotantorakenteiden monipuolisuus .............................................. 53 

4.1.5 Palkkojen joustavuus ....................................................................... 56 

4.1.6 Työvoiman liikkuvuus ...................................................................... 59 

4.1.7 Rahoitusmarkkinoiden integraatio .................................................. 61 

4.2 Institutionaaliset erot jäsenmaiden välillä .............................................. 63 

4.3 Valtioiden velkaantuminen ..................................................................... 65 

4.4 Kilpailukykyerot ja erisuuntaiset vaihtotasekehitykset .......................... 67 

 

5 Eurokriisi ja euroalueen rakenteelliset ongelmat .......................................... 73 

5.1 Kriisiä edeltävät riskitekijät ..................................................................... 74 

5.2 Kriisin puhkeaminen ............................................................................... 76 

5.3 Vastatoimet velkakriisiin ......................................................................... 79 

 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset ........................................................................ 82 

 

LÄHDELUETTELO .................................................................................................... 85 

 

 



1 
 

1 Johdanto 

 

1. tammikuuta 1999 yksitoista Euroopan valtiota siirtyi peruuttamattomasti 

kiinteiden valuuttakurssien järjestelmään ottamalla käyttöön yhteisen valuutan, 

euron. Sittemmin mukaan on liittynyt uusia maita ja tällä hetkellä euro on yli 330 

miljoonan ihmisen virallinen rahayksikkö. Euroalueeseen kuuluu 18 valtiota, 

joiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on noin 9,6 biljoonaa euroa (Eurostat). 

 

Vuoden 2007 loppupuolella alkunsa saaneella maailmanlaajuisella finanssikriisillä 

ja taantumalla on ollut merkittävä vaikutus euroalueen toimintaan. Eurokriisiksi 

kutsuttu tilanne, jonka komponentteja ovat pankkien ongelmat, valtioiden 

ylivelkaantuminen sekä hidas kasvu, on testannut rahaliiton perustuksia ja 

tuonut esiin ongelmia sen rakenteessa. Rahaunionin taloudellisen dynamiikan ja 

toimintamekanismien ymmärtäminen on tärkeää, jotta voimme tehdä parempia 

päätöksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan eurokriisiin johtaneita 

tekijöitä ja Euroopan talous- ja rahaliiton keskeisiä rakenteellisia ongelmia. 

Optimaalisen valuutta-alueen teoria tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voidaan 

tunnistaa ja analysoida yhteisvaluutta-alueen taloudellisia 

mukautumismekanismeja sekä talouden epätasapainotiloille altistavia tekijöitä. 

Tutkimus keskittyy Euroopan yhteisvaluutta-alueen eli euroalueen analysointiin. 

Omassa kansallisessa valuutassa pitäytyneet EU-maat jätetään tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tämän johdosta tekstissä käytetään Euroopan talous- ja rahaliiton 

(EMU) sijasta käsitteitä euroalue, rahaliitto ja rahaunioni.   

 

 

1.1 Rahaunionin teoreettinen perusta 

 

Yhteisvaluutta-alueeseen kuulumisesta voi koitua merkittäviä hyötyjä 

jäsenvaltioille. Näkyvimpiin hyötyihin lukeutuu valuutanvaihdosta aiheutuvien 

kustannusten poistuminen, joka paitsi vähentää transaktiokustannuksia, myös 

epäsuorasti edistää taloudellista integraatiota. Yhteisvaluutta poistaa 

valuuttakursseihin liittyvän riskin ja oletettavasti lisää jäsenmaiden välistä 
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kauppaa. Myös hintojen vertaileminen maiden välillä helpottuu ja tämän pitäisi 

ainakin teoriassa edistää kilpailua. Yhteisvaluutan nouseminen kansainväliseksi 

reservivaluutaksi tuo lisähyötyjä jäsenvaltioille sekä valuutan liikkeellelaskijalle. 

(De Grauwe 2012) 

 

Rahaunioniin liittyvät maat luopuvat kansallisesta rahapolitiikastaan ja näin 

menettävät yhden makrotaloudellisen vakautusinstrumentin (Bukowski 2011). 

Kun valuuttakurssimuutosten suomia säätömahdollisuuksia ei ole käytettävissä ja 

budjettivalta säilyy kansallisella tasolla, tapahtuu mukautuminen taloudellisiin 

shokkeihin markkinamekanismien välityksellä sekä finanssipolitiikan avulla (Ibid). 

Finanssipolitiikan käyttö vakautusvälineenä on kuitenkin jossain määrin 

rajoitettua (Ibid). Talouden elvyttäminen laskusuhdanteessa kasvattaa valtion 

budjettialijäämää (De Grauwe 2012). Tämä puolestaan voi johtaa valtionvelan 

kestävyysongelmiin, mikäli kerrytettyjä alijäämiä ei pystytä kattamaan 

budjettiylijäämällä korkeasuhdanteen aikana (Ibid).  

 

Optimaalisen valuutta-alueen teorian yksi keskeinen osa-alue ovat kriteerit, jotka 

rahaunionin jäsenmaiden tulisi täyttää. Kyseiset kriteerit voidaan jakaa 

pääpiirteissään kahteen luokkaan (Gibson et al. 2013). (1) Kriteerit, kuten 

talouksien avoimuus, inflaatiotasojen samankaltaisuus ja tuotantorakenteiden 

monipuolisuus liittyvät rakenteelliseen samankaltaisuuteen jäsenmaiden välillä. 

Näiden edellytysten täyttyminen vähentää epäsymmetristen talouden shokkien 

esiintymistiheyttä. (2) Kriteerit, kuten hintojen ja palkkojen joustavuus sekä 

työvoiman ja pääoman liikkuvuus liittyvät asianmukaisiin 

mukautumismekanismeihin. Näiden edellytysten täyttyminen varmistaa 

markkinamekanismien tehokkaan toiminnan taloudellisten shokkien 

tasapainottajina (Bukowski 2011). Frankel ja Rose (1997) korostavat lisäksi 

suhdannesyklien samanaikaisuutta tärkeänä edellytyksenä valuuttaunioniin 

kuulumiselle. 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teorian lähtökohtien pohjalta voidaan päätellä, 

että paljon toisistaan eroavien maiden tulisi ennen rahaunioniin liittymistään 

käydä läpi lähentymisprosessi, jossa rakenteellisten ja institutionaalisten 

uudistusten avulla pyritään samankaltaisuuteen taloudellisen kehitystason, 

toimintamekanismien ja suhdannesyklien osalta sekä täyttämään vaaditut 

edellytykset (Bukowski 2011). Frankelin ja Rosen (1997) mukaan maiden 

sopivuutta rahaunionin jäseniksi ei kuitenkaan voi arvioida historiallisen datan 
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perusteella, sillä talouksien rakenne todennäköisesti muuttuu dramaattisesti 

rahaunioniin liittymisen seurauksena. Rahaunionin jäsenyys tuo mukanaan lisää 

kauppaa ja lisääntynyt kansainvälinen kauppa puolestaan edistää 

suhdannesyklien ja talouden shokkien symmetrisyyttä. 

 

Yhteisvaluuttaan liittyvien mahdollisten hyötyjen lisäksi on huomioitava myös 

mahdolliset kustannukset. Nämä niin kutsutut vakautuskustannukset riippuvat 

Krugmanin (2009) mukaan taloudellisen integraation tasosta. Mitä paremmin 

maa on taloudellisesti integroitunut muiden valuutta-alueen maiden kanssa, sitä 

pienemmät ovat kustannukset.  

 

Keskeinen kysymys on, miten finanssipolitiikka tulisi järjestää rahaunionissa. De 

Grauwe (2012) tuo esiin epätäydellisen ja täydellisen rahaunionin käsitteet. 

Epätäydellisessä rahaunionissa budjettivalta säilyy jäsenvaltioiden tasolla, kun 

taas täydellisessä rahaunionissa merkittävä osa kansallisista budjeteista on 

keskitetty unionin tasolle. Kenenin (1969) mukaan finanssipolitiikan ja 

rahapolitiikan on kuljettava käsi kädessä, jotta rahaunioni voisi toimia 

tehokkaasti. Toisin sanoen jokaista keskuspankkia kohden tulisi olla toimielin, 

jolla on oikeus kerätä veroja ja päättää niiden käyttämisestä. 

 

 

1.2 Euroalueen poliittiset ja taloudelliset lähtökohdat 

 

Bretton Woods -järjestelmän romahtamisen jälkeen EU-maat ovat 

progressiivisesti pyrkineet vähentämään kurssien heilahteluita valuuttojensa 

välillä. Euron käyttöönottoa edelsi kaksi tärkeää pyrkimystä. Ensinnäkin EU-maat 

pyrkivät vahvistamaan Euroopan asemaa maailman rahajärjestelmässä, jotta 

pystyisivät paremmin puolustamaan omia taloudellisia päämääriään suhteessa 

Yhdysvaltoihin. Toinen tärkeä tavoite oli muuttaa Euroopan unioni aidosti 

yhtenäiseksi markkina-alueeksi. (Krugman 2009) 

 

Poliittiset syyt ovat olleet vahvasti taloudellisen yhdentymisen taustalla. 

Taloudellisen yhteistyön ja integraation päämääriä ovat olleet parempien 

suhteiden luominen Saksan ja Ranskan välille sekä rauhan säilyttäminen 
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Euroopassa. Myöhemmässä vaiheessa mukaan on tullut entisten kommunististen 

Itä-Euroopan maiden ”paluu Eurooppaan”. Yhteisvaluutan käyttöönotto on nähty 

tärkeänä osana näiden poliittisten päämäärien saavuttamisessa. (Goodhart 2007) 

 

Alexiou ja Nellis (2012) toteavat, että poliittiset paineet saada aikaan yhdistynyt 

Eurooppa johtivat rahaliiton taloudellisen rakenteen puutteelliseen 

suunnitteluun. Lanen (2012) mukaan rahaliiton virheellinen rakenne on 

Euroopan velkakriisin takana. Yhteisvaluuttaa suunniteltaessa ei ollut tarpeeksi 

tietoa rahaunionin haavoittuvuuksista kriisioloissa ja tämä on nähtävissä muun 

muassa pankkiunionin sekä Euroopan laajuisten puskurimekanismien 

puuttumisena.  

 

Myöskään optimaalisen valuutta-alueen teorian tarjoamia suosituksia ei otettu 

vakavasti yhteisvaluuttaa perustettaessa (Krugman 2012b). Baimbridge et al. 

(2012) ja Bird (2012) toteavat, että optimaalisen valuutta-alueen teorian 

esittämät kriteerit eivät täyttyneet ennen rahaunionin perustamista eikä 

tilanteessa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhteisvaluutan käyttöönoton 

jälkeen. Rahaliiton jäseninä on maita, jotka ovat hyvin erilaisia taloudellisen 

kehityksen, inflaatiotaipumusten, fiskaalikurin ja keskinäisen integraation osalta 

(Bukowski 2011). 

 

 

1.3 Euroalueen ongelmia 

 

Rahaliiton perustamisesta alkaen on ollut havaittavissa jäsenmaiden 

jakautuminen kahteen ryhmään. Ydinmaissa suhdannesyklit ovat samanaikaisia 

ja taloudellinen integraatio niiden välillä on korkealla tasolla. Ne ovat myös 

samalla tasolla taloudellisen kehityksen, työn tuottavuuden, kansainvälisen 

kilpailukyvyn ja inflaation suhteen. Toisaalta taas vähemmän integroituneet 

reunamaat ovat taloudellisesti kehittymättömämpiä ja niiden kansainvälinen 

kilpailukyky on heikompi. Lisäksi niillä on erilaisia sisäisiä ongelmia inflaation ja 

fiskaalikurin kanssa. (Bukowski 2011) 
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Reunamaihin kuuluvat Etelä-Euroopan maat olivat taloudellisesti heikkoja ennen 

euron käyttöönottoa. Niissä jouduttiin usein turvautumaan devalvaatioon 

kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja inflaatio oli korkealla tasolla. Kyseiset maat 

joutuivat maksamaan valtionlainoistaan huomattavasti korkeampaa korkoa 

ydinmaihin verrattuna. Euron käyttöönoton myötä korkotasot tippuivat lähes 

Saksan tasolle. Tämän myötä lainarahasta tuli huomattavasti halvempaa ja sitä 

oli helpompi saada. Tämä puolestaan johti valtavaan kotimaisen kulutuksen 

kasvuun, joka kulminoitui asuntomarkkinoiden ylikuumenemiseen. (Wagué 

2012) 

 

Etelä-Euroopan pankit rahoittivat luotonantoaan ottamalla suuria määriä lainaa 

euroalueen ydinmaista.  Näiden pääomavirtojen mahdollistama kasvu johti 

hintatason ja palkkojen nousuun. Kun nämä pääomavirrat maailmanlaajuisen 

finanssikriisin puhjettua tyrehtyivät, hinnat ja palkat olivat Etelä-Euroopan 

maissa nousseet suhteettomasti verrattuna ydinmaihin. Edessä oli suuri 

mukautumisongelma. Optimaalisen valuutta-alueen teorian mukaan tämän 

kaltainen tilanne on erittäin vaikea käsitellä ilman devalvaatiota. (Krugman 

2012a, 2012b) 

 

Sijoittajien tiedostettua reunamaiden valtionlainojen riskipitoisuus, niiden korot 

alkoivat nousta. Seurauksena oli itseään ruokkiva prosessi, jossa nousevat korot 

ajoivat valtioita maksukyvyttömyyden partaalle. Epäilykset Kreikan maksukyvystä 

nostivat sen valtionlainan korkoa ja odotukset kohonneista korkokustannuksista 

lisäsivät entisestään sen tulevaa velkataakkaa. Tämä johti lopulta osittaiseen 

maksukyvyttömyyteen ja neuvottelujen jälkeen jotkut Kreikan valtionlainojen 

haltijoista hyväksyivät 50 prosentin arvonalennuksen velkakirjoihinsa. Kreikan 

tilanteen johdosta Italian valtionlainaa alettiin pitää riskipitoisempana ja 

nousevat korot ajoivat myös Italian lähelle maksukyvyttömyyttä. (Feldstein 2012) 

 

Eurooppalaiset pankit olivat sijoittaneet suuren osan varallisuudestaan 

valtionlainoihin. Näiden velkakirjojen arvon aleneminen vahingoitti pankkeja ja 

ne kääntyivät valtion puoleen suojellakseen tallettajiaan. Tämä taas lisäsi 

entisestään valtioiden velkataakkaa. Irlannissa ja Espanjassa pankit kärsivät, kun 

niiden myöntämiä asuntoluottoja jäi maksamatta takaisin. Valtio takasi pankkiin 

tallettaneiden saatavat. Tämän seurauksena valtion lainataakka kasvoi. Valtion 

lainataakan kasvaminen taas vahingoitti pankkeja lisää. (Feldstein 2012) 
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Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka ja Portugali lukeutuvat maihin, jotka ovat kärsineet 

talouskriisistä eniten. Korkean hinta- ja palkkatason vuoksi ne kärsivät pahoista 

kilpailukykyongelmista. Näille maille on myös yhteistä suuret vaihtotaseen 

alijäämät, sillä niiden kokema nopea kasvu ei tullut viennin vaan kotimaisen 

kulutuksen valtavan lisääntymisen kautta. Asuntokuplien puhkeamisen jälkeen 

kyseiset maat ajautuivat taantumaan ja niiden valtiontaloudet rasittuivat 

vakavasti. Tuotannon ja työllisyyden vähenemisen seurauksena verotulot 

pienenivät ja samaan aikaan menot kasvoivat työttömyyskorvausten 

lisääntymisen sekä kalliiden pankkipelastustoimien johdosta. (Krugman 2012a; 

Schnabl & Zemanek 2011; Wagué 2012) 

 

Espanjan, Irlannin, Italian, Kreikan ja Portugalin eläessä nousukautta saksalaiset 

yritykset onnistuivat pitämään nimellispalkkojen kasvun kurissa (Goodhart 2007). 

Työttömyys Saksassa oli korkealla tasolla (Ibid). Työn tuottavuuden jatkuvan 

paranemisen johdosta työvoimakustannukset laskivat suhteessa useimpiin EU-

maihin (Ibid). Saksan kilpailukyky kasvoi samalla, kun reaalitulojen hidas kasvu ja 

korkea työttömyys pitivät kotimaisen kysynnän matalalla tasolla (Ibid). 

Seurauksena oli kasvava vaihtotaseen ylijäämä (Ibid). Kuvasta 1 nähdään 

vaihtotaseiden kehitykset Saksassa ja niin kutsutuissa GIIPS-talouksissa (Kreikka, 

Irlanti, Italia, Portugali, Espanja). 

 

 

Kuva 1. Vaihtotase Saksassa ja GIIPS-talouksissa (Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali, 

Espanja) vuosina 1998—2013, % BKT:sta (AMECO)  

 

Julkista velkaantumista on pidetty euroalueen keskeisenä ongelmana ja tämä on 

johtanut toimiin jäsenmaiden budjettialijäämien leikkaamiseksi. Kaikki eivät 
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kuitenkaan ole vakuuttuneita tästä tulkinnasta. Useiden tarkkailijoiden mukaan 

kriisin syyt eivät ole pelkästään julkisen talouden kestävyysongelmissa vaan 

keskeistä on eritoten julkisen ja yksityisen sektorin ulkoinen velkaantuminen. 

Tämän näkemyksen mukaan kriisi juontaa juurensa pysyvistä 

epätasapainotiloista euroalueen sisällä, jotka johtavat kasvaviin vaihtotaseen 

ylijäämiin ydinmaissa ja systemaattisiin vaihtotaseen alijäämiin reunamaissa. 

(Brancaccio 2012) 

 

Shambaughin (2012) mukaan eurokriisin keskeisiä elementtejä ovat valtioiden 

ylivelkaantuminen ja pankkien ongelmat. Lisäksi euroalue kärsii hitaasta 

kasvusta. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat monimutkaisen dynaamisen 

kokonaisuuden. Pankkien heikkous hidastaa kasvua vähentyneen luotonannon 

seurauksena. Heikko kasvu taas lisää velkaantuneiden valtioiden 

maksukykyongelmia. Pankkien kaatuminen kuormittaa valtioiden talouksia, kun 

ne yrittävät tukea pankkeja. Valtioiden velkaongelmat puolestaan heikentävät 

pankkeja, jotka ovat sijoittaneet varallisuuttaan valtion velkakirjoihin. 

Säästöohjelmat, joita on määrätty valtiontalouksien tukemiseksi, heikentävät 

taloutta ja hidastavat kasvua. Lisäksi heikentynyt talous ja omaisuuserien arvon 

aleneminen vahingoittavat pankkien taseita. 

 

Euroalueen institutionaalinen rakenne muodostuu joukosta sopimuksia ja 

suunnitelmia, joihin lukeutuvat muun muassa Maastrichtin sopimus, vakaus- ja 

kasvusopimus ja Lissabonin strategia. Euroopan keskuspankki vastaa euroalueen 

yhteisestä rahapolitiikasta. EU:n yhteinen budjetti on hyvin pieni, vain hieman yli 

1 % EU:n bruttokansantuotteesta, ja se on omistettu pääasiassa maataloustuille 

ja talouskehityksen tukemiseen heikoimmissa jäsenmaissa. Euroalueella ei ole 

yhteistä verojärjestelmää tai alueiden välistä tulonsiirtojärjestelmää. Alusta 

alkaen on laajasti tiedostettu, että yhteisen rahajärjestelmän yhdistäminen 

kansallisiin fiskaalisiin järjestelmiin voisi tuottaa ongelmia. Vakaus- ja 

kasvusopimus asettaa rajat, joiden sisällä kansallista finanssipolitiikkaa voidaan 

käyttää. Budjettivalta säilyy kuitenkin jäsenvaltioiden tasolla. Lisäksi vakaus- ja 

kasvusopimusta on arvosteltu tehottomuudesta ministerineuvoston 

kieltäydyttyä langettamasta rangaistuksia sopimusta toistuvasti rikkoneille 

Saksalle ja Ranskalle. (Goodhart 2007; Wagué 2012) 

 

Eurokriisin haasteellisuus kertoo rahaunionin rakenteellisista ongelmista. 

Taloudellisten shokkien torjumiseksi tarvitaan yhteisiä poliittisia ja taloudellisia 
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instituutioita. Näiden instituutioiden puuttuminen muodostaa keskeisen 

ongelman. Euroalueelta puuttuvat yhteiset velkakirjamarkkinat sekä instituutiot, 

jotka pystyvät hoitamaan pankkien ongelmia ylikansallisella tasolla. Merkittävin 

puute on euroalueen kyvyttömyys hallita taloudellisia shokkeja, jotka vaikuttavat 

eri alueilla eri tavoin. Puskurimekanismien puuttuminen on ollut ekonomistien 

keskeinen huolenaihe keskustelussa euroalueen optimaalisuudesta valuutta-

alueena. (Shambaugh 2012) 

 

 

1.4 Tutkimuskysymys ja tutkielman rakenne 

 

Tutkimuskysymys: 

Mitkä tekijät ovat johtaneet eurokriisiin ja mitä ongelmia rahaunionin 

alkuperäinen rakenne on aiheuttanut? 

 

Avustava tutkimuskysymys: 

Mitkä ovat optimaalisen valuutta-alueen teorian keskeiset lähtökohdat 

yhteisvaluutta-alueen tehokkaalle toiminnalle ja miten euroalue suoriutuu 

näiden kriteereiden pohjalta tarkasteltuna? 

 

Luvussa 2 käydään läpi optimaalisen valuutta-alueen teoria pääpiirteissään ja 

esitellään valtioiden velkaantumiseen, pankkikriiseihin ja vaihtotaseiden 

epätasapainotiloihin liittyvää teoriaa. Luku 3 käsittelee euroalueen 

institutionaalista rakennetta sisältäen siihen liittyvät sopimukset sekä Euroopan 

keskuspankin ja eurojärjestelmän toiminnan. Luvussa 4 tarkastellaan euroaluetta 

luvussa 2 esitellyn teoriakehyksen pohjalta ja pyritään tunnistamaan talouden 

epätasapainotiloille altistavia tekijöitä. Luvussa 5 kuvataan eurokriisin 

eteneminen pääpiirteissään ja tarkastellaan, miten luvuissa 3 ja 4 esiin tulleet 

tekijät ovat vaikuttaneet eurokriisin syntyyn ja sen kehittymiseen. 

 

Tutkielmassa on käytetty hyödyksi aikaisempaa empiiristä tutkimusta, joka 

käsittelee euroaluetta ja sen ongelmia eri näkökulmista. Tämän kaltaista 
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aineistoa on saatavilla varsin kattavasti. Lisäksi on käytetty eri tietokannoista, 

kuten Eurostat ja AMECO, saatavaa makrodataa. 
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Tässä luvussa esitellään teoriakehys, jonka avulla euroalueen toimintaa ja siihen 

liittyviä ongelmia voidaan ymmärtää. Optimaalisen valuutta-alueen teoria 

käydään läpi pääpiirteissään ja sitä täydennetään velkaantumiseen, 

pankkikriiseihin ja vaihtotaseiden epätasapainotiloihin liittyvällä teorialla. 

Pääpaino pyritään pitämään eurokriisin ja sen taustamäärittäjien kannalta 

keskeisissä seikoissa.  

 

 

2.1 Optimaalisen valuutta-alueen teoria 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teoria on peräisin 1960-luvulta, jolloin Mundell 

(1961), McKinnon (1963) ja Kenen (1969) loivat perustan valuutta-alueita 

käsittelevälle tutkimukselle. Aikaisemmin oli jo kirjoitettu artikkeleita, jotka 

käsittelivät maiden sisäisiä mukautumismekanismeja sekä 

valuuttakurssijärjestelmän valintaa (Dellas & Tavlas 2009). Mundell (1961) 

kuitenkin ensimmäisenä toi esiin optimaalisen valuutta-alueen käsitteen sekä 

ajatuksen, että valuutta-alue voisi olla alue, jonka rajat eivät välttämättä ole 

yhteneväiset valtion rajojen kanssa. 

 

Mundellin (1961), McKinnonin (1963) ja Kenenin (1969) artikkeleissa 

optimaalinen valuutta-alue määritellään alueeksi, jolle oma valuutta ja oma 

rahapolitiikka tuottavat optimaalisen lopputuloksen. Optimaalisuus määräytyy 

sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttamisen perusteella. Varhaisen 

optimaalisen valuutta-alueen teorian taustalla vaikutti vahvasti keynesiläinen 

talousteoria ja oletus laskevasta pitkän aikavälin Phillipsin käyrästä. Sisäistä 

tasapainoa kuvaa optimaalinen valintapiste inflaation ja työttömyyden välillä.  

