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Jesús Huerta de Soton
alkusanat
Min ul l a on suuri ilo esitellä teos, jonka on kirjoittanut kollegani Philipp Bagus, yksi loistavimmista ja lupaavimmista oppilaistani. Kirja on
äärimmäisen ajankohtainen ja osoittaa, kuinka Euroopan rahajärjestelmän interventionistinen rakenne on johtanut katastrofiin.
Nykyinen valtioiden velkakriisi on suora seuraus Euroopan pankkijärjestelmän luototuksen laajentamisesta. Luototusta lisättiin 2000-luvun
alkuvuosina erityisesti Euroopan talous- ja rahaliiton reunamaissa kuten
Irlannissa, Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa. Luototuksen lisääminen alensi korkokantaa yhdessä inflaatio-odotusten ja riskitasojen laskun
kanssa. Inflaatio-odotusten lasku johtui siitä, että vastaperustettua Euroopan keskuspankkia pidettiin Saksan keskuspankin kopiona. Riskilisiä
pienennettiin keinotekoisesti, koska oletettiin vahvempien maiden ryhtyvän tarvittaessa tukitoimiin. Lopputuloksena oli keinotekoinen noususuhdanne. Syntyi hyödykkeiden hintakuplia kuten esimerkiksi Espanjan
asuntomarkkinoilla. Vasta luotu raha pumpattiin ensi sijassa reunamaihin, joissa sillä rahoitettiin liikakulutusta ja virheinvestointeja pääsiassa
ylimitoitetulla autonvalmistus- ja rakennusalalla. Samaan aikaan pystyttiin luottolaajennuksen avulla rahoittamaan hyvinvointivaltioiden taloudellisesti kestämättömiä sosiaaliturvajärjestelmiä.
Seurausvaikutukset alkoivat näkyä mikrotaloudessa vuonna 2007.
Niillä on taipumus kääntää laskuun kaikki sellaiset keinotekoisesti luodut noususuhdanteet, joita rahoitetaan luottolaajentumisella aitojen
reaalisäästöjen asemesta. Hyödykkeiden ja palkkojen kaltaisten tuotantovälineiden hinnat kohosivat. Myös korkokanta nousi inflaatiopaineen
9

takia, joka pakotti keskuspankit hillitsemään laajentumishakuista politiikkaansa. Lopulta kulutustavaroiden hinnat alkoivat nousta suhteessa
alkuperäisistä tuotannontekijöistä tarjottuihin hintoihin. Kävi yhä ilmeisemmäksi, että reaalisäästöjen puutteen vuoksi monet investoinnit eivät
olleet kestävällä pohjalla. Useat näistä investoinneista tehtiin rakennusalalla. Rahoitusalalla alettiin kokea paineita, koska asuntolainoja oli arvopaperistettu, ja ne päätyivät suoraan tai epäsuorasti pankkien taseisiin.
Paineet kulminoituivat sijoituspankki Lehman Brothersin kaatumiseen,
joka sai rahoitusmarkkinoilla aikaan täysimittaisen paniikin.
Sen sijaan, että hallitukset olisivat antaneet markkinavoimien toimia
omin päin, ne puuttuivat asiaan säätelytoimin. Nimenomaan tämä epäonnistunut interventio, joka ei pelkästään hidastanut markkinoiden kokonaisvaltaista toipumista, aiheutti sivutuotteena valtioiden velkakriisin
keväällä 2010. Hallitukset pyrkivät pönkittämään ylilaajentuneita aloja
lisäämällä niiden kulutusta. Ne avustivat uusien autojen ostamista tukeakseen autoteollisuutta ja panivat alulle julkisia töitä tukeakseen rakennusalaa ja pankkialaa, joka oli lainoittanut näitä kahta tuotantosektoria.
Lisäksi hallitukset tukivat finanssialaa suoraan takaamalla sen velkoja,
kansallistamalla pankkeja ja ostamalla niiden omaisuuseriä tai osuuksia
niistä. Työvoimamarkkinoiden sääntelyn takia työttömyys kasvoi samaan
aikaan jyrkästi. Valtioiden tuloverosta ja sosiaalimaksuista saamat tulot
vähenivät rajusti. Työttömyydestä aiheutuvat kustannukset kasvoivat.
Yritysverotuksen tuotto, joka noususuhdanteen aikana oli keinotekoisesti
paisunut muun muassa pankki- ja rakennusalalla sekä autoteollisuudessa,
aleni laman takia. Tulojen vähetessä ja menojen kasvaessa budjettivaje ja
valtionvelka kasvoivat huikeasti, mikä oli suoranaista seurausta hallitusten tavasta vastata reaalisäästöjä vailla ylläpidetystä noususuhdanteesta
aiheutuvaan kriisiin.
Espanjan tapaus on tyypillinen esimerkki. Maan hallitus tuki autoteollisuutta, rakennusalaa ja pankkialaa, jotka olivat laajentuneet suuresti
nousukauden luottolaajentumisen aikana. Samaan aikaan työttömyyspro
sentti nousi työvoimamarkkinoiden joustamattomuuden takia 20:een.
Aiheutunut julkinen alijäämä alkoi arveluttaa sekä markkinoita että muita EU:n jäsenvaltioita, jotka lopulta painostivat hallitusta tekemään vähäisiä säästötoimia, jotta ne pystyisivät jatkamaan lainaamistaan.
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Tässä suhteessa yhteisvaluutta osoitti yhden ”etunsa”. Ilman euroa
Espanjan hallitus olisi aivan varmasti devalvoinut valuuttansa, kuten
se oli tehnyt 1993 painamalla rahaa alijäämän pienentämiseksi. Se olisi
merkinnyt vallankumousta hintarakenteessa ja Espanjan kansan välitöntä köyhtymistä, koska tuontitavaroiden hinnat olisivat nousseet pilviin.
Lisäksi devalvaation avulla hallitus olisi pystynyt jatkamaan kulutustaan
ilman minkäänlaisia rakenteellisia uudistuksia. Euro aiheuttaa sen, ettei
Espanja (eikä mikään muukaan vaikeuksiin joutunut valtio) voi devalvoida eikä painaa rahaa velkojensa maksuksi. Näiden valtioiden täytyy EUkomission ja Saksan kaltaisten euromaiden painostuksesta ryhtyä säästötoimiin ja suorittaa rakenteellisia uudistuksia. Täten on mahdollista,
että Philipp Bagusin tässä teoksessa esittämä toinen tulevaisuusskenaario
toteutuu. On mahdollista, että vakaus- ja kasvusopimus uudistetaan, jolloin Euroopan rahaliiton EMUn jäsenvaltioiden täytyisi jatkaa ja tiivistää säästötoimia ja rakenteellista uudistustyötä kyetäkseen noudattamaan
vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja. Saksan kaltaisten konservatiivisten
maiden painostuksesta koko Euroopan rahaliitto joutuisi noudattamaan
perinteistä kriiseissä noudatettua linjaa menoja leikkaamalla.
Toisin kuin EMU, Yhdysvallat noudattaa taantumien aikana keynesiläistä reseptiä. Keynesiläisen näkemyksen mukaan hallituksen tulee kriisin kohdatessa paikata ”kokonaiskysynnässä” ilmenevä lasku lisäämällä
menoja. USA ryhtyy silloin kasvattamaan alijäämää ja harjoittamaan äärimmäisen ekspansiivista rahapolitiikkaa saadakseen talouden käynnistymään uudelleen. Yksi yhteisvaluutan edullisista vaikutuksista saattaa olla
se, että euro on pakottanut rahaliiton kokonaisuudessaan omaksumaan
säästölinjan. Olenkin itse asiassa aiemmin väittänyt, että yhtenäisvaluutta
merkitsee askelta oikeaan suuntaan, koska se vakiinnuttaa vaihtokurssit
Euroopassa ja siten panee pisteen kansallisia etuja ajavalle rahapolitiikalle
sekä estää etenkin kriisiaikoina hallitusten manipuloimia joustavia fiatvaluuttakursseja ajautumasta kaaokseen.
Rakas kollegani Philippe Bagus asetti jo luentojani kuunnellessaan
kyseenalaiseksi varsin optimistisen näkemykseni eurosta painottamalla
korrektisti valuuttojen välisestä kilpailusta koituvia etuja. Hänen teostaan Euro eksyksissä voidaan pitää hänen euroon kohdistamiensa vastaväitteiden yksityiskohtaisena selvityksenä. Vaikka yhteisvaluutta ainakin
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t eoriassa poistaa rahaan kohdistuvan nationalismin Euroopasta, on silti
syytä kysyä, kuinka vakaa yhteisvaluutta todellisuudessa on. Bagus lähestyy tätä kysymystä ansiokkaasti kahdesta näkökulmasta. Hän esittää
eurojärjestelmää koskevan historiallisen analyysin sekä eurojärjestelmän
toimintaa ja mekanismeja koskevan teoreettisen analyysin. Kumpikin
niistä viittaa samaan suuntaan. Historiallisessa katsauksessaan Bagus käsittelee euron ja Euroopan keskuspankin alkuperää. Hän paljastaa hallitusten, poliitikkojen ja pankkiirien intressit samalla tavoin kuin Rothbard
Yhdysvaltain keskuspankin syntyyn vaikuttavat tekijät teoksessa The Case
against the Fed. Bagusin kirjalle voisikin analogisesti antaa nimeksi The
Case against the ECB. Kun tiedetään ne poliittiset intressit, voimavaikutukset ja olosuhteet, jotka johtivat euron käyttöönottoon, käy selväksi,
että kyseessä saattoi todellisuudessa olla askel väärään suuntaan, kohti
yleiseurooppalaista inflatorista fiat-valuuttaa, jolla pyrittiin poistamaan
Saksan keskuspankin harjoittamasta kilpailusta ja konservatiivisesta rahapolitiikasta aikaisemmin johtuneet rajoitteet. Bagusin teoreettinen
analyysi tekee eurojärjestelmän inflatoriset tarkoitusperät ja rakenteet
entistäkin ilmeisemmiksi. Eurojärjestelmä paljastuu itsetuhoiseksi järjestelmäksi, joka johtaa massiiviseen tulojen uudelleenjakoon koko EMUn
alueella ja kannustaa hallituksia käyttämään EKP:tä keinona alijäämiensä rahoittamiseksi. Hän osoittaa, että yhteismaan ongelma -käsite, jota
olen soveltanut analysoidessani osittaiseen kassavarantovelvoitteeseen
perustuvaa pankkijärjestelmää, soveltuu myös eurojärjestelmään, jossa
Euroopan eri valtioilla on mahdollisuus käyttää yhteisvaluuttaa omaksi
edukseen.
Olen iloinen siitä, että Mises Instituten ja Terra Libertas Publishing
Housen ansiosta suurella yleisöllä on tilaisuus lukea tämä kirja. Euroopan ja maailman tulevaisuus riippuu siitä, että ihmiset oppivat tuntemaan
rahapolitiikan teorian ja rahalaitosten toiminnan. Teos antaa tehokkaat
aseet euron ja sen kieroutuneen perusrakenteen ymmärtämiseen. Toivottavasti siitä on apua pyrittäessä kääntämään kurssi kohti tervettä rahajärjestelmää sekä Euroopassa että kaikkialla maailmassa.
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Johdanto
E ur ojärje stelmän viimeaikainen kriisi on ravisuttanut finanssimarkkinoita ja valtioita. Euro on heikentynyt muihin valuuttoihin nähden vauhdilla, joka huolestuttaa poliittista ja taloudellista eliittiä, sillä se
pelkää menettävänsä otteensa asioista. Euroopan keskuspankin EKP:n
kuukausijulkaisussa kesäkuussa 2010 todettiin eurooppalaisen pankkijärjestelmän olleen toukokuun alussa romahduksen partaalla. Useat Euroopan valtiot, mukaan lukien Ranska, olivat lähellä konkurssia. Joidenkin
eurooppalaisten pankkien konkurssiriskit luottoriskinvaihtosopimusmarkkinoilla mitattuna kohosivat korkeammalle kuin ne olivat olleet
Lehman Brothersin romahduksen jälkeen syyskuussa 2008.
Vastauksena kriisiin poliittiset päättäjät yrittivät epätoivoisesti pelastaa sosialistishenkisen yhteisvaluuttahankkeen. He ovat onnistuneet
– toistaiseksi. Tiiviiden neuvottelujen tuloksena laadittiin eurooppalaisten valtioiden ja pankkien tueksi ennennäkemätön 750 miljardin euron
pelastuspaketti. Samaan aikaan EKP ryhtyi aiemmin poissuljettuna
vaihtoehtona pidettyyn toimenpiteeseen, ostamaan suoraan valtion velkakirjoja, mikä heikentää sen uskottavuutta ja itsenäisyyttä.1 Sekä yleinen
että markkinoiden näkemys Euroopan talous- ja rahaliitosta EMUsta on
muuttunut pysyvästi.
Vastustus näitä ennen kokemattomia toimenpiteitä kohtaan on kasvussa, erityisesti maissa, joissa perinteisesti on noudatettu konservatiivista rahapolitiikkaa ja budjettikuria. Saksassa tehdyn kyselyn mukaan 56
prosenttia saksalaisista vastustaa tukirahastoa.2
Saksalaisten halu palata Saksan markkaan (D-markka) ei ole yllättävä.3 He tuntuivat ymmärtävän intuitiivisesti olevansa monimutkaisen
13

järjestelmän häviävänä osapuolena ja katsovat joutuvansa säästämään ja
kiristämään vyönsolkeaan toistuvasti samalla kun muut valtiot viettävät
kulutusjuhlia. Loistoesimerkkinä tästä toimii Kreikan ”turismia kaikille”
-ohjelma, jonka puitteissa köyhät saavat valtiolta tukia voidakseen lomailla. Keskellä kriisiäkin Kreikan hallitus jatkaa tätä ohjelmaa, joskin se on
vähentänyt tuettujen lomaöiden määrän kahteen.4 Kreikan hallitus ylläpitää edelleen myös julkista eläkejärjestelmää, joka on laaja-alaisempi kuin
Saksan järjestelmä. Kreikkalaiset työntekijät saavat eläkettä korkeimmillaan 86 prosenttia keskipalkastaan, kun taas saksalainen työntekijä saa
vain 46 prosenttia, mikä tullaan pudottamaan 42 prosenttiin. Siinä, missä
kreikkalaisille maksetaan neljätoista kertaa vuodessa, saksalainen joutuu
tyytymään kahteentoista eläke-erään.5
Saksalaisten näkökulmasta Kreikan pelastuspaketti on silkkaa vedätystä. Pelastuspaketti tekee Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU)
sisäänrakennetuista ei-vapaaehtoisista tulonsiirroista läpinäkyvämpiä,
mutta suurin osa ihmisistä ei vieläkään tarkalleen ottaen ymmärrä, miten
ja miksi he maksavat. He arvelevat eurolla olevan jotakin tekemistä asian
kanssa.
Europrojektia ovat puskeneet eteenpäin eurooppalaiset sosialistit
päästäkseen lähemmäs unelmaansa keskitetystä eurooppalaisesta valtiosta. Projekti uhkaa kuitenkin epäonnistua. Tuleva romahdus ei ole mikään
sattuma. Se on valmiiksi sisäänrakennettuna EMUn institutionaaliseen
järjestelmään, jonka kehittymistä seuraamme tässä kirjassa. Tämä on kertomus juonittelusta sekä taloudellisista ja poliittisista intresseistä. Se on
kiehtova tarina, jossa poliitikot taistelevat vallasta ja egostaan.

Viitteet
EKP alkoi ostaa saksalaispankkien liikkeelle laskemia katettuja velkakirjoja osapuilleen vuosi ennen kuin se alkoi ostaa valtion velkakirjoja. Ostot olivat progressiivisia, ja
niiden kokonaismäärä nousi 60 mrd. euroon.

1

Cash-online, ”Forsa: Deutsche überwiegend gegen den Euro-Rettungsschirm.”
Uutinen 7.6.2010, http://www.cash-online.de.

2

Shortnews.de, ”Umrage: Mehr als die Hälfte der Deutschen wollen die DM zurück
haben.” Uutinen 29.6.2010, http://shortnews.de.

3
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GRReporter, ”The Social Tourism of Bankrupt Greece”, 12.6.2010, http//www.grreporter.info. Kesällä 2010 monet kreikkalaisyrittäjät eivät halunneet palvella tässä valtion ohjelmassa mukana olevia asiakkaitaan. Kreikan hallitus maksaa laskunsa kuusi
kuukautta myöhässä, jos lainkaan.

4

D. Hoeren ja O. Santen, ”Griechenland-Pleite: Warum zahlen wir ihre Luxusrenten
mit Milliarden-Hilfe?” bild-online.de, 27.4.2010, http//bild.de.
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Ensimmäinen luku

Kaksi näkemystä Euroopasta
E ur o opan unionin alusta asti on käyty kahden erilaisen ideologian välistä kamppailua: pitäisikö toimia klassisen liberalistisen vai sosialistisen vision mukaan? Visioiden strategioissa euron käyttöönotto on
ollut avainasemassa.1 Euron tragedian ja sen historian ymmärtämiseksi
on tutustuttava näihin kahteen toisistaan eroavaan perusnäkemykseen ja
jännitteisiin, jotka yhteisvaluutta on tuonut esiin.

Klassisen liberalismin näkemys
E U:n kantaisät Schuman (Ranska [syntynyt Luxemburgissa]),
Adenauer (Saksa) ja Alcide de Gasperi (Italia) – kaikki saksaa puhuvia
katolilaisia – kannattivat klassista liberalistista visiota.2 He olivat lisäksi
kristillisdemokraatteja. Klassisen liberalismin mukaan yksilön vapaus on
Euroopan ja kristikunnan tärkein kulttuuriarvo. Itsenäiset eurooppalaiset
valtiot puolustavat omistusoikeutta ja vapaata markkinataloutta avointen
rajojen Euroopassa, mikä mahdollistaa hyödykkeiden, palvelujen ja ajatusten vapaan vaihdannan.
Rooman sopimus vuonna 1957 oli tärkein saavutus tiellä kohti klassisen liberalismin mukaista Eurooppaa. Sopimus turvasi neljä perusoikeutta: hyödykkeiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaan liikkuvuuden.
Se palautti oikeudet, jotka olivat olleet olennainen osa Eurooppaa klassisen liberalismin aikakaudella 1800-luvulla mutta jotka oli hylätty nationalismin ja sosialismin aikakaudella. Sopimus merkitsi käännekohtaa,
17

siirtymistä pois sosialismin aikakaudesta, joka oli johtanut konflikteihin
Euroopan valtioiden kesken ja kulminoitunut kahteen maailmansotaan.
Klassinen liberalistinen visio pyrkii 1800-luvun vapauksien palauttamiseen. Euroopan yhteismarkkinoilla tulisi vallita vapaa kilpailu ilman
rajoitteita. Tässä visiossa saksalainen kampaaja voisi kenenkään estämättä
leikata hiuksia Espanjassa, englantilaista rahaa voitaisiin siirtää verotta
saksalaisesta pankista ranskalaiseen, tai sitä voitaisiin sijoittaa vapaasti
Italian osakemarkkinoille. Kukaan ei pystyisi sääntelyillä estämään ranskalaista panimonpitäjää myymästä olutta Saksassa. Mikään valtio ei voisi
myöntää tukiaisia vääristääkseen kilpailua, eikä kukaan voisi estää Tanskan kansalaista muuttamasta hyvinvointivaltionsa äärimmäisen korkeaa
verotusta paetakseen johonkin matalamman veroasteen maahan kuten
Irlantiin.
Tällaisen rauhanomaisen rinnakkaiselon toteuttamiseksi ei vaadita
mitään muuta kuin vapautta. Tässä visiossa ei ole tarvetta luoda eurooppalaista supervaltiota. Itse asiassa klassinen liberalismi suhtautuu sellaiseen äärimmäisen varautuneesti, sillä sen katsotaan olevan haitallista yksilönvapauksille. Aatteellisesti monet klassisen liberalistisen vision puolestapuhujat ovat saaneet innoitusta katolilaisuudesta ja ovat sitä mieltä,
että kristillisyys määrittää Euroopan yhteisön rajat. Katolisen yhteiskuntaopin mukaan tulee noudattaa subsidiaariperiaatetta, toisin sanoen
ongelmat tulee ratkaista mahdollisimman läheisellä ja vähän keskitetyllä
tasolla. Ainoa hyväksyttävä keskitetty instituutio olisi Euroopan yhteinen
tuomioistuin, jonka toiminta rajoittuisi jäsenvaltioiden välisten konfliktien ratkomiseen ja neljän perusoikeuden turvaamiseen.
Klassisen liberalismin näkökulmasta kilpailevia poliittisia järjestelmiä
tulisi olla lukuisia, kuten Euroopassa on ollutkin vuosisatojen ajan. Täällä
on ollut keskiajalta aina yhdeksännelletoista vuosisadalle asti hyvin erilaisia poliittisia järjestelmiä, esimerkiksi itsenäisiä kaupunkeja kuten saksalaisessa Flanderissa ja Italian pohjoisosissa, Baijerin ja Saksin kaltaisia
kuningaskuntia ja Venetsian kaltaisia tasavaltoja. Poliittinen monimuotoisuus on ilmennyt selkeimmin vahvasti hajautuneessa Saksassa. Tämän
monimuotoisen ja pluralistisen kulttuurin aikakaudella tiede ja teollisuus
kukoistivat.3
Klassisen liberaalin vision toteuttamisessa on tärkeää kilpailu kaikilla
18
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tasoilla. Kilpailu johtaa koheesioon, kun tuotestandardit, tuotantohinnat
ja erityisesti palkat pyrkivät lähestymään toisiaan. Pääoma siirtyy matalan
palkkatason maihin nostaen samalla palkkoja, kun taas toisaalta työntekijät siirtyvät korkeamman palkkatason maihin, mikä laskee työn hintaa.
Markkinat tarjoavat ympäristöongelmiin yksityiseen omistusoikeuteen
perustuvia hajautettuja ratkaisuja. Poliittinen kilpailu turvaa eurooppalaisista arvoista tärkeimmän, vapauden. Verokilpailu ruokkii matalaa
verotusta ja talouspoliittista vastuullisuutta. Ihmiset äänestävät jaloillaan
kartellen liiallista verotusta, samoin yritykset. Erilaiset kansalliset verohallinnot koetaan parhaaksi suojaksi mielivaltaa vastaan. Myös rahan
alueella vallitsee kilpailu. Erilaiset rahajärjestelmät kilpailevat tarjoamalla
korkealaatuisia valuuttoja. Vakaan maan valuutta asettaa paineita muiden
maiden valuutoille seurata esimerkkiä.

