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EMU ennen kriisiä

• Lähtökohtana Maastrichtin sopimuksessa sovitut kriteerit sekä 
myöhempi vakaus- ja kasvusopimus, joilla rajoitettiin julkista 
velkaantumista

• Taustalla lausumaton oletus, että mahdolliset ongelmat johtuisivat 
aina julkisesta velkaantumisesta – ja usko siihen, että yksityisen 
sektorin markkinaehtoinen toiminta ei voisi aiheuttaa makrotalouden 
häiriöitä

• Finanssikriisi osoitti tämän uskon vääräksi 



Finanssikriisin taustalla eteläisten 
jäsenmaiden raju ulkomainen velkaantuminen
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Ulkomaisen velan kasvu kriisimaissa oli nopeaa vuosina 2003-
2007 – samaan aikaan pohjoiset jäsenmaat kasvattivat 
ylijäämiään
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Kriisimaiden ulkomaisen velan kasvun taustalla ei 
kuitenkaan ollut julkisen talouden liiallinen 
alijäämä (pl. Kreikka)
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Mitä tapahtui?

• EMU alensi periferiamaissa korkoja ja edisti pääomaliikkeitä
• Osa talouksista päätyi ottamaan runsaasti edullista ulkomaista velkaa
• Seurauksena nopea yksityisen sektorin ylivelkaantuminen – johon ei 

kuitenkaan kiinnitetty huomiota talouspolitiikan seurannassa
• Velan siivittämä nopea kasvu nosti kustannuksia ’etelässä’ ja heikensi 

kilpailukykyä suhteessa ’pohjoiseen’
• Finanssikriisi romahdutti luottamuksen ja ajoi ylivelkaantunut vakaviin 

vaikeuksiin



Kriisin seurauksena pitkä taantuma
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Hidas kasvu ei johtunut viennin heikkoudesta 
(paitsi Suomessa)
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Kotimarkkinoiden syvä taantuma ylivelkaantuneissa 
talouksissa aiheutti suurtyöttömyyden
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Euroalueen talouspolitiikka

• EKP:n rahapolitiikka
• Aluksi pyrkimys pysyä tiukkana
• Massiivinen elvytys vuodesta 2012: negatiiviset korot ja taseen kasvatus

• Helpotus velkaantuneille valtioille
• Osakekurssien nousu ja kasvun käynnistyminen 2015

• Komissiojohtoinen finanssipolitiikka (’hyvä kriisi ei saa mennä hukkaan’)
• Tiukka suhtautuminen elvytykseen

• Six-pack ym uudet säännöt
• Politiikan koordinoitu kiristäminen Kreikan kriisin puhkeamisen jälkeen 2011->

• Aluksi seurauksena euroalueen jälkitaantuma 2012-2014

• Entä jatkossa? Tarvitaanko lisää fiskaalista federalismia
• Vrt. puheenjohtajien esitykset



Suomen varautuminen ennen kriisiä

Julkinen talous vahvasti ylijäämäinen 
2000-2008 Jyrkästi aleneva velkasuhde 1996-2008
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Suomen poikkeuksellinen tilanne: ei finanssikriisiä eikä 
velkaongelmaa vaan epäsymmetrinen vientihäiriö (Nokia & 
metsäsektori)
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Suomessa toteutui epäsymmetrisen häiriön skenaario, jota 
oltiin pelätty EMU-jäsenyyttä pohdittaessa

Suomen sopeutumisessa avainasema finanssipolitiikalla

• Julkisen talouden ylijäämä supistui Suomessa 
enemmän kuin muualla

1990-luvun pohdinnat:
• Kriisin sattuessa 

joustetaan 
finanssipolitiikalla ja 
työvoimakustannuksilla

• Tähän varaudutaan 
ylijäämällä ja 
puskurirahastoilla

• Julkisen talouden 
sääntöjen ajateltiin 
olevan ehdottomia
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USA:n kriisistrategiana oli massiivinen 
finanssipolitiikan jousto – samoin Suomessa
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Johtopäätöksiä Suomen kriisikokemusten 
valossa
• Suomeen kohdistui voimakkaampi ulkoinen häiriö kuin mihinkään 

muuhun EMU-maahan
• Siitä huolimatta Suomi selvisi ilman jättityöttömyyttä eikä rikkonut 

vakaus- ja kasvusopimuksen asettamia rajoja
• Selityksenä riittävä varautuminen etukäteen ja asteittainen 

sopeutuminen heikentyneeseen kilpailukykyyn – ei äkkijarrutusta
• Suomen kokemus ei perustele tarvetta laajoille unionitason 

tulonjakomekanismeille – väliaikaisista kriiseistä voidaan selvitä 
hyödyntämällä finanssipolitiikan joustomahdollisuuksia



Johtopäätöksiä euroalueen kriisimaiden 
kokemuksista
• Tilanne on hyvin vaikea korjata, jos talouden ylivelkaantuminen 

etenee liian pitkälle – ylivelkaantuminen pitää estää ennalta
• Ennen vuotta 2010 ei kiinnitetty huomiota euroalueen sisäisiin 

vaihtotasealijäämiin – nyt niitä seurataan
• Ennen finanssikriisiä ei myöskään seurattu riittävästi pankkien 

luottoriskien hallitsematonta kasvua – pankkiunionin myötä 
suhtautuminen on muuttunut

• Ylivelkaantumisen estäminen ei edellytä unionitason 
tulonjakomekanismeja – stressitestit ja seuranta riittävät



Rahaliiton tulevaisuus

• Rahaliitossa on paljon ongelmia ja epätasapainoja, mutta käytännössä 
siitä ei voi erota, joten rahaliiton tulevaisuus on turvattu

• Kriisejä tulee jatkossakin, koska epätasapainojen korjaaminen ilman 
valuuttakurssijoustoa on vaikeaa

• Pyrkimys unionitason ohjausjärjestelmien kehittämiseen jatkuu ja 
kansallinen finanssipolitiikka kiinnostaa jatkossakin komissiota

• Ylikansallinen ohjaus ja kansallinen demokratia voivat törmätä

• Tulonjakomekanismien luominen on vaikeaa, koska odotetut 
nettomaksajat pelkäävät moral hazard –ilmiötä



Rahaliiton tulevaisuus

• Italian julkinen talous ja noususuhdanteen heikentyminen rajoittavat 
EKP:n rahapoliittista liikkumavaraa – epävarmaa kuinka paljon QE-
politiikkaa voidaan purkaa ja voidaanko korkoja nostaa merkittävästi

• Monien euromaiden suuri julkinen velka asettaa rajoitteen rahapolitiikalle

• Vaihtotaseen alijäämiä osataan nyt varoa, mutta onko seurauksena 
pysyvä ylijäämäpolitiikka eli merkantilismi?

• Paradoksi: euroalue on kiristänyt talouspolitiikkaa samaan aikaan kun alueen 
vaihtotaseen ylijäämä on kasvanut

• Saksan ja Hollannin valtavat ylijäämät ovat myös epätasapainoilmiöitä

• Muddling through jatkuu, pieniä federalistisia askeleita otetaan
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