Ulkoinen tasapaino taas liittyy suotuisaan maksutasepositioon, jolloin pitkään 

jatkuvia vaihtotaseen yli- tai alijäämiä ei esiinny. (Alexiou & Nellis 2012; Matthes 

2009; Tavlas 2009) 

 

Mundell (1961), McKinnon (1963) ja Kenen (1969) määrittivät edellytykset, 

joiden avulla ehdokasmaiden sopivuutta valuutta-alueen jäseniksi voitiin 
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arvioida. Näiden kriteerien täyttyminen edistää sisäisen ja ulkoisen tasapainon 

saavuttamista, vähentää taloudellisten shokkien vaikutusta ja auttaa 

sopeutumaan shokkeihin niiden ilmaannuttua (Mongelli 2005). Kriteereitä ovat: 

 tuotannontekijöiden liikkuvuus (Mundell 1961) 

 talouden avoimuus (McKinnon 1963) 

 fiskaalinen integraatio (Kenen 1969) 

 tuotantorakenteiden monipuolisuus (Kenen 1696) 

 

Hintojen ja palkkojen joustavuus oli noussut esiin jo edeltävässä 

valuuttakurssijärjestelmän valintaa käsittelevässä tutkimuksessa. Friedman 

(1953) käsitteli hintojen ja palkkojen joustavuutta kiinteiden valuuttakurssien 

järjestelmään kuuluvissa maissa. Friedmanin (1953) mukaan pysyvästi kiinteiden 

valuuttakurssien ylläpitäminen ilman kaupan rajoitteita edellyttää kykyä muuttaa 

ulkoisia olosuhteita sisäistä hinta- ja palkkarakennetta säätämällä. (Dellas & 

Tavlas 2009) 

 

1970-luvun alussa valuutta-alueeseen osallistumiseen liittyvät hyödyt ja 

kustannukset saivat tutkimuksessa lisää painoarvoa. Tässä vaiheessa myös 

alkuperäisten kirjoittajien esiin tuomia kriteereitä tarkennettiin ja niitä alettiin 

tulkita kokonaisuutena. Esiin nousi myös uusia kriteereitä, kuten inflaatiotasojen 

samankaltaisuus sekä poliittinen integraatio. Taloudellisten shokkien 

samanaikaisuutta alettiin käyttää eräänlaisena metakriteerinä. (Mongelli 2005) 

 

Itsenäisen rahapolitiikan ja valuuttakurssimuutosten menettämisestä aiheutuu 

Cordenin (1972) mukaan kustannuksia siinä määrin kuin nimelliset hinnat ja 

palkat ovat alaspäin jäykkiä. Finanssipolitiikka on tärkeä väline ulkoisen 

tasapainon palauttajana yhteisvaluutta-alueen jäsenmaan kohdatessa vientiä 

vähentävän kysyntäshokin. Myös reaalisen valuuttakurssin muutokset ovat 

tällöin keskeisessä roolissa. Nimellisten palkkojen ja hintojen joustavuus 

vähentää finanssipolitiikan avulla tehtävien säätötoimenpiteiden tarvetta. 

(Mongelli 2005) 

 

Mundell (1973) tuo esiin rahoitusmarkkinoiden integraation epäsymmetristen 

shokkien tasapainottajana. Yhteisvaluutta mahdollistaa paremman sijoitusten 

hajauttamisen ja riskin jakamisen maiden välillä, jolloin epäsymmetristen 
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shokkien vaikutus pienenee. Maat pystyvät paremmin jakamaan haitallisesta 

shokista aiheutuvat kustannukset kauppakumppaninsa kanssa, koska molemmilla 

on toistensa tuotantoon sidottuja sijoituksia yhteisessä valuutassa. Kun omaa 

valuuttaansa käyttävä maa joutuu haitallisen shokin seurauksena devalvoimaan, 

sen kotimaan valuutassa olevilla pääomilla on vähemmän arvoa 

maailmanmarkkinoilla. Tällöin shokin aiheuttamat kustannukset rajoittuvat 

pääasiassa kyseiseen maahan. (McKinnon 2000) 

 

1970-luvun alun jälkeen optimaalisen valuutta-alueen teorian analyyttiseen 

viitekehykseen liittyvät heikkoudet ja rajoitukset alkoivat nousta esiin. Käytännön 

sovellutusten puuttuminen sekä teoriaan sisältyvät ristiriidat johtivat 

akateemisen kiinnostuksen lopahtamiseen ja aiheen tutkimus jäi taka-alalle. 

1980-luvun lopussa optimaalisen valuutta-alueen teoria nousi uudestaan 

aktiivisen tutkimuksen kohteeksi ja on sitä yhä. Mielenkiinnon elpymisen 

taustalla vaikuttivat vahvasti Euroopan kehitys kohti rahaunionia sekä 

makroteorian yleinen kehittyminen. (Dellas & Tavlas 2009) 

 

 

2.2 Epäsymmetriset shokit 

 

Epäsymmetriset shokit ovat optimaalisen valuutta-alueen teorian keskeinen 

käsite. Niillä tarkoitetaan taloudellisia shokkeja, jotka vaikuttavat vain tietyssä 

maassa tai tietyllä alueella, ja shokkeja, jotka vaikuttavat eri tavalla eri maissa tai 

eri alueilla. Koko yhteisvaluutta-alueella samaan aikaan koettava nousukausi tai 

lama ei ole erityisen ongelmallinen tilanne rahaunionin toiminnan kannalta 

(Krugman 2012b).  

 

Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun esimerkiksi positiivinen kysyntäshokki 

tietyssä jäsenmaassa johtaa suurempaan palkkojen nousuun ja inflaatioon. 

Tällöin kyseisen maan kansainvälinen kilpailukyky suhteessa muihin jäsenmaihin 

laskee. Mikäli muut mukautumismekanismit, kuten työvoiman liikkuvuus, ovat 

tehottomia, tapahtuu mukautuminen viime kädessä hintojen ja palkkojen 

välityksellä. Kansainvälisen kilpailukyvyn palauttamiseksi vaaditaan suhteellisten 

palkkojen alentamista. Niin kutsuttu sisäinen devalvaatio, jossa kilpailukyky 

palautetaan palkkoja leikkaamalla valuutan devalvoimisen sijaan, on kuitenkin 
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osoittautunut käytännössä erittäin vaikeaksi. Kilpailukyvyn palauttamiseksi 

tarvittava suhteellisten hintojen ja palkkojen aleneminen saavutetaan 

todennäköisesti vain useita vuosia kestävän hitaan palkkakasvun seurauksena. 

(Krugman 2012b; Matthes 2009) 

 

Epäsymmetriset shokit ovat keskeinen huolenaihe rahaunionissa, sillä yhteisellä 

rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa pääosin vain valuutta-alueen yleisiin 

shokkeihin. Epätasapainotilat rahaunionissa voivat saada alkunsa suoraan 

maakohtaisista shokeista, mutta on myös mahdollista, että yleiset shokit 

vaikuttavat vaihtelevalla tavalla riippuen jäsenmaan koosta ja sen taloudellisista 

rakenteista. Epätasapainotiloilla on myös taipumusta välittyä jäsenmaasta 

toiseen kauppakanavia pitkin. (Andersen & Seneca 2009) 

 

Epäsymmetristä shokkia voidaan kuvata mallin avulla, jossa yhteisvaluutta-

alueen muodostavat kaksi jäsenmaata, esimerkiksi Saksa ja Ranska. Oletetaan, 

että kuluttajien preferenssit jostain syystä muuttuvat ja kysynnän painopiste 

siirtyy kohti Saksassa valmistettuja tuotteita. Tämän kaltaisen epäsymmetrisen 

shokin vaikutusta kokonaiskysyntään havainnollistetaan kuvassa 2. (De Grauwe 

2012) 

 

 

Kuva 2. Epäsymmetrisen shokin vaikutus kokonaiskysyntään (De Grauwe 2012) 

 

Kuvan 2 kokonaiskysyntäkäyrien siirtymät kuvaavat kysynnän painopisteen 

siirtymistä ranskalaisista tuotteista kohti saksalaisia tuotteita. Kokonaiskysynnän 

Ranska 

YF 

PG 

YG 

SF 

DF 

SG 

DG 

Saksa 

PF 
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muutoksen seurauksena tuotanto vähenee Ranskassa ja lisääntyy Saksassa. 

Molemmilla mailla on tällöin edessään mukautumisongelma. Ranskan ongelmana 

on vähentynyt tuotanto ja sitä seuraava lisääntynyt työttömyys. Saksassa taas 

eletään nousukautta, jonka seurauksena ilmenee inflaatiopaineita. Mikäli palkat 

ovat joustavia ja/tai työvoiman liikkuvuus maiden välillä on korkealla tasolla, 

tapahtuu mukautuminen automaattisesti. (De Grauwe 2012) 

 

 

Kuva 3. Automaattiset mukautumismekanismit (De Grauwe 2012) 

 

Palkkojen joustavuus. Palkkojen ollessa joustavia Ranskassa työttömäksi jääneet 

työntekijät vähentävät palkkavaatimuksiaan. Saksassa taas palkkataso nousee 

työvoiman lisääntyneen kysynnän seurauksena. Tätä havainnollistetaan kuvassa 

3. Palkkatason muutokset johtavat kokonaistarjontakäyrän siirtymiseen 

Ranskassa alaspäin ja Saksassa ylöspäin. Näiden muutosten seurauksena 

saavutetaan uusi tasapainotila. Ranskassa hintataso laskee, jonka seurauksena 

ranskalaiset tuotteet tulevat kilpailukykyisemmiksi ja kysyntä voimistuu. 

Saksalainen tuotanto taas menettää kilpailukykyään hintatason noustessa. (De 

Grauwe 2012) 

 

Työvoiman liikkuvuus. Uusi tasapainotila saavutetaan myös työvoiman 

liikkuvuuden avulla. Tällöin Ranskassa työttömäksi jääneet työntekijät muuttavat 

Saksaan, missä työvoiman kysyntä on kasvanut. Työvoiman liikkumisen 

seurauksena palkkojen alentamisen tarve Ranskassa poistuu ja palkkojen 

nousupaineet Saksassa hellittävät. (De Grauwe 2012) 
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2.3 Riskitekijät ja mukautumismekanismit 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teoriasta esiin nousevat kriteerit voidaan jakaa 

kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tekijät, jotka vähentävät 

epäsymmetristen shokkien esiintymisen todennäköisyyttä. Näitä ovat: 

tuotantorakenteiden monipuolisuus, talouden avoimuus, kaupan integraatio, 

inflaatiotasojen samankaltaisuus, suhdannesyklien samankaltaisuus. Toiseen 

ryhmään kuuluvat tekijät mahdollistavat epäsymmetrisiin shokkeihin 

mukautumisen. Näitä ovat: hintojen ja palkkojen joustavuus, 

tuotannontekijöiden liikkuvuus, rahoitusmarkkinoiden integraatio, fiskaalinen 

integraatio/tulonsiirtojärjestelmä. (Jager & Hafner 2013; Mongelli 2005) 

 

Tuotannon ja kulutuksen monipuolisuus. Tuotannon ja vientisektorin 

monipuolinen rakenne vähentää toimialakohtaisten shokkien vaikutusta 

jäsenmaan talouteen. Sisäisen tasapainon turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin 

myös ammatillista liikkuvuutta, jotta haitallisen toimialakohtaisen shokin 

johdosta toimettomaksi jäänyt työvoima ja pääoma pystytään kohdentamaan 

uudelleen. Vientisektorin toimialat saattavat kohdata suuria eksogeenisia 

shokkeja ulkomaisen kysynnän vaihdellessa tai teknologian muuttuessa. Mikäli 

jäsenmaan vientisektori kattaa useita eri toimialoja, toimialakohtaisten shokkien 

vaikutus kokonaistalouteen pienenee. Tuotannon hajautuminen useille eri 

toimialoille myös pienentää reaalisen valuuttakurssin muutostarvetta, jota 

tarvitaan toimialakohtaisen shokin tasoittamiseksi. Mikäli maa on erikoistunut 

vain yhteen tuotteeseen, vientikysynnän alenemisen johdosta työnsä 

menettäneillä ei ole tarjolla korvaavaa työtä. Tällöin tarvitaan reaalisen 

valuuttakurssin heikentymistä kansainvälisen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja 

viennin elvyttämiseksi. (Kenen 1969, 2002) 

 

Talouden avoimuus. McKinnon (1963) määrittelee talouden avoimuuden 

kansainvälisen kaupan kohteena olevien tuotteiden suhteena tuotteisiin, joita 

vaihdetaan vain maan sisällä. Mitä avoimempi talous on, sitä paremmin 

muutokset kansainvälisen kaupan kohteina olevien tuotteiden hinnoissa 

välittyvät kotimaan elinkustannuksiin (Mongelli 2005). Talouden avoimuus 

vähentää nimellisen valuuttakurssimuutoksen tehokkuutta säätömekanismina, 

koska nimellisen valuuttakurssin muutoksia seuraa nopeasti muutos kotimaisissa 

hinnoissa ja reaalinen valuuttakurssi pysyy muuttumattomana (Jager & Hafner 

2013). 
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Kaupan integraatio. Teorian näkökulmasta kaupan integraatio voi johtaa joko 

epäsymmetristen shokkien lisääntymiseen tai niiden vähentymiseen. Mikäli 

jäsenmaat erikoistuvat tuottamaan hyödykkeitä, joissa niillä on suhteellinen etu, 

voivat suhdannesyklit muuttua maiden välillä epäsymmetrisemmiksi. Tällöin 

maat olisivat alttiimpia toimialakohtaisille shokeille. Toisaalta suhdannesyklit 

voivat muuttua yhtenäisemmiksi, jos talouden shokit ovat pääasiassa 

kysyntäshokkeja tai muita maihin samalla tavalla vaikuttavia shokkeja, tai jos 

maiden välinen kauppa koostuu pääasiassa toimialojen sisäisestä kaupasta. 

(Frankel & Rose 1997) 

 

Inflaatioerot. Pysyvät erot jäsenmaiden inflaatiotasoissa voivat johtaa ulkoisiin 

epätasapainotiloihin (Mongelli 2005). Inflaatioerojen taustalla voi olla monia 

tekijöitä, kuten eroavaisuudet rakenteellisessa kehityksessä, erot 

työmarkkinainstituutioissa, erot talouspolitiikassa ja erilaiset sosiaaliset 

preferenssit (Ibid). Mikäli inflaatioerot liittyvät lyhytaikaisiin shokkeihin ja 

taustalla vaikuttaa palkkojen ja hintojen ylikuumenemiseen johtavia 

mekanismeja, voi tämä johtaa nousukausi-taantuma -kierteeseen (Honohan & 

Lane 2003). Reaalipalkkojen kasvun ja työttömyyden väliset syklit voivat olla 

sitkeitä ja kansallisen rahapolitiikan puuttuessa voi olla tarpeen turvautua muihin 

kansallisiin keinoihin niiden vaimentamiseksi (Ibid). 

 

Inflaatioerot voivat olla myös harmittomia. Esimerkiksi rahaunionia 

perustettaessa jäsenmaiden hintataso voi olla erilainen. Tällöin kehitykseen kohti 

yhteistä hintatasoa liittyy vääjäämättä eroja inflaatiotasoissa. Kaikki inflaatioerot 

eivät kuitenkaan ole harmittomia. Suhteellisiin hintoihin vaikuttavia väliaikaisia 

epäsymmetrisiä shokkeja voidaan odottaa tapahtuvan, vaikka jäsenmaiden 

pitkän aikavälin inflaatiotasot lähentyisivät toisiaan. Mikäli rahaunionin 

mukautumismekanismit eivät toimi tehokkaasti, voi tämä johtaa useammin 

toistuviin ja pitkittyviin suhteellisten hintojen epätasapainotiloihin sekä edellä 

mainittuihin nousukausi-taantuma -kierteisiin. Esimerkiksi lyhytaikaisten 

tarjontashokkien tapauksessa paikalliset kokonaiskysynnän häiriöt vaikuttavat 

kansallista inflaatiotasoa nostavasti. Vaikka tämänkaltainen inflaatio olisi 

puhtaasti väliaikaista, voi se laukaista mekanismeja, joiden vaikutus jatkuu vielä 

alkuperäisen shokin ollessa ohi. (Honohan & Lane 2003) 

 

Inflaatio voi johtaa ylikuumenemiseen palkkojen ja hintojen kautta, jos 

tämänhetkinen inflaatio vaikuttaa tulevaisuuden palkkakasvua lisäävästi, tai 
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taseiden välityksellä. Jälkimmäisessä tapauksessa matala reaalikorkotaso, joka on 

alueellisen korkean inflaatiotason automaattinen seuraus, johtaa kotitalouksien 

ja/tai yritysten ylivelkaantumiseen. Ylikuumenemista voi tapahtua myös asunto- 

ja kiinteistömarkkinoiden välityksellä nousujohteisten hintojen ansiosta. 

Epätäydellisten tuotannontekijä- ja luottomarkkinoiden johdosta mukautuminen 

tämänkaltaisiin tilanteisiin voi olla vaikeaa. Lisäksi jopa väliaikainen kotimaisten 

suhteellisten hintojen kasvu saattaa johtaa pysyvään kansainvälisen kilpailukyvyn 

menetykseen. (Honohan & Lane 2003) 

 

Hintojen ja palkkojen joustavuus. Jos hinnat ja palkat ovat täysin joustavia, 

suhteellisen valuuttakurssin muutoksia vaativia tilanteita ei rahaunionin sisällä 

pääse syntymään (Fleming 1971). Haitallisen epäsymmetrisen shokin tilanteessa 

palkkojen joustavuus voi korvata valuuttakurssimuutoksen pienempien 

työvoimakustannusten avulla (Maza & Moral-Arce 2006). Työvoimakustannusten 

pieneneminen edistää suhteellisten hintojen alenemista, jota tarvitaan 

kilpailukyvyn palauttamiseksi (Ibid). Palkat ovat kuitenkin yleensä alaspäin 

jäykkiä. Positiivisen kysyntäshokin tapauksessa maan palkkataso tyypillisesti 

nousee työvoiman lisääntyneen kysynnän seurauksena ja sen kilpailukyky laskee 

(De Grauwe 2012). 

 

Työvoiman liikkuvuus. Työvoiman muuttaminen taantumamaista menestyviin 

maihin edistää tasapainon saavuttamista rahaunionissa (De Grauwe 2012). 

Työvoiman liikkuminen poistaa palkkojen alentamisen tarpeen taantumamaissa 

ja palkkojen nostamisen tarpeen menestyvissä maissa (Ibid). Tällöin 

taantumamaiden työttömyysongelma helpottaa ja myös inflatoriset 

palkkapaineet menestyvissä maissa poistuvat (Ibid). Työvoiman liikkumiseen 

liittyy merkittäviä kustannuksia ja lyhyellä aikavälillä sen voidaan olettaa olevan 

varsin rajoitettua (Mongelli 2005). Työvoiman liikkuvuus voi kuitenkin lisääntyä 

tarkasteltaessa asiaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (Ibid). Tämän johdosta se 

voi auttaa pysyviin shokkeihin mukautumisessa (Ibid). 

 

Pääoman liikkuvuus ja rahoitusmarkkinoiden integraatio. Pääomavirrat voivat 

toimia puskurimekanismina väliaikaisten haitallisten shokkien tapauksessa. 

Haitallisen shokin kohtaava jäsenmaa voi esimerkiksi lainata varoja maista, joissa 

rahoituspääomasta on ylitarjontaa, tai supistaa ulkomaisten nettosaataviensa 

määrää. Shokin ollessa ohi prosessi voidaan kääntää takaisinpäin. Mikäli 

rahoitusmarkkinoiden integraatio on korkealla tasolla, jopa pienet muutokset 
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korkotasoissa saavat aikaan tasapainottavia pääomavirtoja jäsenmaiden välillä. 

Tämä vähentää eroja jäsenmaiden pitkissä koroissa ja helpottaa täten 

rahoituksen saamista ulkoisten epätasapainotilojen tapauksessa. Pääomavirrat 

myös edistävät resurssien tehokasta kohdentamista. Rahoitusmarkkinoiden 

integraatio ei voi kuitenkaan korvata kokonaan pysyviin shokkeihin 

mukautumista, vaikka sen avulla pystytään helpottamaan prosessia. (Mongelli 

2005) 

 

Fiskaalinen integraatio. Mikäli merkittävä osa kansallisista budjeteista 

keskitetään rahaunionin tasolle, mahdollistaa tämä tulonsiirtojen käyttämisen 

epäsymmetristen shokkien tasoittamiseen. Tähän liittyy kuitenkin moraalikadon 

ongelma. Useissa maissa varoja siirretään automaattisesti menestyviltä alueilta 

hitaan kasvun alueille. Tämä vähentää alueiden mukautumistarvetta ja johtaa 

siihen, että tulonsiirroista tulee pysyviä. Rahaunionin yhteinen budjetti saattaisi 

johtaa pysyviin ja suuriin tulonsiirtoihin maiden välillä. Tämä luonnollisesti 

kohtaisi paljon vastustusta maksajamaissa. Toisaalta kansallisten budjettien 

osittainen keskittäminen rahaunionin tasolle myös mahdollistaisi valtionvelkojen 

ja budjettialijäämien osittaisen yhdistämisen. Tämä suojaisi jäsenmaita 

likviditeettikriiseiltä ja markkinoiden epäluottamuksen aiheuttamalta 

maksukyvyttömyydeltä. (De Grauwe 2012) 

 

 

2.4 Institutionaaliset erot jäsenmaiden välillä 

 

Institutionaaliset erot työmarkkinoilla. Erot jäsenmaiden 

työmarkkinainstituutioissa voivat johtaa erilaisiin palkka- ja hintakehityksiin, 

vaikka maat kohtaavat samat talouden häiriöt. Esimerkiksi öljyn hinnan nousun 

vaikutus kansallisiin hinta- ja palkkatasoihin riippuu pitkälti siitä, miten 

ammattiyhdistykset reagoivat shokkeihin. Öljyn hinnannousun kaltaisten 

tarjontashokkien makrotaloudelliset vaikutukset riippuvat työmarkkinoiden 

järjestäytymisasteesta.  (De Grauwe 2012) 

 

Keskitetyissä palkkaneuvotteluissa ammattiyhdistykset tiedostavat, että 

nimellisten palkkojen korottaminen ei korvaa tarjontashokin aiheuttamaa 

reaalipalkan menetystä palkankorotusten inflationaarisen vaikutuksen takia, 
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eivätkä tämän johdosta vaadi liiallisia palkankorotuksia. Maissa, joissa 

palkkaneuvottelut käydään hajautetummin, yksittäisen ammattiyhdistyksen 

vaikutus kokonaishintatasoon on pieni. Ammattiyhdistykset pyrkivät 

maksimoimaan jäsentensä nimellispalkan ja niiden on pakko tehdä niin, koska 

muuten reaalipalkat laskevat olettaen, että muut ammattiyhdistykset 

maksimoivat jäsentensä nimellispalkat. Tällaisissa maissa tarjontashokki johtaa 

korkeampaan nimellispalkkatasoon kuin keskitettyjen palkkaneuvotteluiden 

maissa. Maissa, joissa palkkaneuvottelut käydään yritysten tasolla, 

palkkavaatimuksilla on suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ja sen tarjoamiin 

työpaikkoihin. Liialliset palkkavaatimukset johtavat työpaikkojen vähentymiseen. 

Näin ollen nimellispalkkatason voidaan olettaa pysyvän kurissa. (De Grauwe 

2012) 

 

Erot oikeusjärjestelmissä. Eroilla jäsenmaiden oikeusjärjestelmissä voi olla 

merkittäviä vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Tämä tulee esille esimerkiksi 

asuntolainamarkkinoilla. Joissain maissa laki suojaa asuntolainoja myöntäviä 

pankkeja paremmin kuin toisissa. Tämän johdosta asuntolainat ovat maasta 

riippuen hyvin erilaisia tuotteita. Lainan suhde asunnon arvoon voi vaihdella 

merkittävästi maiden välillä. Lisäksi asuntolainat ovat joissain maissa 

kiinteäkorkoisia ja toisissa vaihtuvakorkoisia. Näiden erojen seurauksena samat 

shokit, kuten keskuspankin ohjauskoron nouseminen, vaikuttavat eri tavalla eri 

jäsenmaissa. (De Grauwe 2012) 

 

Yritykset myös rahoittavat toimintaansa eri tavoin eri jäsenmaissa. Anglosaksisen 

oikeusjärjestelmän maissa yritykset hankkivat rahoituksensa pääosin suoraan 

pääomamarkkinoilta. Tämän seurauksena pääomamarkkinat ovat kyseisissä 

maissa hyvin kehittyneitä. Mannermaisen oikeusjärjestelmän maissa rahoitus 

taas hankitaan pääasiassa pankeilta ja pääomamarkkinat ovat 

kehittymättömämpiä. Näiden erojen johdosta samat korkoshokit välittyvät eri 

maihin hyvin eri tavalla. Esimerkiksi anglosaksisissa maissa koron nousun 

vaikutus kuluttajien varallisuuteen on todennäköisesti paljon suurempi, sillä 

kuluttajat omistavat paljon osakkeita ja velkakirjoja. Koron nousu alentaa 

osakkeiden ja velkakirjojen hintoja ja kuluttajien varallisuus näin ollen pienenee. 