Sosialistinen näkemys
Sosialistinen tai imperialistinen näkemys Euroopasta on klassisen
liberalistisen vision täydellinen vastakohta. Sitä ovat kannattaneet muun
muassa Jacques Delors ja François Mitterand. Nationalististen, sosialististen ja konservatiivisten ryhmien muodostama koalitio, jota valtiojohtoiset intressit yhdistävät, tekee kaikkensa edistääkseen asiaansa. Nämä
valtiojohtoisuuden kannattajat haluavat tehdä Euroopan unionista imperiumin tai linnakkeen, joka on ulospäin protektionistinen ja sisäisesti
interventionistinen. He haaveilevat keskitetystä valtiosta, jota johtavat
heidän itsensä kaltaiset tehokkaat teknokraatit.
Tässä ihannekuvassa imperiumin keskus hallitsee reunamaita. Lainsäädäntö tulisi olemaan yhteinen ja keskitetty. Imperialistisen vision kannattajat haluavat pystyttää Eurooppaan megavaltion, joka korvaa kansallisvaltiot. He haluavat luoda eurooppalaisen hyvinvointivaltion, joka toteuttaa tulonsiirrot ja sääntelyn sekä lainsäädännön yhdenmukaistamisen
Euroopan alueella. Verojen harmonisointi ja sääntely suoritettaisiin korkeimmalla tasolla. Jos arvonlisävero on Euroopan unionissa viidentoista
ja kahdenkymmenenviiden prosentin välillä, sosialistit haluavat harmonisoida sen kahdeksikymmeneksiviideksi prosentiksi kaikissa maissa. Tällainen yhteiskunnallisen sääntelyn yhdenmukaistaminen suosii kaikkein
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turvatuimmassa asemassa olevia, varakkaimpia ja tuottavimpia työntekijöitä – niitä joilla on ”varaa” sääntelyyn toisin kuin turvattomammassa
asemassa olevilla. Mikäli esimerkiksi Saksassa toteutetut sosiaaliset sääntelyt kohdennettaisiin puolalaisiin, näille tuottaisi vaikeuksia kilpailla
saksalaisten kanssa.
Sosialistisessa Eurooppa-visiossa valtaa pyritään siirtämään yhä
enemmän keskushallinnolle eli Brysseliin. Visio sopii ihanteellisesti poliittiselle luokalle, byrokraateille, eturyhmille, etuoikeutetuille ja tuetuille
sektoreille, jotka rikastuakseen haluavat luoda vahvan keskushallinnon.
Tämän näkemyksen kannattajien mielestä Euroopan keskusvaltio syntyy
vääjäämättä, se on pelkkä ajan kysymys.
Sosialistista näkemystä noudattavasta Euroopan keskusvaltiosta tulisi jonakin päivänä niin vahva, että itsenäiset valtiot olisivat sille alisteisia. (Ensimmäisiä merkkejä tästä näkyy jo Kreikan tapauksessa. Kreikka käyttäytyy kuin Brysselin protektoraatti, jolle Bryssel sanelee, miten
maan budjettivaje tulee hoitaa.)
Katolisuudesta vaikutteita saaneen klassisen liberalismin visiosta poiketen sosialistiseen Eurooppa-visioon ei sisälly selkeitä maantieteellisiä
rajoitteita. Poliittisen kilpailun katsotaan haittaavan keskushallintoa, joka
erkanee julkisesta kontrollista. Tässä mielessä keskushallinto muuttuu
sosialistisessa visiossa yhä vähemmän demokraattiseksi vallan siirtyessä
byrokraateille ja teknokraateille. (Esimerkkinä tästä on Euroopan unionin toimeenpaneva elin Euroopan komissio, jonka komissaareja ei valita
vaaleilla, vaan he ovat jäsenvaltioiden hallitusten nimittämiä).
Kaarle Suuri, Napoleon, Stalin ja Hitler ovat historiallisesti edeltäjiä
tälle vanhalle sosialistiselle pyrkimykselle muodostaa kontrolloiva keskushallitus Eurooppaan. Erottavana tekijänä on kuitenkin se, ettei tällä
kertaa tarvittaisi suoranaisia sotilaallisia operaatioita. Keskitetyn Euroopan asian ajamiseen käytettäisiin kuitenkin valtion pakkokeinoja.
Taktiselta kannalta katsottuna sosialistisessa visiossa tultaisiin varsinkin kriisitilanteita hyödyntämään pyrittäessä luomaan uusia instituutioita (esimerkkeinä tästä Euroopan keskuspankki EKP tai tulevaisuudessa
mahdollisesti luotava Euroopan valtionvarainministeriö) ja lisäämään jo
olemassa olevien instituutioiden, esimerkiksi Euroopan komission tai
EKP:n valtaa.4, 5
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Klassinen liberalistinen visio ja sosialistinen visio ovat näin ollen yhteen
sovittamattomia. Sosialistisessa visiossa pyrkimys keskushallinnon vallan
lisäämiseen itse asiassa merkitsee neljän perusoikeuden ja erityisesti yksilönvapauksien vähentämistä.

Visioiden välisen kamppailun historia
Visiot ovat kamppailleet keskenään jo 50-luvulta lähtien. Euroopan
yhteisön rakennuspiirustukset olivat aluksi pikemminkin klassisen liberalismin näkemyksen kuin sosialistisen näkemyksen mukaisia.6 Euroopan
yhteisö koostui itsenäisistä valtioista, mikä takasi aiemmin mainitut neljä
perusoikeutta. Klassisten liberaalien näkökulmasta pääasiallinen valuvika piili maatalouspolitiikkaan liittyvissä tuissa ja interventioissa. Lisäksi
lainsäädännöllinen aloitevalta kuuluu ainoastaan Euroopan komissiolle.
Kun komissio on tehnyt lakialoitteen, vain ministerineuvosto yksin tai
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa voi hyväksyä sen.7 Tässä asetelmassa ovat vallan keskittymisen siemenet. Institutionaalinen asetelma
oli näin olleen alusta lähtien suunniteltu tukemaan vallan keskittämistä
ja enemmistödiktatuuria, sillä kaikkiin päätöksiin ei vaadittu yksimielisyyttä, ja niiden osa-alueiden määrää, joissa yksimielisyyttä vaadittiin, on
vuosien varrella vähennetty.8
Klassisen liberalismin mallia ovat perinteisesti puolustaneet kristillisdemokraatit sekä eräät valtiot kuten Hollanti, Saksa ja Britannia.9 Sosialidemokraatit ja sosialistit, tyypillisesti Ranskan hallituksen johtamina,
kannattavat imperialistista versiota Euroopasta. Itse asiassa Ranskan hallitseva luokka, joka muisti hyvin maansa puolustuksen nopean romahduksen vuonna 1940, natsimiehityksen vuodet, epäonnistumiset Indokiinassa
ja Afrikan siirtomaiden menetykset, käytti Euroopan yhteisöä hyväkseen
saadakseen vaikutusvaltansa ja ylpeytensä takaisin ja kompensoidakseen
imperiuminsa menetyksen.10
Vuosien saatossa on ollut havaittavissa vähittäinen tendenssi kohti sosialistista ideaalia EU:n kasvavien budjettien ja uuden tulonsiirtoja
lisäävän aluepolitiikan muodossa.11 Lukemattomat sääntelyt ja harmonisoinnit ovat osaltaan vieneet kehitystä samaan suuntaan.
Klassisen liberalismin visio suvereeneista ja itsenäisistä valtioista
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näytti saavan uutta pontta Neuvostoliiton romahduksesta ja Saksojen
yhdistymisestä. Ensinnäkin Saksa, joka on perinteisesti kannattanut
tätä mallia, vahvistui yhdistymisen seurauksena. Toiseksi, kommunismin
tuhkasta syntyneet uudet valtiot kuten Tšekkoslovakia (Václav Klaus),
Puola, Unkari jne. kannattivat myös klassisen liberalismin mallia. Nämä
uudet maat halusivat nauttia uusista, äskettäin saavutetuista vapauksista.
Ne olivat saaneet tarpeekseen sosialismista, imperiumeista ja vallan keskittämisestä.
Ranskan vaikutusvalta heikkeni.12 Sosialistien leiri näki tappion häämöttävän. EU:n nopea laajeneminen itäblokin maihin täytyi pysäyttää.
Oli otettava askel kohti keskitettyä hallintoa. Yhteisvaluutta olisi keino
tämän päämäärän saavuttamiseksi.13 Saksalaisten sanomalehtien mukaan
Ranskan hallitus pelkäsi, että Saksojen yhdistyminen saisi aikaan ”Dmarkan dominoiman vapaakauppa-alueen, joka ulottuisi Brestistä BrestLitowskiin asti”.14 Euroopan (Ranskan) sosialisteilla oli kiire saada lisää
valtaa rahajärjestelmässä.
Charles Gave15 kommentoi Berlinin muurin sortumisen jälkeisiä tapahtumia seuraavasti:
”Rooman imperiumin” [sosialistinen visio] kannattajien oli välittömästi organisoitava Euroopan liittovaltio riskejä kaihtamatta
ja siten, että se koettaisiin väistämättömäksi. Muussa tapauksessa
”kristillisen Euroopan” [klassisen liberalismin näkemys] kannattajat
saisivat luovutusvoiton, eikä historian kulkua enää todennäköisesti
voitaisi muuttaa. Neuvostoliiton romahdus oli se kriisi, joka tarjosi
”Rooman imperiumille” tilaisuuden ja motivaation viedä eteenpäin
äärimmäisen kunnianhimoista ohjelmaansa. Vaaka oli kallistunut
väärälle puolelle, ja ”imperiumin” piti oikaista kallistuma. Nimenomaan euron luominen symboloi enemmän kuin mikään muu tätä
roomalaisen leirin sitkeää pyrkimystä kohti keskitettyä rakennetta.

Transaktiokustannusten alentaminen, joka edistää kauppaa, turismia ja
kasvua Euroopassa, oli yhteisvaluutan puolesta esitetty virallinen argumentti. Kuitenkin yhteisvaluuttaa pidettiin julki lausumattomasti ensimmäisenä askeleena kohti eurooppalaista yleisvaltiota. Oletettiin euron
luovan paineita sen synnyttämiseksi.
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Todellinen syy, miksi sosialistista visiota perinteisesti vastustanut Saksa lopulta hyväksyi euron, liittyi Saksojen yhdistymiseen. Sopimus kuului seuraavasti: Ranska pystyttää eurooppalaisen imperiuminsa, ja Saksa
pääsee yhdistymään.16 Pidettiin yllä näkemystä, jonka mukaan Saksalta
oli riisuttava sen terävin ase, D-markka, koska muuten siitä tulisi liian
mahtava – kyse oli toisin sanoen aseistariisunnasta.17
Seuraava siirto sosialistien leirissä oli Euroopan perustuslain laatiminen (Ranskan ex-presidentin Valery Giscard d’Estaingin toimesta), mikä
loi keskusvallan. Perustuslakihanke epäonnistui kuitenkin täydellisesti;
sen ampuivat alas ranskalaiset ja hollantilaiset äänestäjät vuonna 2005.
Saksalaisten mielipidettä ei tavalliseen tapaan edes kysytty. Ei heiltä ollut kysytty eurostakaan. Poliitikot kuitenkaan harvoin luovuttavat ennen
kuin saavat tahtonsa läpi. Tässä tapauksessa he vain antoivat perustuslaille uuden nimen, minkä jälkeen kansanäänestystä ei monissa maissa enää
tarvinnut toimittaa.
Lissabonin sopimus hyväksyttiinkin joulukuussa 2007. Sopimus vilisee sellaisia sanoja kuin pluralismi, syrjinnänvastaisuus, suvaitsevaisuus ja
solidaarisuus, jotka kaikki voidaan tulkita kehotukseksi kajota yksityiseen
omistusoikeuteen ja sopimusvapauteen. Euroopan unioni sitoutuu sopimuksen kolmannessa artiklassa torjumaan syrjäytymistä ja vastustamaan
syrjintää, mikä avaa ovia interventionisteille. Jumalaa ei Lissabonin sopimuksessa mainita kertaakaan.
Todellisuudessa Lissabonin sopimus merkitsee sosialistisen ideaalin
tappiota. Se ei ole aito perustuslaki vaan pelkkä sopimus. Se merkitsee
umpikujaa imperiumin kannattajille, jotka joutuivat ryhmittymään uudelleen ja keskittymään ainoaan jäljelle jääneeseen työkaluunsa: euroon.
Mutta miten euro tarkkaan ottaen voi edistää vallan keskittymistä Euroopassa?
Euro aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia, joita poliitikot voivat pitää
perusteena sille, että valtaa tulee keskittää. Jo eurojärjestelmän rakenne
sinänsä on aiheuttanut sarjan kriisejä. Jäsenvaltioita kannustetaan rahoittamaan painokonetta käyttämällä budjettivajeensa. Tämä EMUn
piirre johtaa poikkeuksetta valtion velkakriisiin, jota puolestaan voidaan hyödyntää, kun pyritään vallan ja talouspolitiikan keskittämiseen.
Talouspolitiikan keskittämistä voidaan taas käyttää keinona verotuksen
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harmonisointiin ja verokilpailun eliminointiin.
Sosialistien viimeinen keino oman asemansa vahvistamiseksi ja keskushallinnon luomiseksi, euro, on nykyisessä valtioiden velkakriisissä
vaakalaudalla. Väite, että euron loppu olisi samalla Euroopan unionin tai
Eurooppa-vision loppu, on siis kaukana totuudesta – se merkitsisi vain
vision sosialistisen version loppua.
Taloudellisesti integroitu Eurooppa neljine perusoikeuksineen on
luonnollisestikin mahdollinen myös ilman yhteistä fiat-rahaa. Britannia,
Ruotsi, Tanska ja Tšekki eivät käytä euroa mutta ovat osa yhteismarkkinoita ja nauttivat neljästä perusoikeudesta. Kreikan liittyminen näihin
maihin ei vaikuttaisi klassisen liberalismin visioon millään tavoin. Vapaavalintainen valuutta onkin oikeastaan lähempänä eurooppalaista vapausaatetta kuin monopolistinen rahan tuottaja ja yleiseurooppalainen
laillinen maksuväline.

Viitteet
Ks. Jesús Huerta de Soto, ”Por una europa libre” teoksessa Nuevos Estudios de
Economiá política (2005) s. 214–216. Ks. Hans Albin Larsson, ”National Policy in disguise: A Historical Interpretation of the EMU” teoksessa The Price of the Euro, toim.
Jonas Ljundberg (Palgrave MacMillan, New York 2004) s. 143–170, jossa käsitellään
näitä kahta Eurooppa-vaihtoehtoa.
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Toinen tämän vision merkittävä puolustaja oli saksalaispoliitikko, Saksan talousihmeen isä Ludwig Erhard, joka kritisoi Euroopan ”planifikaatiohankkeita”. Ks. Ludwig
Erhard, ”Planification – kein Modell für Europa”, teoksessa Karl Hohmann (toim.),
Ludwig Erhard. Gedanken aus fünf Jahrezeiten, ECON, Düsseldorf, s. 770–780. Erhard jopa arvosteli Rooman sopimukseen sisältyviä interventionistisia komponentteja.
Hän ja muut saksalaiset pitivät Eurooppa-projektia uusmerkantilistisena. Ks. Michael
Wohlgemuth, ”Europäische Ordnungspolitik, Anmerkungen aus ordnungs und konstitutionenökonomischer Sicht”, teoksessa ORDO: Jahrbuch für Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, (2008), s. 381–404. Klassisen liberalistisen näkemyksen perusta
on selvitetty perusteellisesti Hans Sennholzin teoksessa How Can Europe Survive (D.
Van Nostrand Company, New York1955). Sennholz kritisoi suunnitelmaa hallitusten
välisestä yhteistyöstä, jota ajoivat eteenpäin erilaiset poliitikot, ja hän osoittaa, että
ainoastaan vapaus eliminoi konfliktien syntymisen Euroopassa. Katolilaisten johtajien
merkittävästä panoksesta yhteismarkkinoiden luomisessa Euroopan yhdentymisen alkuvuosina ks. ”Catholicism Growing Strong in Europe”, Irish Independent, 28.10.1959.
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Artikkelissaan ”The Role of Competition in the Rise of Baroque and Renaissance
Music”, Journal of Cultural Economics 25 (2005), s. 277–297, Roland Vaubel väittää, että
barokki- ja renessanssimusiikin nousu Saksassa johtui näiden maiden desentralisaatiosta ja sen aiheuttamasta kilpailusta.
3

Valtioiden pyrkimyksestä laajentaa valtaansa kriisitilanteissa ks. Robert Higgs, Crisis
and Leviathan:Critical Episodes in the Growth of American Government (Oxford University Press, Oxford 1987).

4

Tässä esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti Ranskan presidentti Nicholas Sarkozy
ehdotti vuoden 2008 kriisin aikana eurooppalaisen pelastusrahaston perustamista (ks.
Patric Hosking, ”France seeks €300 billion Rescue Fund for Europe.” Timesonline
10.2008, http://business.timesonline.co.uk). Saksan liittokansleri Angela Merkel vastusti kuitenkin ehdotusta ja tuli tässä yhteydessä tunnetuksi nimellä ”Madame Non”.
Myös EKP käytti nykyistä kriisiä hyväkseen laajentaakseen operaatioitaan ja parantaakseen tasettaan. Keskuspankkiin kytkeytyvät laitokset kuten Euroopan järjestelmäriskikomitea EJRK ja Euroopan rahoitusvakausväline ERVV – jota seurasi Euroopan
vakausmekanismi EVM – perustettiin kriisin aikana.

5

Euroopan yhteisöiksi nimitetty kokonaisuus koostui Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä, joka loi yhteismarkkinat hiilelle ja teräkselle, Euroopan talousyhteisöstä (EEC),
joka edisti taloudellista yhdentymistä, sekä Euroopan atomienergiayhteisöstä, joka
loi erityismarkkinat ydinvoimalle ja pyrki laajentamaan niitä EEC:n alueella. Kuitenkin jo aivan Euroopan yhdentymiskehityksen alkuvaiheissa saattoi havaita, että
Euroopan unionin intellektuaalisella isällä, ranskalaisella Jean Monnet’lla oli ”sosialistisia pyrkimyksiä”. Monnet’n kaavailuissa Euroopan unionista tulisi pikemminkin
ylikansallinen kuin valtioiden välinen organisaatio. (Christopher Booker ja Richard
North, The Great Deception: Can the European Union Survive? Continuum, Lontoo
2005.) Monnet’n pyrkimyksestä kohti keskushallintoa ks. myös Tony Judt, Postwar
– A History of Europe since 1945 (Vintage, Lontoo 2010, s. 70). Ranskan hallitus pelkäsi Saksan elpymistä toisen maailmansodan jälkeen. EEC varmisti, että Ranskalla oli
etuoikeutettu pääsy Saksan taloudellisiin resursseihin ( Judt, Postwar, s. 117). Saksan
integroitumisen Eurooppaan ajateltiin estävän sen, että maa nousisi vastustamaan
olosuhteita, joihin se oli pakotettu alistumaan sodan jälkeen. Judtin (Postwar, s. 156)
mukaan: ”[Korkean auktoriteetin omaava EEC] ennen kaikkea ottaisi valvontaansa
Ruhrin alueen ja muita elintärkeitä Saksan resursseja, jotta ne eivät olisi pelkästään
saksalaisten hallinnassa. Se olisi eurooppalainen ratkaisu erääseen – tai juuri tähän nimenomaiseen – ranskalaisten ongelmaan.” Näistä EEC:n taustalla olevista poliittisista
pyrkimyksistä huolimatta klassisen liberalistisen perinteen elementtejä oli runsaasti
mukana Euroopan yhdentymisen alkuvuosina.
6

Euroopan unionin neuvosto, jota kutsutaan usein ”neuvostoksi” tai ”ministerineuvostoksi”, koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion ministeristä, eikä sitä pidä sekoittaa
Eurooppa-neuvostoon, johon kuuluu ”ministerineuvoston” puheenjohtaja, komission
puheenjohtaja ja yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta. Eurooppa-neuvosto päättää
EU:n yleisestä poliittisesta linjasta.
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Nämä merkittävät valuviat himmentävät EU:n perustajien kuten Schumanin, Adenauerin ym. mainetta.