Mannermaisten rahoitusmarkkinoiden maissa koron nousu vaikuttaa 

kulutukseen lähinnä pankin myöntämien lainojen kautta. (De Grauwe 2012) 
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2.5 Velkaantuminen ja kaksoistasapainon ongelma 

 

Epäsymmetrisen shokin ja valtion velkaantumisen välistä riippuvuutta voidaan 

kuvata saman kahden maan mallin avulla, jota käytimme aikaisemmin. Tätä 

havainnollistetaan kuvassa 4. Kysynnän painopisteen siirtyminen ranskalaisista 

tuotteista kohti saksalaisia tuotteita todennäköisesti johtaa työttömyyden 

lisääntymiseen Ranskassa ja työttömyyden vähentymiseen ja inflaatiopaineisiin 

Saksassa. (De Grauwe 2012) 

 

 

Kuva 4. Epäsymmetristen shokkien vahvistuminen (De Grauwe 2012) 

 

Ranskan bruttokansantuotteen pienentyminen negatiivisen kysyntäshokin 

seurauksena johtaa verotulojen laskuun. Lisääntyneen työttömyyden johdosta 

myös valtion menot ja budjettialijäämä kasvavat. Kokonaiskysynnän laskiessa 

merkittävästi voi budjettialijäämän kasvu voi olla niin suurta, että sijoittajat 

alkavat epäillä maan maksukykyä. Mikäli sijoittajat alkavat epäluottamuksen 

johdosta myydä Ranskan valtionvelkakirjoja, on seurauksena valtionlainojen 

korkojen nouseminen, ja Ranska ajautuu likviditeettikriisiin. Korkotason 

noustessa kulutus ja investoinnit vähenevät entisestään. Myydessään Ranskan 

valtionvelkakirjoja sijoittajat saavat käteisvaroja, jotka he haluavat sijoittaa 

uudelleen. Mikäli sijoittajat preferoivat turvallisia valtionlainoja, sijoittavat he 

todennäköisesti Saksan valtionlainoihin. Saksan korkotason laskiessa sen 

kokonaiskysyntä nousee entisestään. (De Grauwe 2012) 
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Rahaunionin keskeinen piirre on se, että jäsenmaat ottavat velkaa valuutassa, 

jota ne eivät itse kontrolloi. Tämän johdosta valtiot eivät pysty takaamaan 

sijoittajille, että käteistä on aina saatavilla velan takaisinmaksuun sen 

erääntyessä. Maat, jotka ottavat velkaa omassa valuutassaan, voivat aina luottaa 

oman keskuspankkinsa rajattomaan kykyyn tuottaa likviditeettiä. Rahaunionissa 

tätä mahdollisuutta ei ole. (De Grauwe & Ji 2012) 

 

Koska valtiot eivät pysty takaamaan, että käteistä on aina saatavilla, ovat ne 

alttiita epäluottamukselle. Kun valtion maksukyky esimerkiksi taantuman 

seurauksena kyseenalaistetaan, alkavat sijoittajat myydä valtion velkakirjoja. 

Tämän seurauksena valtionvelan korko nousee ja likviditeettiä virtaa ulos maasta 

sijoittajien etsiessä turvallisempia sijoituskohteita. Valtiolle tulevien 

pääomavirtojen yhtäkkinen pysähtyminen voi johtaa likviditeettiongelmiin, jotka 

helposti muuttuvat maksukykykriisiksi. Korkotason nousun johdosta maa 

todennäköisesti ajautuu taantumaan. Seurauksena on tyypillisesti valtion tulojen 

väheneminen sekä budjettialijäämän ja velan kasvaminen. Nousevien korkojen ja 

lisävelkaantumisen yhdistelmä voi ajaa valtion maksukyvyttömyyteen. (De 

Grauwe & Ji 2012) 

 

Edellä kuvattuun dynamiikkaan liittyy selkeä itseään toteuttava piirre. Kun 

markkinat alkavat epäillä tietyn valtion maksukykyä, alkavat sijoittajat myydä 

kyseisen valtion velkakirjoja. Tämä tekee maksukyvyttömyyteen ajautumisesta 

todennäköisempää. (De Grauwe 2012)  

 

Likviditeettikriisien seurauksena rahaunionissa voi ilmetä useita tasapainotiloja. 

Maat, joiden maksukykyyn markkinat eivät luota, ajautuvat huonoon 

tasapainotilaan. Kyseiset maat joutuvat maksamaan lainoistaan korkeaa korkoa 

ja niiden on määrättävä ankaria valtiontalouden säästöohjelmia, jotka johtavat 

syvään taantumaan. Toisaalta taas maat, joiden maksukykyyn luotetaan, saavat 

nauttia sisään virtaavista pääomista, jotka laskevat korkotasoa ja ruokkivat 

taloutta. (De Grauwe & Ji 2012) 
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2.6 Pankkikriisit 

 

Pankit ovat jäsenvaltioiden tapaan alttiita epäluottamukselle. Niiden keskeinen 

heikkous on saatavien ja velkojen epätasapainoinen maturiteettirakenne. 

Talletuksilla on lyhyempi maturiteetti kuin lainoilla. Tämän johdosta pankit ovat 

alttiita talletuspaolle. Epätäydellisen informaation johdosta tallettajien ja muiden 

luotonantajien on vaikea tietää, onko pankki maksukykyinen. Tämän johdosta he 

voivat haluta nostaa varansa pelätessään ongelmia. Suuri osa pankkien 

varallisuudesta on sijoitettu lainoihin ja arvopapereihin, joita on vaikea muuttaa 

käteiseksi nopeasti.  Mikäli liian monet tallettajat yrittävät nostaa varansa 

samaan aikaan, ajautuu vakavarainenkin pankki ongelmiin. (De Grauwe & Ji 

2012; Shambaugh 2012) 

 

Pankkien ongelmat voivat liittyä joko likviditeettiin tai vakavaraisuuteen. 

Rajanveto saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Jos likviditeettipaineet pakottavat 

pankin myymään pääomaeriä alihintaan tai lainaamaan erityisen korkealla 

korolla, likviditeettiongelmat voivat muuttua vakavaraisuusongelmiksi. 

Likviditeettikriisissä keskuspankki voi lainata pankille käteistä, jota ei 

markkinoilta ole saatavilla. Jos pankin vakavaraisuus horjuu ja se menettää 

maksukykynsä kokonaan, tulevat tappiot pankin osakkeenomistajien, tallettajien 

tai veronmaksajien maksettavaksi. Maksukyvyttömyyden uhatessa voidaan 

pankin maksukyky mahdollisesti pystyä turvaamaan pelastuspaketin avulla. 

Tällöin osakkeenomistajat kuitenkin kokevat tappioita omistusosuuden 

pienentyessä. Mikäli pelastuspaketti tulee julkisista varoista, myös 

veronmaksajille tulee kustannuksia. (Shambaugh 2012) 

 

Pankkivalvonta ja pankkien vakavaraisuusongelmien hoitaminen ovat olleet 

pääasiassa kansallisia toimintoja myös euroalueella, jossa pääomat liikkuvat 

vapaasti maasta toiseen samassa valuutassa. Euroopan keskuspankilla ei ole 

lakisääteistä velvollisuutta toimia viime hetken lainoittajana vaikeuksissa oleville 

pankeille. Se voi kuitenkin toimia sellaisena halutessaan. (Shambaugh 2012) 
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2.7 Vaihtotaseiden epätasapainotilat 

 

Intertemporaalisen hyödynmaksimointiteorian mukaan vaihtotaseiden 

erisuuntaiset kehitykset ovat taloudellisen kehityksen osalta eritasoisten maiden 

lähenemisprosessin luonnollinen seuraus. Integroituneiden reaali- ja 

rahoitusmarkkinoiden oloissa on odotettavissa, että köyhemmät maat vetävät 

puoleensa kansainvälisiä sijoituksia. Korkeamman odotetun tuottavuuden kasvun 

ja sitä vastaavan talouden kasvuvauhdin johdosta kyseisistä maista on 

odotettavissa keskimääräistä suurempia tuottoja. Sijoitetun pääoman tuottavuus 

takaa, että kerrytetyt ulkomaiset velat pystytään myös maksamaan takaisin. 

Tulojen odotetun kasvun johdosta maat kuluttavat enemmän ja säästävät 

vähemmän. Näin ollen kyseisten maiden vaihtotase on jonkin aikaa alijäämäinen 

ja tästä ei tule olla huolissaan. Vastaavasti rikkaammissa maissa on odotettavissa 

vaihtotaseiden ylijäämäisyyttä. (Blanchard & Giavazzi 2002; Holinski et al. 2012) 

 

Claridan (2007) mukaan vaihtotaseen epätasapainotilat suurissa talouksissa, 

joilla on avoimet pääomamarkkinat ja joustavat valuuttakurssit, ovat tavallinen 

ilmiö. Tällöin vaihtotaseiden tasapainotus tapahtuu lopulta automaattisesti 

valuuttakurssimuutoksen kautta sekä yksityisten investointi- ja 

säästämisasteiden muuttuessa (Holinski et al. 2012). Samoin rahaunionissa on 

odotettavissa pääomavirtoja rikkaammista maista köyhempiin maihin (Ibid). 

Samalla köyhien maiden reaalinen valuuttakurssi suhteessa rikkaisiin maihin 

oletettavasti vahvistuu inflaatiopaineiden johdosta (Ibid). Tämä johtaa 

kansainvälisen kilpailukyvyn heikentymiseen ja vaihtotaseen alijäämään, joka 

vastaa maahan virtaavien nettopääomien määrää (Ibid). Jossain vaiheessa 

köyhiin maihin kohdistuvien lisääntyneiden investointien tulisi johtaa 

tuottavuuden ja asukaskohtaisten tulojen kasvuun suhteessa rikkaisiin maihin 

(Ibid).    

 

Holinskin et al. (2012) mukaan euroalueen viime vuosikymmenen tapahtumat 

osoittavat, että yksityisten toimijoiden päätökset investointien ja säästämisen 

suhteen voivat johtaa suuriin vaihtotaseen alijäämiin synnyttämättä kuitenkaan 

riittävää taloudellista kasvua ja tuottavuuden paranemista. Todennäköisesti 

tämä kertoo eroista maiden taloudellisissa rakenteissa ja optimaalisen valuutta-

alueen teorian ehdottamien ominaispiirteiden puuttumisesta. Lisäksi 

vaihtotasealijäämien ja finanssipolitiikan välillä näyttää olevan vahva yhteys. 

Vaihtotaseen alijäämä tyypillisesti pienenee kontraktiivista finanssipolitiikkaa 
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harjoittavissa maissa ja suurenee ekspansiivista finanssipolitiikkaa käyttävissä 

maissa. Menneisyyden ja nykyhetken finanssipolitiikka vaikuttaa tämän hetken 

vaihtotaseeseen suoraan sekä myös epäsuorasti yksityisten investointi- ja 

säästämispäätösten välityksellä. (Holinski et al. 2012) 
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3 Euroalueen institutionaalinen rakenne ja talouspoliittiset 

suuntaviivat 

 

Euroalueen toimintaa ja sen rakennetta voidaan paremmin ymmärtää, mikäli 

tiedämme miten se on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Tässä luvussa 

käsitellään Euroopan taloudellisen yhdentymisen historia pääpiirteissään. 

Pääpaino pidetään yhteisvaluutta-alueeseen liittyvissä suunnitelmissa ja 

sopimuksissa, joiden kautta päästään käsiksi euroalueen raha- ja 

finanssipolitiikan peruskysymyksiin. 

 

 

3.1 Taustaa 

 

Ensimmäinen maininta Euroopan yhteisvaluutasta sijoittuu vuoteen 1929, jolloin 

Saksalainen poliitikko Gustav Stresemann kysyi Kansainliitolta: ”Missä ovat 

tarvitsemamme eurooppalainen valuutta ja postimerkki?". Vain muutamia 

viikkoja tämän jälkeen sai alkunsa maailmanlaajuinen talouskriisi New Yorkin 

pörssiromahduksen seurauksena. Kyseinen kriisi aiheutti vakavia taloudellisia 

häiriöitä koko maailmassa, yrityksiä suljettiin ja työttömyys nousi 

ennätyslukemiin. (Euroopan unioni 2011) 

 

Kriisioloissa valtiot turvautuivat viennin kilpailukykyä edistäviin deflatorisiin 

toimenpiteisiin ja tuontitullien asettamiseen. Tämän kaltainen politiikka 

köyhdytti niiden naapureita. Vaikka lyhyellä aikavälillä kyseessä oleva valtio 

saattoikin hyötyä, olivat pitkän aikavälin seurauksia muun muassa inflaatio, 

kysynnän pieneneminen, työttömyyden kasvu ja maailmankaupan hidastuminen. 

(Euroopan unioni 2011) 

 

Toisen maailmansodan kokemusten perusteella tiedostettiin kansainvälisen 

yhteistyön merkitys uusien kärsimysten välttämiseksi. Bretton Woods -

järjestelmä luotiin heinäkuussa 1944 maailmantalouden vakauden 

ylläpitämiseksi. Euroopassa luotiin perusta tulevalle Euroopan unionille, kun 

Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa allekirjoittivat Euroopan 

hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen huhtikuussa 1951 ja Rooman 
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sopimukset maaliskuussa 1957. Rooman sopimuksissa saivat alkunsa Euroopan 

talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). (Euroopan 

unioni 2011) 

 

Rahataloudellinen yhteistyö ei aluksi kuulunut Euroopan talousyhteisön 

tehtäviin. Idea siitä kuitenkin nousi esiin Bretton Woods -järjestelmän alkaessa 

näyttää hajoamisen merkkejä 1960-luvun lopulla. Pienille ja avoimille Euroopan 

talouksille valuuttakurssi oli merkittävä muuttuja. Epävakaat nimelliset 

valuuttakurssit aiheuttivat epävarmuutta ja nostivat suojautumiskustannuksia. 

Tämä vaikutti haitallisesti kauppaan ja investointeihin. Negatiiviset vaikutukset 

korostuivat Euroopan sisäisten kauppasuhteiden vahvistumisen myötä. (Heise 

2013) 

 

Ensimmäinen yritys rahataloudellisen integraation saavuttamiseksi sai alkunsa 

valtion- tai hallitusten päämiesten huippukokouksessa Haagissa joulukuussa 

1969, jolloin Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) asetettiin viralliseksi 

tavoitteeksi. Wernerin raportissa vuonna 1970 esiteltiin kolmivaiheinen 

suunnitelma tämän saavuttamiseksi vuoteen 1980 mennessä. Raportissa 

ennakoitiin yhteisvaluutan olevan yksi mahdollisista pitkän aikavälin 

päämääristä. Ensisijaisia tavoitteita olivat kuitenkin pääoman vapaa liikkuvuus, 

jäsenvaltioiden valuuttojen täydellinen vaihdettavuus ja valuuttakurssien 

peruuttamaton kiinnittäminen. Vaikka kaikista seikoista ei päästykään 

yksimielisyyteen, tekivät kuusi jäsenvaltiota maaliskuussa 1971 

periaatepäätöksen kolmivaiheisesta siirtymisestä EMUun. Wernerin 

suunnitelmassa kiinteitä dollarikursseja pidettiin kuitenkin itsestään selvänä ja 

EMU-hanke keskeytyi, kun Bretton Woods -järjestelmä hajosi ja Yhdysvallat 

päätti laittaa dollarin kellumaan elokuussa 1971. (Euroopan komissio 1996; 

Euroopan unioni 2011; Heise 2013) 

 

Tilanteen korjaamiseksi kuusi jäsenvaltiota loivat maaliskuussa 1972 

”valuuttakäärme tunnelissa” -mekanismin eli yhteisesti sovitun valuuttojen 

kelluttamisjärjestelmän, joka pyrittiin pitämään kapean vaihteluvälin rajoissa 

suhteessa dollariin. Myös Euroopan talousyhteisön uudet jäsenet Yhdistynyt 

Kuningaskunta, Tanska ja Irlanti liittyivät kyseiseen mekanismiin. Dollarin 

heikkous, öljykriisit ja jäsenmaiden erilaiset talouspolitiikat johtivat kuitenkin 

siihen, että suurin osa valuutoista irtosi ”valuuttakäärmeestä” kahden vuoden 

sisällä. (Euroopan komissio 1996; Euroopan unioni 2011; Heise 2013) 
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Toinen yritys talous- ja rahaliiton luomiseksi käynnistettiin Saksan ja Ranskan 

aloitteesta maaliskuussa 1979. Tuolloin Euroopan talousyhteisön yhdeksän 

jäsenmaata loivat Euroopan valuuttajärjestelmän (EMS), joka koostui 

valuuttakurssimekanismista (ERM) sekä Euroopan valuuttayksiköstä, ecusta. 

EMS:ään osallistuivat kaikki jäsenmaat. Englannin punta jäi kuitenkin 

valuuttakurssimekanismin ulkopuolelle.  (De Grauwe 2012; Euroopan komissio 

1996; Euroopan unioni 2011) 

 

Bretton Woods -järjestelmän lailla Euroopan valuuttajärjestelmää voidaan kutsua 

eräänlaiseksi osittain kiinnitettyjen valuuttakurssien järjestelmäksi. Ecu oli 

laskennallinen valuutta, joka määriteltiin valuuttajärjestelmään kuuluvien 

valuuttojen painotettuna keskiarvona. Valuuttakurssimekanismiin osallistuvat 

maat määrittivät valuutoilleen ecuissa ilmoitetun keskuskurssin sekä 

vaihteluvälin, jonka sisällä valuuttakurssit saivat vaihdella vapaasti. Valuutat 

saivat poiketa keskuskurssistaan korkeintaan 2,25 prosenttia molempiin suuntiin. 

Italian liiran vaihteluväliksi oli kuitenkin sovittu 6 prosenttia. Valuutan 

saavuttaessa vaihteluvälin rajat olivat keskuspankit sitoutuneet puuttumaan 

tilanteeseen valuuttakurssin säilyttämiseksi vaihteluvälin sisällä. Mailla oli 

kuitenkin myös mahdollisuus muuttaa keskuskurssejaan konsultoituaan ensin 

muita valuuttakurssimekanismiin osallistuvia maita. Espanja, Yhdistynyt 

Kuningaskunta ja Portugali liittyivät valuuttakurssimekanismiin myöhemmässä 

vaiheessa vuosina 1989–1992. (De Grauwe 2012; Euroopan komissio 1996) 

 

Valuuttajärjestelmän ansiosta valuuttakurssien heilahtelu vähentyi olennaisesti 

ja kokeilua pidettiin yleisesti onnistuneena. Nämä myönteiset kokemukset sekä 

keskuspankkien saama arvokas kokemus yhteisestä valuuttakurssien 

hoitamisesta loivat perustan EMUa koskeville keskusteluille. Vuonna 1985 

hyväksyttiin Euroopan sisämarkkinoita koskeva ohjelma ja vuonna 1987 

Euroopan yhtenäisasiakirja, jossa tavoitteeksi asetettiin yhtenäiset markkinat 

ilman sisäisiä rajoja. Tuolloin kävi myös ilmeiseksi, ettei täyttä hyötyä 

sisämarkkinoista saataisi, mikäli valuutanvaihdosta aiheutuvat korkeat 

transaktiokustannukset ja vähäisiinkin valuuttakurssivaihteluihin liittyvä 

epävarmuus pysyisivät ennallaan. (Euroopan komissio 1996; Euroopan unioni 

2011; Heise 2013) 
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3.2 Delorsin raportti 

 

Kesäkuussa 1988 perustettiin Eurooppa-neuvoston toimesta komitea, jonka 

tehtävänä oli tutkia keinoja EMUun pääsemiseksi. Komitea koostui silloisesta 

Euroopan komission puheenjohtajasta Jacques Delorsista sekä kansallisten 

keskuspankkien johtajista.  Huhtikuussa 1989 julkaistu Delorsin raportti sisälsi 

kuvauksen lopullisen EMUn tärkeimmistä piirteistä sekä suunnitelman, miten 

tämä saavutettaisiin kolmessa vaiheessa. (Euroopan unioni 2011; Mortensen 

2013) 

 

Rahaliiton perusedellytykset olivat Delorsin raportissa samat kuin aikaisemmassa 

Wernerin raportissa eli pääoman vapaa liikkuvuus, jäsenvaltioiden valuuttojen 

täydellinen vaihdettavuus ja valuuttakurssien peruuttamaton kiinnittäminen. 

Kaksi ensimmäistä näistä oli jo saavutettu tai saavutettaisiin 

sisämarkkinaohjelman myötä. Rahaliiton kannalta tärkein yksittäinen tekijä oli 

kuitenkin valuuttakurssien peruuttamaton kiinnittäminen. Raportin mukaan 

yhteisvaluutta ei ole välttämätöntä tämän saavuttamiseksi. Sen todetaan 

kuitenkin olevan rahaunionin luonnollinen ja toivottava seuraus. (Delors et al. 

1989) 

 

Delorsin raportissa painotetaan finanssipolitiikan koordinoinnin merkitystä. 

Koordinoimattomat ja toisistaan poikkeavat kansalliset talouspolitiikat johtaisivat 

epätasapainotiloihin yhteisön reaali- ja rahoitussektoreilla. Todennäköisesti 

hyvin pieneksi jäävää yhteistä budjettia ei voitaisi juurikaan käyttää 

suhdanteiden säätämiseen. Finanssipoliittinen yhtenäisyys saavutettaisiin 

asettamalla sitovat säännöt kansallisille budjeteille. (Delors et al. 1989) 

 

Yhtenäisen rahapolitiikan saavuttamiseksi Delorsin raportissa ehdotetaan 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän luomista. Tämä järjestelmä koostuisi 

keskusinstituutiosta sekä kansallisista keskuspankeista. Se olisi täysin 

riippumaton ja sitoutunut hintavakauden säilyttämisen tavoitteeseen. (Delors et 

al. 1989) 
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Raportissa tuodaan esille myös rahaliittoon liittyviä ongelmia. Yksi näistä on 

valuuttakurssimuutosten suomien säätömahdollisuuksien menettäminen 

taloudellisten epätasapainotilojen tasoittajana. Kyseisiä epätasapainotiloja voi 

syntyä, koska taloudelliseen yhdentymiseen liittyvät mukautumisprosessit ja 

rakenteelliset uudistukset vaikuttavat eri tavalla eri alueilla. Epätasapainotilojen 

lähteitä voivat olla myös palkkojen ja muiden kustannusten kehitykset, 

ulkopuoliset shokit sekä erilaiset talouspolitiikat. Epätasapainotilojen 

mittaaminen ja tulkinta voi myös olla vaikeaa täysin integroituneilla markkinoilla, 

koska maksutase ei enää ole niin tärkeä politiikan ohjauksen apuväline. 

Raportissa todetaan, että toimenpiteet tuotannontekijöiden liikkuvuuden 

parantamiseksi ja hintojen joustavuuden lisäämiseksi auttavat näiden 

epätasapainotilojen hoitamisessa. (Delors et al. 1989) 

 

Raportissa tuodaan myös esille huoli siitä, että EMUlla saattaisi olla reuna-alueen 

talouksiin negatiivinen vaikutus. Kuljetuskustannusten ja suurtuotannon etujen 

johdosta taloudellinen toiminta saattaisi keskittyä kehittyneisiin ydinmaihin. 

Lisäksi raportissa mainitaan, että palkkojen joustavuus ja työvoiman liikkuvuus 

on välttämätöntä kilpailukykyerojen poistamiseksi yhteisön sisällä. Ilman näitä 

matalan tuottavuuden alueilla saatettaisiin kokea suuria pudotuksia tuotannossa 

ja työttömyyden merkittävää lisääntymistä. Tällöin saatettaisiin joutua 

turvautumaan rahoituksen järjestämiseen virallisia kanavia pitkin. (Delors et al. 

1989) 

 

 

3.3 Maastrichtin sopimus 

 

Kesäkuussa 1989 Eurooppa-neuvosto päätti toteuttaa Delorsin raportin pohjalta 

EMUn ensimmäisen vaiheen eli pääomanliikkeiden täydellisen vapauttamisen. 

Toista ja kolmatta vaihetta varten tarvittiin kuitenkin uutta institutionaalista 

rakennetta. Joulukuussa 1989 Eurooppa-neuvosto pyysi koolle hallitustenvälisen 

konferenssin, jonka tehtävä oli määritellä perustamissopimukseen tehtävät 

muutokset EMUn perustamiseksi. Tämän konferenssin toimet johtivat lopulta 

sopimukseen Euroopan unionista, joka hyväksyttiin virallisesti joulukuussa 1991 

Maastrichtissa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ja allekirjoitettiin 

helmikuussa 1992. (Euroopan unioni 2011; Heise 2013) 
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Rahataloudelliset suhteet olivat vain yksi osa Maastrichtin sopimusta. Sopimus 

tunnetaan kuitenkin parhaiten suunnitelmasta rahaunionin luomiseksi 

Euroopassa. Sopimuksen mukaan talous- ja rahaliitto perustettaisiin kolmessa 

vaiheessa: 

 Ensimmäiseen vaiheeseen kuului pääomien liikkuvuuden vapauttaminen 

1. heinäkuuta 1990 alkaen. 

 1. tammikuuta 1994 alkaneessa toisessa vaiheessa tähdättiin 

jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen lähentymiseen ja kansallisten 

keskuspankkien välisen yhteistyön lujittamiseen. 

 Kolmas vaihe tuli aloittaa viimeistään 1. tammikuuta 1999. Siihen kuului 

yhteisvaluutan ja yhteisen rahapolitiikan käyttöönotto sekä 

julkisyhteisöjen taloutta koskevien sääntöjen muuttuminen velvoittaviksi. 

Yhteisen rahapolitiikan perustana toimii Euroopan 

keskuspankkijärjestelmä (EKPJ), joka muodostuu Euroopan 

keskuspankista (EKP) ja kansallisista keskuspankeista. 

(Euroopan unioni 2010, 2011; De Grauwe 2012) 

 

Ennen toisen vaiheen alkamista Euroopan valuuttajärjestelmä ajautui kriisiin 

1990-luvun alussa. Saksan jälleenyhdistymisen seurauksena saksalaisen pääoman 

tarjonta Euroopan pääomamarkkinoilla tyrehtyi ja Saksan markkaan kohdistui 

vahvistumispaineita. Muihin valuuttakurssimekanismin valuuttoihin kohdistui 

heikentymispaineita ja keskuspankit menettivät valuuttavarantojaan. Ongelmat 

pahenivat, kun Saksan keskuspankki supisti rahan tarjontaa inflaatiopaineiden 

torjumiseksi. Kriisi ratkaistiin lopulta muuttamalla keskuskursseja ja 

laajentamalla sallittuja vaihteluvälejä. (Schnabl & Zemanek 2011) 

 

Toisen vaiheen aikana vuosina 1994—1998 perustettiin Euroopan rahapoliittinen 

instituutti, jonka tehtävänä oli luoda perustukset yhteisvaluutan ja yhteisen 

rahapolitiikan käyttöönotolle. Talouspolitiikkojen yhdenmukaistaminen oli tärkeä 

osa tätä tehtävää. Kansallisista keskuspankeista piti myös tulla riippumattomia 

ennen kolmannen vaiheen alkamista. Joulukuussa 1995 Eurooppa-neuvosto teki 

päätöksen yhteisvaluutan nimestä ja sen käyttöönotosta 1. tammikuuta 1999. 

(Heise 2013) 
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Jäsenmaiden siirtyminen EMUn kolmanteen vaiheeseen edellytti Maastrichtin 

sopimuksessa määriteltyjen lähentymiskriteereiden täyttymistä. Maa voisi liittyä 

rahaunioniin vain, jos se täyttäisi seuraavat ehdot: 

 Sen inflaatiovauhti on korkeintaan 1,5 % korkeampi kuin kolmen 

alhaisimman inflaatiovauhdin omaavan jäsenmaan keskiarvo. 

 Sen pitkän aikavälin korkotaso on korkeintaan 2 % korkeampi kuin edellä 

mainittujen kolmen matalan inflaatiotason omaavan maan keskiarvo. 

 Se on liittynyt valuuttajärjestelmään (ESM) ja valuuttakurssimekanismiin 

(ERM), eikä ole devalvoinut kahden rahaunioniin liittymistä edeltävän 

vuoden aikana. 

 Sen budjettialijäämä ei ole suurempi kuin 3 % sen 

bruttokansantuotteesta. 

 Sen valtionvelka ei ole suurempi kuin 60 % sen bruttokansantuotteesta.  

(De Grauwe 2012; Euroopan unioni 2006) 

 

 

3.4 Vakaus- ja kasvusopimus 

 

EMUn kolmannen vaiheen lähestyessä tiedostettiin tarve fiskaalikurin 

säilyttämiseksi rahaunionin perustamisen jälkeen. Taustalla vaikutti huoli siitä, 

että jäsenmaat saattaisivat harjoittaa vastuutonta finanssipolitiikkaa EMUn 

jäseniksi päästyään. Vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin heinäkuussa 1997. 

Pääpiirteissään sen tarkoitus oli varmistaa, että täytettyään Maastrichtin 

sopimuksessa määritellyt lähentymiskriteerit jäsenmaat jatkaisivat näiden 

sääntöjen noudattamista. (Allen & Ngai 2012; Mortensen 2013)  

 

Vakaus- ja kasvusopimuksen kaksi tärkeintä kriteeriä ovat säännöt, joiden 

mukaan budjettialijäämä ei saa olla suurempi kuin 3 %, eikä valtionvelka 

suurempi kuin 60 % bruttokansantuotteesta. Sopimus koostuu kahdesta osasta. 

Nämä ovat ennaltaehkäisevä osa ja kurinpidollinen osa. Ennaltaehkäisevässä 

osassa määritellään tarkkailujärjestelmä, jonka tarkoituksena on estää liiallisten 

budjettialijäämien syntyminen. Jäsenmaiden on osallistuttava vakaus- ja 

lähentymisohjelmiin ja määriteltävä keskiaikavälin budjettisuunnitelmansa. 

Euroopan unionin neuvosto tarkastaa nämä suunnitelmat ja suosittelee 

korjaustoimenpiteitä, mikäli maan budjettipositio poikkeaa merkittävästi 
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keskiaikavälin tavoitteesta. Kurinpidollisessa osassa määritellään portaittain 

etenevä menetelmä liiallisten alijäämien korjaamiseksi. (Allen & Ngai 2012; 

Euroopan komissio 2013) 

 

Sopimuksessa määriteltyjen kurinpidollisten toimenpiteiden noudattamatta 

jättäminen voi johtaa sanktioihin. Tällöin kyseessä oleva maa joutuu tekemään 

korottoman talletuksen, jonka suuruus riippuu alijäämään määrästä. Mikäli 

liiallista alijäämää ei ole korjattu kahden vuoden kuluessa, muuttuu tämä talletus 

sakoksi. Sen maksimimäärä on 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Näitä 

sanktioita ei ole kuitenkaan tähän mennessä sovellettu, vaikka useat jäsenmaat 

ovat toistuvasti ylittäneet sopimuksessa määritellyt rajat sekä budjettialijäämän 

että valtionvelan osalta. (De Grauwe 2012; Euroopan komissio 2013; Eurostat) 

 

 

3.5 Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä 

 

Euroalue perustettiin 1. tammikuuta 1999 ja samalla vastuu yhteisestä 

rahapolitiikasta siirtyi eurojärjestelmälle. Eurojärjestelmä koostuu Euroopan 

keskuspankista (EKP) sekä kansallisista keskuspankeista. Sen ylin 

päätöksentekoelin on EKP:n neuvosto, joka koostuu kuudesta johtokunnan 

jäsenestä sekä euroalueeseen kuuluvien maiden kansallisten keskuspankkien 

pääjohtajista. Päätökset tehdään äänestämällä ja jokaisella neuvoston jäsenellä 

on käytössään yksi ääni. Johtokunta valmistelee kokoukset ja implementoi tehdyt 

päätökset. (De Grauwe 2012; Suomen Pankki 2011) 

 

Sotien jälkeisenä aikana Euroopassa on kehittynyt kaksi erilaista 

keskuspankkityyppiä, jotka poikkeavat toisistaan sekä tavoitteiden että 

institutionaalisen rakenteen osalta. Englantilais-ranskalaisessa mallissa 

keskuspankilla on monia tavoitteita, kuten hintavakaus, suhdannesyklien 

tasoittaminen, korkea työllisyysaste ja rahoitusmarkkinoiden tasapaino. 

Englantilais-ranskalaisessa mallissa keskuspankki on poliittisesti riippuvainen. 

Saksalaisessa mallissa hintavakaus on keskuspankin ensisijainen tavoite ja 

keskuspankki on poliittisesti riippumaton. (De Grauwe 2012) 
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Euroopan keskuspankki (EKP) on rakennettu saksalaisen mallin pohjalta (De 

Grauwe 2012). Maastrichtin sopimuksessa määritellään EKP:n ensisijaiseksi 

tehtäväksi hintavakauden ylläpitäminen (Sopimus Euroopan unionista 1992). 

Sopimuksessa mainitaan myös muita tavoitteita, kuten korkea työllisyysaste, 

mutta nämä ovat toissijaisia, eivätkä saa häiritä hintavakauden ylläpitämistä 

(Ibid).  Sopimuksen mukaan EKP:n tulee olla poliittisesti täysin riippumaton (Ibid). 

Poliittisesti riippuvainen keskuspankki voidaan pakottaa painamaan rahaa 

budjettialijäämien rahoittamiseksi ja tämä on varma tie inflaatioon (De Grauwe 

2012). Tämän poissulkemiseksi sopimukseen lisättiin pykälä, joka kieltää 

kaikenlaisen suoran luotonannon eurojärjestelmästä yhteisön toimielimille, 

kansallisille hallituksille tai muille julkisille toimijoille (De Grauwe 2012; Sopimus 

Euroopan unionista 1992). 

 

 

3.6 Rahapolitiikka euroalueella 

 

Rahapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on siis hintavakauden ylläpitäminen. 

EKP:n neuvosto on määritellyt tavoitteeksi yhdenmukaistetun 

kuluttajahintaindeksin (HICP) vuosittaisen kasvun pitämisen alle kahdessa 

prosentissa, mutta lähellä sitä, keskipitkällä aikavälillä. Tämän saavuttamiseksi 

EKP seuraa useita tulevaisuuden inflaatioon vaikuttavia muuttujia, joista tärkein 

on rahamäärän (M3) kasvunopeus. Rahapolitiikan instrumentteja ovat 

avomarkkinaoperaatiot, maksuvalmiusjärjestelmä ja 

vähimmäisvarantojärjestelmä. (De Grauwe 2012; Rua 2012) 

 

EKP:n rahapolitiikkaa on kritisoitu siitä, että sen ainoaksi tavoitteeksi on valittu 

hintavakaus. Maastrichtin sopimuksessa EKP:lle määritellään myös muita 

tehtäviä, kunhan ne eivät häiritse hintavakauden tavoitetta. Finanssikriisin ja sitä 

seuranneen valtioiden velkakriisin seurauksena on noussut esiin erityisesti 

kysymys siitä, tulisiko rahoitusmarkkinoiden tasapainon olla keskuspankille yhtä 

tärkeä tai jopa tärkeämpi tavoite kuin hintavakauden ylläpitäminen. (De Grauwe 

2012; Sopimus Euroopan unionista 1992) 

 

De Grauwen (2012) analyysin mukaan valintatilanteita hintavakauden ja 

rahoitusmarkkinoiden tasapainon välillä esiintyy silloin, kun 
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omaisuusmarkkinoilla tapahtuu ylikuumenemista teknologisen kehityksen 

seurauksena. Valintatilannetta ei välttämättä ole, kun nousukausi-taantuma -

kierteen aiheuttaa ihmisten vaistonvarainen käyttäytyminen (”animal spirits”). 

Keskuspankki ei kuitenkaan välttämättä pysty havaitsemaan nousukausi-

taantuma -kierteeseen liittyvää dynamiikkaa, mikäli se keskittyy ainoastaan 

inflaatioon. Näin ollen se todennäköisesti tahattomasti ruokkii nousukautta 

(teknologiseen kehitykseen liittyvä tilanne) tai ei tee mitään sallien liiallisen 

luotonannon (”animal spirits” -tilanne). 

 

 

Kuva 5. Inflaatio ja rahamäärän kasvu (M3) euroalueella vuosina 1999—2013 

(ECB Statistical Data Warehouse) 

 

Toinen ongelma liittyy rahamäärän (M3) käyttämiseen tulevan inflaation 

indikaattorina. Kuvasta 5 käy ilmi, että M3-kasvu ei näyttäisi juurikaan 

ennakoivan tulevaa inflaatiota. Ainoa poikkeus tähän on vuosien 2008—2009 

taantuma, jonka deflatorisen vaikutuksen takia sekä inflaatio että M3-kasvu 

laskivat. Kaikesta huolimatta EKP on suhteellisen hyvin onnistunut pysymään 

inflaatiotavoitteessaan. (De Grauwe 2012)  

 

M3-kasvu näyttäisi sen sijaan ennakoivan mullistuksia finanssimarkkinoilla (De 

Grauwe 2012). Kriisiä edeltävä M3:n nopea kasvu kertoo pankkien taseiden 

räjähdysmäisestä paisumisesta lisääntyneen luotonannon seurauksena (Ibid). 

Tämän olisi pitänyt toimia varoitussignaalina tulevista ongelmista (Ibid). Pankkien 
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taseiden paisuminen ei johtanut inflaatioon kulutushyödykkeissä vaan 

omaisuusmarkkinoilla (Ibid). Tähän liittyen Schwartz (2013) toteaa, että 

kuluttajahinnat tuskin edustavat kaikkia hintoja taloudessa ja eritoten 

omaisuuserien hinnoissa rahamäärän kasvattaminen voi näkyä pitkällä viiveellä. 

 

 

3.7 Euroopan keskuspankin rooli viime hetken lainoittajana 

 

Kuten luvussa 2 todettiin, ovat rahaunionin jäsenvaltiot pankkien tapaan alttiita 

epäluottamukselle. Tämä johtuu siitä, että niillä ei ole tukenaan viime hetken 

lainoittajaa, joka voisi tuottaa niille likviditeettiä velkojen takaisinmaksuun. 

Keskuspankin rooli viime hetken lainoittajana valtionvelkakirjamarkkinoilla on 

kiistanalainen kysymys (De Grauwe 2012). Vastustavia argumentteja ovat muun 

muassa inflaation riski, haitalliset fiskaaliset seuraukset ja moraalikadon ongelma 

(Ibid). Toisaalta taas viime hetken lainoittajan puuttuminen altistaa jäsenvaltiot 

likviditeettikriiseille, joiden seurauksena ne voivat ajautua 

maksukyvyttömyyteen. Tällä puolestaan voi olla tuhoisia seurauksia koko 

rahaunionin toiminnan kannalta. 

 

Maastrichtin sopimuksessa kielletään suora luotonanto eurojärjestelmästä 

jäsenvaltioille. Tämä jättää EKP:lle kuitenkin mahdollisuuden ostaa valtion 

velkakirjoja jälkimarkkinoilta. Syyskuuhun 2012 asti EKP oli varsin vastahakoisesti 

suhtautunut rooliinsa viime hetken lainoittajana valtionvelkakirjamarkkinoilla ja 

sen reaktiot valtioiden likviditeettiongelmiin olivat olleet satunnaisia ja 

riittämättömiä (Shambaugh 2012). Näin ollen jäsenmaat loivat toukokuussa 2010 

Euroopan rahoitusvakausvälineen (EFSF), jonka tehtävänä oli myöntää lainoja 

vaikeuksiin ajautuneille jäsenmaille. Se oli tarkoitettu väliaikaiseksi 

pelastusrahastoksi. Lokakuussa 2010 päätettiin luoda pysyvä Euroopan 

vakausmekanismi (ESM), joka aloitti toimintansa lokakuussa 2012. Nämä 

rahastot ovat kuitenkin liian pieniä toimiakseen viime hetken lainoittajina 

(Shambaugh 2012). Jotta markkinoiden asettamat likviditeettipaineet 

hellittäisivät, tulisi tämän kaltaisen instituution pystyä lainaamaan ilman ylärajaa 

(Ibid). Syyskuussa 2012 EKP julkisti Outright Monetary Transactions (OMT) -

ohjelmansa, jossa luvattiin kriisien aikana ostaa valtion velkakirjoja ilman ylärajaa 

(De Grauwe & Ji 2013a; EKP 2012a).  
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Pankkisektorilla EKP on sen sijaan ottanut aktiivisen roolin heti finanssikriisin 

puhjettua. Vuonna 2007 pankkien likviditeettiongelmia alkoi ilmetä, kun 

Yhdysvaltojen asuntojen hinnat lähtivät laskuun (Shambaugh 2012). Tämän 

seurauksena Yhdysvaltojen asuntolainoihin sidotut arvopaperit menettivät 

arvoaan (Ibid). Myös eurooppalaiset pankit olivat merkittävässä määrin 

sijoittaneet varallisuuttaan näihin arvopapereihin, joten ne tekivät suuria 

tappioita (Constâncio 2013; Shambaugh 2012). Lisäksi epävarmuus niiden 

hallussa olevien arvopapereiden laadukkuudesta vaikeutti niiden lainansaantia 

(Shambaugh 2012). EKP reagoi tilanteeseen laajentamalla 

avomarkkinaoperaatioitaan 95 miljardilla eurolla (Mojon 2010). 

  

Lokakuussa 2008 euroalueen pankit olivat kuitenkin ajautuneet täysimittaiseen 

likviditeettikriisiin. Kaatuneen investointipankki Lehman Brothersin tuotteisiin 

sijoittaneet pankit joutuivat myymään omaisuuttaan. Laskevat omaisuuserien 

hinnat aiheuttivat maksukykyongelmia ja tallettajat nostivat varojaan kiihdyttäen 

likviditeettikriisiä. EKP puuttui tilanteeseen ensin alentamalla korkoja ja sitten 

tuottamalla valtavan määrän likviditeettiä sekä avomarkkinaoperaatioiden että 

maksuvalmiusjärjestelmän kautta. (De Grauwe 2012; Shambaugh 2012) 

 

 

3.8 Pankkivalvonta euroalueella 

 

Siinä missä rahapoliittinen vastuu siirtyi eurojärjestelmälle tammikuussa 1999, 

säilyi pankkivalvonta kansallisena aktiviteettina. Pankkitoiminnan sääntelyn ja 

valvonnan periaatteet oli luotu pankkitoimintaa käsittelevässä direktiivissä 

vuonna 1989. Sen mukaan vastuu pankkien valvonnasta on sillä jäsenmaalla, 

jossa niillä on pääkonttorinsa. Lisäksi jokainen jäsenmaa on vastuussa 

rahoitusmarkkinoiden tasapainosta omilla markkinoillaan. (De Grauwe 2012; 

Padoa-Schioppa 1999) 

 

Tämän kaltainen järjestely ei välttämättä ole ongelmallinen niin kauan kun 

jäsenmaan alueella toimivat pankit ovat pääasiassa kyseisen maan pankkeja. 

Pankkitoiminnan kansainvälistymisen myötä syntyy kuitenkin riskejä. 

Rahoitusmarkkinoiden tasapainosta vastuussa olevat kansalliset viranomaiset 

tarvitsevat informaatiota alueellaan toimivien pankkien kunnosta. Suuri osa tästä 
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informaatiosta on kuitenkin ulkomailla sijaitsevien valvontainstituutioiden 

hallussa. Periaatteessa näiden instituutioiden tulisi jakaa tätä informaatiota 

keskenään. Käytännössä tietoa kuitenkin luovutetaan varsin vastahakoisesti. (De 

Grauwe 2012; Padoa-Schioppa 1999) 

 

Pankit hyötyivät tämän kaltaisesta tilanteesta, sillä tehokkaan valvonnan puute 

antoi niille mahdollisuuden taseiden laajentamiseen ja ylimääräiseen 

riskinottoon. Pankkien taseet kasvoivat räjähdysmäisesti vuosina 2005—2007 ja 

ne sisälsivät suuren joukon erilaisia arvopapereita mukaan lukien osakkeet, 

johdannaiset sekä monimutkaiset sijoitustuotteet, joiden arvo oli sidottu 

esimerkiksi asuntojen tai osakkeiden hintoihin. Tämän johdosta ne olivat erittäin 

alttiita kyseisten omaisuuserien hinnanmuutoksille. (De Grauwe 2012) 

 

Finanssikriisin seurauksena pankkivalvontaan liittyvät heikkoudet tulivat ilmi ja 

syyskuussa 2009 Euroopan komissio teki ehdotuksen rahoitusmarkkinoiden 

valvonnan uudistamiseksi. EU:n finanssivalvontajärjestelmä aloitti toimintansa 

tammikuussa 2011. Sen osia ovat Euroopan Järjestelmäriskikomitea (ESRB), 

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomainen (EIOPA) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen 

(ESMA). (Alexander 2011; Kontkanen 2011) 

 

 

3.9 Finanssipolitiikka euroalueella 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teorian mukaan olisi toivottavaa keskittää 

merkittävä osa kansallisista budjeteista rahaunionin tasolle (De Grauwe 2012; 

Kenen 1969). Keskitetty budjetti auttaisi tasoittamaan epäsymmetrisiä shokkeja 

automaattisten tulonsiirtojen avulla (Ibid). Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi 

kansallista finanssipolitiikkaa pystyä käyttämään joustavalla tavalla (De Grauwe 

2012). Toisin sanoen budjettialijäämän tulisi saada kasvaa maan kohdatessa 

negatiivisen shokin (Ibid). Koska yhteisellä rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa vain 

yhteisiin shokkeihin, on kansallinen finanssipolitiikka pääasiallinen työkalu 

epäsymmetristen shokkien tasoittamiseksi (Lane 2006).  
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Budjettialijäämän käyttäminen shokkien tasoittajana voi johtaa kuitenkin julkisen 

velan kestävyysongelmiin (De Grauwe 2012). Budjettialijäämä johtaa valtion 

velkaantumiseen. Mikäli valtionvelan korko ylittää talouden kasvuvauhdin, on 

seurauksena valtionvelan kasvaminen suhteessa bruttokansantuotteeseen (De 

Grauwe 2012; Shambaugh 2012). Mitä enemmän valtiolla on velkaa, sitä 

suurempi merkitys on korkotasolla ja kasvuvauhdilla (Shambaugh 2012). 

 

Sääntöjen asettamista budjettialijäämille voidaan perustella negatiivisilla 

ulkoisvaikutuksilla, joita syntyy yhden jäsenmaan valtionvelan ollessa 

kestämättömällä polulla. Kyseisen jäsenmaan täytyy tällöin lisääntyvässä määrin 

tukeutua rahaunionin pääomamarkkinoihin. Tämä puolestaan ajaa rahaunionin 

valtionlainojen korkotasoa ylöspäin ja kasvattaa muiden jäsenmaiden 

velkataakkaa. Kyseiseen argumenttiin sisältyy kuitenkin oletus, että 

pääomamarkkinat eivät toimi kunnolla. Pääomamarkkinoiden toimiessa 

tehokkaasti ei voida puhua rahaunionin valtionlainojen korkotasosta, sillä 

markkinat tunnistavat eri maihin liittyvät riskit ja useita eri korkoja esiintyy. (De 

Grauwe 2012) 

 

 

Kuva 6. 10 vuoden valtionlainojen korkotuotto eräissä euroalueen jäsenmaissa 

vuosina 1993—2013, % (Eurostat) 
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Kuvan 6 avulla voidaan tarkastella, miten hyvin markkinat ovat onnistuneet 

valtionlainoihin liittyvän riskin hinnoittelussa euroalueella.  Euroalueen 

perustamisen jälkeen vuonna 1999 valtionlainojen korot olivat lähes samassa 

tasossa. Näin jatkui aina vuoteen 2008 saakka, jolloin markkinat tunnistivat 

reunamaiden valtionlainojen riskipitoisuuden ja niiden korot alkoivat nousta. 

Vuosina 1999—2008 markkinat eivät siis havainneet riskieroja euroalueen 

jäsenmaiden pitkissä valtionlainoissa (De Grauwe 2012). Käytössä oli 

periaatteessa yksi korko huolimatta siitä, että jäsenvaltioiden budjettialijäämät ja 

velkatasot poikkesivat toisistaan merkittävästi (Ibid). 

 

Budjettialijäämille ja velkatasoille asetettujen sääntöjen valvominen voi kuitenkin 

olla vaikeaa. De Grauwen (2012) mukaan budjettialijäämälle asetetun ylärajan 

seurauksena jäsenvaltiot ovat alkaneet käyttää niin kutsuttuja 

poisbudjetointitekniikoita. Valtio voi esimerkiksi myydä omaisuuttaan, kuten 

rakennuksia tai junanvaunuja, ja sitten vuokrata ne takaisin. Näin saadaan 

myyntituloja ja budjettialijäämä pienenee. Tämä kuormittaa kuitenkin tulevia 

budjetteja. 