8

9
Esim. 1959 Britannian hallitus teki ehdotuksen vapaakauppa-alueesta, johon kuuluisivat kaikki ei-kommunistiset Euroopan valtiot. Charles de Gaulle hylkäsi ehdotuksen.

Artikkelissaan ”National Policy in Disguise” Larsson kirjoittaa (s. 162): ”Juuri LänsiEuroopassa Ranska pyrki palauttamaan kunniansa ja kansainvälisen vaikutusvaltansa.
EEC:n johtavana maana Ranska sai takaisin vaikutusvaltaa korvauksena imperiuminsa menettämisestä, ja nimenomaan alueella, missä Ranska perinteisesti oli pyrkinyt
dominoimaan ja vaikuttamaan monin eri tavoin.” Judtin (Postwar, s. 153) mukaan
”Onneton ja turhautunut Ranska, jolta oli riistetty viimeisetkin mahdin rippeet, oli
innoissaan kutsumuksestaan uuden Euroopan alkuunpanijana.” Charles de Gaulle oli
oppinut 1900-luvun tapahtumista, että Ranska saattoi toivoa palauttavansa entisen
loistonsa ainoastaan, jos se panostaisi Eurooppa-hankkeeseen ja muokkaisi sitä palvelemaan Ranskan päämääriä (s. 292). Ranskan pääministeri René Pleven ehdotti jo
1950, että luotaisiin eurooppalainen armeija osaksi Euroopan puolustusyhteisöä (jota
Ranska johtaisi). Vaikka suunnitelmasta lopulta luovuttiin, se todistaa, että ranskalaispoliitikot toimivat alusta alkaen tarmokkaasti vallan keskittämisen ja imperialistisen
Eurooppa-vision puolesta, poikkeuksena Ranskan presidentti Charles de Gaulle, joka
vastusti ylikansallista eurooppalaista valtiota. Kesäkuussa 1965, ”tyhjän tuolin kriisin”
aikana, Ranska luopui puoleksi vuodeksi paikastaan ministerineuvostossa protestiksi
siitä, että sen suvereniteettia vastaan hyökättiin. Komissio oli ajanut voimakkaasti vallan keskittämistä. De Gaulle yritti silti parantaa Ranskan asemia ja vahvistaa sen johtavaa roolia yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa. Komissio oli ehdottanut tässä asiassa enemmistöäänestystä. Eniten maataloustukea saivat ranskalaiset
viljelijät, kun taas saksalaiset olivat tärkeimmät tukien maksajat. Enemmistöpäätös
olisi riistänyt ranskalaisilta viljelijöiltä näille myönnetyt edut. ”Tyhjän tuolin” politiikasta luovuttiin vasta sitten, kun de Gaullen maataloustukia koskevat vaatimukset oli
hyväksytty. Monet saksalaiset, mm. Ludwig Erhard, vastustivat tukia ja kannattivat
vapaakauppa-aluetta. (Ks. Judt, Postwar, s. 304) Adenauer ei kuitenkaan missään tapauksessa halunnut ottaa pesäeroa Ranskasta. Vastineeksi ranskalaisviljelijöille annetuista tuista saksalaisille hyödykkeille taattiin vapaa pääsy Ranskaan. Näin maataloustuen
vaihtokauppana saatiin vapaakauppa.

10

Roland Vaubelin tekstissä ”The Political Economy of Centralisation and the European Community”, Public Choice 81, 1–2 1994, s. 151–190, analysoidaan julkisen valinnan
teorian argumentein kehityskulkua kohti Euroopan hallinnon keskittämistä.

11

12

Larsson, ”National Policy in Disguise”, s. 163.

Arjen Klamer kirjoittaa artikkelissaan ”Borders Matter: Why the Euro is a Mistake
and Why it will Fail” (teoksessa The Price of the Euro, toim. Jonas Ljundberg, Palgrave
MacMillan, New York 2004, s. 33) pyrkimyksestä käyttää yhteisvaluuttaa vallan keskittämisen apukeinona: ”Oletettiin, että kunhan rahaliitto olisi toteutunut, siitä täytyisi
seurata jonkinlainen liittovaltion tapainen tai ainakin tiiviimpi poliittinen unioni jotta
13
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rahaliitto toimisi. Vankkurit siis valjastettiin hevosen eteen. Kyse oli kokeesta. Yksikään poliitikko ei uskaltanut ajatella, mitä epäonnistumisesta seuraisi tai mitä tapahtuisi, jos vahva poliittinen unioni ei toteutuisikaan. Junan täytyi jatkaa kulkuaan.”
Kirjoituksessaan ”A Critical Analysis of EMU and of Sweden Joining It” (teoksessa
The Price of the Euro, toim. Jonas Ljundberg, Palgrave MacMillan, New York 2004,
s. 94) Vaubel kirjoitti euron vaikutuksista samaan tapaan: ”Euroopan rahaliitto toimii astinlautana monen muun talouspoliittisen systeemin keskittymiselle ja lopulta
eurooppalaiselle liittovaltiolle.” Ks. myös James Foreman-Peck, ”The UK and Euro:
Politics versus Economics versus Long-Run Perspective” (teoksessa The Price of Euro,
toim. Jonas Ljundberg, Palgrave MacMillan, New York 2004, s. 104).
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.6.1996. Saksan ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher on ehdottanut Itä-Euroopan maiden sulauttamista EU:hun mahdollisimman
nopeasti. Myös Margaret Thatcher vaati nopeaa laajentamista toivoen, että laajempi
EU muuttuisi vapaakauppa-alueeksi. Pelätessään vapaakauppa-alueen toteutumista ja
oman vaikutusvaltansa heikkenemistä Ranskan hallitus vastusti Itä-Euroopan maiden
liian aikaista pääsyä EU:hun. Ks. Judt, Postwar, s. 716, 719.
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Ranskan hallituksen on onnistunut hankkia suhteettoman paljon vaikutusvaltaa EU:
ssa näihin päiviin asti. Useat EU:n elimet sijaitsevat Ranskassa ja Belgiassa, ja niiden
organisaatio on suunniteltu Ranskan hallintojärjestelmän mallin mukaisesti. Ranska on englannin rinnalla EU:n työkieli toisin kuin saksa, vaikka unionissa on paljon
enemmän saksaa puhuvia ihmisiä. Suhteessa jäsenvaltioiden painotettuun vaikutusvaltaan, joka perustuu niiden väkilukuun, Ranska on yliedustettu, Saksa puolestaan
aliedustettu. Saksan painotettu vaikutusvalta ei itse asiassa kasvanut lainkaan Saksojen yhdistymisen jälkeen. Larsson (”National Policy in Disguise”, s. 165) kirjoittaa:
”Lyhyesti sanottuna EU ja sen edeltäjät ovat etupäässä Ranskan kaavailujen tulosta,
mikä kaikista virallisista julistuksista huolimatta on monessa mielessä palvellut Ranskan etua, ts. sitä, että maa pyrkii käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja poliittisen
vaikutusvaltansa kasvattamiseksi tai ainakin sen pitämiseksi ennallaan, etenkin Euroopassa.”
Bernard Connolly, joka työskenteli Euroopan komissiossa ennen kuin hänet erotettiin sen johdosta, että hän oli julkaissut teoksen The Rotten Heart of Europe: The
Dirty War for Europe’s Money (Faber and Faber, Lontoo 1995, s. 4), tukee tätä näkemystä: ”Komission toimintakoneisto on aina viritetty tukemaan erityisesti Ranskan
intressejä.” Judt (Postwar, s. 308) toteaa: ”EEC oli ranskalais-saksalainen yhteishallintoalue, jossa Bonn otti vastuun yhteisön finanssiasioista ja Pariisi määräsi politiikasta.”
Charles de Gaulle totesi aikoinaan samaan tapaan: ”EEC on hevonen ja rattaat; Saksa
on hevonen ja Ranska ajomies.” (Lainaus Connollyn teoksesta The Rotten Heart of
Europe, s. 7.) Mikään ei näy muuttuneen noista ajoista.
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Toinen luku

Fiat-rahan dynamiikka
Y mmärtääkseen euron dynamiikkaa on perehdyttävä rahan historiaan. Raha, eli yleisesti hyväksytty vaihdannan väline, kehitettiin ratkaisemaan tarpeiden samanaikaisuuden ongelma suorassa vaihtokaupassa.
Vaihtokaupan ongelma piilee tarpeessa löytää taho, jolla on jotakin mitä
haluamme ja joka samaan aikaan tarvitsee jotakin, mitä meillä on tarjota.
Jossakin historian vaiheessa jotkut oivalsivat, että he saattoivat hankkia
tarvitsemiaan hyödykkeitä tehokkaammalla tavalla: sen sijaan, että he
pyytäisivät niitä suoraan, he pyysivätkin hyödykkeitä, joille oli helpompi
löytää kysyntää. He halusivat tuotantonsa vastineeksi hyödykkeitä, joita
pystyivät helpommin käyttämään vaihdannan välineenä; toisin sanoen he
ostivat epäsuorasti sitä, mitä todella halusivat.
Esimerkiksi metsästäjä ei vaihtanut pyytämäänsä riistaa suoraan tarvitsemiinsa vaatteisiin, koska hänen oli vaikeata löytää vaatteiden tuottaja, joka juuri sillä hetkellä tarvitsi lihaa ja oli valmis tarjoamaan siitä
hyvän hinnan. Sen sijaan metsästäjä vaihtoi tuotantonsa viljaan, jolle oli
laajempaa kysyntää. Sen jälkeen hän osti viljallaan vaatteita, jolloin viljalle syntyi lisäkysyntää. Sitä ei kysytty enää pelkästään kulutushyödykkeeksi eli ravinnoksi eikä tuotantohyödykkeeksi maanviljelyyn vaan myös
vaihdannan välineeksi. Kun metsästäjä oli menestyksekkäästi kokeillut
strategiaansa, hän kenties halusi tehdä niin uudelleen. Muut matkivat
häntä. Tällä tavoin viljan kysyntä vaihdannan välineenä kasvoi ja yleistyi.
Kun viljan käyttäminen vaihdannan välineenä yleistyy, siitä tulee entistäkin helpommin kaupiteltava ja houkuttelevampi hyödyke.
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Samanaikaisesti voi olla olemassa muitakin keskenään kilpailevia vaihdannan välineitä. Kilpailuprosessin seurauksena näistä välineistä yksi
tai muutama hyväksytään yleisesti, jolloin niistä tulee rahaa. Tässä prosessissa jotkin hyödykkeet osoittautuvat vaihdannan välineinä ja arvon
säilyttäjinä muita käytännöllisemmiksi. Jalometallit kuten kulta ja hopea
muuttuivat rahaksi. Jälkikäteen on helppo ymmärtää, mikä oli syynä tähän, ovathan kulta ja hopea homogeenisia, kestäviä, arvokkaita ja laajalti
kysyttyjä sekä helppoja säilöä ja kuljettaa.

Pankkien mukaantulo
Kulta ja hopea olivat edelleen hallitsevia vaihdannan välineitä, kun
pankit kehittyivät renessanssiajalla Italian pohjoisosissa. Ihmiset käyttivät jalometalleja päivittäisessä vaihdannassa. Tallettaessaan rahojaan
pankkiin he maksoivat pankeille niiden tallessa pitämisestä, ja pankeilla
oli sataprosenttinen varanto.1
Tallettaja saattoi mennä pankkiirin luokse ja tallettaa sata grammaa kultaa säilytettäväksi käteistalletussopimuksen mukaisesti. Hän sai talletuksestaan todistuksen, jolla hän saattoi lunastaa kultansa milloin tahansa.
Ajan myötä nämä tositteet alkoivat kiertää, ja niitä käytettiin vaihdannassa ikään kuin ne olisivat kultaa. Tositteita harvoin lunastettiin fyysiseksi kullalla. Pankin holvissa olikin aina tietty perusmäärä kultaa, jota
asiakkaat eivät vaatineet lunastettavaksi. Tämän seurauksena houkutus
käyttää osa talletetusta kullasta omiin tarkoituksiin kävi pankkiireille lähes ylivoimaiseksi. He käyttivät usein kultaa myöntääkseen lainoja asiakkailleen. He ryhtyivät laatimaan väärennettyjä tositteita tai luomaan
uusia talletuksia ilman vastaavaa määrää kultaa talletuksen vakuutena.
Pankkiirit toisin sanoen ryhtyivät pitämään osittaisvarantoja.

Valtioiden mukaantulo
Valtiot alkoivat puuttua voimakkaasti pankkitoimintaan. Valitettavasti tällaiset interventiot ovat kalteva pinta, kuten Mises on osoittanut teoksessaan Interventionism.2 Ne aiheuttavat interventionistien
omasta näkökulmasta katsottuna uusia ongelmia, jotka korjaantuakseen
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e dellyttävät, että suoritetaan lisää interventioita tai että alkuperäinen interventio kumotaan. Jos edellinen vaihtoehto valitaan, syntyy uusia ongelmia, jotka vaativat uusia interventioita ja niin edelleen. Rahan suhteen
päädyttiin valitsemaan interventionistinen tie, mikä lopulta johti fiat-rahaan ja euroon. Euro suorastaan vaatii Euroopan poliittista keskitystä.
Rahainterventioiden lopputuloksena on maailmanlaajuinen fiat-raha.
Ensimmäinen valtioiden suorittama rahataloudellinen interventio oli
rahan lyömisen monopolisointi, josta seurasi kolikoiden arvometallipitoisuuden alentaminen. Valtiot keräsivät olemassa olevat kolikot, sulattivat niitä ja vähensivät niiden jalometallipitoisuutta tehden erotuksella
voittoa.
Rahapajan monopolisoinnista ja kolikoiden laadun laskemisesta
syntyneet voitot olivat huomattavia ja lisäsivät valtioiden mielenkiintoa
rahaa kohtaan. Rahojen metallipitoisuuden alentaminen oli kuitenkin
varsin kömpelö tapa kasvattaa valtion budjettia. Pankkitoiminnassa oli
tässä suhteessa enemmän potentiaalia, ja se tarjosi tehokkaampia keinoja
lisätä valtion varoja. Valtiot alkoivat tehdä yhteistyötä pankkien kanssa,
ja niistä tuli rikoskumppaneita. Ensimmäisenä palveluksenaan pankeille
valtiot päättivät katsoa läpi sormien pankkien sopimusrikkomuksia asiakkaitaan kohtaan.
Talletussopimuksessa vastaanottaja sitoutuu säilyttämään joka hetki
itsellään laadullisesti ja määrällisesti (tantundem) sata prosenttia talletetusta tavarasta tai sen vastineesta. Tähän sisältyy pankkiirin velvoite kyetä
varannollaan vastaamaan kaikesta talletetusta rahasta. Valtiot eivät kuitenkaan soveltaneet näitä sääntöjä pankkeihin eivätkä puolustaneet tallettajien omistusoikeuksia. Ne eivät välittäneet ongelmasta vaan katsoivat
toisaalle. Lopulta ne jopa laillistivat vallitsevan käytännön virallisesti ja
sallivat epämääräisten sopimusten teon. Pankit saivat tosiasiassa etuoikeuden säilyttää osittaisia varantoja ja luoda rahaa. Ne saattoivat luoda
kirjoihinsa ”kultasertifikaatteja” ja talletuksia, vaikka niillä ei ollut holveissaan vastaavaa määrää fyysistä kultaa.
Vakuudettomista kultasertifikaateista ja talletuksista käytetään nimitystä luottamuspohjainen raha (fiduciary media). Vastineeksi tiiviistä yhteistyöstä valtioiden kanssa pankit saivat etuoikeuden tuottaa luottamuspohjaista rahaa. Itse asiassa valtiot alkuvaiheessa ummistivat silmänsä
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pankkien rikkoessa talletusvelvoitteitaan, sillä uusi luottamuspohjainen
raha päätyi valtioiden käsiin alkuvaiheessa lainoina. Sama pankkien ja
valtioiden välinen yhteistyö jatkuu yhä. Se ilmenee niiden johtajien välisinä mitä moninaisimpina sosiaalisina suhteina ja vapaa-ajan kontakteina, kriisiaikojen taloudellisena tukena ja lopulta pelastuspaketteina.