 

Rahaunionissa kansallisten finanssipolitiikkojen tulisi siis löytää tasapaino 

joustavuuden ja kestävyyden välillä. Valuuttakurssityökalun puuttuessa 

kansallista finanssipolitiikkaa tulisi pystyä käyttämään joustavasti shokkien 

tasoittamiseen. Toisaalta taas finanssipolitiikka ei voida käyttää täysin joustavasti 

velkaantumiseen liittyvien kestävyysongelmien takia. Vakaus- ja 

kasvusopimuksessa painotetaan enemmän velkaantumiseen liittyviä riskejä kuin 

joustavuutta (De Grauwe 2012). Siinä asetetaan tiukat ylärajat jäsenvaltioiden 

budjettialijäämille (3 % BKT:sta) ja valtionvelalle (60 % BKT:sta). Tämä rajoittaa 

finanssipolitiikan käyttöä suhdanteiden tasaamiseen. Jäsenmailla, joissa kasvu on 

hidasta ja työttömyys lisääntyy, on taipumusta ajautua syvemmälle taantumaan 

budjettileikkausten seurauksena (Goodhart 2007). 

 

Euroalueen perustamisen ollessa käsillä oli selvää, että Belgia ja Italia eivät 

täyttäisi valtionvelkaan liittyvää ehtoa.  Niiden valtionvelka suhteessa 

bruttokansantuotteeseen oli kuitenkin vähenemässä ja ne hyväksyttiin jäseniksi. 

Kreikka hyväksyttiin jäseneksi vuonna 2001. (Allen & Ngai 2012) 
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Saksa oli ollut vakaus- ja kasvusopimuksen tiukka puolestapuhuja. Tästä 

huolimatta se oli ensimmäinen jäsenmaa, joka rikkoi sopimusta vuonna 2002 

ylittämällä budjettialijäämälle asetetun ylärajan. Myös Ranska rikkoi sopimusta ja 

Euroopan komissio esitteli todisteet molemmista tapauksista marraskuussa 

2003. Saksan ja Ranskan poliittisen painostuksen johdosta sanktioita ei 

kuitenkaan langetettu ja vakaus- ja kasvusopimus jäädytettiin joulukuussa 2004. 

Maaliskuussa 2005 sopimusta muutettiin joustavammaksi pidentämällä siihen 

liittyviä määräaikoja ja mukautumisjaksoja. Pääpiirteissään se pysyi kuitenkin 

alkuperäisessä muodossaan. (Allen & Ngai 2012) 

 

Eurokriisin seurauksena joitain vakaus- ja kasvusopimukseen liittyviä ehtoja on 

kuitenkin jälleen tiukennettu. Pääasialliset lisäykset ovat: 

 Sanktiomenettelyä on muutettu automaattisemmaksi. 

 Kansallisten hallitusten tulee esitellä budjettinsa Euroopan komissiolle 

ennen kuin ne esitellään kansallisille parlamenteille. Komissio arvioi 

budjetin ja voi tehdä ehdotuksia sen suhteen. 

 Komission mahdollisuuksia saada tietoa kansallisilta hallituksilta on 

parannettu. 

 Maille voidaan langettaa sakko, jos ne käyttävät väärennettyjä tilastoja 

budjettialijäämän ja valtionvelan raportoinnissa. 

(De Grauwe 2012) 
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4 Euroalueen taloudellinen rakenne ja kehitys 

 

Tässä luvussa tarkastellaan euroaluetta luvussa 2 esitellyn teoriakehyksen 

pohjalta. Ensin käsitellään euroalueen suoriutumista optimaalisen valuutta-

alueen teoriasta esiin nousevien kriteereiden näkökulmasta. Seuraavaksi 

tuodaan esille joitain jäsenmaiden välisiin institutionaalisiin eroihin liittyviä 

seikkoja. Lopuksi käydään läpi valtioiden velkaantumiseen, vaihtotasekehityksiin 

ja kilpailukykyeroihin liittyviä näkökulmia. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa eurokriisiin johtaneita tekijöitä. Tämän 

johdosta analyysissä keskitytään alkuperäisiin yhteentoista jäsenmaahan 

(Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, 

Ranska, Saksa, Suomi) sekä Kreikkaan, joka liittyi jäseneksi vuonna 2001. Näistä 

maista käytetään nimitystä EMU12-jäsenmaat. Vuosina 2007—2014 jäseneksi 

liittyneet maat jätetään analyysin ulkopuolelle. 

 

 

4.1 Euroalue optimaalisen valuutta-alueen teorian 

näkökulmasta 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teoriassa kehitetyt kriteerit tarjoavat 

viitekehyksen, jonka avulla voidaan arvioida valuutta-alueen toimivuutta. 

Kyseiset kriteerit liittyvät valuutta-alueen taloudellisiin 

mukautumismekanismeihin sekä epätasapainotiloille altistaviin tekijöihin. Näin 

ollen niiden avulla voidaan tunnistaa heikkoja kohtia rahaunionin rakenteessa ja 

valaista, miten tietyt puutteet johtavat epätasapainotilojen syntymiseen.  

 

 

4.1.1 Suhdannesyklien samankaltaisuus 

 

Suhdannesyklien samankaltaisuutta pidetään optimaalisen valuutta-alueen 

teoriassa eräänlaisena metakriteerinä, jonka avulla saadaan kuva useiden eri osa-
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alueiden välisestä vuorovaikutuksesta. Mikäli kysyntä- ja tarjontashokit 

ilmenevät jäsenmaissa samaan aikaan ja talouksien mukautumisnopeus on 

samanlainen, itsenäistä talouspolitiikkaa tarvitaan vähemmän ja nimellisten 

valuuttakurssimuutosten menettämisestä aiheutuvat kustannukset minimoituvat 

(Mongelli 2005). Toisin sanoen, mitä vähemmän epäsymmetrisiä shokkeja 

esiintyy, sitä vähemmän tarvitaan toimenpiteitä niiden tasoittamiseksi. Shokkien 

ollessa symmetrisiä niihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi yhteisellä 

rahapolitiikalla. Shokkien symmetrisyys oletettavasti kertoo jäsenmaiden 

samankaltaisuudesta taloudellisten rakenteiden osalta ja/tai taloudellisen 

integraation korkeasta tasosta.  

 

Jotta saisimme kuvan EMU12-jäsenmaiden suhdannesykleistä, tarkastelemme 

ensin niiden tuotantokuiluja. Tuotantokuilu mittaa tuotannon poikkeamista sen 

pitkän aikavälin kasvu-uralta, joten sen avulla saadaan hyvin kuva maan 

suhdannepositiosta (De Grauwe 2012). Tuotantokuilulla tarkoitetaan 

toteutuneen tuotannon ja potentiaalisen tuotannon välistä erotusta (Haavio 

2008). Potentiaalinen tuotanto määritellään suurimpana mahdollisena 

tuotannon tasona, joka voidaan saavuttaa ilman inflaation kiihtymistä (Ibid). 

Tuotantokuilun ollessa positiivinen talous on ylikuumentunut ja inflaatio kiihtyy 

helposti (Ibid). Osaavasta työvoimasta on tällöin pulaa ja tämä aiheuttaa 

palkkapaineita (Ibid).  Myös tuotemarkkinoilla hinnat nousevat (Ibid). Tavaroille 

ja palveluille riittää kysyntää ja samalla nousevat palkat kasvattavat 

tuotantokustannuksia (Ibid). Negatiivinen tuotantokuilu taas usein kertoo 

talouden voimavarojen vajaakäytöstä (Ibid). Tällöin työttömyysaste on korkealla, 

yrityksillä on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia ja inflaatio todennäköisesti 

hidastuu (Ibid).  
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Maa / Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alankomaat 1,7 2,7 2,0 -0,2 -1,8 -1,4 -0,8 1,2 3,5 3,8 

Belgia 0,3 1,7 0,4 -0,2 -1,0 0,5 0,5 1,6 2,9 2,4 

Espanja 1,5 3,0 3,2 2,6 2,1 1,8 2,1 3,2 4,1 3,0 

Irlanti 7,0 10,7 9,2 8,8 7,2 6,3 7,6 8,7 9,5 3,2 

Italia 0,2 2,5 2,8 1,8 0,5 0,9 1,1 2,5 3,3 1,5 

Itävalta 1,6 3,0 1,6 1,0 -0,2 -0,1 0,6 2,4 4,1 3,1 

Kreikka -2,1 -1,4 -1,0 -1,3 1,0 2,3 2,2 6,0 8,1 6,6 

Luxemburg 2,0 5,7 3,5 3,2 0,7 1,2 2,9 4,5 8,0 4,1 

Portugali 3,7 4,6 3,9 2,5 -0,2 -0,2 -0,6 -0,3 1,1 0,1 

Ranska 0,9 2,3 1,9 1,0 0,2 1,0 1,4 2,6 3,3 1,5 

Saksa -1,0 0,6 0,7 -0,4 -1,9 -2,2 -2,3 0,2 2,2 1,6 

Suomi 0,5 2,1 0,7 -0,7 -1,6 -0,2 0,4 2,9 6,4 5,1 

euroalue 0,4 2,0 1,8 0,8 -0,2 0,1 0,3 2,0 3,5 2,3 

Taulukko 1. Tuotantokuilu EMU12-jäsenmaissa vuosina 1999—2008, % 

potentiaalisesta BKT:sta (OECD) 

 

Taulukossa 1 on esitetty OECD:n laskemat tuotantokuilut EMU12-jäsenmaille 

vuosina 1999—2008. Taulukosta nähdään, että jäsenmaiden tuotantokuilut 

poikkeavat toisistaan merkittävästi. Varsin yleistä näyttää myös olevan, että 

tuotantokuilu on joissain jäsenmaissa vahvasti positiivinen samaan aikaan kun 

toiset jäsenmaat kärsivät resurssien vajaakäytöstä. Irlannin kohdalla 

tuotantokuilu on erittäin vahvasti positiivinen koko tarkastelujaksolla. 

Todennäköisesti tämä kertoo talouden merkittävästä ylikuumentumisesta. 

Vahvasti positiivisia arvoja saavat myös Espanja, Luxemburg, Kreikka (2004—

2008) ja Portugali (1999—2002). Myös euroalue kokonaisuudessaan saa 

positiivisia arvoja ja tämä mahdollisesti kertoo talouden ylikuumentumisesta 

yleisellä tasolla. Vuodesta 2009 eteenpäin tuotantokuilu muuttuu negatiiviseksi 

kaikissa jäsenmaissa lukuun ottamatta Kreikkaa, joka seuraa perässä vuonna 

2010. Tämä käy ilmi taulukosta 2. Edeltävinä vuosina 2007 ja 2008 tuotantokuilu 

oli positiivinen kaikissa jäsenmaissa. 
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Maa / Vuosi 2009 2010 2011 2012 

Alankomaat -1,1 -0,5 -0,3 -2,3 

Belgia -1,6 -0,2 0,5 -0,9 

Espanja -1,8 -2,6 -3,2 -5,3 

Irlanti -5,4 -7,8 -7,0 -8,1 

Italia -4,3 -2,8 -2,4 -4,6 

Itävalta -2,1 -1,8 -0,7 -1,8 

Kreikka 3,1 -1,5 -7,6 -12,6 

Luxemburg -3,9 -2,5 -2,5 -4,6 

Portugali -3,4 -2,0 -3,7 -6,7 

Ranska -2,5 -1,9 -1,2 -2,3 

Saksa -4,5 -1,9 0,2 -0,1 

Suomi -4,6 -1,8 0,1 -1,7 

euroalue -3,1 -2,1 -1,3 -2,7 

Taulukko 2. Tuotantokuilu EMU12-jäsenmaissa vuosina 2009—2012, % 

potentiaalisesta BKT:sta (OECD) 

 

Empiirisiä tutkimustuloksia euroalueen suhdannesykleistä on saatavilla varsin 

kattavasti. Artis ja Zhang (1997) tutkivat valuuttakurssimekanismin (ERM) 

vaikutusta siihen osallistuvien maiden suhdannesykleihin. Heidän mukaansa 

valuuttakurssimekanismiin osallistuminen lisäsi selvästi maiden suhdannesyklien 

samankaltaisuutta. Suhdannevaihteluiden yhteneväisyys yhdysvaltojen 

suhdannesyklin kanssa väheni ja ne lähentyivät Saksan suhdannesykliä. Artis et 

al. (2004) löytävät todisteita eurooppalaisesta suhdannesyklistä. Peiron (2005) 

mukaan Ranskan ja Saksan suhdannevaihtelut kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. 

Massmann ja Mitchell (2004) toteavat, että EMU12-jäsenmaiden suhdannesyklit 

ovat lähentyneet toisiaan 1990-luvun alusta lähtien. Drake ja Mills (2010) 

tunnistavat euroalueen yhteisen suhdannesyklin, joka ilmenee vuoden 1994 

jälkeen.  

 

Empiirisessä tutkimuksessa on löydetty viitteitä siitä, että suhdannesyklit ovat 

samankaltaisia euroalueen ydinmaissa, kun taas reunamaissa vaihtelevuus on 

suurta. Gouveia ja Correia (2008) tutkivat euroalueen suhdannesyklejä aikavälillä 

1981—2004 ja toteavat, että suuret jäsenmaat Espanjaa lukuun ottamatta ovat 

jatkuvasti lähentyneet euroalueen kokonaissykliä. Pienten jäsenmaiden osalta 

kehitys on ollut vaihtelevaa ja suhdannesyklien samankaltaisuus on vähentynyt 

vuoden 1997 jälkeen erityisesti Alankomaiden, Belgian ja Kreikan tapauksessa. 

Vaihtelevuus on ollut suurinta Kreikan, Portugalin ja Suomen kohdalla. 

Samankaltaisiin tuloksiin on päätynyt Lehwald (2013), jonka mukaan 

suhdannesyklien samankaltaisuus on lisääntynyt ydinmaissa ja vähentynyt 

reunamaissa euron käyttöönoton jälkeen. Konstantakopoulou ja Tsionas (2014) 
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toteavat, että Alankomaiden, Belgian, Italian, Itävallan, Ranskan ja Saksan 

suhdannesyklit ovat vahvasti samankaltaisia. Aguiar-Conrarian ja Soareksen 

(2011) mukaan euroalueen ydinmaat suhdannevaihteluiden osalta ovat Ranska ja 

Saksa, kun taas Irlanti, Kreikka, Portugali ja Suomi kuuluvat reunamaihin. 

 

Edellä mainituista tutkimuksista poiketen Camacho et al. (2008) löytävät 

todisteita siitä, että EU-maiden suhdannesyklit poikkeavat toisistaan pituuden, 

syvyyden ja muodon suhteen, eivätkä erot vähene ajan myötä. Giannonen et al. 

(2009) mukaan rahaliiton perustaminen ei ole vaikuttanut euroalueen 

suhdannesykleihin. Samaan tulokseen ovat päätyneet Camacho et al. (2006). 

Camacho et al. (2006) kuitenkin esittelevät todisteita siitä, että EU:n 

alkuperäisten jäsenvaltioiden suhdannesyklit ovat läheisemmin kytköksissä 

toisiinsa kuin myöhemmin jäseneksi liittyneiden maiden suhdannesyklit.  

 

Esitellyn aineiston pohjalta voidaan päätellä, että suhdannesyklit euroalueella 

kokonaisuudessaan eivät ole kovinkaan samankaltaisia. Lähentymistä on 

kuitenkin mahdollisesti jossain määrin tapahtunut. Suurin osa empiirisistä 

tutkimustuloksista näyttää tukevan sitä, että suhdannesyklit euroalueen suurissa 

ydinmaissa ovat kytköksissä toisiinsa ja reunamaissa vaihtelevuus on suurta. 

Mikäli tarkastelemme euroaluetta kokonaisuutena, ovat erot suhdannesykleissä 

potentiaalinen epätasapainotilojen lähde. 

 

 

4.1.2 Inflaatioerot 

 

Maastrichtin sopimuksen kriteereiden ansiosta euroalueen jäsenmaiden 

inflaatiotasot lähentyivät toisiaan rahaunionin perustamista edeltävällä 

aikajaksolla. Tämän vahvistavat muun muassa Rogers et al. (2001), Engel ja 

Rogers (2004), Euroopan komissio (2004) sekä Busetti et al. (2006). Muun 

muassa EKP (2003), Honohan ja Lane (2003) sekä Lopez ja Papell (2012) 

esittelevät kuitenkin todisteita siitä, että rahaunionin perustamisen jälkeen 

inflaatioerot ovat jälleen kasvaneet. EKP:n (2003) mukaan inflaatioeroja 

selittävät pääasiassa rakenteelliset syyt ja erot maiden suhdannepositioissa. 

Rakenteellisia syitä ovat esimerkiksi erot talouksien avoimuudessa ja 

öljyriippuvuudessa, jotka ovat johtaneet erilaisiin tuontihintojen kehityksiin ja 
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näin ollen erilaisiin inflaatiotasoihin. Myös lähentymisprosessit jäsenmaiden 

välillä ovat edesauttaneet kansainvälisen kaupan kohteina olevien hyödykkeiden 

hintaerojen vähenemistä. Osittain inflaatioeroja selittää EKP:n (2003) mukaan 

myös niin kutsuttu Balassa-Samuelson -malli, jonka mukaan tuottavuuserot 

maiden välillä johtavat väistämättä erilaisiin inflaatiotasoihin. 

 

 

Kuva 7. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuotuinen muutos EMU12-

jäsenmaissa vuosina 1999—2013, % (Eurostat) 

 

Kuvassa 7 on esitetty inflaation vuosittainen kasvuvauhti EMU12-jäsenmaissa. 

Kuvasta nähdään, että jäsenmaiden inflaatiotasoissa on merkittäviä eroja. Nämä 

erot voivat vaikuttaa pysyvien epätasapainotilojen syntymiseen. Keskeistä on, 

mistä erot aiheutuvat, ja ovatko ne pysyviä vai väliaikaisia. 

 

Balassa-Samuelson -vaikutus syntyy, kun avoimen sektorin tuottavuuskasvu on 

suurempaa kuin kotimarkkinasektorin (Liikanen 2005). Kun kotimarkkinasektorin 

palkat seuraavat vientisektorin palkkakehitystä, pystyvät kotimarkkinasektorin 

yritykset säilyttämään kannattavuutensa vain nostamalla tuotteidensa hintoja 

(Ibid). Tämä näkyy suhteellisten hintojen nousuna (Ibid). Näin ollen maiden 

väliset tuottavuuserot näkyvät eroina inflaatiotasoissa (De Grauwe 2012). 

Balassa-Samuelson -vaikutus liitetään usein hintojen lähentymisprosessiin (EKP 

2003). Hintojen lähentymistä voi kuitenkin tapahtua myös ilman Balassa-
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Samuelson -vaikutusta, mikäli tuottavuus kasvaa kotimarkkinasektorilla ja 

vientisektorilla samaan tahtiin (Ibid). Tämän kaltaiset erot ovat luonnollisen 

tasapainomekanismin tulosta ja niistä ei ole syytä olla huolissaan (De Grauwe 

2012). Jotta saisimme käsityksen siitä, missä määrin Balassa-Samuelson -vaikutus 

mahdollisesti selittää inflaatioeroja euroalueella, tarkastelemme keskimääräisiä 

inflaatiotasoja sekä työn tuottavuutta. 

 

 

Kuva 8. Keskimääräinen vuosittainen inflaatio EMU12-jäsenmaissa vuosina 

1999—2012, % (Eurostat)  

 

Kuvassa 8 on esitetty keskimääräinen inflaatio EMU12-jäsenmaissa aikavälillä 

1999—2012. Kuvasta nähdään, että inflaatio on ollut keskimääräistä suurempaa 

muun muassa Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Kreikassa ja Portugalissa. Mikäli 

nämä erot inflaatiotasoissa ovat Balassa-Samuelson -vaikutuksen seurausta, tulisi 

työn tuottavuuden kasvun olla kyseisissä maissa suurempaa kuin euroalueella 

keskimäärin. 
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Kuva 9. Keskimääräinen vuosittainen työn tuottavuuden kasvu EMU12-

jäsenmaissa vuosina 1999—2012, % (reaalinen BKT per tehdyt työtunnit, 

vuosittainen kasvu) (OECD) 

 

Työn tuottavuutta voidaan mitata esimerkiksi reaalisella BKT:lla tehtyä työtuntia 

kohden. Kuvassa 9 on esitetty kyseisen mittarin keskimääräinen vuosittainen 

kasvu euroalueella aikavälillä 1999—2012. Kuvasta nähdään, että työn 

tuottavuuden kasvu on Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa ollut selvästi 

suurempaa kuin euroalueella keskimäärin. Espanjassa työn tuottavuuden kasvu 

on ollut hieman korkeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Italiassa työn 

tuottavuuden kasvu on sen sijaan ollut selvästi euroalueen keskiarvon 

alapuolella. Balassa-Samuelson -vaikutus saattaisi siis selittää inflaatioeroja 

Espanjan, Kreikan, Irlannin ja Portugalin tapauksessa. 

 

EKP:n (2003) mukaan hintojen lähentymisprosessi ja/tai Balassa-Samuelson - 

vaikutus voi osittain selittää inflaatioeroja Kreikan, Irlannin ja Portugalin sekä 

vähäisemmässä määrin Espanjan tapauksessa. Égertin (2011) mukaan Balassa-

Samuelson -vaikutus ei ole merkittävä inflaatioeroihin vaikuttava tekijä Euroopan 

unionin jäsenmaissa. Guerreiro ja Mignon (2013) sen sijaan esittelevät todisteita 

siitä, että Balassa-Samuelson -malli selittää inflaatioeroja Irlannin kohdalla. 

Égertin (2011) mukaan alkuperäinen hintataso ja hintasäännöstely näyttävät 

vaikuttavan vahvasti inflaatiotasoihin. Tämä viittaa siihen, että ainakin osa 

inflaatioeroista selittyisi hintojen lähentymisprosessilla.   

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5



49 
 

Inflaatioerojen voidaan siis tulkita johtuvan tuottavuuseroista maiden välillä vain, 

jos palkkojen korotukset heijastelevat tuottavuuden kasvua (De Grauwe 2012). 

Tässä tapauksessa inflaatioerot ovat luonnollisen tasapainomekanismin tulosta 

(Ibid). Jotta saisimme kuvan, missä määrin palkkojen korotukset euroalueen 

jäsenmaissa ovat olleet sidoksissa tuottavuuden kasvuun, tarkastelemme 

suhteellisia yksikkötyökustannuksia. 

 

 

Kuva 10. Suhteelliset yksikkötyökustannukset EMU12-jäsenmaissa vuosina 

2000—2012 (indeksi 2000=100) (AMECO)  

 

Suhteelliset yksikkötyökustannukset kertovat yhden maan 

yksikkötyökustannusten suhteen euroalueen muiden jäsenmaiden keskiarvoon 

(De Grauwe 2012). Kuvasta 10 nähdään, että Saksan yksikkötyökustannukset 

suhteessa muihin jäsenmaihin laskivat vuosina 2000—2008. Sen sijaan Espanjan, 

Irlannin, Italian ja Kreikan yksikkötyökustannukset kasvoivat huomattavasti. 

Yksikkötyökustannukset määritellään työvoimakustannuksina, jotka on 

suhteutettu työn tuottavuuteen (De Grauwe 2012). Näin ollen ne kasvavat 

palkkojen noustessa tai työn tuottavuuden laskiessa (Ibid). Kuvan 10 perusteella 

vaikuttaa siltä, että palkkojen nousu on esimerkiksi Espanjassa, Irlannissa, 

Italiassa ja Kreikassa ollut nopeampaa kuin tuottavuuden kasvu. Tästä aiheutuva 
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inflaatio ei ole luonnollisen tasapainomekanismin tulosta ja kyseiset maat ovat 

merkittävässä määrin menettäneet kilpailukykyään.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että inflaatioerot euroalueen sisällä ovat 

merkittäviä. Empiiriset tutkimustulokset viittaavat siihen, että hintojen 

lähentymisprosessi ja/tai Balassa-Samuelson -vaikutus selittää näitä eroja vain 

osittain. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että inflaatioerot ovat yksi tekijä 

erisuuntaisten vaihtotasekehityksien ja kilpailukykyerojen taustalla. 

 

 

4.1.3 Talouksien avoimuus ja kaupan integraatio 

 

Mitä avoimempi talous on, sitä enemmän se todennäköisesti hyötyy 

rahaunionista (De Grauwe 2012). Esimerkiksi transaktiokustannusten ja 

valuuttakurssiriskin poistumisesta saatu hyöty on suurempaa maissa, joissa 

kansainvälisen kaupan osuus kaikesta kaupankäynnistä on suuri (Ibid). Mikäli 

jotkut maat ovat hyötyneet rahaunionista selvästi toisia enemmän, voi tämä 

epäsuorasti myötävaikuttaa epäsymmetristen shokkien esiintymiseen.  

 

 

Kuva 11. Kansainvälisen kaupan suhde BKT:hen EMU12-jäsenmaissa vuosina 

1999, 2005 ja 2011 (Eurostat) 
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Kansainvälisen kaupan suhde BKT:hen on yleisesti käytetty mittari talouden 

avoimuuden arvioimiseksi (OECD 2011, WTO 2009). Kuvassa 11 on esitetty 

kyseisen mittarin arvot EMU12-jäsenmaille vuosina 1999, 2005 ja 2011. Arvot on 

saatu jakamalla tuonnin ja viennin arvojen summa bruttokansantuotteella. 

Avoimimpia talouksia vuonna 1999 olivat Belgia, Irlanti ja Alankomaat. 

Suljetuimpia taas olivat Kreikka, Italia ja Espanja. Rahaunionin myötä Saksan, 

Itävallan, Alankomaiden ja Belgian talouksista on tullut huomattavasti 

avoimempia. Irlannin talous on sen sijaan muuttunut suljetummaksi. Kuvaa 11 

tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että suuret kotimarkkinat omaavissa 

maissa kansainvälisen kaupan suhde BKT:hen näyttää yleensä pienempiä arvoja. 

Näin ollen esimerkiksi Saksa näyttää olevan muihin maihin verrattuna suljettu, 

vaikka sen talous on vahvasti vientivetoinen.  

 

Teoreettisesta näkökulmasta valuutanvaihtoon liittyvien transaktiokustannusten 

ja valuuttakurssiriskin poistumisen voidaan olettaa lisäävän kauppaa 

jäsenmaiden välillä. Kuvassa 12 on esitetty EU:n sisäisen kaupan suhde sen 

bruttokansantuotteeseen. Sisäinen kauppa koostuu tuonnista ja viennistä EU:n 

sisällä. Dataa pelkän euroalueen osalta ei ole saatavilla. 

 

 

Kuva 12. EU:n sisäinen kauppa vuosina 1999—2012, % BKT:sta (Eurostat) 

 

Kuvasta 12 nähdään, että EU:n sisäinen kauppa on jossain määrin lisääntynyt 

vuoden 1999 jälkeen. Vuosien 1999 ja 2012 välillä on eroa 8,5 prosenttiyksikköä. 

Myös finanssikriisiä seuraavana vuonna 2009 EU:n sisäisen kaupan osuus sen 

BKT:sta oli suurempi kuin vuonna 1999.  
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Kuvan 12 perusteella ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä siitä, missä määrin 

nimenomaan yhteisvaluutta on lisännyt jäsenmaiden välistä kauppaa. Tätä 

kysymystä ovat tutkineet empiirisesti muun muassa Flam ja Nordström (2003, 

2006), Micco et al. (2003), Baldwin et al. (2008) sekä Berger ja Nitsch (2008). 

Kyseisissä tutkimuksissa yhteisvaluutan arvioidaan lisänneen jäsenmaiden välistä 

kauppaa 4–26 prosentilla. De Grauwen (2012) mukaan aiheesta tehdyn 

empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan päätellä yhteisvaluutan lisänneen 

euroalueen jäsenmaiden välistä kauppaa 5—20 prosentilla. 

 

Olennaista on, miten lisääntynyt kauppa vaikuttaa suhdannesyklien 

symmetrisyyteen. Kuten luvussa 2 todettiin, vaikutus voi teorian näkökulmasta 

olla joko symmetrisyyttä lisäävä tai symmetrisyyttä vähentävä. Empiirisesti asiaa 

ovat tutkineet muun muassa Frankel ja Rose (1998), Rose (2000) ja Engel ja Rose 

(2002). Näissä tutkimuksissa kaupan integraation todetaan lisäävän 

suhdannesyklien samankaltaisuutta. 

 

Nykytiedon valossa yhteisvaluutta on siis edistänyt kaupan integraatiota 

euroalueella ja tämä on oletettavasti vaikuttanut suhdannesyklejä lähentävästi. 

On kuitenkin huomattava, että kaupan integraatiosta saatu hyöty ei välttämättä 

ole jakautunut tasaisesti euroalueen sisällä. Tähän liittyen Caporale et al. (2014) 

esittelevät todisteita siitä, että kaupan integraatio on lisännyt suhdannesyklien 

samankaltaisuutta euroalueen ydinmaissa. Reunamaissa kaupan integraation ja 

suhdannesyklien samankaltaisuuden välinen riippuvuus on sen sijaan 

vähentynyt.  
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Kuva 13. Vienti muihin EU-maihin suhteessa BKT:hen EMU12-jäsenmaissa 

vuosina 1999, 2005 ja 2011 (Eurostat)  

 

Kuvassa 13 on esitetty EU-maihin kohdistuneen viennin suhde BKT:hen EMU12-

jäsenmaissa. Kuvasta nähdään, että vienti on vuoden 1999 jälkeen lisääntynyt 

eniten Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa ja Saksassa. Tämä viittaa siihen, että 

kyseiset maat ovat hyötyneet yhteisvaluutasta eniten. Irlannissa, Ranskassa ja 

Suomessa vienti EU-maihin on sen sijaan vähentynyt.  

 

 

4.1.4 Tuotantorakenteiden monipuolisuus 

 

Monipuolinen tuotantorakenne vähentää toimialakohtaisten shokkien vaikutusta 

kokonaistalouteen. Jotta saisimme kuvan euroalueen jäsenmaiden 

tuotantorakenteista, tarkastelemme niiden vientisektorin rakennetta käyttäen 

hyödyksi OECD:n STAN -tietokantaa. Käytetyssä aineistossa vientisektorin 

tuotanto on jaoteltu korkean (mm. lentokoneet, tietotekniikka, lääkkeet), 

keskikorkean (mm. autot, kemikaalit, sähkölaitteet), keskimatalan (mm. laivat, 

muovi, metalli, polttoaineet) ja matalan teknologian (mm. kierrätys, ruoka, 

tekstiilit, paperi) tuotteisiin sekä ICT-sektorin tuottamiin aineettomiin 

hyödykkeisiin. 
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Kuva 14. Vientisektorin rakenne EMU12-jäsenmaissa vuonna 1999 (OECD) 

 

 

Kuva 15. Vientisektorin rakenne EMU12-jäsenmaissa vuonna 2007 (OECD) 

 

Kuvista 14 ja 15 nähdään vientisektorin rakenne EMU12-jäsenmaissa vuosina 

1999 ja 2007. Kuvien perusteella näyttää siltä, että vientisektorin tuotanto on 

hyvin jakautunut eri toimialoille kaikissa jäsenmaissa. Matalan teknologian 

toimialojen osuus on vuoden 1999 jälkeen pääosin pienentynyt ja keskimatalan, 

keskikorkean ja korkean teknologian toimialojen osuus hiukan lisääntynyt.  
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Wierts et al. (2013) ovat tutkineet vientisektorin rakenteen vaikutusta viennin 

suorituskykyyn euroalueen jäsenmaissa aikavälillä 1988—2009. Tutkimuksen 

tulokset viittaavat siihen, että suuri korkean teknologian tuotteiden osuus 

kokonaisviennistä vaikuttaa vientiä lisäävästi. Heidän mukaansa myös reaalisen 

valuuttakurssin vaikutus vientiin pienenee sitä mukaa kun korkean teknologian 

tuotteiden osuus kokonaisviennistä kasvaa. Korkean teknologian tuotteiden 

merkitystä kansainväliselle kilpailukyvylle korostavat myös Cheptea et al. (2010). 

Kuvista 14 ja 15 nähdään, että korkean teknologian tuotteiden osuus viennistä 

on pienintä Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa. Kyseiset maat ovat 

kärsineet heikentyneestä hintakilpailukyvystä ja pitkään jatkuvista vaihtotaseen 

alijäämistä.   

 

Malinen ja Kuusi (2013) nostavat esiin euroalueen reunamaiden heikon 

kilpailukyvyn erityisesti teknologiseen lähentymiseen liittyvänä ilmiönä. Heidän 

mukaansa uusien innovaatioiden merkitys kasvun veturina korostuu maan 

lähestyessä teknologista eturintamaa. Uudet innovaatiot näkyvät tutkimus- ja 

tuotekehityskustannuksissa. 

 

 

Kuva 16. Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset EMU12-jäsenmaissa, % BKT:sta 

(keskiarvo 1995—2012) (Eurostat) 

 

Kuvassa 16 on esitetty keskimääräiset tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 

EMU12-jäsenmaissa aikavälillä 1995—2012. Kuten kuvasta nähdään, ovat kaikki 

GIIPS-taloudet selvästi keskiarvon alapuolella. Tämä voi osaltaan selittää niiden 

heikkoa kilpailukykyä.    
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4.1.5 Palkkojen joustavuus 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan 

usein työmarkkinoiden joustavuuden merkitystä valuutta-alueen toimivuuden 

kannalta. Työmarkkinoiden joustavuuden voidaan ajatella koostuvan 

pääpiirteissään kahdesta ulottuvuudesta: palkkojen joustavuudesta ja työvoiman 

liikkuvuudesta. Näistä tarkastelemme ensin palkkojen joustavuutta. 

 

Palkkojen joustavuus käsitteenä viittaa nopeuteen, jolla reaali- tai nimellispalkat 

reagoivat muutoksiin markkinaolosuhteissa (Arpaia & Pichelmann 2007). 

Nimellispalkkojen joustavuus voi korvata nimellisen valuuttakurssimuutoksen 

mukautumismekanismina epäsymmetrisen shokin tilanteessa. Nimellisten 

palkkojen oletetaan kuitenkin yleensä olevan alaspäin jäykkiä. 
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Kuva 17. Työvoimakustannukset, työttömyys ja kotimainen kysyntä GIIPS-

talouksissa ja Saksassa vuosina 2000—2012 (Eurostat) 

 

Kuvassa 17 on esitetty työvoimakustannusindeksin, työttömyyden ja kotimaista 

kysyntää kuvaavan indeksin kehitys GIIPS-talouksissa ja Saksassa vuosina 2000—
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2012. Käytetty työvoimakustannusindeksi sisältää ainoastaan nimelliset 

palkkakustannukset. Finanssikriisin seurauksena pääomavirrat ydinmaista 

reunamaihin pysähtyivät äkillisesti ja tämän seurauksena kokonaiskysyntä 

supistui merkittävästi (Schmitt-Grohé & Uribe 2013). Tämä käy ilmi kuvasta 17 

kotimaisen kysynnän notkahduksena vuonna 2008. Kuvan 17 perusteella 

kokonaiskysynnän supistuminen ei kuitenkaan vaikuttanut palkkakustannuksiin 

Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Portugalissa, vaikka työttömyys samaan aikaan 

lisääntyi merkittävästi. Tämä viittaa nimellispalkkojen jäykkyyteen alaspäin 

mukautumisen osalta. Irlannin kohdalla palkkakustannusten kasvu kuitenkin 

pysähtyy sen jälkeen, kun kotimainen kysyntä on vähentynyt merkittävästi ja 

työttömyys lisääntynyt. 

 

Behr ja Pötter (2009) ovat tutkineet nimellispalkkojen jäykkyyttä kymmenessä 

Euroopan maassa aikavälillä 1995—2001. Tutkimukseen sisältyvät EMU12-

jäsenmaat pois lukien Alankomaat, Itävalta, Luxemburg ja Suomi. Behr ja Pötter 

(2009) löytävät todisteita nimellispalkkojen jäykkyydestä alaspäin kaikkien 

maiden kohdalla. Fabiani et al. (2010) sekä Druant et al. (2012) ovat tutkineet 

nimellispalkkojen jäykkyyttä Euroopassa käyttäen hyväksi yrityksistä saatua 

aineistoa. Molemmissa tutkimuksissa löydetään viitteitä nimellispalkkojen 

jäykkyydestä. Fabianin et al. (2010) mukaan negatiivisen shokin tilanteessa 

eurooppalaiset yritykset vähentävät mieluummin työvoimaa kuin alentavat 

palkkoja. Tämä näkyy kuvassa 17 työttömyyden lisääntymisenä samaan aikaan 

kun kotimainen kysyntä laskee. Schmitt-Grohén ja Uriben (2013) mukaan 

nimellispalkkojen jäykkyys euroalueella on merkittävä tekijä työttömyyden 

lisääntymisen taustalla.  

 

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että nimellispalkat ovat euroalueella alaspäin 

jäykkiä. Nimellispalkkojen joustavuus on näin ollen mukautumismekanismina 

riittämätön eikä korvaa nimellisten valuuttakurssimuutosten suomia 

säätömahdollisuuksia epäsymmetristen shokkien tilanteessa. Tämä on keskeinen 

heikkous rahaunionin toiminnan kannalta. 
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4.1.6 Työvoiman liikkuvuus 

 

Palkkojen joustavuuden ohella työvoiman liikkuvuus on toinen tärkeä 

mukautumismekanismi, johon usein viitataan optimaalisen valuutta-alueen 

teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Pääasiassa tällä tarkoitetaan nimenomaan 

maantieteellistä liikkuvuutta, vaikka myös ammatillinen liikkuvuus nousee esiin 

esimerkiksi toimialakohtaisten shokkien yhteydessä. Tässä tarkastelemme 

työvoiman maantieteellistä liikkuvuutta. 

 

Maa / Vuosi 1998—2002 2003—2007 2008—2011 

Alankomaat 0,39 % 0,50 % 0,55 % 

Belgia 0,73 % 0,82 % 0,72 % 

Espanja 0,09 % 0,25 % 0,80 % 

Irlanti 0,73 % 0,88 % 1,66 % 

Italia 0,10 % 0,12 % 0,14 % 

Itävalta 0,84 % 0,88 % 0,75 % 

Kreikka     0,89 % 

Luxemburg 1,94 % 1,91 % 1,90 % 

Portugali 0,11 % 0,13 % 0,25 % 

Ranska 
 

0,32 % 0,40 % 

Saksa 0,81 % 0,78 % 0,47 % 

Suomi 0,24 % 0,24 % 0,24 % 

Taulukko 3. Keskimääräinen maastamuutto EMU12-jäsenmaista aikajaksoilla 

1998—2002, 2003—2007 ja 2008—2011, % kokonaisväestöstä (Eurostat) 

 

Taulukossa 3 on esitetty keskimääräinen maastamuutto EMU12-jäsenmaissa 

aikajaksoilla 1998—2002, 2003—2007 ja 2008—2011 niiltä osin kuin tietoa on 

saatavilla. Taulukosta nähdään, että maastamuutto on finanssikriisin 

puhkeamisen jälkeen lisääntynyt merkittävästi ainakin Espanjassa ja Irlannissa. 

Tämän voidaan tulkita viittaavan siihen, että työvoiman liikkuvuus 

mukautumismekanismina ainakin jossain määrin reagoi epäsymmetrisiin 

shokkeihin. Kreikassa maastamuutto oli vuonna 2008 0,46 prosenttia ja vuonna 

2011 1,13 prosenttia kokonaisväestöstä (Eurostat). Myös Portugalissa 

maastamuutto on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. 

 

Työvoiman liikkuvuudesta euroalueella saadaan parhaiten kuva verrattaessa sitä 

muihin valuutta-alueisiin. Yhdysvaltoja käytetään kirjallisuudessa usein 

esimerkkinä toimivasta valuutta-alueesta. Gákován ja Dijkstran (2010) mukaan 

työvoiman liikkuvuudella on keskeinen rooli Yhdysvaltojen osavaltioiden välisten 
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taloudellisten epätasapainotilojen tasoittajana. Euroopan unionissa työvoiman 

liikkuvuus on sen sijaan paljon rajallisempaa. 

 

  US EU-27 EU-15 

Toiselta alueelta/toisesta osavaltiosta muuttaneiden 
osuus työikäisestä väestöstä EU:ssa ja Yhdysvalloissa 2,80 % 1,21 % 1,46 % 

Toiselta alueelta/toisesta osavaltiosta saman maan 
sisällä muuttaneiden osuus työikäisestä väestöstä 2,80 % 1,03 % 1,26 % 

Toisesta EU-maasta/toisesta osavaltiosta muuttaneiden 
osuus työikäisestä väestöstä 2,80 % 0,18 % 0,20 % 

EU:n / Yhdysvaltojen ulkopuolelta muuttaneiden osuus 
työikäisestä väestöstä 0,74 % 0,19 % 0,23 % 

Taulukko 4. Työvoiman liikkuvuus EU:ssa ja Yhdysvalloissa vuonna 2008 (Gáková 

ja Dijkstra 2010) 

 

Taulukossa 4 on esitetty työvoiman alueellinen liikkuvuus EU:ssa ja 

Yhdysvalloissa vuonna 2008. Taulukosta nähdään, että työvoiman liikkuvuus on 

EU:ssa huomattavasti alhaisempaa kuin Yhdysvalloissa. Vain 0,18 prosenttia 

työikäisestä väestöstä muutti toiseen maahan EU:n sisällä, kun Yhdysvalloissa 2,8 

prosenttia työikäisestä väestöstä muutti toiseen osavaltioon. Vertailtaessa EU:ta 

ja Yhdysvaltoja on toki syytä ottaa huomioon, että EU:ssa työvoiman liikkuvuutta 

todennäköisesti rajoittavat kieli- ja kulttuurierot sekä erot jäsenmaiden 

lainsäädännöissä. Kyseisillä tekijöillä ei kuitenkaan ole vaikutusta, mikäli 

tarkastellaan työvoiman alueellista liikkuvuutta EU-maiden sisällä. Kun lasketaan 

yhteen työvoiman liikkuvuus jäsenmaiden sisällä ja jäsenmaiden välillä, saadaan 

tulokseksi 1,21 prosenttia työikäisestä väestöstä. EU-15 -maiden, joihin kuuluvat 

EMU12-jäsenmaiden lisäksi Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska, osalta tulos on 1,46 

prosenttia työikäisestä väestöstä. Tämä viittaa siihen, että työvoiman liikkuvuus 

euroalueella on hieman korkeammalla tasolla kuin EU:ssa keskimäärin.  

 

Samansuuntaisia tuloksia esittelevät Bonin et al. (2008). Heidän mukaansa 

alueellinen liikkuvuus EU-15 -maiden sisällä oli vuonna 2006 keskimäärin 1 

prosentti koko väestöstä ja liikkuvuus jäsenmaiden välillä keskimäärin 0,2 

prosenttia vuosittain. Yhdysvalloissa osavaltioiden välisen liikkuvuuden Bonin et 

al. (2008) arvioivat olevan 2—2,5 prosenttia vuosina 2005 ja 2006. OECD:n 

(2007) mukaan vuosina 2000—2005 noin 0,1 prosenttia työikäisestä väestöstä 

muutti toiseen maahan EU:n sisällä. Mikäli otetaan huomioon myös alueellinen 

liikkuvuus maiden sisällä, on luku noin 1,1 prosenttia. Vastaavasti yhdysvalloissa 

liikkuvuus osavaltioiden välillä oli yli 3 prosenttia työikäisestä väestöstä. 
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Australian osavaltioiden ja territorioiden välillä liikkuvuus oli noin 2 prosenttia 

työikäisestä väestöstä. 

 

Työvoiman liikkuvuus euroalueella näyttää olevan pientä sekä jäsenmaiden 

välillä että niiden sisällä. Tämä vaikeuttaa epäsymmetrisiin shokkeihin 

mukautumista. Kun myös palkkojen joustavuus on matalalla tasolla, muodostaa 

tämä keskeisen heikkouden rahaunionin rakenteessa. 

 

 

4.1.7 Rahoitusmarkkinoiden integraatio 

 

Rahoitusmarkkinoiden integraatio on moniulotteinen kysymys ja sen 

mittaaminen absoluuttisin termein on vaikeaa. Rahoitusmarkkinoiden 

integraatiota Euroopassa on kuitenkin tutkittu eri näkökulmista varsin kattavasti. 

Rahoitusmarkkinat voidaan jakaa esimerkiksi rahamarkkinoihin, 

valtionvelkakirjamarkkinoihin, yritysten velkakirjamarkkinoihin, 

pankkipalveluiden markkinoihin ja pääomamarkkinoihin (Baele et al. 2004; 

Baltzer et al. 2008).  

 

Pungulescun (2013) sekä Baelen et al. (2004) mukaan rahamarkkinat 

integroituivat pian rahaunionin perustamisen jälkeen. Erityisesti vakuudettomien 

markkinoiden osa-alueella integraatio oli korkealla tasolla heti rahaunionin 

perustamisen jälkeen (Baele et al. 2004). Repomarkkinoilla integraatio oli hieman 

heikompaa mutta se kehittyi kuitenkin parempaan suuntaan (Ibid).  

 

Valtionlainamarkkinoilla integraatiokehitys alkoi jo ennen rahaunionin 

perustamista ja oli korkealla tasolla vuoden 1999 jälkeen (Baele et al. 2004; 

Cappiello et al. 2006). Tämä käy ilmi valtionlainojen korkotuottojen 

lähentymisenä (kuva 6, s. 38). On kuitenkin huomattava, että finanssikriisin 

puhjettua tuottoerot ovat jälleen kasvaneet.  

 

Baele et al. (2004) tutkivat integraatiota yritysten velkakirjamarkkinoilla. Heidän 

mukaansa velkakirjan liikkeellelaskumaalla ei ole suurta vaikutusta sen 
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korkotuottoon. Tämä viittaa siihen, että integraatio yritysten 

velkakirjamarkkinoilla on korkealla tasolla (Jappelli & Pagano 2008). Yritysten 

velkakirjamarkkinat myös kasvoivat merkittävästi rahaunionin perustamisen 

jälkeen (Ibid).  

 

Jappellin ja Paganon (2008) mukaan luottomarkkinoiden integraatio on ollut 

huomattavasti hitaampaa kuin velkakirjamarkkinoiden. Korkoerot 

luottomarkkinoilla ovat suurempia huolimatta siitä, että pankkitoimintaa 

säätelevät lait ovat euroalueen jäsenmaissa pitkälti samanlaisia (Baele et al. 

2004; Adam et al. 2002). Rughoo ja Sarantis (2014) ovat tutkineet integraatiota 

pankkien kuluttajille suunnattujen palveluiden markkinoilla vuosina 2003—2011. 

He esittelevät todisteita lähentymisestä aikavälillä 2003—2007. Lähentyminen 

tulee ilmi pääasiassa talletusmarkkinoilla. Luottomarkkinat ovat sen sijaan paljon 

heterogeenisemmat. 

 

Baelen et al. (2004) mukaan euroalueen pääomamarkkinat ovat yritysten 

velkakirjamarkkinoiden tapaan kasvaneet merkittävästi ja merkkejä kasvavasta 

integraatiosta on nähtävillä. Hardouveliksen et al. (2006) mukaan 

yhdentymiskehitys euroalueen osakemarkkinoilla oli merkittävää 1990-luvun 

puolivälin jälkeen ja nimenomaan kehitys kohti talous- ja rahaliittoa oli keskeinen 

tekijä tämän taustalla. Gębka ja Karoglou (2013) esittelevät todisteita Euroopan 

osakemarkkinoiden integraatiosta rahaunionin perustamisen jälkeen. Heidän 

mukaansa tämä lähentymisvaikutus on ollut pysyvä ja se on vahvistunut 

finanssikriisin puhjettua vuonna 2007.  

 

Edellä mainitun perusteella voidaan päätellä, että rahoitusmarkkinoiden 

integraatio on euroalueella korkealla tasolla. Optimaalisen valuutta-alueen 

teoriassa rahoitusmarkkinoiden integraatio nostetaan usein esiin esimerkiksi 

riskinjakomekanismina, joka auttaa epäsymmetrisiin shokkeihin 

mukautumisessa. Rahoitusmarkkinoiden integraatioon liittyy kuitenkin myös 

piirteitä, jotka voivat vaikuttaa epätasapainotilojen kehittymiseen ja niiden 

välittymiseen maasta toiseen.  

 

Lisääntyneen integraation seurauksena jäsenmaiden rahoitusmarkkinoiden 

heilahtelut seuraavat toisiaan sekä hyvinä, että huonoina aikoina (Forbes 2012). 

Tämän keskinäisriippuvuuden ansiosta maakohtaiset negatiiviset shokit välittyvät 
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nopeasti muihin jäsenmaihin (Ibid). Forbes (2012) osoittaa, että voimakkaan 

negatiivisesti osaketuottoihin vaikuttavat shokit välittyvät maasta toiseen useita 

kanavia pitkin. Näitä kanavia ovat muun muassa kauppakanavat, pankkitoiminta, 

arvopaperisijoittaminen ja perusoletusten uudelleenarvioinnit. Forbesin (2012) 

mukaan rahoitusmarkkinoiden integraatio ei kuitenkaan automaattisesti lisää 

tartuntariskiä. Tietyt integraation muodot, kuten arvopapereiden omistaminen 

toisessa maassa ja maahan saapuvien sijoitusten suuri määrä, voivat vähentää 

haavoittuvuutta.  

 

 

4.2 Institutionaaliset erot jäsenmaiden välillä 

 

Kuten Nickell (1997), Nickell et al. (2002) ja Blanchard (2006) toteavat, 

euroalueen jäsenmaiden työmarkkinainstituutioissa on merkittäviä eroja. Nämä 

erot tulevat esille tarkasteltaessa lainsäädäntöä, työttömyysturvaa, palkan 

määritystä, verotusta ja työvoiman aktivointikäytäntöjä (Nickell 1997). 