Klassinen kultakanta
Kultakanta vallitsi vuosina 1815–1914. Tuona aikakautena suurin osa
valtioista ryhtyi käyttämään rahana pelkästään kultaa. Yhtä hyödykerahaa oli helpompi kontrolloida kuin kahta. Valtiot noudattivat näin markkinoiden taipumusta siirtyä kohti yhtä yleisesti hyväksyttyä vaihdannan
välinettä. Erilaiset valuutat, kuten markka, punta ja dollari, olivat eri nimiä tietyille painomäärille kultaa. Vaihtokurssit olivat ”kiinteitä”. Kaikki
käyttivät samaa rahaa, eli kultaa. Tämän seurauksena kansainvälinen kaupankäynti ja yhteistyö kasvoivat.
Klassinen kultakanta perustui kuitenkin osittaisvarantoihin ja oli siten
epävakaa. Pankit eivät pitäneet holveissaan sataprosenttista kultavarantoa vakuutena talletuksilleen ja talletustodistuksilleen. Pankit pelkäsivät
jatkuvasti, että ne menettäisivät varantonsa eivätkä pystyisi lunastamaan
talletuksia. Tämän vaaran vuoksi pankkien kyky luoda rahaa oli rajoitettu. Rahan luominen tuotti huomattavia voittoja, mutta talletuspakojen
vaara ja varantojen menettämisen pelko rajoitti pankkien luotonantokykyä. Rahan käyttäjät muodostivat jatkuvan uhan pankkien luottolaajennukselle, koska nämä käyttivät edelleen kultaa vaihdannassa ja vaativat
lunastusta erityisesti, jos luottamus pankkeja kohtaan alkoi hiipua. Myös
toiset pankit, joille kerääntyi luottamuspohjaista rahaa (toisten pankkien
liikkeelle laskemia talletustositteita), saattoivat vaatia niitä lunastettavaksi liikkeelle laskeneessa pankissa, mikä uhkasi sen varantopohjaa. Näin
ollen pankeilla oli olemassa rahakannan vaihtamiselle hyvä syy.
Osittaisvarantoihin perustuva kultakanta muodosti pankeille vielä yhden
uhan. Kun pankit luovat uutta rahaa ja lainaavat sitä yrittäjille, korkoihin
kohdistuu keinotekoista laskupainetta. Laskemalla keinotekoisesti korkoja ja laajentamalla luotonantoa pankit aiheuttavat häiriöitä talletusten ja
investointien suhteeseen. Uudet ja pidempikestoiset investointihankkeet
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voidaan viedä onnistuneesti loppuun asti vain, mikäli talletusten määrä
kasvaa. Talletusten määrän kasvu aiheuttaa korkotasoihin laskupaineita,
mikä viestittää yrittäjille, että uudet, aiemman korkeamman korkotason
aikana marginaalisesti kannattamattomat hankkeet ovat muuttuneet
kannattaviksi. Nyt ne voidaan viedä onnistuneesti päätökseen, sillä talletusten määrä on kasvanut, ja tarjolla on enemmän resursseja hankkeen
loppuunsaattamiseksi.
Se, että pankit laajentavat luotonantoa ja keinotekoisesti alentavat
korkotasoja, on yrittäjien kannalta harhaanjohtavaa. Matalampien korkojen ansiosta yhä useampi investointiprojekti alkaa näyttää tuottavalta,
vaikka talletusten määrä ei olekaan kasvanut. Hintamuutoksien johdosta
käy jossakin vaiheessa selväksi, että jotkin näistä uusista projekteista ovat
kannattamattomia ja että ne pitää resurssien puutteen vuoksi realisoida.3 Resurssien määrään nähden on käynnistetty liian paljon hankkeita.
Talletuksia ei ole tarpeeksi. Korkotaso laskee, mikä johtuu luottolaajentumisesta eikä talletusten lisääntymisestä. Virheinvestointien puhdistus
on terveellistä toimintaa. Sen avulla tuotantorakenne muotoutuu vastaamaan talletus- ja kulutuskysyntää.
Taantuman eli virheinvestointien laajamittaisen puhdistamisen aikana
pankit tyypillisesti joutuvat vaikeuksiin. Virheinvestoinnit ja niiden puhdistus merkitsevät tappiollisia luottoja ja tappioita pankeille, mikä uhkaa
niiden vakavaraisuutta. Pankkien menettäessä vakavaraisuuttaan ihmiset
menettävä luottamuksensa niitä kohtaan. Pankeille tulee vaikeammaksi
löytää luotottajia, tallettajat lunastavat talletuksiaan, ja talletuspaot ovat
yleisiä. Tämän seurauksena pankit menettävät likviditeettinsä ja tulevat
maksukyvyttömiksi. Pankkiirit tiedostavat nämä vaikeiden taantumien
yhteydessä ilmenevät ongelmat ja sen, että ongelmat johtuivat perimmiltään heistä itsestään, toisin sanoen siitä, että he luovat uutta rahaa ja
lainaavat sitä eteenpäin keinotekoisen alhaisilla koroilla. He tietävät, että
toistuvat taantumat ovat alituisena uhkana osittaisvarantojärjestelmälle.
Pankit eivät kuitenkaan halua jättää väliin rahan luonnin mahdollistamia tilaisuuksia tehdä voittoa. Siksi he vaativat valtiolta apua (interventioita). Niitä auttoi suunnattomasti ja auttaa edelleenkin se, että perustettiin keskuspankki, jonka tarkoituksen on toimia viime käden rahoittajana. Keskuspankki voi lainata vaikeuksissa olevalle pankille rahaa paniikin
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hillitsemiseksi. Taantumassa ongelmapankit saavat lainaa keskuspankilta
ja näin välttävät konkurssin. Keskuspankeista on pankeille toinenkin etu.
Ne voivat valvoa ja hallita luottolaajennusta. Koordinoimattoman luottolaajennuksen vaarana on, että innokkaammin sitä harrastavat pankit
menettävät varantojaan vähemmän ekspansiivisille pankeille. Varantojen uudelleenjako uhkaa, jos pankit eivät laajennu samassa tahdissa. Jos
pankki A laajenee nopeammin kuin pankki B, luottamuspohjainen raha
kulkeutuu pankin B asiakkaille, jotka haluavat lunastaa sen. Pankki B
puolestaan vie luottamuspohjaisen rahan lunastettavaksi pankille A, joka
menettää varantoja.
Jos taas molemmat pankit laajentuvat samaan tahtiin, molempien
pankkien asiakkaat lunastavat toisiaan vastaavia määriä luottamuspohjaista rahaa. Pankkien keskinäiset vaateet tasaavat toisensa. Luottolaajentaminen laskee niiden velvoiteprosenttia, mutta pankit eivät menetä
kultavarantojaan (tai perusrahaa) kilpailijoilleen. Ilman koordinoitua
laajentamista vaara varantojen menettämisestä ja likviditeettipulasta on
suuri. Toimiakseen yhdessä pankit voivat muodostaa kartellin, mutta silloin on aina vaarana, että jokin pankki eroaa kartellista uhaten muita romahduksella. Luottolaajentamista koordinoiva keskuspankki on ratkaisu
tähän ongelmaan.
Koordinoinnin ansiosta luottolaajentamisessa voidaan mennä aiempaa pidemmälle, koska vaara varantojen menettämisestä toisille pankeille
katoaa. Lisäksi viime käden luotottajan olemassaolo ruokkii luottolaajentamista. Vaikeina aikoina pankki voi aina saada lainaa keskuspankilta.
Tämä turvaverkko saa pankit lisäämään luotonantoaan. Kun edellytykset
luottoekspansiolle lisääntyvät, kasvaa myös talouskuplien ja virheinvestointien mahdollisuus.
Edes keskuspankkien mukaantulo ei tuonut valtiolle täydellistä rahakontrollia. Vaikka pankkijärjestelmä pystyikin tuottamaan luottamuspohjaista rahaa, rahan tuotanto oli yhä kytköksissä ja rajoitettu kultaan.
Ihmiset saattoivat edelleen mennä taantuman aikana pankkiin ja vaatia
sitä lunastamaan heidän rahansa kullassa. Vaikka kultavarannot oli lopulta keskitetty keskuspankkeihin, nämä varannot saattoivat osoittautua
riittämättömiksi ehkäisemään paniikkia ja estämään pankkijärjestelmää
romahtamasta. Näin ollen pankkien kyky laajentaa luotonantoa ja tuottaa
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rahaa pyrittäessä rahoittamaan valtiota sekä suoraan että epäsuorasti (siten että pankit ostavat valtion velkakirjoja) rajoittui edelleen kultakytkökseen. Kulta loi kurinalaisuutta. Pankit ja valtiot tunsivatkin luonnollisesti houkutusta päästä vähitellen eroon kaikista rahan ja kullan välisistä
kytköksistä.
Kullan irrottamista kokeiltiin ensimmäisen kerran ensimmäisen
maailmansodan alussa. Sotaa käyvät maat pidättäytyivät lunastamasta
seteleitä jalometallirahassa poikkeuksena Yhdysvallat, joka liittyi mukaan
sotaan vuonna 1917. Sodan osapuolet halusivat voida inflatoida rajatta
pystyäkseen rahoittamaan sodankäynnin. Tämän seurauksena fiat-paperirahojen kurssit kelluivat lyhyen aikaa vapaasti. 1920-luvulla monet maat
palasivat kultakantaan, kuten esimerkiksi Britannia 1926 ja Saksa 1924.
Lunastaminen kullassa oli kuitenkin nyt mahdollista vain keskuspankin
kautta ja kultaharkkoina (järjestelmää kutsuttiin sen vuoksi kultaharkkostandardiksi). Tavallisen pienpankkiasiakkaan oli mahdotonta saada
tallettamaansa kultaa takaisin. Kultakolikot katosivat kierrosta. Harkkoja
puolestaan käytettiin vain suurissa kansainvälisissä transaktioissa. Britannia lunasti puntia kullan lisäksi dollareissa. Muut maat lunastivat omat
valuuttansa punnissa. Varantojen keskittyminen ja lunastusmahdollisuuksien rajaaminen mahdollisti suuremman luottolaajennuksen, mistä
aiheutui suurempia virheinvestointeja ja suhdannevaihteluja.

Bretton Woods -järjestelmä
L unastusoikeus lakkautettiin väliaikaisesti useissa maissa 1930-luvun suuren laman aikana. Kelluvien valuuttakurssien ja devalvaatiokilpailun aiheuttama kaaos pakotti Yhdysvallat luomaan vuonna 1946 uuden kansainvälisen valuuttajärjestelmän. Bretton Woods -järjestelmässä
keskuspankit saattoivat vaihtaa dollareita kultaan Yhdysvaltain keskuspankissa (Federal Reserve). Yksityishenkilöt eivät voineet enää vaihtaa
rahaansa kultaan edes keskuspankissa. Heidän kultansa käytännössä
ryöstettiin. Kullasta tuli keskuspankin omaisuutta. Tällaisessa kultavaluuttakannassa vain keskuspankit ja valtiot saattoivat lunastaa valuuttansa
toisten keskuspankkien kanssa.
Bretton Woods -järjestelmässä kaikki valuutat olivat kiinteässä vaihto35
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kurssissa dollariin ja siten kultaan. Yhdysvaltain dollarista tuli maailman
keskuspankkien varantovaluutta. Keskuspankit käyttivät dollarivarantojaan inflatoidakseen omaa valuuttaansa. Rahan luominen intervention
keinoin pankkien auttamiseksi – ei siis yksityishenkilöiden auttamiseksi
– helpottui entisestään.
Bretton Woods -järjestelmä johti kuitenkin omaan tuhoonsa. Yhdysvalloilla oli voimakas tarve inflatoida omaa valuuttaansa ja viedä sitä
ulkomaille. Se painoi dollareita ostaakseen tuotteita ja palveluja sekä
kustantaakseen sotimisen Koreassa ja Vietnamissa. Hyödykkeitä virtasi
Yhdysvaltoihin ja dollareita ulkomaille. Euroopan maat, kuten Ranska,
Länsi-Saksa, Sveitsi ja Italia, harjoittivat taloustieteen itävaltalaisen koulukunnan edustajien vaikutuksesta vähemmän inflatorista rahapolitiikkaa.
Yhdysvaltain keskuspankin kultavarantosuhde kutistui, ja yliarvostetut
dollarit kerääntyivät eurooppalaisiin keskuspankkeihin, kunnes Charles
de Gaulle lopulta käynnisti talletuspaon ryhtyessään ostamaan kultaa
dollareilla Yhdysvalloissa. Toisaalta Saksan riippuvaisuus Yhdysvaltain
sotilaallisesta läsnäolosta sai Saksan keskuspankin suostumaan siihen,
että Saksa säilyttäisi suurimman osan dollarivarannoistaan.4 Kun Yhdysvaltain kultavarannot lopulta hupenivat, Nixon päätti elokuussa 1971
lakkauttaa lunastusoikeuden. Valuuttakurssit pantiin kellumaan vuonna
1973. Interventionistinen dynamiikka oli johtanut siihen, että koko maailmassa käytettiin lunastusoikeudettomia fiat-rahoja. Fiat-valuutoissa ei
ole kytkentää kultaan, joten niiden painamista ei rajoita enää mikään.
Luottolaajentuminen voi jatkua, koska ovet ovat avoinna rajattomille valtion ja pankkien pelastuspaketeille.

Eurooppa Bretton Woods -järjestelmän jälkeen
Bre t ton Wo ods -järjestelmän romahduksen jälkeen maailmassa
toimittiin kelluvilla fiat-valuutoilla. Valtiot saattoivat viimeinkin hallita
rahan tarjontaa ilman kullan aiheuttamia rajoitteita, ja budjettivajeita
pystyttiin paikkaamaan keskuspankkien avulla. Rahan määrän manipuloinnilla on vain yksi päämäärä: valtion rahoittaminen. Mitään muuta
tarkoitusta rahan määrän manipuloinnilla ei ole.
Melkein mikä tahansa rahamäärä riittää täyttämään rahan funktion
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yleisenä vaihdannan välineenä. Jos rahaa on liikkeellä enemmän, hinnat
ovat korkeampia, ja jos sitä on vähemmän, hinnat ovat alhaisempia. Tätä
voi verrata fiat-rahassa olevien nollien lisäämiseen tai vähentämiseen,
mikä ei haittaa rahan toimivuutta yleisenä vaihdannan välineenä. Rahan
määrän vaihtelu kuitenkin vaikuttaa sen jakaumaan. Uuden rahan ensimmäiset haltuun ottajat pystyvät ostamaan tuotteita vanhoilla, matalilla
hinnoilla, mutta kun se kiertää taloudessa, hinnat nousevat. Viimeiset
uuden rahan vastaanottajat joutuvatkin toteamaan, että hinnat ovat nousseet. Tällainen vaurauden uudelleenjako hyödyttää ensimmäisiä uuden
rahan vastaanottajia/tuottajia niiden kustannuksella, jotka vastaanottavat
rahan viimeisenä ja köyhtyvät. Uuden rahan vastaanottavat ensimmäisinä
lähinnä pankit ja valtio sekä niiden lähipiiriin kuuluvat teollisuudenalat,
kun taas viimeisenä rahan saa käteensä se osa kansasta, jolla on vähiten
kytköksiä valtioon, esimerkiksi kiinteää tuloa saavat ryhmät.
Tämä uusi fiat-rahajärjestelmä mahdollisti rahan määrän melkein
rajattoman inflatoimisen valtavine tulonsiirtovaikutuksineen. Bretton
Woodsin jälkeen Euroopan pankit inflatoivat rahoittaakseen hyvinvointivaltioita sekä tukeakseen yrityksiä. Kaikki maat eivät kuitenkaan inflatoineet samaan tahtiin, minkä vuoksi valuuttakurssien heilahtelut vaikuttivat negatiivisesti Euroopan maiden väliseen kaupankäyntiin. Kun
kaupankäynti hankaloitui, myös työnjako kärsi, mikä aiheutti hyvinvointitappioita. Poliitikot tahtoivat välttää nämä tappiot, sillä ne merkitsivät
alhaisempia verotuloja. Lisäksi he pelkäsivät, että pako reaaliarvostuksiin,
keskenään kilpailevat devalvaatiot ja hintainflaatio karkaisivat käsistä.
Myös yritykset ja pankit kammoksuivat tätä uhkakuvaa. Kaiken lisäksi
kiinteää tuloa saavat henkilöt vihastuivat todetessaan reaalitulojensa laskevan. Talletusten määrä laski, mikä vähensi pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.
Poliittiset päättäjät pitivät suurimpana ongelmana laajalti heilahtelevia valuuttakursseja. Euroopan taloudellinen yhtenäisyys uhkasi murentua. Neljä perusoikeutta, eli pääomien (ulkomaisten suorien sijoituksien),
tuotteiden, palvelujen ja ihmisten vapaa liikkuminen, oli käytännössä
tukahdutettu. Vaihtelevien valuuttakurssien aiheuttama epävarmuus vähensi merkittävästi tätä liikkuvuutta. Lisäksi valuuttakurssien vaihtelu
tuntui muita nopeammin inflatoivista poliitikoista nolostuttavalta, koska
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se paljasti heidän puuhansa. Tästä syystä he pyrkivät vakauttamaan valuuttakurssit. Se oli kuitenkin pelkkää nelikulmaisen palikan takomista
pyöreään reikään, sillä kelluvat fiat-valuutat toisistaan eriävine inflaatiovauhteineen eivät kykene paikkaamaan erilaisia budjettivajeita ja tarjoamaan vakaita vaihtokursseja. Poliitikot halusivat löytää keinon hallita
inflaatiota Euroopan unionissa vähän samaan tapaan kuin osittaisvarantojärjestelmässä toimivat pankit, jotka joutuvat koordinoimaan luottoekspansioitaan säilyttääksensä varantonsa.
Euroopan valuuttajärjestelmällä EMS:llä, joka luotiin vuonna 1979,
pyrittiin ratkaisemaan tämä koordinaatio-ongelma ja virallistamaan ”valuuttaputki”.5 Vallitseva rahajärjestelmä, jossa valuuttakurssien oli tarkoitus heilahdella pienellä välillä, haluttiin institutionalisoida. Poliitikot ja
ulkomaankaupasta kiinnostuneet suuryritykset olivat laatineet yhdessä
tämän järjestelmän pyrkiessään kontrolloimaan toisistaan eriäviä inflaatiovauhteja. Ranska, Saksa, Italia, Belgia, Hollanti, Luxemburg, Tanska ja
Irlanti osallistuivat tähän yritykseen vakauttaa kyseisten maiden omat valuuttakurssit. Espanja tuli mukaan liityttyään Euroopan unioniin vuonna
1986. Järjestelmään sisältyi kuitenkin virheitä. Se ei tarjonnut mahdollisuutta lunastaa rahaa kullassa tai missään muussakaan hyödykerahassa.
EMS oli rakennettu paperirahalle.6
EMS oli myös yritys rajoittaa suhteellisesti matalamman inflaation politiikkaa noudattaneen Saksan keskuspankin ylivaltaa ja estää sitä poikkeamasta ruodusta. Ranskan keskuspankin tiedetään sisäisissä keskusteluissaan pohtineen ”Saksan markan tyranniaa”.7 Ranskan hallitus jopa halusi,
että EMS:ään sisällytettäisiin keskuspankkien varantojen yhdistäminen,
jotta Saksan varantoihin päästäisiin käsiksi. Koko projektiin epäillen suhtautuneet saksalaiset torjuivat kuitenkin tämän ehdotuksen. Järjestelmän
synnyttyä Saksan kansleri Helmut Schmidt uhkasi laatia lain Saksan keskuspankin muodollisen itsenäisyyden lakkauttamiseksi, jolleivät saksalaiset suostuisi EMS:ään.
EMS pyrki vakiinnuttamaan valuuttakurssit, joiden oli annettu heilahdella ±2,25 prosentin ”putkessa” virallisen kurssin ympärillä. Yritys
kiinnittää valuuttakurssit oli kuitenkin tähän tavoitteeseen pyrkivän järjestelmän kanssa yhteensopimaton. Ideana oli, että jos jokin valuuttakurssi
uhkasi karata putkesta, keskuspankit suorittaisivat yhdessä intervention
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korjatakseen tilanteen. Tämän onnistumiseksi keskuspankin tuli myydä
omaa valuuttaansa, toisin sanoen tuottaa lisää rahaa silloin, kun kyseinen
valuutta oli vahvistumassa yli sallitun vaihtelurajan. Toisaalta keskuspankin tuli ostaa valuuttaansa myymällä varallisuuttaan kuten esimerkiksi
ulkomaanvaluuttoja, mikäli valuuttakurssi uhkasi pudota vaihteluvälin
alapuolelle.
Espanjan keskuspankki tarjoaa tästä hyvän esimerkin. Jos peseta
vahvistui liikaa suhteessa D-markkaan, Espanjan keskuspankin tuli inflatoida eli tuottaa pesetoja laskeakseen pesetan arvoa. Keskuspankki oli
varmastikin tyytyväinen voidessaan tehdä niin. Koska se pystyi tuottamaan pesetoja rajattomasti, se saattoi surutta hillitä pesetan vahvistumista. Mikäli taas peseta halpeni suhteessa D-markkaan, Espanjan keskuspankin tuli sen kurssin nostamiseksi ostaa omaa valuuttaansa ja myydä
varannoistaan D-markkoja tai muita varallisuuseriä. Tätä ei voitu kuitenkaan tehdä rajattomasti, vaan se oli tarkasti rajattu Espanjan keskuspankin varantojen määrään. Tämä oli EMS:n perustava valuvika ja syy
siihen, ettei järjestelmä toiminut. Toisen maan keskuspankkia ei voinut
pakottaa yhteistyöhön, esimerkiksi Saksan keskuspankkia ostamaan pesetoja vastapainetuilla D-markoilla silloin, kun peseta oli halpenemassa.
Itse asiassa tällaisen velvoitteen puuttuminen johtui nimenomaan Saksan
keskuspankin vastustuksesta. Ranska vaati velvoitteita, jotka olisivat heikentäneet sen itsenäisyyttä. Saksan keskuspankin puheenjohtaja Otmar
Emminger vastusti velvoitetta suorittaa interventioita toisten maiden
heikkenevien valuuttojen puolesta EMS:ssä. Hän sai lopulta tahtonsa
läpi ja Helmut Schmidtiltä luvan keskeyttää tämänkaltaiset interventiot.8
Laskevien valuuttakurssien maat joutuivat puolustamaan rahaansa itse.
Velvoite puuttua markkinoihin laskevien valuuttojen kohentamiseksi olisikin luonut vääristyneitä kannustimia. Nopeasti inflatoiva keskuspankki olisi pakottanut muut keskuspankit noudattamaan sen esimerkkiä. Fiat-valuutat on tarkoitettu uusjakoon maan sisällä. Kiinteät fiat-valuuttakurssit yhdessä interventiovelvoitteiden kanssa olisivat aiheuttaneet
uusjakoa maiden välillä. Sellaisessa asetelmassa nopeammin inflatoiva
keskuspankki (esimerkiksi Espanjan keskuspankki) olisi pakottanut toisen keskuspankin (Saksan keskuspankin) seuraamaan perässä ja ostamaan
enemmän, inflatoiden näin jälkimmäisen maan valuuttaa. Espanjan kes39
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kuspankki olisi voinut painaa pesetoja, jotka olisi vaihdettu D-markkoihin saksalaisten hyödykkeiden ostamiseksi. Myöhemmin Saksan keskuspankki olisi joutunut tuottamaan D-markkoja ostaakseen pesetoja ja
vakiinnuttaakseen vaihtokurssin. Tällöin tapahtuisi uusjakoa hitaammin
inflatoivasta keskuspankista nopeammin inflatoivaan keskuspankkiin.
EMS:ään ei kuitenkaan sisältynyt velvoitetta tukea nopeammin inflatoituvaa valuuttaa. Tämä tarkoitti myös sitä, että EMS ei pystynyt toteuttamaan pyrkimystään taata vakaita valuuttakursseja. Fiat-valuuttakurssien
vakautta on mahdotonta taata silloin, kun osallistujamaiden keskuspankit
toimivat itsenäisesti. Valtiot halusivat sekä säilyttää fiat-rahan tuotannon
sisäisten tulonsiirtojen vuoksi että vakauttaa valuuttakurssit, mikä edellyttää eri maiden vapaaehtoista yhteistyötä inflaatiovauhdin tasaamiseksi.
Ilman yhteistyötä koordinoitu inflaatio on mahdoton. Inflaation koordinoijien ilonpilaajana toimi usein Saksan keskuspankki. Se ei inflatoinut
riittävän nopeasti silloin, kun muut keskuspankit, esimerkiksi Italian keskuspankki, lisäsivät rahan määrää rahoittaakseen julkista vajetta.
Saksan keskuspakin hitaampi inflatointivauhti juonsi juurensa Saksan
rahapoliittisesta historiasta. Yksi ainoa sukupolvi oli menettänyt lähes
kaikki rahalliset säästönsä kahdesti, ensimmäisen maailmansodan jälkeen
vuoden 1923 hyperinflaatiossa ja toisen maailmansodan jälkeen vuoden
1948 valuuttauudistuksessa. Useimmat saksalaiset halusivat vahvan valuutan, mikä heijastui hallituksesta suhteellisen riippumattoman Saksan
keskuspankin toiminnassa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että EMS
toimi ainoastaan, mikäli keskuspankit kykenisivät inflatoimaan ketjun
hitaimman lenkin eli Saksan keskuspankin ja sen perinteisen liittolaisen
Hollannin keskuspankin tahdissa.
Keskuspankit tuottavat rahaa pääasiassa valtion budjettivajeen rahoittamiseksi. Siksi valtioiden alijäämä ei voi olla suurempi kuin ketjun vahvimman lenkin vaje – ja tämä lenkki oli usein Saksa. Saksan keskuspankki, Bundesbank, toimi Euroopan inflaation jarrumiehenä, vihattuna ”korjaajana”. Sitä pidettiin yleisesti yhteistyöhaluttomana, sillä se ei halunnut
tuottaa rahaa yhtä nopeasti kuin muut keskuspankit. Jääräpäisyydellään
se pakotti muut valtioiden kontrolloimat keskuspankit lakkaamaan inflatoimasta, vaikka ne halusivat jatkaa sitä, tai hyväksymään valuuttaputkeen ehdotetut nolot korjaukset.9
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EMS:n valuuttakursseja korjattiin usein.10 Järjestelmä ajautui lopulliseen kriisiin vuonna 1992, kun Espanjan pesetan ja Irlannin punnan kursseja jouduttiin korjaamaan. Britannian punta joutui paineen alle samana
vuonna. Maa joutuikin luopumaan yrityksestään vakauttaa punnan vaihtokurssi ja eroamaan EMS:stä sen jälkeen, kun Bundesbankin pääjohtaja Helmut Schlesinger oli esittänyt haastattelussa puntaan kohdistuvia
kriittisiä kommentteja. George Soros tunnetusti nopeutti romahdusta.
Pian myös Ranskan frangi joutui ahtaalle. Maa vaati Saksan keskuspankilta rajatonta ja ehdotonta tukea frangin tueksi.11 Bundesbank ei kuitenkaan suostunut ostamaan frangeja rajattomasti.
Ei ole mikään yllätys, että muut valtiot ja keskuspankit halusivat
päästä eroon Saksan keskuspankin ”tyranniasta”. Lopulta järjestelmä hajosi. Valuuttaputken laajentaminen ±15 prosenttiin vuonna 1993 merkitsi
antautumisjulistusta. Bundesbank oli voittanut; se oli pakottanut muut
tunnustamaan vararikkonsa. Saksa oli noudattanut vahvan markan filosofiaansa alistumatta muiden maiden painostukseen. Kaikki Saksan keskuspankkia enemmän inflatoineet maat joutuivat paljastamaan kansalaisilleen valuuttansa heikkouden. D-markka puolestaan nautti luottamusta
kaikkialla maailmassa ja oli saksalaisten keskuudessa erittäin suosittu. Se
toi suhteellista vakautta Saksan lisäksi muuallekin Eurooppaan. D-markan vakaus oli tietenkin suhteellista. Se oli itsessään hyvin inflatorinen ja
menetti syntymävuotensa 1949:n ja EMS:n hajoamisen välisenä aikana
ostovoimastaan yhdeksän kymmenystä.
Saksan keskuspankin menestys taistelussa inflaatiopaineita vastaan oli
kuitenkin ostettu kalliilla hinnalla. EMS:llä oli ollut merkittäviä psykologisia vaikutuksia. Eurooppalaiset, saksalaiset mukaan lukien uskoivat,
että oli saatu aikaan yhteinen eurooppalainen ”järjestelmä”, joka oli vakiinnuttanut valuuttakursseja. Kyse oli illuusiosta. Ei ollut olemassa mitään järjestelmää, oli vain itsenäisiä keskuspankkeja, jotka inflatoivat eri
tahdissa pyrkiessään jossakin määrin vakiinnuttamaan omien valuuttojensa kursseja. Harhakuvitelma kuitenkin vähensi keskitettyjä eurooppalaisia instituutioita kohtaan koettuja ennakkoluuloja. Suuri yleisö oli nyt
psykologisesti valmis yhteisvaluuttaan. Valtiot esittivät propagandassaan
yhteisvaluutan olevan seuraava johdonmukainen askel ”Euroopan valuuttajärjestelmässä”. Askel merkitsi valtioiden inflatoristen pyrkimysten
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lopullista ratkaisua: nyt oli mahdollista hankkiutua eroon Saksan keskuspankin asettamista jarruista budjettivajerahoitukselle ja nauttia samalla
vakaista vaihtokursseista. Ratkaisu merkitsi tosiasiallisesti Bundesbankin
hengen ja vallan murtumista. Jos eurooppalaiset olisivat pelkästään tahtoneet rahapoliittista vakautta ja yhteisen valuutan, Eurooppa olisi voinut
pelkästään päättää, että kaikki maat olisivat ottaneet käyttöönsä D-markan. Nationalismi ei kuitenkaan sallinut sitä. Yhteisvaluutta ei puolestaan
kärsisi nolostuttavista valuuttakurssiheilahteluista, jotka paljastaisivat,
että jokin keskuspankki inflatoi naapureitaan nopeammin. Ensimmäistä
kertaa Eurooppaan oli saatu keskitetty rahan tuottaja, joka auttaisi rahoittamaan budjettivajeita ja avaisi valtioiden suorittamille interventioille
ja vaurauden uusjaolle uusia ulottuvuuksia.
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Tie euroon
Wer ner-suunnitelma oli ensimmäisiä yrityksiä luoda Eurooppaan
yhteinen fiat-raha. Sen laati Luxemburgin pääministerin Pierre Wernerin
johtama työryhmä, ja se esiteltiin lokakuussa 1970. Suunnitelmaan kuului kolme vaihetta, ja siinä ehdotettiin rahaliiton luomista vuoteen 1980
mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa budjettien tekoa koordinoitaisiin ja
valuuttakurssiheilahteluja vaimennettaisiin. Kolmannessa vaiheessa valuuttakurssit kiinnitettäisiin ja talouspolitiikka yhdistettäisiin. Oli kuitenkin epäselvää, miten ensimmäisestä vaiheesta päästäisiin kolmanteen,
sillä toista vaihetta ei ollut tarkemmin määritelty. Werner-suunnitelma
ei edellyttänyt yhteisen keskuspankin perustamista, ja lopulta se hylättiin
Ranskan irtaantuessa valuuttaputkesta 1974. Joka tapauksessa se ennakoi
eurooppalaista integraatiota, jota pidettiin olennaisena päämääränä.
Yhteisvaluuttasuunnitelman elvytti Euroopan komission kymmenvuotinen puheenjohtaja ja Ranskan sosialistipiireissä pitkän uran tehnyt
poliitikko Jacques Delors.1 Puhdasverinen teknokraatti ja poliitikko oli
kasvatettu ranskalaisen interventionismin hengessä, ja komission puheenjohtajana hän ajoi tarmokkaasti poliittista integraatiota ja harmonisointia. Vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirja (joka laadittiin vuosi
Delorsin puheenjohtajaksi valitsemisen jälkeen) oli askel kohti poliittista
unionia. Se oli ensimmäinen merkittävä muutos Rooman sopimukseen,
ja sen tavoitteena oli yhteismarkkinoiden luominen vuoden 1992 loppuun
mennessä. Yksi asiakirjan pitkän aikavälin tavoitteista oli yhteisvaluutta, ja enemmistöpäätökset (vastakohtana yksimieliselle päätöksenteolle)
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laajennettiin koskemaan uusia alueita kuten valuuttaa, sosiaalipolitiikkaa,
taloutta, tieteellistä tutkimustyötä ja ympäristöpolitiikkaa.
Vuonna 1987 paineet yhteisvaluutan luomiseksi kasvoivat. Sosiaalidemokraatti ja entinen Saksan liittokansleri Helmut Schmidt sekä Ranskan entinen presidentti Valery Giscard d’Estaing muodostivat Euroopan
rahaliittoyhdistykseksi (Association for the monetary union of Europe)
kutsutun lobbausryhmän. Suuret saksalaiset yhtiöt kuten Volkswagen,
Daimler-Benz, Commerzbank, Deutsche Bank ja Dresdner Bank liittyivät pian sen jäseniksi.
Huhtikuussa 1989 julkistettiin Delorsin komission raportti, kolmivaiheinen suunnitelma euron käyttöönotolle. Se oli virstanpylväs tiellä kohti
euroa. Huhtikuussa 1990, kaksi kuukautta Saksojen yhdistymisen jälkeen,
tämä Euroopan yhtenäisasiakirjan pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva
suunnitelma otettiin Rooman kokouksessa virallisesti käyttöön.
Ensimmäinen vaihe oli käynnistynyt jo heinäkuussa 1990 talous- ja
rahapolitiikan tehostetun koordinoinnin muodossa. Valuuttakurssien
kontrolli oli lopetettu ja yhteismarkkina-alue toteutunut.
Kohlin ulkopolitiikan asiantuntijan Joachim Bitterlichin mukaan
Helmut Kohl sopi Mitterandin kanssa yhteisvaluutasta tammikuussa
1990.2 Saksan keskuspankkiirit pitivät kuitenkin yhteisvaluuttaa edelleen
ei-toivottavana lähitulevaisuudentavoitteena.
Saksan keskuspankin silloinen puheenjohtaja Karl Otto Pöhl luotti
siihen, että yhteisvaluutan tulo voitaisiin estää. Pöhlin mielestä rahaliitto
oli ajatuksena outo; sellainen olisi mahdollinen ainoastaan, jos näköpiirissä olisi poliittinen unioni – jonka toteutuminen oli edelleen kaukana
tulevaisuudessa. Hänen taktiikkanaan oli määritellä rahaliitolle sellaiset
ehdot, etteivät Ranska ja muut maat voisi mitenkään hyväksyä niitä. 3
Hän laski väärin. Ranskan hallitus hyväksyi ehdotuksen Bundesbankin
toimintamalliin perustuvasta keskuspankista, ja Kohl joutui luopumaan
tavoitteestaan edistää rahaliittoa ja poliittista unionia rinnakkain.
Poliittinen tahto yhteisen valuutan puolesta ilmaistiin Maastrichtin
sopimuksessa, joka allekirjoitettiin joulukuun 9. ja 10. päivänä vuonna
1991. Maastrichtissa Kohl etäännytti itsensä pyrkimyksistä luoda poliittinen unioni, mutta samalla hän uhrasi D-markan. Hän suostui myös
siihen, että yhteiseen valuuttaan siirtymisen päivämääräksi määrättäisiin
46

Tie euroon

1.1.1999. Osallistuminen rahaliittoon olisi pakollista kaikille sopimuksen
allekirjoittajamaille, mikä tarkoitti sitä, että Saksa voitaisiin pakottaa liittymään rahaliittoon vuonna 1999.
Sopimus määritteli euron käyttöönoton yksityiskohdat, ja Delors-raportin toisen vaiheen alkamisajankohdaksi valittiin vuosi 1994. Toisessa
vaiheessa, vuosien 1994 ja 1998 välillä, valittiin rahaliittoon osallistujat
sekä perustettiin Euroopan rahapoliittinen instituutti, EKP:n edeltäjä.
Jäsenmaiden valinnassa päätettiin soveltaa viittä kriteeriä:
1. Inflaatioprosentti sai ylittää korkeintaan 1,5 prosenttiyksiköllä 		
inflaatioprosentiltaan kolmen parhaan (alhaisin inflaatio)
jäseneksi pyrkivän valtion keskimääräisen inflaatiotason.
2. Budjettialijäämän oli oltava alle kolme prosenttia suhteessa 		
BKT:hen.
3. Julkinen kokonaisvelka ei saanut ylittää kuuttakymmentä
prosenttia BKT:sta.
4. Pitkät korot saivat ylittää korkeintaan kahdella 			
prosenttiyksiköllä korkotasoltaan kolmen parhaan (alhaisin 		
korko) valtion keskimääräisen korkotason.
5. Maiden tuli liittyä EMS:ään vähintään kahdeksi vuodeksi, 		
eivätkä ne saaneet devalvoida valuuttaansa tänä aikana.
Näiden kriteerien täyttymisen mahdollisti poliittinen tahto euron onnistumisen puolesta. Tuki yhteisvaluuttajärjestelmälle merkitsi sitä, että korkotasot lähenisivät toisiaan. Kun odotukset euroalueeseen liittymiseksi
kasvoivat, korkeasti velkaantuneet maat joutuivat maksamaan matalampia korkoja. Tämän lisäksi korkean inflaation maissa inflaatio laski, kun
ihmiset odottivat euron inflaatiovauhdin jäävän aiempien valuuttojen tasoa alhaisemmaksi.
Saksa koetti vaatia budjettivajerajoitusten rikkojille automaattisia
sanktioita euron käyttöönoton jälkeen, mutta Saksan valtionvarainministeri Theodor Waigel epäonnistui yrityksessä. Dublinissa pidetyissä neuvotteluissa joulukuussa 1996 muut maat hylkäsivät automaattiset sanktiot. Tammikuussa 1997 laadittiin lakitekniset puitteet eurolle ja Euroopan
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keskuspankille. Vuoden 1998 alussa määriteltiin EKP:n osallistujaosapuolet ja sen käyttämät rahainstrumentit.
Delorsin raportin kolmas ja viimeinen vaihe käynnistettiin euron virallisena käyttöönottopäivänä 1. tammikuuta 1999. Osallistujamaiden valuuttojen vaihtokurssit olivat nyt lopullisesti kiinnitettyjä. Kolmas vaihe saatiin päätökseen kolme vuotta myöhemmin, kun euro laskettiin liikkeelle.

Saksan vallankaappaus
Eur on käy t töönot to Saksassa muistutti vallankaappausta.4 Saksan keskuspankki oli tukenut brittiläisen Nigel Lawsonin vuonna 1989
esittämää ehdotusta valuuttakilpailusta Euroopan yhteisössä, johon sisältyi uusi valuutta ECU (European Currency Unit). Ehdotuksen mukaan Euroopan unionissa olisi kolmetoista valuuttaa, joista jokainen olisi
laillinen maksuväline. Vuotta myöhemmin John Major teki Britannian
puolesta uuden yrityksen ehdottamalla, että ECU:sta tehtäisiin kova
valuutta, jota Euroopan keskuspankki laskisi liikkeelle rinnakkaiselossa
kansallisten valuuttojen kanssa.
Saksan hallitus kuitenkin hylkäsi brittien vapaamarkkinaehdotuksen
kannattamalla sosialistista yhden fiat-valuutan mallia. Saksan hallitus toimi vastoin saksalaisten enemmistöä, joka halusi säilyttää D-markan. Se
käynnisti markkinointikampanjan ostamalla mainostilaa sanomalehdistä
ja julistamalla, että euro tulisi olemaan yhtä vakaa kuin D-markka. Kampanjan budjetti nostettiin 5,5 miljoonasta D-markasta 17 miljoonaan sen
jälkeen, kun tanskalaiset olivat äänestäneet euron käyttöönottoa vastaan.
Saksalaiset poliitikot yrittivät vakuuttaa äänestäjäkuntansa absurdeilla perusteluilla, väittämällä, että euro on tarpeellinen rauhan säilyttämiseksi Euroopassa. Entinen presidentti Richard von Weizsäcker kirjoitti,
että poliittinen unioni edellytti rahaliittoa, joka olisi tarpeellinen rauhan
säilymisen vuoksi, varsinkin kun pidettiin mielessä, että Saksan keskeinen asema Euroopassa oli johtanut kahteen maailmansotaan.5 Sosialidemokraatti Günther Verheugen väitti Saksan parlamentissa pitämässään
ylimielisessä ja holhoavan sävyisessä, poliitikolle tyypillisessä puheessaan:
”Vahvasta ja yhtenäisestä Saksasta voi helposti – kuten historia meille
opettaa – tulla vaarallinen sekä itselleen että muille.”6 Molemmat olivat
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unohtaneet, että jälleenyhdistymisen jälkeen Saksa ei ollut yhtä suuri
kuin se oli ollut ennen toista maailmansotaa. Lisäksi he eivät myöntäneet, että tilanne oli muilta osin täysin toisenlainen. Sotilaallisesti Saksa
oli Ranskaan ja Britanniaan verrattuna heikko, ja se oli edelleen vieraiden
joukkojen miehittämä. Liittoutuneet olivat sodan jälkeen uudelleenkouluttaneet saksalaiset kannattamaan sosialismia, kehitysuskoa ja pasifismia
estääkseen näitä ryhtymästä minkäänlaisiin sotilaallisiin vastatoimiin.7
Saksalaisten epäsuora syyttäminen toisesta maailmansodasta ja siitä
hyötymisestä oli poliittisten päättäjien usein käyttämä taktiikka. Nyt sanottiin epäsuorasti, että toisen maailmansodan – ja eritoten Auschwitzin
– vuoksi Saksan tuli luopua D-markasta tiellä kohti poliittista liittoa. Tässä holhoava asenne ja syyllistämisen kulttuuri ilmenivät pahimmillaan.8
Jopa Saksan liittokansleri Helmut Schmidt sanoi euron esivaiheesta
Euroopan talous- ja rahaliitosta puhuessaan, että syyllistäminen kuului
osana strategiaan, joka pyrki estämään Euroopan sydämessä olevaa Saksaa eristäytymästä kohtalokkain seurauksin. Hän sanoi Bundesbankin
johtoryhmälle vuonna 1978, että Saksa tarvitsi lännen suojelua kommunististen rajanaapureidensa takia. Hän jatkoi, että Auschwitzin jälkimaineesta kärsivä Saksa oli edelleen haavoittuvainen. 9 Saksan tulisi integroitua Natoon ja Euroopan yhteisöön, ja Euroopan talous- ja rahaliitto,
kuten euro myöhemmin, oli keino tämän päämäärän saavuttamiseksi.
Puhuessaan samasta asiasta uudelleen vuonna 2007 Schmidt sanoi olevansa edelleen samaa mieltä. Hän uskoi, että ilman yhtenäistä valuuttaa
Saksan taloudelliset instituutiot saavuttaisivat johtavan aseman Euroopassa. Tämä aiheuttaisi kateutta ja katkeruutta joissakin sen naapureissa,
mistä taas aiheutuisi Saksalle poliittisia seurauksia.
Vastaavanlainen uhkakuva poliittisesta eristäytyneisyydestä tuli myöhemmin esiin Saksojen yhdistymisen yhteydessä. Mitterrand oli nostanut esiin mahdollisuuden, että Britannia, Ranska ja Neuvostoliitto muodostaisivat liittouman ja että Saksa joutuisi mottiin. Vain yhteisvaluutta
estäisi tällaista skenaariota toteutumasta.10
Samaan aikaan kun Saksan poliittiset päättäjät yrittivät saada skeptiset saksalaiset vakuuttumaan yhteisvaluutan eduista, Saksan akateemiset piirit yrittivät varoittaa päättäjiä yhteisvaluutan vaaroista ja kehottivat hallitusta olemaan allekirjoittamatta Maastrichtin sopimusta.
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 uusikymmentä taloustieteilijää allekirjoitti vuonna 1992 manifestin,
K
jossa muun muassa väitettiin sopimuksen ehtojen olevan liian löysiä.11
Vuonna 1998 sataviisikymmentäviisi saksalaista taloustieteen professoria
vaati (tuloksettomasti) rahaliiton lykkäämistä. Euroopan maat olivat taloudelliselta rakenteeltaan liian erilaisia, jotta liitosta tulisi kelvollinen.12
Jopa monet Saksan keskuspankin pankkiirit olivat sitä mieltä, ettei euroa
saanut ottaa käyttöön ennen kuin poliittinen unioni oli toteutunut. He
sanoivat, ettei yhteisvaluutta saisi olla keino vaan määränpää taloudelliselle yhtenäisyydelle. Julistamalla poliittisen unionin olevan edellytys rahaliitolle Bundesbankin johtoryhmä toivoi saavansa Ranskan luopumaan
yhteisvaluuttahankkeesta. Vastustuksensa ilmauksena keskuspankki nosti
korkoja välittömästi Maastrichtin sopimuksen laatimisen jälkeen joulukuussa 1991.13
Lakiasiantuntijat olivat huolestuneita Maastrichtin sopimukseen liittyvistä perustuslaillisista ongelmista.14 Lakitieteen professori Karl Albrecht
Schachtschneider totesi rahaliiton pysyvän vakaana ja voivan toimia vain
poliittisessa unionissa. Poliittinen unioni merkitsisi kuitenkin Saksan
valtion loppua, mikä itsessään oli perustuslain vastaista. Schachtschneider huomautti myös, että Saksan perustuslaki edellytti vakaata valuuttaa,
mikä ei ollut saavutettavissa itsenäisten valtioiden rahaliitossa. Lisäksi
inflatorinen rahaliitto rikkoisi omistusoikeuksia.
Saksan perustuslakituomioistuin katsoi Maastrichtin sopimuksen
olevan perustuslain mukainen. Tuomioistuin asetti kuitenkin ehdoksi,
että Saksa voi liittyä vain vakaan valuutan järjestelmään ja että maan olisi
erottava rahaliitosta, jos tämä osoittautuisi epävakaaksi.
Lopulta poliitikot muuttivat Saksan perustuslakia niin, että ylin
päätäntävalta rahasta voisi siirtyä ylikansalliselle instituutiolle. Kaikki
tämä tehtiin kansalta kysymättä. Kaiken lisäksi poliitikot väittivät, että
euro tulisi olemaan vakaa valuutta, mikä johtui lähentymiskriteereistä,
EKP:n itsenäisyydestä sekä sanktioista, jotka virallistettiin Saksan valtionvarainministerin Theo Waigelin ehdottaman vakaus- ja kasvusopimuksen myötä vuonna 1995.15 Kaikki kolme väittämää osoittautuivat
lopulta vääriksi.
Talouden lähentymiskriteereitä ei sovellettu automaattisesti eikä rutiininomaisesti, ja Euroopan komissio pystyi edelleen määräenemmistö50
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päätöksellä hyväksymään uusien maiden liittymishakemuksia. Komissio
päättikin lopulta hyväksyä Belgian ja Italian liittymisen, vaikka ne eivät
täyttäneet alle kuudenkymmenen prosentin julkisen kokonaisvelan osuuden kriteeriä. Edes Saksa ei täyttänyt kriteereitä. Kaiken lisäksi monet
maat täyttivät kirjanpidollisesta kikkailusta johtuen vain osan kriteereistä kirjaamalla menoja tulevaisuuteen tai tuottamalla kertaluontoisia tuloja.16 Useat maat onnistuivat täyttämään kriteerit vuonna 1997, jolloin
päätettiin uusien jäsenmaiden ottamisesta. Lisäksi monet maat täyttivät
kriteerit vain sen vuoksi, että niiden odotettiin liittyvän rahaliittoon. Niiden korkotasot laskivat, mikä vähensi julkisen talouden velkarasitusta
ja budjettivajeita. Vakaus- ja kasvusopimus VKS (Stability and Growth
Pact) oli vähemmän tiukka kuin Theo Waigel oli ehdottanut. Kun sopimus lopulta allekirjoitettiin vuonna 1997, se oli menettänyt suurimman
osan kurinpidollisesta voimastaan. Kommentoidessaan asiaa The Times
-lehdessä Anatole Kaletsky sanoi Versailles’n ja Potsdamin rauhansopimuksiin viitaten, että Maastrichin sopimus oli yhden vuosisadan aikana
kolmas kerta, jolloin Saksa antautui Ranskalle.17
Waigel olisi halunnut Maastrichtin sopimuksen ehtoja tiukemmat
ehdot. Hän olisi rajoittanut julkisen talouden alijäämän yhteen prosenttiin ja vaati rajojen rikkojille automaattisia rahallisia sanktioita, joista
saatavat tuotot jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken. Kun kuitenkin Ranska
vastusti näitä toimenpiteitä, niistä ei tullut automaattisia vaan ne tulisivat
riippumaan poliittisista päätöksistä, ja tuotot tuloutettaisiin EU:lle.
Euroopan komissio oli vastuussa vakaus- ja kasvusopimuksesta.18
Mutta ei edes komissiossa suuremmin kannatettu VKS:ää. Sen puheenjohtaja Romano Prodi kuvaili ehtoja ”typeriksi”. Sopimukseen mukaisesti komissio antaisi ehtojen rikkomistapauksissa suosituksia talous- ja
rahoitusasioiden neuvostolle (Council for Economic and Financial Affairs, Ecofin). Ecofin-neuvosto koostuu EU:n valtionvarainministereistä ja kokoontuu kerran kuukaudessa. Komission suositusten pohjalta
Ecofin päättää määräenemmistöllä, ovatko VKS:n kriteerit täytetty vai
ei, ja jakaa sen johdosta varoituksia tai ilmoittaa liiallisista budjettivajeista. Ecofin antaa suosituksia vajeiden leikkaamiseksi. Jos ehtoja rikkova
hallitus ei seuraa suosituksia ja ohittaa kriteerit jatkossakin, sanktioiden
määräämiseksi tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Sakot voivat
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olla e nimmillään puoli prosenttia BKT:sta.
Synnintekijät saavat itse päättää, rangaistaanko niitä. Mikäli useat
maat jättävät kriteerit täyttämättä, ne pystyvät helposti tukemaan toisiaan ja estämään sanktiot. Tähän päivään mennessä yksikään valtio ei ole
joutunut maksamaan sakkoja rikkomuksistaan.
Marraskuussa 2003 Ecofin jätti komission suosittelemat sanktiot
määräämättä Ranskalle ja Saksalle. Tämä herätti keskustelua VKS:n tehokkuudesta. Jo valmiiksi vesitetty VKS kohtasi loppunsa marraskuun
20. päivänä 2005. Kun Saksa oli rikkonut vuonna 2005 kolmen prosentin
rajan kolmannen kerran peräkkäin, Ecofin vesitti sopimusta entisestään
määrittelemällä useita tilanteita, jotka sallisivat kolmen prosentin rajan
rikkomisen; näitä olivat luonnonmullistukset, BKT:n nopea lasku, taantumat, innovointiin ja tutkimustyöhön käytettävät rahat, julkiset investoinnit, kansainvälisen solidaarisuuden ja Eurooppa-politiikan aiheuttamat kulut sekä eläkeuudistukset.19
Uudelleenmäärittely merkitsi avointa valtakirjaa alijäämien tuottamiselle. Koska poliitikot itse päättävät, sovelletaanko VKS:n sanktioita,
alijäämäiset valtiot eivät koskaan joudu maksamaan. Jälkeenpäin poliitikot pyrkivät todistamaan toimiensa oikeellisuuden vesittämällä VKS:n ja
käytännössä purkamalla sen.
Myös EKP:n itsenäisyys on kyseenalainen. Mikään keskuspankki
ei ole koskaan täysin itsenäinen. Keskuspankin johtokunnan nimittävät
poliitikot, ja sen kokoonpano on muokattavissa parlamentaarisella päätöksellä.
Poliittiset päättäjät olivat varsin suorapuheisia EKP:n ”itsenäisyyden” suhteen. François Mitterrand väitti, että EKP tulisi toteuttamaan
Euroopan komission talouslinjauksia. Ranskalaisten poliittisten päättäjien mielessä Euroopan komissio kontrolloi EKP:tä. Belgialainen europarlamentaarikko Fernand Herman vaati, että keskuspankki toteuttaisi
neuvoston ja parlamentin asettamia päämääriä ja takaisi samaan aikaan
hintojen vakauden.20
Maastrichtin sopimus määritti myös, että valuuttakurssistrategioista päättäisivät EKP:n asemesta poliitikot. Ranskan hallitus jopa vaati
(tuloksettomasti), että poliitikot päättäisivät lyhyen aikavälin valuuttakursseista. Poliittinen päätös, jonka mukaan euron vaihtokurssi on liian
52