Eroavaisuudet työmarkkinainstituutioissa voivat johtaa epätasapainotiloihin 

rahaunionin sisällä. Esimerkiksi erot työmarkkinoiden järjestäytymisessä ja 

palkan määrityksessä voivat johtaa erilaisiin palkka- ja hintakehityksiin, vaikka 

maat kohtaisivat samat talouden häiriöt.  

 

Maa / Vuosi 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Alankomaat 24,7 21,2 20,5 20,6 19,3 19,1 18,2 

Belgia 50,9 49,6 51,9 52,9 52,9 51,5 50,4 

Espanja 16,0 15,9 15,8 14,7 14,7 15,8   

Irlanti 38,7 37,8 37,4 34,0 31,5 33,1 32,6 

Itävalta 37,4 35,7 34,4 33,3 29,9 28,7 27,8 

Kreikka 26,8 25,8 25,3 24,6 24,5 24,5 25,4 

Luxemburg 43,3 41,8 42,8 41,4 38,7     

Portugali 22,5 22,4 21,2 21,2 20,8 20,1 
 Ranska 8,1 7,9 7,9 7,7 7,5 7,9   

Saksa 25,3 23,7 23,0 21,7 19,9 18,9 18,0 

Suomi 76,3 74,5 72,9 72,4 70,3 69,2 69,0 

Taulukko 5. Työmarkkinoiden järjestäytymisaste EMU12-jäsenmaissa, % (OECD) 

 

Taulukossa 5 on esitetty työmarkkinoiden järjestäytymisaste EMU12-jäsenmaissa 

kahden vuoden välein vuodesta 1999 alkaen niiltä osin kuin tietoa on saatavilla. 

Järjestäytymisaste kertoo kuinka suuri osa kaikista työntekijöistä kuuluu johonkin 
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ammattiliittoon. Taulukosta nähdään, että työmarkkinoiden 

järjestäytymisasteissa on merkittäviä eroja. Suurin järjestäytymisaste on 

Suomessa ja pienin Ranskassa. Järjestäytymisaste ei kuitenkaan suoraan kerro 

siitä, missä määrin palkkaneuvottelut käydään keskitetysti. Euroalueeseen 

kuuluvissa maissa suuri osa palkoista määräytyy keskitettyjen neuvottelujen 

tuloksena, vaikka vain pieni osa työntekijöistä kuuluisi ammattiliittoon (Broll & 

Hansen 2006; Nickell 1997).  

 

Työmarkkinoiden ohella jäsenmaiden väliset erot tulevat esille esimerkiksi 

asuntolainamarkkinoilla. Asuntolainat ovat hyvin erilaisia tuotteita eri 

jäsenmaissa (Aalbers 2009; De Grauwe 2012). De Grauwen (2012) mukaan tämä 

johtuu pääasiassa eroista jäsenmaiden oikeusjärjestelmissä.  

 

  Tyypillinen Uusien lainojen vuosikorko Pääasiallinen 

  luototusaste 2002 2010 lainatyyppi 

Alankomaat 80 % 5,33 % 4,57 % Kiinteäkorkoinen 

Belgia 80 % 6,55 % 3,82 %   

Espanja 60 % 3,80 % 2,52 % Vaihtuvakorkoinen 

Irlanti   4,69 % 3,01 %   

Italia 55 % 5,03 % 2,97 % Kiinteä- ja vaihtuvakorkoinen 

Itävalta   5,38 % 2,71 %   

Kreikka 60 % 4,42 % 3,65 %   

Luxemburg   4,40 % 1,88 %   

Portugali   5,10 % 2,96 % Vaihtuvakorkoinen 

Ranska   5,10 % 4,00 % Kiinteäkorkoinen 

Saksa 72 % 5,52 % 3,70 % Kiinteäkorkoinen 

Suomi 72 % 4,10 % 2,17 %   

Taulukko 6. Asuntolainojen luototusaste, korko ja pääasiallinen lainatyyppi 

EMU12-jäsenmaissa (EMF 2012; Suarez & Vassallo 2004) 

 

Taulukosta 6 käy ilmi asuntolainojen tyypillinen luototusaste, vuosikorko ja 

lainatyyppi EMU12-jäsenmaissa niiltä osin kuin tietoa on saatavilla. Taulukon 

perusteella voidaan todeta, että asuntolainoissa on jäsenmaiden välillä 

merkittäviä eroja. Kyseisten erojen ansiosta samojen shokkien 

vaikutusmekanismi voi olla hyvin erilainen eri maissa (Maclennan et al. 2000). 
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4.3 Valtioiden velkaantuminen 

 

Kuvissa 18 ja 19 on esitetty valtionvelan kehitys EMU12-jäsenmaissa vuosina 

1999—2012. Kuvista nähdään, että vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisin 

seurauksena valtionvelka lähti kasvuun kaikissa jäsenmaissa. Suurinta kasvu on 

ollut Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Portugalissa. Monissa jäsenmaissa 

valtionvelka oli jo ennen kriisiä korkealla tasolla ja kaikki jäsenmaat Luxemburgia 

ja Suomea lukuun ottamatta ovat ylittäneet vakaus- ja kasvusopimuksessa 

asetetun ylärajan (60 % BKT:sta).  

 

 

Kuva 18. Valtionvelan kehitys GIIPS-talouksissa ja Saksassa vuosina 1999—2012, 

% BKT:sta (Eurostat) 
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Kuva 19. Valtionvelan kehitys Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa, 

Luxemburgissa, Ranskassa ja Suomessa vuosina 1999—2012, % BKT:sta 

(Eurostat) 

 

Pankkisektorin ongelmat ovat keskeinen tekijä valtioiden velkaantumisen 

taustalla. Finanssikriisin seurauksena lähes kaikki euroalueen jäsenmaat 

turvautuivat valtion budjettiin pankkisektorin vakauttamiseksi (Petrovic & Tutsch 

2009). IMF:n (2011) mukaan vuoden 2011 puoliväliin tultaessa valtiot olivat 

myöntäneet suoraa tukea rahoitussektorille noin 3 % BKT:sta Espanjassa, noin 6 

% BKT:sta Belgiassa ja Kreikassa, 13—14 % BKT:sta Alankomaissa ja Saksassa sekä 

lähes 41 % BKT:sta Irlannissa.  

 

Pankkisektorin merkittävä koko selittää osaltaan sitä, miksi pankkikriisit ja 

valtioiden velkakriisit kytkeytyvät läheisesti toisiinsa euroalueella. Vuonna 2007 

euroalueen pankkisektorin kokonaisvarallisuus oli yli 300 % euroalueen BKT:sta, 

kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli alle 100 % BKT:sta (Yhdysvaltojen luku ei 

sisällä ”varjopankkitoimintaa”) (Shambaugh 2012). Jäsenvaltiot ovat itse 

vastuussa kansallisten pankkijärjestelmiensä pelastamisesta (Pisani-Ferry 2013). 

Näin ollen pankkikriisit voivat olla niin merkittäviä, että valtioiden maksukyky 

joutuu koetukselle (Ibid). Pankkikriisien seurauksena valtion luotettavuus 

voidaan kyseenalaistaa, joka puolestaan vähentää valtion pankeille antamien 

takuiden arvoa ja vaarantaa pankkien maksukyvyn (Ibid). Koska pankeilla on 

taseissaan huomattava määrä kansallisia valtionvelkakirjoja ja jokainen 

jäsenvaltio on itse vastuussa veloistaan, epäilykset valtion maksukyvystä 

vahingoittavat mahdollisesti myös pankkijärjestelmää (Ibid). 
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De Grauwe ja Ji (2012) ovat tutkineet empiirisesti itseään toteuttavia kriisejä 

euroalueella. He löytävät todisteita siitä, että suuri osa valtionlainojen korkojen 

noususta euroalueen reunamaissa vuosina 2010—2011 (kuva 6, s. 38) ei ollut 

kytköksissä valtionvelan ja bruttokansantuotteen väliseen tai valtionvelan ja 

verotulojen väliseen suhteeseen. Sen sijaan korkojen nousua selittävät 

negatiiviset itseään toteuttavat odotukset markkinoilla. De Grauwe ja Ji (2012) 

myös vertaavat euromaita omassa valuutassaan pitäytyneisiin maihin ja 

osoittavat, että näissä maissa vastaavaa korkojen nousua ei tapahtunut.   

 

 

4.4 Kilpailukykyerot ja erisuuntaiset vaihtotasekehitykset 

 

Pisani-Ferryn (2013) mukaan rahaunionia perustettaessa ei tiedetty, että 

jäsenmaat voisivat altistua maksutasekriiseille. Maksutaseesta arvioitiin tulevan 

rahaunionissa yhtä merkityksetön kuin alueiden maksutaseista yhden maan 

sisällä. Teoria ennusti, että pitkään jatkuvat vaihtotaseen epätasapainotilat 

olisivat luonnollisen lähentymisprosessin seurausta. (Pisani-Ferry 2013) 

 

Maa / Vuosi 1991—1998 1999—2007 2008—2013 

Alankomaat 4,3 % 6,8 % 6,2 % 

Belgia 4,1 % 4,4 % 0,8 % 

Espanja -1,5 % -5,7 % -3,8 % 

Irlanti 2,0 % -1,4 % 1,0 % 

Italia 0,9 % -0,4 % -1,8 % 

Itävalta -2,3 % 1,5 % 2,9 % 

Kreikka -1,2 % -11,8 % -10,7 % 

Luxemburg 12,0 % 10,3 % 6,7 % 

Portugali -6,1 % -9,4 % -7,1 % 

Ranska 0,7 % 0,4 % -2,0 % 

Saksa -1,0 % 2,7 % 6,5 % 

Suomi 0,9 % 6,1 % 0,6 % 

euroalue 0,1 % 0,5 % 0,8 % 

Taulukko 7. Keskimääräinen vaihtotase EMU12-jäsenmaissa vuosina 1991—1998, 

1999—2007 ja 2008—2013, % BKT:sta (AMECO) 

 

Taulukossa 7 on esitetty keskimääräinen vaihtotase EMU12-jäsenmaissa 

aikajaksoilla 1991—1998, 1999—2007 ja 2008—2013. Rahaunionin perustamisen 

jälkeen vaihtotase on ollut ylijäämäinen Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa, 
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Luxemburgissa, Saksassa ja Suomessa. Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja 

Portugalissa vaihtotase on sen sijaan ollut pysyvästi alijäämäinen.  

 

Malinen ja Kuusi (2013) sekä Holinski et al. (2012) lähestyvät vaihtotase-eroja 

jakamalla vaihtotaseen komponentteihinsa eli kauppataseeseen, 

tuotannontekijäkorvauksiin ja nettotulonsiirtoihin. Vaihtotasekehitysten 

analysoimiseksi euroalue jaetaan molemmissa artikkeleissa pohjoisiin ja eteläisiin 

jäsenvaltioihin. Käytämme seuraavassa analyysissa samaa jaottelua. Pohjoiseen 

ryhmään luemme Alankomaat, Itävallan, Saksan ja Suomen. Eteläiseen ryhmään 

luemme kaikki GIIPS-taloudet eli Espanjan, Italian, Irlannin, Kreikan ja Portugalin. 

Belgia, Luxemburg ja Ranska jätetään tarkastelun ulkopuolelle.  

 

 

Kuva 20. Vaihtotase euroalueella sekä sen pohjoisissa ja eteläisissä 

jäsenvaltioissa vuosina 1995—2013, % BKT:sta (AMECO) 

 

Kuvassa 20 on esitetty vaihtotaseen kehitys euroalueella sekä sen pohjoisissa ja 

eteläisissä jäsenvaltioissa vuosina 1995—2013. Kuvasta nähdään, että pohjoisten 

ja eteläisten maiden vaihtotaseet alkoivat eriytyä toisistaan rahaunionin 

perustamisen jälkeen. Viime vuosina tämä ero on supistunut. Malisen ja Kuusen 

(2013) mukaan supistuminen johtuu kuitenkin eteläisten maiden taantumasta, 

joka on pienentänyt niiden tuontia. Euroalueella kokonaisuudessaan vaihtotase 

on pysynyt lähes tasapainossa. Malisen ja Kuusen (2013) sekä Holinskin et al. 

(2012) mukaan euroaluetta voidaan näin ollen tarkastella suljettuna taloutena 

vaihtotaseiden osalta.  
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Vaihtotaseen komponentit ovat siis kauppatase (tavaroiden/palveluiden viennin 

ja tuonnin erotus), tuotannontekijäkorvaukset (ulkomaisten ja kotimaisten 

palkkojen, korko- ja vuokratulojen erotus) ja nettotulonsiirrot (ulkomaille 

annettujen ja ulkomailta saatujen vastikkeettomien tulonsiirtojen erotus). Näin 

esitettynä vaihtotaseen avulla voidaan arvioida myös maiden velkakestävyyttä, 

sillä velanhoitokulut näkyvät tuotannontekijöiden nettokorvauksissa. Mikäli 

maan kauppatase ei kata sen ulkomaanvelan korkomenoja, velkaantuu maa lisää. 

(Malinen & Kuusi 2013) 

 

 

Kuva 21. Kauppatase pohjoisissa ja eteläisissä jäsenvaltioissa vuosina 1995—

2013, % BKT:sta (AMECO) 

 

 

Kuva 22. Tuotannontekijäkorvaukset pohjoisissa ja eteläisissä jäsenvaltioissa 

vuosina 1995—2013, % BKT:sta (AMECO) 
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Kuva 23. Nettotulonsiirrot ulkomailta pohjoisissa ja eteläisissä jäsenvaltioissa 

vuosina 1995—2013, % BKT:sta (AMECO) 

 

Kuvasta 21 nähdään, että eteläisten maiden kauppatase suhteessa pohjoisiin 

maihin alkoi heiketä ennen rahaunionin perustamista. Rahaunionin perustamisen 

jälkeen nämä erot vahvistuivat. Kuvasta 22 käy ilmi, että pohjoisten maiden 

tuotannontekijäkorvaukset kasvoivat merkittävästi vuoden 2002 jälkeen. Kuvassa 

23 esitetyt nettotulonsiirrot ovat olleet negatiivisia molemmissa maaryhmissä 

vuodesta 2000 lähtien. 

 

Tarkasteltaessa pohjoisten ja eteläisten maiden ulkomaista nettolainanantoa 

kuvassa 24 nähdään, että eteläiset maat alkoivat velkaantua ulkomaille 

rahaunionin perustamisen jälkeen. Tämä puolestaan lisäsi 

tuotannontekijäkorvauksien (pääasiassa korkotulojen), virtaa pois eteläisistä 

maista (Malinen & Kuusi 2013). Eteläisten maiden lainanoton kasvaessa 

pohjoisten maiden lainananto lisääntyi. Tämä viittaa siihen, että eteläiset maat 

velkaantuivat suurelta osin nimenomaan pohjoisille talouksille (Malinen & Kuusi 

2013).  
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Kuva 24. Nettolainananto ulkomaille pohjoisissa ja eteläisissä jäsenvaltioissa 

vuosina 1995—2013, % BKT:sta (AMECO) 

 

Eteläisten maiden lainanotto (kuva 24) kasvoi samaan aikaan kun niiden 

kauppatase (kuva 21) heikentyi. Näin ollen ne velkaantuivat ulkomaille ja samalla 

niiden kyky maksaa velkojaan takaisin huonontui (Malinen & Kuusi 2013). Tämä 

puolestaan heijastui tuotannontekijäkorvauksiin (kuva 22) (Ibid). Ennen vuoden 

2007 finanssikriisiä markkinat eivät edellyttäneet ylijäämäistä kauppatasetta 

laskevien tuotannontekijäkorvausten kompensoimiseksi (Holinski et al. 2012). 

Näin ollen laskevat tuotannontekijäkorvaukset eteläisissä maissa välittyivät 

vaihtotaseeseen ja lisäsivät entisestään ulkomaista lainanottoa (Ibid). 

Finanssikriisin seurauksena yksityisen velkarahan virta eteläisiin talouksiin 

pysähtyi äkillisesti. Merler ja Pisani-Ferry (2012) esittelevät todisteita yksityisen 

velkarahan korvaantumisesta tällöin julkisella velkarahalla.   

 

Chenin et al. (2013) mukaan euroaluetta ei kuitenkaan voida tarkastella 

suljettuna taloutena. Heidän mukaansa vaihtotase-erojen syntyyn vaikuttivat 

pääasiassa euroalueen ulkopuoliset shokit sekä halpa rahoitus ydinmaista 

reunamaihin. Chen et al. (2013) osoittavat, että euroalueen ulkopuolelta tulevat 

shokit vahvistivat euroalueen sisäisiä epätasapainotiloja. Merkittävä tekijä tässä 

on Kiinan nopea kasvu, joka johti suureen koneiden ja laitteiden kysyntään 

Saksasta. Samalla kiinalaiset tuotteet korvasivat GIIPS-talouksien vientiin 

tuottamia hyödykkeitä. Lisäksi saksalaiset yritykset perustivat tuotantolaitoksia 

nousevaan Itä-Eurooppaan ja tämä puolestaan heikensi GIIPS-talouksien 

kilpailukykyä suhteessa Itä-Euroopan maihin. (Chen et al. 2013) 
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Helpon rahoituksen ansiosta GIIPS-taloudet pystyivät pitämään yllä nousevia 

reaalisia valuuttakursseja. Chenin et al. (2013) mukaan euron vahvistuminen 

muihin valuuttoihin nähden oli merkittävä tekijä reaalisten valuuttakurssien 

vahvistumisen taustalla, vaikka myös suhteellisten hintojen muutoksella 

euroalueen sisällä oli osuutta asiaan. Reaalisten valuuttakurssien nousu GIIPS-

talouksissa viivästytti mukautumista, jota vaadittiin kasvavien kilpailukykyerojen 

pysäyttämiseksi. (Chen et al. 2013) 

 

Chen et al. (2013) esittelevät todisteita siitä, että GIIPS-talouksien ulkoiset 

alijäämät rahoitettiin pääasiassa Ranskasta ja Saksasta tulevilla pääomavirroilla. 

Muut sijoittajat sen sijaan ostivat pääasiassa muiden euromaiden kuin GIIPS-

talouksien liikkeelle laskemia rahoitusinstrumentteja (erityisesti ranskalaisia ja 

saksalaisia velkakirjoja). Euroalueen sisäiset pääomavirrat ruokkivat valtion 

velkaantumista Kreikassa, rahoitussektorin luotonantoa Espanjassa ja Irlannissa 

sekä molempia edellä mainituista Portugalissa ja Italiassa. (Chen et al. 2013)  
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5 Eurokriisi ja euroalueen rakenteelliset ongelmat 

 

Kuten luvusta 4 käy ilmi, suurin osa optimaalisen valuutta-alueen teoriasta esiin 

nousevista kriteereistä ei täyty euroalueella. Jäsenmaiden suhdannesyklit 

poikkeavat suuresti toisistaan ja niiden inflaatiotasoissa on merkittäviä eroja. 

Talouden avoimuuden ja tuotantorakenteiden monipuolisuuden suhteen 

jäsenmaat suoriutuvat pääpiirteissään hyvin mutta kaupan integraatiosta saatu 

hyöty ei ole jakautunut tasaisesti jäsenmaiden kesken. Tärkeimmissä 

mukautumismekanismeissa eli työvoiman liikkuvuudessa ja palkkojen 

joustavuudessa on merkittäviä puutteita. Rahoitusmarkkinoiden integraatio on 

euroalueella korkealla tasolla. On kuitenkin epäselvää, missä määrin 

rahoitusmarkkinoiden integraatio on ollut tasapainoa edistävä tekijä.  

 

Vaikka Delorsin raportissa on joitain mainintoja tuotannontekijöiden 

liikkuvuudesta sekä hintojen ja palkkojen joustavuudesta mahdollisten 

epätasapainotilojen tasoittajina, niin optimaalisen valuutta-alueen teorian 

esittämille suosituksille ei annettu juurikaan painoarvoa rahaunionia 

perustettaessa. Sen sijaan korostettiin finanssipolitiikan koordinoinnin merkitystä 

ja tämän osalta erityisesti velkaantumiseen liittyviä riskejä. Budjettialijäämille ja 

valtionvelalle asetetut tiukat ylärajat ovat jossain määrin rajoittaneet 

finanssipolitiikan käyttöä taloudellisiin shokkeihin mukautumisessa. Keskeinen 

heikkous rahaunionin rakenteessa on De Grauwen (2013) mukaan lisäksi se, että 

yhteisen rahapolitiikan myötä jäsenvaltiot menettivät oman keskuspankkinsa 

tuen viime hetken lainoittajana.  

 

Euroalueen alkuperäinen institutionaalinen rakenne oli hyvin pelkistetty, eikä 

siihen sisältynyt järjestelmää systeemisten riskien hallitsemiseksi (Constâncio 

2013). Yhteisen rahapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena oli hintavakauden 

ylläpitäminen. Vastuu talouden tasapainottamisesta säilyi pääosin kansallisella 

tasolla. Kun vastuu rahoitusmarkkinoiden tasapainosta ja pankkivalvonnasta 

olivat kansallisia aktiviteetteja, syntyi pankkitoiminnan kansainvälistymisen 

myötä uusia riskejä. 
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5.1 Kriisiä edeltävät riskitekijät 

 

Kriisiä edeltävänä ajanjaksona oli yleistä, että joissain jäsenmaissa talous oli 

ylikuumentunut samaan aikaan kun toiset jäsenmaat kärsivät hitaasta kasvusta 

tai taantumasta (taulukko 1, s. 43). Yhteisen rahapolitiikan toteuttaminen on 

tämän kaltaisessa tilanteessa ongelmallista, koska käytössä oleva ohjauskorko on 

todennäköisesti liian matala nousukautta eläville maille ja liian korkea 

taantumassa oleville maille (De Grauwe 2013). De Grauwen (2013) mukaan liian 

matala korkotaso nousukautta elävissä maissa johti inflaation kiihtymiseen ja 

reaalisen korkotason laskemiseen, ja näin ollen vahvisti talouden 

ylikuumentumista. Taantumassa olevissa maissa liian korkea korkotaso syvensi 

taantumaa. 

 

Yleinen näkemys kriisin puhjettua oli, että se oli seurausta reuna-alueen 

jäsenmaiden vastuuttomasta julkisen talouden hoidosta (Constâncio 2013; De 

Grauwe 2013; Krugman 2012a). Tämä on kuitenkin pääosin virheellinen 

olettamus (Ibid). Valtioiden velkatasojen kehitystä tarkasteltaessa (kuva 18, s. 65) 

nähdään, että vuosina 1999—2007 valtiontalous Espanjassa ja Irlannissa oli 

hyvässä kunnossa. Valtionvelka oli vakaus- ja kasvusopimuksen asettamien 

rajojen alapuolella ja se väheni merkittävästi. Italialla oli 1970- ja 1980-luvuilta 

periytynyt suuri velkataakka mutta se pienentyi tasaisesti (Krugman 2012a). 

Kreikassa ja Portugalissa valtionvelka suhteessa BKT:hen kasvoi jossain määrin. 

Kreikan ja Portugalin taloudet ovat kuitenkin kooltaan melko pieniä.  

 

 

Kuva 25. Valtionvelka GIIPS-talouksissa vuosina 1999—2012, % BKT:sta (Eurostat) 
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Kuvassa 25 on esitetty yhteenlaskettu valtionvelka GIIPS-talouksissa suhteessa 

niiden bruttokansantuotteeseen vuosina 1999—2012. Kuvasta nähdään, että 

valtionvelka laski tasaisesti aina vuoteen 2007 asti. Tämän perusteella näyttää 

siltä, että kriisiä ei voida selittää GIIPS-talouksien vastuuttomalla julkisen 

talouden hoidolla. Kun GIIPS-maiden ulkomainen nettolainanotto (kuva 24, s. 71) 

kuitenkin kasvoi samaan aikaan kun niiden valtionvelka väheni, kertoo tämä 

yksityisen velkaantumisen merkittävästä kasvusta. Näin ollen julkisen talouden 

sijaan rahoitussektorilla oli merkittävä rooli epätasapainotilojen kehittymisessä. 

Rahoitusmarkkinoiden integraation myötä kansainvälinen pankkitoiminta 

euroalueella oli lisääntynyt merkittävästi ja tämä mahdollisti halvan rahoituksen 

virtaamisen ydinmaista reunamaihin (Constâncio 2013). Seurauksena oli 

yksityisen kulutuksen valtava lisääntyminen.   