Tie euroon

korkea ja pitäisi saada laskemaan, on kuitenkin vakauden takaavan autonomisen keskuspankin idean kanssa ristiriidassa ja vie pohjaa itsenäiseltä
EKP:ltä.

Saksan keskuspankin ja Euroopan
keskuspankin eroavuudet
Huolimat ta Saksan päättäjien lupauksista, joiden mukaan EKP:stä
tulisi Saksan keskuspankin kopio eli sen aikaansaaman vakauden laajennos koko Euroopan alueelle, sekä siitä, että EKP:n päämaja sijaitsee
symbolisesti Frankfurtissa, nämä kaksi keskuspankkia eroavat toisistaan
täysin.
EKP:n itsenäisyydestä esitettiin epäilyjä alusta asti. Sen ensimmäinen
puheenjohtaja Wim Duisenberg väistyi ”vapaaehtoisesti” toimikautensa
puolivälissä, ja puheenjohtajuus siirtyi hänen ranskalaiselle seuraajalleen
Jean-Claude Trichet’lle. Jo ennen euron käyttöönottoa Trichet, joka on
koulutukseltaan insinööri ja kannattaa valtiojohtoisuutta, oli vastustanut
voimakkaasti EKP:n ”itsenäisyyttä”. Ranskan hallituksen näkökulmasta
EKP:n muodollinen itsenäisyys oli vain keino saada Saksa hyväksymään
rahaliitto.21 Keskuspankki voitaisiin tarvittaessa panna palvelemaan poliittisia päämääriä. Itse asiassa tämä olikin ranskalaisten poliittisten päättäjien aikomus. Mitterrand julisti ennen Ranskan Maastricht-äänestystä,
ettei EKP tulisi sanelemaan Euroopan rahapolitiikkaa. Ranska katsoi
EKP:n olevan viime kädessä riippuvainen poliittisten piirien määräyksistä.22
Olennainen ero Saksan keskuspankin ja EKP:n välillä on niiden vastuuvelvollisuudessa. Saksan keskuspankki hallitsi suoraan Saksan rahapolitiikkaa. Koska saksalaiset olivat erittäin inflaatiovastaisia, maan keskuspankin painostaminen inflatoriseen rahapolitiikkaan tai sen itsenäisyyden
uhkaaminen olisi merkinnyt poliittista itsemurhaa. Korkeampi hintainflaatio tarkoittaisi, että äänestäjät rankaisisivat poliitikkoja vetämällä tukensa Saksan keskuspankilta, jonka valta suhteessa poliittisiin päättäjiin
nojasi kansan tukeen. Toisaalta, jos euroalueella ilmenee hintainflaatiota,
Saksan keskuspankin pankkiirit ja saksalaiset poliitikot voivat väittää,
että vaikka he olivat vastustaneet inflatorista rahapolitiikkaa, he olivat
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hävinneet äänestyksessä eurooppalaisille kollegoilleen. He voivat syyttää
muita hintojen noususta, eivätkä saksalaiset pysty äänestämään komissiota vastaan, koska se on jäsenmaiden hallitusten valitsema.23
Saksan keskuspankin ja EKP:n eroavaisuudet ilmenevät myös niiden
virallisissa tavoitteissa. Saksan keskuspankin peruskirja Bundesbankgesetz
vuodelta 1957 määrittää sen päätehtäväksi vakaan valuutan (Währungssicherheit), eli hintavakauden. Euroopan keskuspankin tehtävä on kunnianhimoisempi. Maastrichtin sopimuksen mukaan sen ensisijaisena
päämääränä on ”säilyttää hintavakaus”. Toisaalta siinä kuitenkin sanotaan, että ”hintavakauden tavoitetta vaarantamatta [eurojärjestelmän] tulee tukea yhteisön yleisiä talouspoliittisia pämääriä”.24 Tämä lisäys tehtiin
setelinpainannan suoraa poliittista kontrollia vaatineen Ranskan painostuksesta. Se tarkoittaa sitä, että mikäli hintainflaatio pysyy matalana, EKP
voi ja sen pitääkin painaa rahaa talouspolitiikan tueksi. Hintainflaation
kasvuvauhdin ollessa hidas EKP:n on löysennettävä rahapolitiikkaansa
työllisyyden tukemiseksi.
Outoa kylläkin, hintavakaus tarkoittaa EKP:n kielenkäytössä hintojen
nousua. Ennen vuotta 2003 EKP:n tavoiteinflaatio oli nollan ja kahden
prosentin välissä. Kasvaneiden deflaatiopelkojen vuoksi keskuspankkiirit
halusivat puskurin nollaan.25 Toukokuussa 2003 EKP osoitti taipumuksensa harjoittaa inflatorista politiikkaa nostamalla tavoitteensa hieman
alle kahdeksi prosentiksi. Samaan aikaan EKP alkoi pitää rahan määrän
kasvuvauhdin merkitystä aiempaa vähäisempänä. Rahan määrän kasvun
kontrollointi lakkasi olemasta välitavoite ja muuttui keskuspankin toimenpiteiden indikaattoriksi.
Bundesbank-tyyppisen rahapolitiikan vaikutus EKP:ssä vähentyi entisestään vuonna 2006, kun EKP:n tutkimusosaston johto siirtyi saksalaiselta konservatiivilta Otmar Issingiltä kreikkalaiselle sosialistille Loukas Papademousille, joka katsoo hintainflaation johtuvan enemmänkin
matalasta työttömyydestä kuin rahapolitiikasta.26 Keväällä 2011 Saksan
keskuspankin perinnön purkamista jatkettiin EKP:n neuvoston jäsenen
Axel Weberin erottamisella. Weber oli toistuvasti arvostellut EKP:n inflatorista politiikkaa ja vastustanut Ranskan johtaman inflatoriset intressit omaavan eteläeurooppalaisten maiden liittouman ylivaltaa. Kun kävi
selväksi, ettei hän pystyisi ajamaan läpi omaa Bundesbank-filosofiaansa,
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hän erosi Bundesbankin pääjohtajuudesta ja luopui ehdokkuudestaan
EKP:n pääjohtajaksi. Saksan keskuspankin vaikutusvalta heikkeni näin
jälleen.
Suurin ero näiden kahden pankin välillä on siinä, että EKP soveltaa kahden pilarin mallia, Saksan keskuspankki puolestaan yhden pilarin
mallia. Saksan keskuspankki keskittyi rahallisten kokonaissuureiden kehitykseen, toisin sanoen rahan määrän kasvuun. Poikkeamat pankin inflatorisista tavoitteista, joita mitattiin kokonaissuureilla, aiheuttivat aina
korjaustoimenpiteitä.
EKP nojaa rahapoliittisia ratkaisuja tehdessään myös talousindikaattoreihin perustuviin analyyseihin. Talousindikaattoreita ovat palkkatasojen kehitys, pitkän aikavälin korot, valuuttakurssit, hintaindeksit, yritysten ja kuluttajien luottamusindeksit, tuotannon määrä, talouspolitiikka
jne. EKP:llä on siten enemmän mahdollisuuksia harkita kuin Bundesbankilla, ja se voi painaa seteleitä talouden vakauttamiseksi. Vaikka rahaaggregaatit kasvaisivat aiottua nopeammin, EKP voi perustella laajentumishaluista politiikkaansa taloudellisilla indikaattoreilla, joiden ansiosta
sillä on runsaasti valinnanvaraa, kun se hakee perusteluja ratkaisuilleen.
Toinen syy siihen, että EKP saattaa haluta välttää matalaa inflaatiota
on, ettei yksikään keskuspankkiiri halua joutua historiankirjoihin henkilönä, joka aiheutti taantuman. Taantuma Etelä-Euroopassa luo EKP:lle
valtavat paineet laskea korkoja, vaikka tämä saattaakin vaarantaa valuutan
vakauden.
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Neljäs luku

Miksi korkean inflaation maat
halusivat euron
D-markan kitkeminen Euroopasta
Välimeren maat, varsinkin Ranska, pitivät euroa tehokkaana keinona päästä eroon vihatusta D-markasta.1 D-markka oli ennen euron
käyttöönottoa standardi, joka paljasti, miten vastuuttomasti muut maat
harjoittivat rahapolitiikkaansa. Vaikka Saksan keskuspankki inflatoi rahan määrää, se kuitenkin tuotti uutta rahaa hitaammin kuin ne erityisesti
Etelä-Euroopassa olevat korkean inflaation maat, jotka rahoittivat budjettivajettaan keskuspankin avulla. Valuuttakurssit D-markkaan nähden
toimivat vertailukohtana näiden maiden kansalaisille. Korkean inflaation
maat pelkäsivät tätä vertailua Bundesbankiin. Euro oli keino päästä eroon
tällaisesta nolostuttavasta vertailusta ja devalvaatioista.
Korkean inflaation maiden ei tarvinnut pelätä Euroopan keskuspankkia. Vaikka EKP näytti ulkoa päin Saksan keskuspankin kopiolta,
se oli sisäisesti altis poliittiselle painostukselle ja alkoi ajan myötä muistuttaa enemmän Välimeren maiden keskuspankkeja. Itse asiassa nämä
maat hallitsevat EKP:tä. Sen neuvosto koostuu johtokunnasta ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajista. Kaikilla on yhtäläinen äänivalta.
Saksalla ja muilla pohjoisilla vakaan valuutan mailla kuten Hollannilla,
Luxemburgilla ja Belgialla on yhteensä vähemmän ääniä kuin esimerkiksi Italialla, Portugalilla, Kreikalla, Espanjalla ja Ranskalla, joiden hallitukset noudattavat löyhempää budjettikuria. Näissä Välimeren maissa
on vahva ammattiyhdistysliike, ja niillä on paljon velkaa, mikä tekee ne
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alttiiksi inflaatiolle.
Euro oli Välimeren maille edullinen, sillä se mahdollistaa inflatorisen
rahapolitiikan harjoittamisen ilman D-markan kallistumisen tuottamaa
suoraa vertailuaineistoa. Inflaatio saattaa jatkua, mutta nyt se on paremmin piilossa. Hintojen lähtiessä nousuun on helppo syyttää tiettyjä teollisuudenaloja. Päättäjät voivat esimerkiksi väittää öljyn hinnan nousun
johtuvan öljyhuipusta, mutta jos hintojen nousun takia joudutaan devalvoimaan, öljyn hinnan noususta on paljon vaikeampi syyttää juuri öljyä.
Devalvaatiosta ja korkeasta inflaatiosta seuraa herkästi vaalitappio. Euron
käyttöönoton jälkeen ei voitu enää devalvoida D-markkaan nähden. Euroa lobbaavan ryhmittymän perustaja Giscard d’Estaing sanoi kesäkuussa
1992, että EKP panisi vihdoinkin pisteen Saksan ylivallalle.2 Hän tarkoitti, että muita maita kurissa pitäneet todisteet inflatorisesta kehityksestä
saataisiin lopullisesti piiloon. Hän jatkoi, että Euroopan keskuspankkia
tulisi käyttää makrotaloudellisen kasvupolitiikan välikappaleena, toisin
sanoen inflatoimiseen. Mitterrandin neuvonantaja Jacques Attali totesi
samassa hengessä, että Maastrichtin sopimus on vain monimutkainen
järjestely, jonka tarkoituksena on päästä eroon D-markasta. Samaan pyrkivät myös muun muassa italialaiset.3

Arvovalta
Koska EKP:tä luotaessa käytettiin mallina Saksan keskuspankkia,
osa jälkimmäisen arvovallasta periytyi korkean inflaation maille. EKP:n
perustamista voidaan verrata autonvalmistajien Fiatin ja Daimler-Benzin
kuvitteelliseen fuusioon, jossa saksalaiset ottaisivat hoitaakseen johtotehtävät ja laadunvalvonnan. Vaikka hallinnossa olisikin saksalaisenemmistö,
tehtaat sijaitsisivat Italiassa. Fuusion purkamisen kustannukset olisivat
kuitenkin suunnattomat. Vaikka se epäilemättä hyödyttäisi Fiatia, se olisi vähemmän edullista Daimler-Benzille itselleen. Euron käyttöönoton
myötä Etelä-Euroopan maat saattoivat odottaa vakaampaa valuuttaa ja
matalampaa inflaatiota. Inflaatio-odotukset laskivat näissä maissa. Kun
ne ovat korkealla, ihmiset vähentävät käteisvaroja ja kuluttavat enemmän
olettaessaan, että hinnat nousevat tulevaisuudessa. Odotusten laskiessa
ihmiset lisäävät käteisvaroja, mikä johtaa matalampaan inflaatioon. Tämä
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on yksi syy siihen, miksi hintainflaatio eteläisissä maissa laski jo ennen
euron käyttöönottoa. Euroon liittyvät odotukset laskivat inflaatio-odotuksia, mikä puolestaan auttoi näitä maita täyttämään Maastrichtin sopimuksen inflaatiokriteerit.
Daimlerin ja Fiatin fuusion lailla euro merkitsi Saksalle sen oman
valuutan vakauden vesittymistä. Saksa pelkäsi, että euro olisi D-markkaa
epävakaampi, mikä lisäisi inflaatio-odotuksia. Saksan hallitus itse asiassa
käytti Saksan keskuspankin rahapoliittista arvovaltaa inflatoristen jäsenmaiden hyväksi saksalaisten itsensä kustannuksella.

Sosialisoitu seigniorage-tulo
Jotkin maat, erityisesti Ranska, tekivät tuottoa Saksan kustannuksella sosialisoidun seigniorage-tulon avulla.4 Seigniorage-tulo tarkoittaa
setelipainon käytöstä saatavia nettotuloja. Kun keskuspankki kasvattaa
rahaperustaa, se ostaa omaisuuseriä, joista suurin osa tuottaa sijoitustuottoja. Keskuspankki voi esimerkiksi ostaa valtion velkakirjan uudella painetulla rahalla. Omaisuuserien tuottama korkotulo on seigniorage-tuloa, joka tuloutetaan vuoden lopussa valtiolle. Euron käyttöönoton
seurauksena seigniorage-tulo sosialisoitiin EMUssa. Keskuspankkien
oli tuloutettava korkotuotot EKP:lle, joka puolestaan luovutti tuottonsa
vuoden lopussa. Olisi luonnollista kuvitella tämän olevan nollasummapeliä, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. EKP tulouttaa voittonsa kansallisille keskuspankeille – ei yksittäisten keskuspankkien omistamien omaisuuserien perusteella, vaan sen mukaan, kuinka suuri osuus yksittäisellä
keskuspankilla on EKP:n kokonaispääomasta. Tämä osuus puolestaan
vertautuu maan väkilukuun ja BKT:hen eikä kansallisen keskuspankin
taseessa oleviin pääomiin.
Esimerkiksi Saksan keskuspankki tuotti enemmän perusrahaa suhteessa väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen kuin Ranska lähinnä siitä
syystä, että D-markka oli kansainvälinen varantovaluutta ja sitä käytettiin kansainvälisissä transaktioissa. Bundesbankilla oli enemmän korkoa
tuottavia omaisuuseriä suhteessa oman maansa väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen kuin Ranskalla. Näin ollen se tuloutti EKP:lle suhteellisesti Ranskaa enemmän voittoja, jotka tämän jälkeen jaettiin uudelleen
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keskuspankkien kesken väkiluvun ja BKT:n perusteella. Tämä oli epäedullista Saksalle, Itävallalle, Espanjalle ja Hollannille mutta edullista
Ranskalle. Bundesbankin Saksan valtiolle tulouttamat voitot putosivatkin euron käyttöönoton jälkeen. Yhteisvaluutan käyttöönottoa edeltävänä kymmenvuotiskautena Bundesbank teki voittoa 68,5 miljardia euroa.
Euron käyttöönoton jälkeisenä kymmenenä vuotena lukema putosi 47,5
miljardiin.

Matalammat korot
Eur o l aski erityisesti velkakirjojen korkotasoa Etelä-Euroopan maissa. Ihmisten ja valtioiden tarvitsi maksaa veloilleen vähemmän korkoa.
Sijoittajat ostivat korkean tuoton velkakirjoja reunamaista, mikä nosti
näiden papereiden hintoja ja laski korkoja. Tällainen kauppa oli tuottoisaa, sillä oli odotettavissa, että liiroina, pesetoina, escudoina ja drakmoina
liikkeelle lasketut velat maksettaisiin lopulta takaisin euroina.
Matalampien korkojen ansiosta jotkin maat pystyivät vähentämään
velkojaan ja täyttämään Maastrichtin sopimuksen kriteerit. Esimerkiksi
Italian korot laskivat huomattavasti, mikä tuotti valtiolle säästöjä korkomenoissa. Vuonna 1996 Italia maksoi velkojensa korkoja noin 110 miljardia euroa ja vuonna 1999 enää noin 79 miljardia. 5
Eteläisten maiden korkojen lasku johtui pääasiassa kahdesta syystä.
Ensinnäkin korkoja laski inflaatio-odotusten aleneminen, sillä Saksan
keskuspankin arvovallan osittainen siirtyminen EKP:lle alensi korkomenoja. Toiseksi riskilisän osuus koroissa pieneni. Euron myötä yhteisvaluuttaa tarjottiin askeleeksi tiellä kohti Euroopan poliittista yhdentymistä. Euro pysyisi maksuvälineenä määrittelemättömän kauan. Euroalueen
hajottaminen ei ollut laillisesti mahdollista, ja sellainen tulkittaisiin valtavaksi poliittiseksi tappioksi. Oletettiin, että vahvemmat valtiot tarvittaessa pelastaisivat heikommat.6 Saatuaan veloilleen hiljaa hyväksytyt
takuut ja konkurssiriskin pienennyttyä monet maat maksoivat veloilleen
matalampaa korkoa.
Kun Saksan ja muiden maiden edellytettiin takaavan Välimeren
maiden velat, niiden matalammat korot eivät heijastaneet todellista tappioriskiä. Saksa puolestaan joutui maksamaan korkeampaa korkoa kuin
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muuten olisi ollut asian laita, sillä siihen hinnoiteltiin sisään lisärasitusten
kustannukset. Normaalisti markkinat rankaisevat höllästä budjettikurista
ankarasti korkeammilla koroilla ja valuutan kurssin arvonalennuksella.
Euroopan talous- ja rahaliitto aiheutti tällaisten rangaistusten viivästymisen.
Odotus rahaliittoon liittymisestä sai aikaan, että korkotasot lähentyivät
Saksan tasoa, kuten kaaviosta 1 ilmenee. Vuodesta 1995 eteenpäin kävi
yhä selvemmäksi, että Välimeren maat liittyisivät rahaliittoon vuonna
1999 (lukuun ottamatta Kreikkaa, joka liittyi siihen vuonna 2001).
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Kaavio 1: Kolmen kuukauden korkotaso Saksassa, Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa,
Italiassa ja Portugalissa (1987–1998).

Korot laskivat vaikka todellinen säästöaste ei ollut kasvanut, sillä inflaatiolisä pieneni. Matalammat korot nostivat pääomahyödykkeiden hintoja. Tästä seurasi asuntomarkkinakupla monissa Välimeren maissa. Luotto
oli halpaa, ja sitä käytettiin asuntojen rakentamiseen. Asuntokuplaa ruokki ekspansiivinen rahapolitiikka, kunnes vuonna 2008 maailmanlaajuinen
kriisi johti ylisuurten asuntomarkkinoiden romahdukseen.

Enemmän tuontia ja korkeampi elintaso
Korkean infl aation maat perivät Saksalta vahvemman valuutan
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ja pystyivät siten nauttimaan suuremmasta tuonnin määrästä ja korkeammasta elintasosta. Euro pysyi alkuvuosinaan kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla suhteellisen vahvana, vaikka Etelä-Euroopan maat eivät
laskeneetkaan menojaan merkittävästi. Euron säilyminen vahvana johtui
Bundesbankin arvovallasta ja EKP:n institutionaalisesta rakenteesta sekä
Saksan (ja muiden pohjoisten maiden) vahvasta viennistä, joka lisäsi euron kysyntää.
Saksalla on perinteisesti ollut kauppataseen ylijäämä, eli se vie enemmän kuin tuo korkean tehokkuutensa ja kilpailukykynsä ansiosta. Saksalaiset säästivät ja investoivat lisäten näin tuottavuuttaan. Samaan aikaan
palkat nousivat maltillisesti. Tuloksena syntynyt ylijäämä aiheutti sen,
että saksalaiset alkoivat matkustella ja sijoittaa ulkomaille. Saksalaiset
ostivat ulkomailta omaisuuseriä, jotka voitaisiin hätätapauksessa myydä.
Tämä aiheutti nousupaineita valuuttakurssille.
D-markka pyrki vuosien mittaan vahvistumaan Saksan tuottavuuden
kasvun mukana. D-markasta tuli Saksan talousihmeen symboli. Valuutan
vahvistuminen kansainvälisillä rahamarkkinoilla teki tuontihyödykkeistä
edullisempia. Saksan korkealaatuisten tuotantoprosessien vaatimat raakaaineet ja muut hyödykkeet voitiin tuoda maahan edullisimmilla hinnoilla.
Myös lomat ja investoinnit ulkomaille halpenivat. Elintaso nousi. Tämä
tuottavuutta kasvattava ja vientiä sekä D-markkaa vahvistava mekanismi
toimii EMUssa edelleen.
EMUn eteläisillä alueilla tilanne on päinvastainen. Tuottavuus on
siellä suhteellisesti tehottomampaa. Euroon siirtymisen jälkeen kulutus
lisääntyi Etelä-Euroopassa, ja sitä vauhditti keinotekoisen alhainen korkotaso. Säästö- ja investointiaste eivät kuitenkaan ole kasvaneet samassa
mitassa kuin Saksassa, ja tuottavuus on kohonnut hitaammin. Lisäksi uusi
raha on siirtynyt pääasiassa reunamaihin, missä se on nostanut yleistä
palkkatasoa. Palkkatason nousu on ollut nopeampaa kuin Saksassa, mikä
on johtanut kilpailukyvyn heikkenemiseen, kauppataseen alijäämään ja
valuutan arvon heikkenemispaineisiin. Lisäksi eteläiset maat lahjottiin
suorilla tulonsiirroilla allekirjoittamaan Maastrichtin sopimus: ”Euroopan komission puheenjohtaja Jacques Delors käytännössä lahjoi Kreikan,
Espanjan, Portugalin ja Irlannin valtionvarainministerit lupaamalla mittavia lisäyksiä EU:n rakenneuudistusrahastoon vastineeksi sopimuksen
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allekirjoittamisesta.”7 ( Judt, Postwar, sivu 715.)
Kuten kaavioista 2 ja 3 näkyy, kilpailukyky Välimeren maissa ja Irlannissa laski merkittävästi euron käyttöönoton jälkeen. Samaan aikaan Saksan ja jopa Itävallan kilpailukyky kasvoi. Saksan kilpailukyky mitattuna
EKP:n nimellisillä yksikkötyökustannuksilla kasvoi 13,7 prosenttia euron
käyttöönotosta vuoteen 2010. Samaan aikaan Kreikka, Irlanti, Espanja ja
Italia menettivät kilpailukyvystään 11,3; 9,1; 11,2 ja 9,4 prosenttia.8 EKP:n
tarjoamien lukujen perusteella Saksan kilpailukykyindikaattori 88,8 vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä on huomattavasti parempi kuin
Irlannin 118.7, Kreikan 108.8 ja Espanjan sekä Italian 111.6.
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Eteläeurooppalaiset maat kohoavine palkkakustannuksineen, vahvoine
ammattiyhdistysliikkeineen ja joustamattomine työmarkkinoineen menettivät ennen yhteisvaluutan käyttöönottoa kilpailukykyään suhteessa
Saksaan. Kuitenkin ennen euroaikaa inflaatiot ja devalvaatiot kuroivat
kilpailukykyeroa umpeen madaltamalla reaalipalkkoja. Samalla tuontihyödykkeet kallistuivat.
Kun D-markka korvattiin eurolla, Saksan kauppataseen ylijäämä
osittain kompensoitui eteläisten maiden alijäämillä. Kauppataseen yli- ja
alijämät euroalueella näkyvät kaaviossa 4.
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Kaavio 4: Kauppatase v. 2009 (miljoonaa euroa).

Kaaviosta 5 näemme Saksan ylijäämän kasvaneen viime vuosina Saksan
kilpailukyvyn ja muiden maiden alijäämän kasvun ansiosta. Itse asiassa
Saksan ylijäämä enemmänkin kuin vain kompensoi Espanjan, Portugalin, Italian ja Kreikan perinteiset alijäämät.
Pitkäaikaiset alijäämät kiskovat valuutan arvoa alas. Kauppataseen
alijäämä merkitsee, että maksutaseen muissa osioissa on oltava ylijäämiä.
Kyseessä voi olla varainsiirtoja alijäämäiseen maahan, tai sitten maan
ulkomaanvelkojen nettopositio voi olla kasvanut. Ilman riittäviä määriä
varainsiirtoja kauppataseen alijäämä tarkoittaa julkisen ja yksityisen velan
kasvua.
Tässä mielessä ei ole yhdentekevää, velkaannutaanko omille kansalaisille vai ulkomaalaisille. Japanin valtionvelat ovat suurelta osin Japanin
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Kaavio 5: Kauppatase 1994–2009 (miljoonaa euroa)

kansalaisten ja pankkien omistuksessa. Kreikan (tai Espanjan) valtionvelat ovat sen alijäämistä johtuen suurelta osin ulkomaisilla pankeilla.
Kreikkalaiset eivät säästäneet tarpeeksi kyetäkseen ostamaan oman valtionsa velkakirjoja, vaan toivat mieluummin maahan enemmän hyödykkeitä kuin veivät niitä ulkomaille. Ulkomaiset pankit rahoittivat tämän
kulutuksen ostamalla Kreikan velkakirjoja.
Japanin valtio voi pakottaa maan pankit ostamaan valtion velkakirjoja
tai estämään niiden myynnin, koska pankit ovat Japanin lainsäädännön
alaisia. Kreikan valtio ei voi pakottaa ulkomaisia pankkeja pitäytymään
Kreikan valtion velkakirjoissa. Kreikka ei voi myöskään pakottaa ulkomaisia pankkeja jatkamaan valtion velkakirjojen ostamista voidakseen
rahoittaa alijäämänsä. Jos ulkomaiset pankit lakkaavat ostamasta Kreikan
velkakirjoja tai alkavat myydä niitä, maa voi joutua konkurssiin. Kauppataseen alijäämät ja siitä johtuvat ulkomaanvelat tekevät valuutasta haavoittuvan, kun taas ylijäämät vahvistavat sitä.
Euron kehitystä ei voi mitenkään verrata siihen, miten D-markka
olisi saattanut tulevaisuudessa kehittyä. Tuonti ja hyvinvointi eivät euron käyttöönoton jälkeen kasvaneet Saksassa samaa tahtia kuin ne olisivat kasvaneet, jos D-markka olisi säilynyt. Itse asiassa vähittäiskaupan
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r eaalikasvu jäi Saksassa jälkeen muista teollisuusmaista, kuten kaaviosta
6 ilmenee.
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Kaavio 6: Vähittäiskauppa Saksassa, USA:ssa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa
(1996=100)

Välimeren maissa vähittäiskauppa kasvoi ja kääntyi laskuun vasta vuoden
2008 finanssikriisin myötä. Espanjan vähittäiskauppa kasvoi vuodesta
2000 vuoteen 2007 yli kaksikymmentä prosenttia (kaavio 7).
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Tuonti pysyi Etelä-Euroopalle edullisempana kuin se todennäköisesti
olisi ollut ilman rahaliittoa. Vaikka inflatoivat maat menettivät kilpailukykyään suhteessa Saksaan, niiden tuontitavarat kallistuivat vähemmän
kuin jos ne olisivat pysyneet omissa valuutoissaan. Tämä yhdistettynä
keinotekoisen alhaisiin korkoihin johti lainarahoitteisiin kulutusjuhliin
erityisesti eteläisissä maissa.

Tekosyy menojen leikkauksille
E telä-Eur o opan päättäjät käyttivät Maastrichtin sopimusta (sosialistiselle äänestäjäkunnalle puhuessaan) tekosyynä sääntelyn purkamiselle
ja valtion menojen leikkauksille, joita konkurssin välttämiseksi tarvittiin.
Eteläisten maiden tuli lähentymiskriteerit täyttääkseen vähentää budjettivajettaan, leikata valtion menoja ja myydä valtion omistamia yhtiöitä.
Monille maille euro oli itse asiassa ainoa mahdollisuus lykätä konkurssia
tai hyperinflaatiota. Julkiset velat ahdistivat Euroopan hyvinvointivaltiot
selkä seinää vasten ennen euron käyttöönottoa. Vuonna 1991 Belgian, Irlannin ja Italian velat olivat 132 %, 113 % ja 103 % BKT:sta.9 Jopa Hollannilla oli velkaa 83 % BKT:sta, eikä Kreikka tullut kaukana perässä. Loppujen lopuksi yhteisvaluutan käyttöönotossa oli kyse vallasta ja rahasta
eikä suinkaan ylevästä yhteiseurooppalaisesta ajattelusta.

Tuottoisaa rahataloudellista uudelleenjakoa
E ur on käy t töönotosta ei kulunut kauaakaan, kun jäsenmaiden
talouksien välille alkoi kehittyä epätasapainoa. Kulutusjuhlien myötä
vaihtotaseen alijäämä eteläisissä maissa kasvoi samalla kun Saksan vientiteollisuus kukoisti. D-markan vahvistuminen olisi tuottanut ongelmia
saksalaisille vientiyrityksille ja vähentänyt vaihtotaseen ylijäämää. Eurojärjestelmässä tämä ei enää ollut mahdollista. Luottovetoisesta nousukaudesta nauttivista eteläisistä maista virtasi Saksaan tuoreita euroja
aiheuttaen siellä hintojen nousua. EKP:n rahoittama kulutusjuhlien jatkuminen sai aikaan tulojen uudelleenjakautumista. Uusi raha siirtyi eteläisiin maihin, joissa sillä ostettiin saksalaisia tuotteita.
Kaaviosta 8 ilmenee M3-rahamäärän (lukuun ottamatta kierrossa
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olevaa valuuttaa) kasvu Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa ja
Saksassa. On nähtävissä, että rahan määrä todellakin kasvoi Välimeren
maissa paljon nopeammin. Erityisesti Espanjassa ja Kreikassa kasvuvauhti oli vuosien 2000 ja 2008 välisenä nousukautena nopeampaa kuin
Saksassa (paksu viiva). Esimerkiksi Saksan raha-aggregaatin laskiessa
vuonna 2002 Espanjassa ja Italiassa kasvulukemat olivat kaksinumeroisia.
Vuonna 2004 Saksan raha-aggregaattien kasvu pyöri kahden prosentin
paikkeilla. Rahan määrän kasvu oli Välimeren maissa samaan aikaan
vähintään kaksinkertainen. Kun Espanjan asuntokupla karkasi käsistä
vuonna 2007, M3 kasvoi kaksikymmentä prosenttia, kun samaan aikaan
Saksan aggregaatin kasvu vaihteli viiden ja kahdeksan prosentin välillä.
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Kaavio 8: M3:n kasvu prosentteina (kierrossa oleva valuutta pois lukien) Espanjassa,
Saksassa, Italiassa, Kreikassa ja Portugalissa (1999–2010)

Rahan tuotannon erilaisista kasvuvauhdeista aiheutuva uudelleenjako toi
mukanaan rappeutumisilmiöitä. Tämä kehitys muistuttaa ”kullan kirousta”, jonka Espanja koki Uuden maailman löytämisen jälkeen, kun uutta
rahaa eli kultaa virtasi maahan. Espanja osti tuohon aikaan hyödykkeitä
ja palveluja (enimmäkseen sotilaallisia) muualta Euroopasta. Tämän seurauksena eurooppalainen vientiteollisuus sai nauttia kohonneista voitoista samalla kun Espanjan oma teollisuus muuttui yhä tehottomammaksi.
Euroalueella kävi samoin. Rahaa pumpattiin eteläisiin valtioihin yhä
70

M i k s i k o r k e a n i n f l a at i o n m a at h a l u s i vat e u r o n

nopeammalla vauhdilla. Tehtyään siellä asuntojen rakentamisen mahdolliseksi raha levisi muualle euroalueelle Espanjan tuodessa hyödykkeitä
Saksasta ja muista pohjoisista maista. Vaihtotaseen vaje Välimeren alueella kasvoi.
Jos rahan pumppaaminen olisi ollut kertaluontoinen tapahtuma, tilanne olisi nopeasti vakautunut. Hinnat olisivat nousseet Saksassa suhteessa eteläisiin maihin, kun euroilla ostettiin saksalaisia hyödykkeitä.
Eteläisten maiden matalammat hinnat ja palkat olisivat tehneet näistä
maista tehokkaampia ja siten pienentäneet vaihtotaseen alijäämää.
Sopeutumisprosessin ei kuitenkaan sallittu tapahtua. Uutta rahaa virtasi Välimeren maihin kiihtyvällä vauhdilla, ja se ajautui eteläisten kuluttajien ja valtioiden käsiin, mikä puolestaan esti hintojen alenemisen
(hinnat olivat jo ennestään suhteellisesti korkeammat kuin Saksassa).
Tuotteiden virta Saksasta eteläisiin maihin jatkui. Vaihtotaseen alijäämää
pidettiin yllä, ja eteläisten maiden pysyessä suhteellisen tuottamattomina ne tottuivat sellaiseen kulutustasoon, joka olisi ollut mahdoton ilman
rahanluontia niiden eduksi. Etelästä vietiin Saksaan inflaatiota ja Saksasta etelään rahataloudellista vakautta. Etelän hintataso nousi hitaammin
kuin se olisi noussut ilman tätä vakautta. Saksassa hintataso nousi nopeammin kuin se olisi noussut ilman etelään suuntautuvaa vientiä.
Etelän pankit ja valtiot tuottivat eräänlaisen rahataloudellisen imperialismin ilmentymänä rahaa, joka saksalaisten oli pakko ottaa vastaan.10
Otetaan esimerkki: Kreikan keskuspankki painaa rahaa, jolla maksetaan
kreikkalaisen poliitikon palkka. Kreikkalainen poliitikko ostaa Mersun. (Tai esimerkiksi panssarivaunun. Yhdentoista miljoonan asukkaan
Kreikka on Euroopan suurin perinteisten aseiden maahantuoja. Kreikan
puolustusmenot ovat BKT:hen suhteutettuna suurimmat EU-maissa.)
Kultakannassa kulta poistuisi Kreikasta ja päätyisi Saksaan maksuna
tuontituotteista. Kelluvien fiat-paperivaluuttojen rahataloudessa poliitikko voisi puolestaan vaihtaa vastapainetut drakmamääräiset setelit Dmarkkoihin, jolloin D-markan arvo nousisi ja saksalaisen autoteollisuuden työntekijän seuraava lomamatka Kreikkaan olisi edullisempi. Euron
tapauksessa paperirahaa virtaa Saksaan, jossa se hyväksytään laillisena
maksuvälineenä, mikä nostaa hintoja.
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Viitteet
Connolly toteaa 1995 teoksessaan The Rotten Heart of Europe sivulla 5: ”Ranskalaiselle eliitille raha ei ole suinkaan talouselämän voiteluaine vaan mitä tärkein vallan
välikappale. Tästä syystä Bundesbankin kaappaus on heille mahtava saalis Euroopan
rahasodassa.”
1

2

Sitaatti Baaderin teoksessa, s. 207.