 

Maa / Vuosi 1999 2001 2003 2005 2007 

Alankomaat 125,4 135,3 148,0 165,0 188,1 

Belgia 80,5 75,9 73,8 73,8 90,9 

Espanja 89,6 101,2 113,2 145,7 187,9 

Irlanti 101,3 109,8 113,9 160,0 199,2 

Italia 70,1 77,5 83,2 89,0 100,6 

Itävalta 99,3 105,1 104,8 115,6 115,4 

Kreikka 41,7 57,4 64,8 79,6 93,9 

Luxemburg 129,1 103,1 129,1 184,8 

Portugali 109,2 133,4 135,4 140,7 162,5 

Ranska 81,6 87,9 88,7 92,7 105,6 

Saksa 116,3 118,8 116,3 112,6 105,3 

Suomi 53,3 55,9 64,2 75,1 81,5 

Taulukko 8. Luotonanto yksityiselle sektorille EMU12-jäsenmaissa vuosina 

1999—2007, % BKT:sta (World DataBank) 

 

Kuten Gourinchas ja Obstfeld (2011) osoittavat, kansalliset luottobuumit johtavat 

yleensä pankkikriiseihin. Taulukosta 8 nähdään, että vuosina 1999—2007 

yksityisen sektorin velkaantuminen lisääntyi Saksaa lukuun ottamatta kaikissa 

euroalueen jäsenmaissa. Suurinta kasvu oli Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, 

Kreikassa ja Portugalissa. 

 

Inflaatio on ollut GIIPS-talouksissa pysyvästi euroalueen keskiarvon yläpuolella 

(kuva 8, s. 47). Kriisiä edeltävänä ajanjaksona niiden yksikkötyökustannukset 

kasvoivat järjestelmällisesti euroalueen muihin jäsenmaihin verrattuna (kuva 10, 

s. 49). Tämän johdosta ne menettivät kansainvälistä kilpailukykyään. Kun 
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yksityinen kulutus samaan aikaan lisääntyi (tuonti kasvoi) ja tätä rahoitettiin 

ulkomailta tulevilla pääomilla, johti tämä kasvaviin vaihtotaseen alijäämiin.  

 

Joissain tapauksissa kansallinen finanssipolitiikka on voinut myötävaikuttaa 

epätasapainotilojen kehittymiseen (Constâncio 2013; Lane 2012). Esimerkiksi 

Kreikka oli maksukyvytön jo ennen kriisin puhkeamista mutta tämä piilotettiin 

harhaanjohtavan kirjanpidon avulla (De Grauwe 2013). Lanen (2012) mukaan 

luotonannon kasvaminen ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen Espanjassa ja 

Irlannissa lisäsi huomattavasti valtion verotuloja mutta nämä käytettiin vain 

osittain fiskaaliposition parantamiseksi. On kuitenkin huomattava, että 

nimenomaan Espanjassa ja Irlannissa valtionvelka laski merkittävästi ennen 

kriisin puhkeamista. Tähän liittyen Constâncio (2013) toteaa, että 

finanssipolitiikalla tuskin olisi pystytty estämään yksityisen kulutuksen 

lisääntymisen aiheuttamia ongelmia. Tämä johtuu siitä, että finanssipolitiikan 

kertoimet ovat avoimissa talouksissa korkeasuhdanteen aikana tyypillisesti hyvin 

pieniä. Näin ollen talouden ylikuumentumisen hillitsemiseksi olisi vaadittu 

epärealistisen suuria budjettiylijäämiä. 

 

 

5.2 Kriisin puhkeaminen 

 

Yksityisen velkaantumisen seurauksena talous pääsi ylikuumentumaan pahasti 

useissa euroalueen jäsenmaissa (De Grauwe 2013). Kuplien kehityttyä 

kestämättömiksi, ne puhkesivat, ja useat pankit, yritykset ja kotitaloudet olivat 

tilanteessa, jossa ne eivät pystyneet maksamaan velkojaan takaisin (Ibid). 

Kansainvälisellä finanssikriisillä oli keskeinen rooli tilanteen laukaisijana 

(Constâncio 2013; Lane 2012). Suurilla eurooppalaisilla pankeilla oli taseissaan 

merkittävissä määrin Yhdysvaltojen asuntolainoihin sidottuja omaisuuseriä, joten 

ne olivat alttiita Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla tapahtuneelle romahdukselle.  

 

Pankkien likviditeettiongelmia alkoi ilmetä elokuussa 2007 ja tilanne kärjistyi 

yhdysvaltalaisen investointipankki Lehman Brothersin kaatuessa syyskuussa 

2008. Pankit tekivät suuria tappioita ja niiden oli yhä vaikeampi saada rahoitusta. 

Euroopan keskuspankin toimenpiteet auttoivat helpottamaan 

likviditeettipaineita ja alensivat korkotasoa rahamarkkinoilla. Suuret tappiot 
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johtivat kuitenkin myös pankkien vakavaraisuusongelmiin ja useat euroalueen 

jäsenmaat joutuivat pelastamaan ongelmiin ajautuneita pankkeja 

rahoitusmarkkinoiden tasapainon turvaamiseksi. Suurin osa euroalueen 

jäsenvaltioista reagoi pankkikriisiin jollain tavalla. Toimenpiteisiin lukeutuivat 

muun muassa pankkien suora pääomittaminen, talletusten takaaminen, lainojen 

myöntäminen pankeille ja huonojen omaisuuserien lunastaminen. (Hodson & 

Quaglia 2009; Shambaugh 2012)    

 

Kansainväliset pääomavirrat euroalueella tyrehtyivät loppuvuodesta 2008. Suurin 

vaikutus tällä oli maihin, jotka olivat riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta. 

Luottomarkkinoiden kuivuminen oli erityisen ongelmallista Espanjassa ja 

Irlannissa. Kyseisissä maissa rakennussektori oli kasvanut vahvasti, joten 

rakentamisen vähentyminen vaikutti erittäin negatiivisesti talouden toimintaan. 

Hylätyt rakennusprojektit ja laskevat kiinteistöjen hinnat merkitsivät suuria 

tappioita pankeille, jotka olivat myöntäneet lainoja näiden rahoittamiseksi ja 

käyttäneet kyseisiä omaisuuseriä lainojen vakuutena. (Lane 2012) 

 

Pankkien tehdessä suuria tappioita, ne joutuivat tasapainottamaan portfolioitaan 

vakavaraisuusvaatimuksien täyttämiseksi. Näin ollen ne lisäsivät turvallisina 

pidettyjen valtionvelkakirjojen osuutta taseissaan. Samaan aikaan monien 

jäsenmaiden valtiontaloudet rasittuivat vakavasti, koska taantuman seurauksena 

verotulot laskivat, työttömyys lisääntyi ja valtiot joutuivat tukemaan ongelmiin 

ajautuneita pankkeja. (Constâncio 2013) 

 

Loppuvuodesta 2009 useat jäsenmaat raportoivat odotettuja suuremmista 

budjettialijäämistä (Lane 2012). Paheneva taantuma ja pankkisektorin odotetut 

tappiot huonojen lainojen johdosta vaikuttivat myös epäsuorasti 

valtionvelkakirjojen arvoon sijoittajien alkaessa tiedostaa pankkisektorin 

heikentymisen merkityksen valtiontaloudelle (Ibid). Kreikassa juuri valittu hallitus 

julkisti arvion budjettialijäämästä, joka oli yli kaksinkertaistunut edelliseen 

arvioon verrattuna (Lane 2012; Honkapohja 2014). Samalla kävi ilmi, että Kreikan 

aikaisempien vuosien tietoja oli vääristelty ja budjettialijäämät olivat olleet 

huomattavasti ilmoitettuja suurempia (Ibid). Näiden tapahtumien seurauksena 

Kreikan valtionlainojen korot alkoivat nousta (kuva 6, s. 38).  

 



78 
 

Irlannin ja Portugalin valtionlainojen korot lähtivät nousuun alkuvuodesta 2010. 

Myös Italia ja Espanja joutuivat maksamaan valtionlainoistaan selvästi 

korkeampaa korkoa kuin euroalueen ydinmaat. Kreikasta poiketen näiden 

maiden valtionlainojen korkojen nousua selittävät kuitenkin pääasiassa 

negatiiviset odotukset markkinoilla (De Grauwe & Ji 2012; De Grauwe 2013). 

Euroalueen jäsenvaltioilla ei ollut tukenaan viime hetken lainoittajaa, joten ne 

olivat alttiita itseään toteuttaville kriiseille. Tämän johdosta likviditeettiä virtasi 

ulos kriisimaista eivätkä ne pystyneet uusimaan valtionlainojaan kohtuullisella 

korolla (De Grauwe 2013).  

 

Rahoitussektorilta alkunsa saaneet ongelmat kehittyivät siis nopeasti valtioiden 

velkakriisiksi GIIPS-talouksissa. Taantuman ja pankkipelastustoimien seurauksena 

valtioiden budjettialijäämät kasvoivat ja samalla ne joutuivat maksamaan 

valtionlainoistaan yhä korkeampia korkoja. Tämä johti lopulta Kreikan, Irlannin, 

Portugalin ja Espanjan kohdalla tilanteeseen, jossa ne eivät enää pystyneet 

rahoittamaan toimintaansa markkinaehtoisesti vaan joutuivat hakemaan 

taloudellista tukea virallisia kanavia pitkin (EKP 2014). 

 

Valtioiden ja pankkien välinen negatiivinen vuorovaikutus on keskeinen osa 

eurokriisiä. Heinäkuussa 2010 suoritetut pankkien stressitestit paljastavat, että 

euroalueen pankeilla oli taseissaan huomattava määrä oman maansa 

valtionvelkakirjoja (Kirkegaard 2010; Shambaugh 2012). Kreikkalaisten pankkien 

taseissa oli Kreikan valtionlainoja määrä, joka vastasi noin 25 prosenttia Kreikan 

BKT:sta (Ibid). Vastaava luku Espanjassa oli noin 20 prosenttia sekä Italiassa ja 

Portugalissa noin 10 prosenttia (Ibid). Kun pankkien taseissa oli tämän lisäksi 

muidenkin euromaiden valtionlainoja, olivat ne erittäin alttiita 

valtionvelkakirjojen hintojen muutoksille (Ibid). Kriisimaiden valtionvelkakirjojen 

hintojen romahtaminen johti näin ollen välittömästi pankkikriiseihin (De Grauwe 

2013).   

 

Pankkisektorilla EKP on ottanut viime hetken lainoittajan roolin heti kriisin 

puhjettua ja tuottanut likviditeettiä ongelmissa oleville pankeille. Valtioiden 

likviditeettiongelmiin se ei kuitenkaan ennen heinäkuuta 2012 juurikaan 

reagoinut. De Grauwen (2013) mukaan EKP:n toimiminen viime hetken 

lainoittajana ainoastaan pankkisektorilla ei ole edellä mainitun pankkien ja 

valtioiden välisen negatiivisen vuorovaikutuksen vuoksi riittänyt 

tasapainottamaan rahoitusmarkkinoita. 
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5.3 Vastatoimet velkakriisiin 

 

Velkakriisiin ajautuneiden maiden tukemiseksi perustettiin Euroopan unionin ja 

Kansainvälisen valuuttarahaston yhteisohjelmia, joiden puitteissa niille 

järjestettiin rahoitusta (Lane 2012). Vaaditut pelastuspaketit olivat kooltaan 

selvästi suurempia kuin Kansainvälisen valuuttarahaston tyypillisesti myöntämät 

lainat, joten Euroopan unioni toimi niiden pääasiallisena rahoittajana (Ibid). 

Vuonna 2010 kyseisiä tehtäviä varten perustettiin Euroopan 

rahoitusvakausväline (EFSF), joka myöhemmin muuttui pysyväksi Euroopan 

vakausmekanismiksi (ESM). Kriisimaille myönnettävien lainojen ehtona oli, että 

ne sitoutuivat ankariin valtiontalouden säästöohjelmiin, toteuttivat rakenteellisia 

uudistuksia talouskasvun edistämiseksi sekä pääomittivat ylirasittuneita 

pankkijärjestelmiään (Lane 2012). Valtiontalouden säästöohjelmiin liittyy 

kuitenkin merkittäviä ongelmia (De Grauwe 2013; De Grauwe & Ji 2013b; 

Krugman 2012a). 

 

Velkaantumisen seurauksena useat yksityisen sektorin toimijat olivat talouskriisin 

puhjettua tilanteessa, jossa niiden oli toimittava nopeasti velkansa 

pienentämiseksi (De Grauwe 2013; Krugman 2012a). Näin ollen ne myivät 

omaisuuttaan ja/tai lisäsivät säästämistään (Ibid). Kun kriisioloissa useat toimijat 

yrittävät samaan aikaan myydä omaisuuttaan, omaisuuserien hinnat laskevat 

(Ibid). Tämän johdosta yhä useammat toimijat ajautuvat maksukykyongelmiin 

(Ibid). Seurauksena on deflaatiokierre, jonka johdosta velkojen reaalinen taakka 

kasvaa, vaikka niiden nimellinen määrä supistuisi (Ibid). Inflaation pieneneminen 

ja deflaatio vuosina 2008—2009 (kuva 5, s. 34) viittaa siihen, että näin tapahtui 

euroalueella. Tämä kaltaisessa tilanteessa julkisen velan kasvattaminen 

mahdollistaa deflaatiopaineiden hellittämisen ja yksityisen sektorin 

velkaantumisasteen vähentämisen (De Grauwe 2013).   

 

Mikäli valtio on pakotettu säästämään samaan aikaan kun yksityinen sektori 

yrittää pienentää velkaantumisastettaan, on seurauksena velka-deflaatio -kierre, 

joka johtaa syvään taantumaan (De Grauwe & Ji 2013b). De Grauwe ja Ji (2013b) 

ovat tutkineet empiirisesti säästöohjelmien vaikutusta valtionvelkaan ja 

talouskasvuun GIIPS-talouksissa vuosina 2009—2012. He esittelevät todisteita 

siitä, että säästöohjelmien ankaruus ja valtionvelan kasvaminen korreloivat 

vahvasti keskenään. Näin ollen vaikuttaa siltä, että säästöohjelmilla ei pystytä 

katkaisemaan valtion velkaantumiskierrettä. Lisäksi De Grauwe ja Ji (2013b) 
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osoittavat, että säästöohjelmien ankaruuden ja BKT:n kasvun välillä on vahva 

negatiivinen riippuvuus. Tämä viittaa siihen, että säästöohjelmat ovat niiden 

kokonaistuotantoa vähentävän vaikutuksen takia tehottomia budjettialijäämien 

leikkaamiseen.  

 

Toinen ongelma liittyy sopeutustoimien kohdistamiseen vain tiettyihin maihin. 

Epätasapainotilojen kehittymisestä olivat suurelta osin vastuussa varomattomat 

lainanottajat reunamaissa ja vastuuttomat lainanantajat ydinmaissa (Constâncio 

2013; De Grauwe & Ji 2013a). Reuna-alueen jäsenmaiden tiukkoja 

säästöohjelmia ei kuitenkaan täydennetty kokonaiskysyntää lisäävillä 

toimenpiteillä ydinmaissa vaan ne jatkoivat budjetin tasapainottamiseen 

tähtäävän politiikan toteuttamista (De Grauwe 2013). Tämä johti 

epäsymmetriseen mukautumisprosessiin, jossa vastuu talouden 

epätasapainotilojen tasapainottamisesta oli pääasiassa lainanottajamailla (Ibid). 

Vaihtotaseiden (kuva 20, s. 68) ja suhteellisten yksikkötyökustannusten (kuva 10, 

s. 49) kehitykset vuoden 2008 jälkeen viittaavat siihen, että reuna-alueen 

jäsenmaissa mukautuminen on saatu käyntiin hintoja ja palkkoja leikkaamalla 

(sisäinen devalvaatio). Ydinmaiden osalta ei kuitenkaan näy merkkejä hintojen ja 

palkkojen noususta tai vaihtotaseen ylijäämän pienenemisestä.  

 

Velkaantumisasteen pienentäminen säästöohjelmien avulla saattaisi onnistua jos 

sitä yrittäisi vain yksi jäsenmaa (De Grauwe & Ji 2013b). Tällöin säästämisen 

lisääminen ja vaihtotaseen ylijäämän kasvattaminen olisi mahdollista sen 

ansiosta, että muissa jäsenmaissa kulutus pysyisi ennallaan tai kasvaisi ja ne 

hyväksyisivät alijäämäisen vaihtotaseen (Ibid). Jos kaikki jäsenmaat kuitenkin 

yrittävät lisätä säästämistään samaan aikaan, jokaisen maat pyrkimykset vain 

vaikeuttavat muiden maiden tavoitteiden saavuttamista, ja ne joutuvat 

tiukentamaan säästöohjelmiaan (Ibid). Seurauksena on tilanne, jossa kukaan ei 

onnistu kasvattamaan säästämisastettaan mutta bruttokansantuote laskee 

kaikkialla.  
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Kuva 26. Bruttokansantuotteen kasvu euroalueella vuosina 1999—2013, % 

vuodessa (Eurostat) 

 

Kuvasta 26 nähdään bruttokansantuotteen kasvu euroalueella vuosina 1999—

2013. De Grauwen (2013) mukaan epäsymmetriset toimenpiteet taloudellisten 

epätasapainotilojen korjaamiseksi ja niiden aiheuttama deflationaarinen vaikutus 

selittävät euroalueen ajautumista kaksoistaantumaan. 

 

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi lupasi heinäkuussa 2012 EKP:n 

tekevän kaiken mahdollisen euron säilyttämiseksi ja syyskuussa 2012 EKP julkisti 

OMT-ohjelmansa, jossa luvattiin ostaa valtionvelkakirjoja ilman ylärajaa (EKP 

2012a, 2012b). Näiden ilmoitusten seurauksena kriisimaiden valtionlainojen 

korot lähtivät jyrkkään laskuun (De Grauwe & Ji 2013b; Wolff 2013). Tämä 

helpotti niiden rahoituksen saantia ja auttoi luomaan positiivista ilmapiiriä 

euroalueen tulevaisuuden ympärille (De Grauwe 2013).  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa eurokriisiin johtaneita tekijöitä ja 

euroalueen keskeisiä rakenteellisia ongelmia. Asian selvittämiseksi oli 

luontevinta lähteä liikkeelle optimaalisen valuutta-alueen teoriasta ja siitä esiin 

nousevista edellytyksistä valuutta-alueen tehokkaalle toiminnalle. 

Pääpiirteissään kyseisten kriteereiden täyttyminen varmistaa, että jäsenmaat 

ovat taloudellisilta rakenteiltaan riittävän samankaltaisia ja taloudelliset 

mukautumismekanismit toimivat tehokkaasti. Näin ollen pysyviä 

epätasapainotiloja ei rahaunionin sisällä pääse syntymään. 

 

Tarkasteltaessa euroaluetta optimaalisen valuutta-alueen teorian näkökulmasta 

käy ilmi, että sen rakenteessa on merkittäviä heikkouksia. Rahaunionin jäseninä 

on maita, jotka poikkeavat suuresti toisistaan. Erot jäsenmaiden 

suhdannesykleissä kertovat rahaunionin alttiudesta epätasapainotilojen 

kehittymiselle. Yhteisen rahapolitiikan toteuttaminen on tämän kaltaisessa 

tilanteessa ongelmallista sen suhdanteita vahvistavan vaikutuksen takia. 

 

Jäsenmaiden väliset erot tulevat esille myös erilaisina inflaatiotasoina. 

Inflaatioeroja voidaan jossain määrin selittää luonnollisella kehityksellä kohti 

yhteistä hintatasoa sekä maiden välisillä tuottavuuseroilla. Pääosin ne ovat 

kuitenkin haitallisia ja kertovat esimerkiksi reuna-alueen jäsenmaiden osalta 

talouden ylikuumenemisesta kriisiä edeltävänä ajanjaksona.  

 

Työvoiman liikkuvuus on euroalueella rajallista ja palkat ovat alaspäin jäykkiä. 

Kyseiset tekijät vaikeuttavat epäsymmetrisiin shokkeihin mukautumista. 

Euroalueella ei myöskään ole yhteistä budjettia, joka mahdollistaisi tulonsiirtojen 

käyttämisen talouden epätasapainotilojen tasoittamiseen. Rahoitusmarkkinoiden 

integraatio sen sijaan on korkealla tasolla. Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti 

tasapainoa edistävä tekijä tilanteessa, jossa muut mukautumismekanismit ovat 

puutteellisia. 

 

Rahaunionin perustamisen jälkeen jäsenmaiden välinen kauppa on jossain 

määrin lisääntynyt. Lisääntyneestä kaupasta saatu hyöty ei kuitenkaan ole 
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jakautunut tasaisesti euroalueella. Vaikka joitain merkkejä suhdannesyklien 

lähentymisestä ydinmaiden osalta on nähtävissä, ei kaupan lisääntyminen ole 

vaikuttanut suhdannesyklejä lähentävästi euroalueella kokonaisuudessaan.  

 

Optimaalisen valuutta-alueen teorian tarjoaman viitekehyksen avulla pystytään 

siis osoittamaan, että euroalue on valuutta-alueena haavoittuvainen. Eurokriisiin 

johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi yksityiskohtaisemmin tutkielmassa 

tarkasteltiin euroalueen institutionaalista rakennetta, rahoitusmarkkinoiden 

toimintaa, valtioiden velkaantumista sekä jäsenmaiden vaihtotasekehityksiä. 

Tulokset viittaavat siihen, että epätasapainotilat saivat alkunsa rahoitussektorilta 

ja rahoitusmarkkinoiden integraatiolla oli keskeinen rooli niiden kehittymisessä. 

Valtionlainojen korkoerojen poistuminen rahaunionin perustamisen yhteydessä 

johti lainarahan huomattavaan halpenemiseen reuna-alueen jäsenmaissa. 

Pankkitoiminnan kansainvälistyminen puolestaan mahdollisti halvan rahoituksen 

virtaamisen ydinmaista reunamaihin.   

 

Reunamaiden korkea inflaatio merkitsi alhaista reaalikorkotasoa ja luotonanto 

yksityiselle sektorille kasvoi räjähdysmäisesti. Vaikka historia osoittaa, että 

luottobuumit johtavat yleensä pankkikriiseihin, ei riskien kasautumiseen reagoitu 

ajoissa. Osaltaan tätä selittää euroalueen alkuperäinen institutionaalinen 

rakenne, jossa pankkivalvonta ja vastuu rahoitusmarkkinoiden tasapainosta 

olivat kansallisia aktiviteetteja. Ylikansallisen valvontaviranomaisen puuttuessa 

pankkitoiminnan kansainvälistyminen johti tilanteeseen, jossa tehokkaan 

valvonnan puute antoi pankeille mahdollisuuden ylimääräiseen riskinottoon. 

 

Epätasapainotilojen kehittyminen on nähtävissä jäsenmaiden erisuuntaisina 

vaihtotasekehityksinä vuosina 1999—2007. Nopean palkkakasvun seurauksena 

GIIPS-taloudet menettivät kansainvälistä kilpailukykyään samalla kun yksityinen 

kulutus lisääntyi vahvasti. GIIPS-taloudet rahoittivat negatiivista kauppatasettaan 

ja nettovelkansa korkokuluja ulkomaisella, pääasiassa euroalueen ydinmaista 

saadulla, velkarahalla. Pohjoisten jäsenvaltioiden kauppataseen ylijäämä sen 

sijaan kasvoi järjestelmällisesti samaan aikaan kun niiden 

tuotannontekijäkorvaukset lisääntyivät ulkomailta saatujen korkotulojen 

seurauksena. 
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Kun euroalueen sisäiset pääomavirrat kansainvälisen finanssikriisin seurauksena 

tyrehtyivät, oli edessä suuri mukautumisongelma. Asuntokuplien puhkeaminen 

sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa merkitsi suuria tappioita pankeille. 

Rahoitusmarkkinoiden tasapainon turvaamiseksi valtioiden oli ryhdyttävä 

kalliisiin pankkipelastustoimiin samaan aikaan kun verotulot laskivat taantuman 

seurauksena. Kreikasta saatujen kokemusten johdosta sijoittajat alkoivat 

kyseenalaistaa GIIPS-talouksien kyvyn maksaa velkojaan takaisin. Seurauksena oli 

negatiivinen kierre, jossa valtionlainojen nousevat korot ajoivat valtioita 

velkakriisiin. Valtionvelkakirjojen arvon aleneminen merkitsi lisää ongelmia 

kriisimaiden pankeille, joilla oli taseissaan merkittävä määrä kyseisiä 

arvopapereita. 

 

Kreikkaa lukuun ottamatta ei voida osoittaa, että GIIPS-talouksien ongelmat 

johtuisivat vastuuttomasta julkisen talouden hoidosta. Kyseisten valtioiden 

ajautumista velkakriisiin selittävät suurelta osin negatiiviset itseään toteuttavat 

odotukset markkinoilla, joille ne altistuivat menetettyään oman keskuspankkinsa 

tuen viime hetken lainoittajana euroalueen perustamisen yhteydessä. 

Velkakriisiin ajautuneille maille määrätyt tiukat valtiontalouden säästöohjelmat 

ovat vaikeuttaneet kriisiin mukautumista niiden kokonaiskysyntää vähentävän 

vaikutuksen takia varsinkin, kun niitä ei ole kompensoitu kokonaiskysyntää 

lisäävillä toimenpiteillä euroalueen ydinmaissa. 
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