3

Ibid., s. 208. Ks. myös Connolly, The Rotten Heart of Europe, s. 386.

Ks. Hans-Verner Sinn ja Holger Feist, ”Eurowinners and Eurolosers: The distribution of Seignorage Wealth in the EU”, European Journal of Political Economy 13 (1997,
s. 665–689). Seigniorage-tulon sosialisointi eurojärjestelmässä on säädetty Maastrichtin sopimuksen Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja Euroopan keskuspankkeja koskevan perussäännön 18 protokollan 32 artiklassa.
4

Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Karl A. Schachtschneider ja Joachim Starbatty,
Die Euro-Illusion. Warum Europa scheitern muß (Rowohlt, Hampuri 2001, s. 94).

5

6
Kreikan kaltaiset maat voisivat teoriassa jättää velkansa maksamatta ilman, että ne
eroaisivat EMUsta. Tätä pidettäisiin kuitenkin poliittisena katastrofina, ja se luultavasti merkitsisi loppua kaikelle kehitykselle kohti Euroopan keskusvaltiota.

Ks. Judt, Postwar, s. 715. Teoksessaan The Rotten Heart of Europe, s. 198, Connolly kirjoittaa: ”9. marraskuuta 1991 Irlannin, Espanjan, Portugalin ja Kreikan ulkoministerit poistuivat kokouksesta, jossa Jacques Delors oli luvannut satumaisia summia
(Irlannille 6 mrd. ecua) muiden maiden rahaa, jos he vakuuttaisivat tukevansa hänen
kunnianhimoisia federalistisia ja korporativistisia pyrkimyksiään Maastrichtin päätösneuvotteluissa.”

7

Portugalista ei ole käytettävissä minkäänlaisia tilastoja. Tulee muistaa, että nämä luvut ovat perin viitteellisiä, koska ne saattavat sisältää melkoisia virheitä. Tiedot ovat
hyvin korkeita kokonaissuureita. Joka tapauksessa niistä voi kenties päätellä tiettyjen
kehityskulkujen olemassaolon.

8

Baader, Die Euro-Katastrophe, s. 204. Ilman Saksan oletettuja takuita Belgian velkatilanne olisi ollut kestämätön. Ks. Connolly, The Rotten Heart of Europe, s. 344.

9

Rahataloudellisesta nationalismista ks. Hans-Hermann Hoppe, ”Banking, Nation
States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Economic Order”, Review of Austrian Economics 4 (1, 1990, s. 55–87).

10
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Viides luku

Miksi Saksa luopui D-markasta
Jos eur o oli niin monella tapaa haitallinen Saksalle, miten on mahdollista, että maa suostui ottamaan euron käyttöön? On tosiasia, että
suurin osa saksalaisista halusi säilyttää D-markan (joidenkin kyselytutkimusten mukaan jopa seitsemänkymmentä prosenttia kansalaisista kannatti tätä). Miksi päättäjät eivät kuunnelleet enemmistön mielipidettä?
Todennäköisimmin Saksa halusi uhrata D-markan raivatakseen tietä jälleenyhdistymiselle vuonna 1990. Yhdistymisneuvottelut aloitettiin
Berliinin muurin murruttua. Neuvotteluosapuolina olivat molemmat
Saksat sekä toisen maailmansodan voittajat Britannia, USA, Ranska ja
Neuvostoliitto.
Saksa oli edelleen alisteisessa asemassa. Saksan kanssa ei ollut allekirjoitettu toisen maailmansodan jälkeen minkäänlaista rauhansopimusta.
Elokuussa 1945 solmittu Potsdamin sopimus saneli, että rauhansopimus
allekirjoitettaisiin, kunhan maahan saataisiin aikaan kelvollinen hallinto.
Rauhansopimusta ei kuitenkaan koskaan allekirjoitettu. Saksa ei nauttinut täyttä suvereeniutta, koska liittoutuneilla oli erityisoikeus valvoa
maata aina vuoteen1991 asti, jolloin solmittiin niin sanottu Kaksi plus
neljä -sopimus.1
Vuonna 1990 Itä-Saksassa oli edelleen Neuvostoliiton joukkoja, Länsi-Saksassa taas USA:n, Ranskan ja Britannian joukkoja. Kaikki neljä
miehittäjämaata olivat ydinasevaltioita ja sotilaallisesti ylivoimaisia Saksaan nähden. Ilman näiden neljän vallan hyväksyntää Saksojen yhdistyminen ei ollut mahdollista. Ranskan ja Britannian hallitukset pelkäsivät
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erityisesti, että yhdistyneestä Saksasta tulisi niin voimakas, että maa alkaisi vaatia itselleen sille luontaisesti kuuluvaa asemaa Euroopan valtarakenteessa, onhan se väkiluvultaan suurin ja taloudellisesti vahvin valtio ja
sijaitsee aivan Euroopan sydämessä.2
Jotta tämä voima pystyttäisiin pitämään aisoissa, Kaksi plus neljä sopimuksessa, joka koski Saksan suhteen tehtäviä lopullisia järjestelyjä,
määriteltiin, että maan oli luovuttava kaikista vaateista toisessa maailmansodassa menettämiinsä alueisiin. Lisäksi Saksan oli maksettava Neuvostoliitolle kaksikymmentäyksi miljardia D-markkaa siitä hyvästä, että
tämä vetäisi joukkonsa pois Itä-Saksasta. 3 Saksan tuli pienentää armeijansa kokoa ja irtisanoutua uudelleen sekä ydinaseista että biologisista ja
kemiallisista aseista.
Saksan armeijaa – se koostui lähinnä jalkaväkijoukoista, joiden tarkoituksena oli hidastaa Neuvostoliiton hyökkäystä Natoa vastaan – pelättiin paljon vähemmän kuin Saksan keskuspankkia. Bundesbank pakotti
muut maat toistuvasti hillitsemään setelin painatusta tai korjaamaan niiden valuuttakursseja. On mahdollista tai jopa todennäköistä, että Saksa
luopui D-markasta ja rahapoliittisesta itsenäisyydestä vastineeksi jälleenyhdistymisestä.4 Saksan entinen liittopresidentti Richard von Weizsäcker
väitti, ettei euro ole ”mitään muuta kuin jälleenyhdistymisen hinta”.5 Entinen ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher totesi euron käyttöönoton
yhteydessä, että tapahtuma merkitsi jälleenyhdistymisen alla annettujen
lupausten lunastamista.6 Saksalaispoliitikko Norbert Blüm totesi samassa hengessä, että Saksaa vaadittiin Euroopan jälleenrakentamisen takia
tekemään uhrauksia, toisin sanoen luopumaan D-markasta.7 Liittokansleri Helmut Kohlin ulkopoliittinen pääneuvonantaja Horst Teltschik8
siteerasi itseään kertoessaan ranskalaiselle journalistille (kolme viikkoa
Berliinin muurin murtumisen jälkeen vuonna 1989), että Saksan liittovaltio oli asemassa, jossa sen piti hyväksyä käytännössä kaikki Ranskan
Eurooppaa koskevat aloitteet.9 Kohl piti euroa sodan ja rauhan kysymyksenä. Jälleenyhdistymisen jälkeen Kohl halusi rakentaa poliittisesti
yhtenäisen Euroopan Ranskan ja Saksan ympärille. Hän halusi päästä
historiankirjoihin Saksojen yhdistymisen ja Euroopan poliittisen unionin arkkitehtina.10 Onnistuakseen tässä hän tarvitsi Ranskan presidentin
Mitterrandin tukea.
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Mitterrandin entinen tulkki Brigitte Sauzay kirjoitti muistelmissaan,
että tämä hyväksyisi Saksojen yhdistymisen ainoastaan ”mikäli Saksan
liittokansleri uhraisi D-markan euron puolesta”.11 Mitterrandin neuvonantaja Jacques Attali teki samankaltaisia huomautuksia TV-haastattelussa vuonna 1998:
Yhteisvaluutta saa kiittää olemassaolostaan Ranskan taipumattomuutta [Saksojen] yhdistymisen suhteen – – Yhteisvaluuttaa ei olisi
saatu aikaan ilman Francois Mitterrandin periksiantamattomuutta
Saksojen yhdistymisen yhteydessä.

Mitterrandin toinen pitkäaikainen neuvonantaja ja myöhemmin hänen
ulkoministerinsä Hubert Védrine tarjoaa lisävahvistuksen tapahtumien
kululle:
Presidentti ymmärsi tarttua tilaisuuteen vuoden 1989 lopulla saadakseen sitoumuksen [Saksan liittokansleri Helmut] Kohlilta. – – Kuusi kuukautta myöhemmin olisi ollut liian myöhäistä, sillä yksikään
Ranskan presidentti ei olisi enää ollut riittävän vahvassa asemassa
saadakseen Saksan liittokanslerilta sitoumusta yhteisvaluuttaan siirtymisen puolesta.12

Francois Mitterrand ja Margaret Thatcher kauhistuivat ajatusta
yhdistyneestä ”vahvasta” Saksasta. Saksan oli luovuttava terävimmästä
aseestaan. Naapurimaat olivat huolissaan siitä, että saksalaiset ryhtyisivät
jälleen aggressiivisiksi. Rahaliitto oli ratkaisu tähän uhkaan, kuten Mitterrand sanoi Thatcherille Saksojen yhdistymisen jälkeen: ”Ilman yhteisvaluuttaa olemme kaikki – te ja me – Saksan määräysvallassa. Kun saksalaiset nostavat korkoja, meidän on seurattava heitä, ja te teette samoin
vaikka ette olekaan mukana meidän valuuttajärjestelmässämme. Voimme
mennä mukaan vain, jos on olemassa eurooppalainen keskuspankki, jonka kautta voimme tehdä päätöksiä yhdessä.”13

Ranskan hallituksen rooli
Ranska oli toisen maailmansodan jälkeen sotilaallisesti ja poliittisesti vahvin valtio Euroopan mantereella rautaesiripusta länteen. Ranskan
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johtajat käyttivät tätä tosiseikkaa vipuvartena saavuttaakseen vaikutusvaltaa eurooppalaisissa instituutioissa ja heikentääkseen ikuista kilpailijaansa
Saksaa. Ranska onkin Saksaan verrattuna yliedustettuna EU:ssa suhteessa maiden väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen.14 Se on aina halunnut
päästä irti Saksan keskuspankin vaikutusvallasta.15 Yhteisvaluutta nähtiin
tilaisuutena vahvistaa Ranskan asemaa ja ohjailla Eurooppaa kohti sellaista imperiumia, jota hallitseva ranskalainen eliitti johtaisi. Ranskan
oma keskuspankki oli valtion suorassa hallinnassa vuoteen 1993 asti, ja sitä
käytettiin valtion menojen rahoittamiseen. Saksan keskuspankki toimi
hidasteena näille pyrkimyksille. Ranskan keskuspankki halusi nopeuttaa
kasvua luottoekspansion keinoin, mutta koska itsenäisempi Bundesbank
inflatoi hitaammin, Ranska joutui devalvoimaan useita kertoja.
Saksan keskuspankki jarrutti Ranskan inflaatiota. D-markka asetti
uudet standardit kultakannan jälkeisessä maailmassa. Sen valta perustui
useimpia muita Euroopan maita hillitympään inflaatiovauhtiin, mikä
johtui sen itsenäisyydestä ja vastahakoisuudesta noudattaa hallituksen
vaatimuksia inflatoida lisää. Kun Saksan keskuspankki nosti korkoja,
Ranskan keskuspankin oli tehtävä samoin, jollei se halunnut frangin arvon alenevan.
Ranskan näkökulmasta Saksan rahapolitiikka ei ollut kyllin inflatorista, ja Ranskan poliitikot vastustivat Bundesbankin johtavaa asemaa.
Sotilaallisesta heikkoudestaan ja toisessa maailmansodassa kärsimästään
tappiosta huolimatta Saksa saattoi nöyryyttävästi sanella korkotasot ja
epäsuorasti rajoittaa Ranskan valtion menoja.16 Mitterrand huomautti
ministereilleen vuonna 1988: ”Saksa on suuri maa, jolta puuttuu joitakin
piirteitä suvereenisuudesta ja jonka diplomaattinen asema on rajoitettu.
Saksa kompensoi heikkouttaan taloudellisella vahvuudella. D-markka on
tietyssä mielessä sen ydinvoima.”17
Ranska katsoi lisäksi, että keskuspankin tulisi tukea hallituksen toimia. Esimerkiksi korkean työttömyyden vallitessa keskuspankin tulisi
leikata korkoja riippumatta inflaatiopaineista. Yhteisessä keskuspankissa, jossa olisivat mukana Välimeren maat, Saksa olisi vähemmistössä, ja
ranskalaiset poliitikot voisivat määrätä sen valuutan suunnan. Esimerkiksi Maltalla on EKP:ssä sama äänivalta kuin Saksalla, vaikka Saksan BKT
on 500 kertaa suurempi kuin Maltan. Yhteisvaluutta ja yhteinen keskus76
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pankki olivat Ranskan pitkäaikainen poliittinen tavoite, jonka puolesta se
oli valmis uhraamaan lyhyen aikavälin tavoitteitaan.18
Mitterrand, joka toimi Ranskan presidenttinä 1981–1995, vihasi nuoruudessaan Saksaa ja halveksi kapitalismia.19 Tämä ranskalainen patriootti
oli sosialistisen vision kiivas kannattaja ja puolusti linjauksissaan Ranskaa
sen itäisen naapurin taloudellista ylivaltaa vastaan. Saksan ylivoimaisuus
perustui maan valuuttaan. Mitterrand pyrki käyttämään Saksan rahataloudellista valtaa Ranskan valtion eduksi.20 Ranska antoi Saksalle turvatakuita vastineeksi siitä, että se voisi osallistua Saksan monetaariseen
vallankäyttöön. Puhuessaan 1980-luvun lopulla Ranskan ydinohjuksista,
jotka kantaisivat Saksaan asti, Mitterrandin ulkopoliittinen neuvonantaja
Jacques Attali yllätti Saksan neuvottelijat viitatessaan Saksan ydinaseeseen: D-markkaan.21 Ranska yritti käyttää sotilaallista mahtiaan saadakseen itselleen rahapoliittisia myönnytyksiä.22
D-markan vastustajat pystyivät Saksojen yhdistymisellä painostamaan Saksaa luopumaan D-markasta. Aluksi Mitterrand halusi estää
Saksojen yhdistymisen kokonaan: ”Minun ei tarvitse tehdä mitään sen
eteen; neuvostoliittolaiset estävät sen puolestani. He eivät tule koskaan
sallimaan sitä, että heitä vastassa on voimistunut Saksa.”23 Kun Neuvostoliitto ei vastustanutkaan yhdistymistä, Mitterrand tarttui tilaisuuteensa
ja ilmoitti pitävänsä Kohlia liittolaisenaan eurohankkeessa.24 Hän pelkäsi,
että Kohlin eron jälkeen Saksan hallitus saattaisi jälleen uhata Euroopan
rauhaa. Molemmat poliitikot pitivät yhteisvaluuttaa keinona palauttaa
Euroopan poliittinen tasapaino jälleenyhdistymisen jälkeen. Yleisesti ottaen eurooppalaiset poliitikot uskoivat rahaliiton hillitsevän yhdistyneen
Saksan voimistumista. Giscard d’Estaing väitti rahaliiton epäonnistumisen johtavan Saksan hegemoniaan Euroopassa.25
Jännitteet kasvoivat, kun Kohl ei tunnustanut yhdistyneen Saksan ja
Puolan välistä rajaa, joka oli siirtynyt merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen. Mitterrand vaati yhteisvaluuttaa, koska pelkäsi, että maailma muutoin palaisi vuonna 1913 vallinneeseen tilaan.26 Vastauksena tähän valtaisaan uhkaan ja taivaanrannassa häämöttävään vaaraan joutua
eristyksiin Ranskan, Britannian ja Neuvostoliiton väliin, Kohl suostui
siihen, että yhteisvaluuttaa koskeva konferenssi pidettäisiin vuoden 1990
jälkipuoliskolla. Hän jopa ilmoitti yhteisvaluutan olevan sodan ja rauhan
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asia. Kohlin suostuminen yhteisvaluutan suunnitteluun ainakin rauhoitti
Ranskan pelkoja yhdistyneestä Saksasta.

Saksan hallitsevan luokan saamat edut
D-markan uhraaminen oli varsin mieluisa asia Saksan hallitsevalle
luokalle. Kuten Hans-Hermann Hoppe on osoittanut, yhteiskunnissa
vaikuttaa hallitseva luokka, joka käyttää valtiota hyväkseen muun yhteiskunnan kustannuksella.27 Valtiolla on pakkokeinojen monopoli, ja sillä on
viime käden päätösvalta kaikissa tietyllä alueella tapahtuvissa konflikteissa. Sillä on valta verottaa ja suorittaa kaikkia sääntelytoimia.
Hallitseva luokka on hyväksikäyttävä, loismainen ja tuottamaton sekä
vahvasti luokkatietoinen. Se tarvitsee ideologian perustellakseen toimintansa ja estääkseen hyväksikäytettäviä kapinoimasta. Hyväksikäytetty
luokka, joka edustaa enemmistöä, tuottaa vaurautta ja on sopeutettu kuuliaiseksi hallitsevaa luokkaa kohtaan, eikä sillä ole erityistä luokkatietoisuutta.
Hallitseva luokka ja verkostoituneet eturyhmät ovat olemassa jokaisessa valtiossa. Saksan ja Ranskan hallitsevilla luokilla voikin olla
enemmän yhteistä keskenään kuin Saksan hallitsevalla luokalla on oman
maansa hyväksikäytetyn luokan kanssa. Itse asiassa Saksan hallitsevilla
ja hyväksikäytetyillä on vastakkaiset intressit. Toisaalta on paljon asioita,
joissa Ranskan ja Saksan hallitsevat luokat eivät kilpaile keskenään, ja ne
voivat jopa hyötyä keskinäisestä yhteistyöstä. Ne tahtovat lisätä valtaansa
kansalaisiinsa nähden. Ne tarvitsevat vallitsevan ideologian, joka suosii
valtiota ja sen vallan kasvattamista.
Edelliset havainnot huomioonottaen on helppo ymmärtää, miksi Saksan hallitseva luokka, toisin sanoen poliitikot, pankit ja niihin kytköksissä
oleva teollisuus, erityisesti vientiteollisuus, kannatti euron käyttöönottoa.
Se hyötyisi monella tapaa yhteisvaluutasta.
1. Saksan hallitseva luokka ei liiemmin kaivannut konservatiivista
keskuspankkiaan. Bundesbank toimi usein vastoin poliitikkojen
toiveita. Se nosti korkoja ennen vuoden 1969 vaaleja, mikä kasvatti
sen mainetta maailmalla inflaatiota vastustavana keskuspankkina.
78

M i k s i S a k s a l u o p u i D - m a r k a s ta

Lisäksi se kieltäytyi seuraamasta USA:n inflaatiovauhtia ja lopetti
interventiot dollarin puolustamiseksi marraskuussa 1973. Tämä oli
viimeinen naula Bretton Woods -järjestelmän ja kelluvien valuuttakurssien arkkuun. Lisäksi se vastusti velvoitetta suorittaa interventioita EMS:ssä. Keskuspankin johtoryhmä vastusti toistuvasti Saksan
ja muiden maiden poliitikkojen vaatimuksia laskea korkotasoa. Jotkut sen jäsenistä jopa suhtautuivat epäilevästi euroon taloudellisen
integraation välineenä. Johtavat saksalaiset poliitikot joutuivat usein
selittelemään tyytymättömille naapureilleen keskuspankin periksi
antamatonta rahapoliittista linjaa.28
Euro antoi saksalaisille poliitikoille mahdollisuuden päästä eroon
Bundesbankin itsepäisistä pankkiireista ja sen ”tyranniasta”. Korkeampi inflaatio merkitsisi lisää valtaa hallitsevalle luokalle. Saksalaiset poliitikot voisivat piileskellä EKP:n takana ja paeta vastuuta
korkeista veloista ja menoista.
Euro oli askel eteenpäin tiellä maailmanvaluuttaan. Mikäli valuuttakilpailusta päästäisiin kokonaan eroon, poliitikoilla olisi rajaton valta.29 Kansainvälinen rahapoliittinen koordinaatio sujuisi
myös helpommin, jos sen suorittaisivat USA:n keskuspankki (Fed)
ja EKP sen sijaan, että asialla olisivat Fed ja useat eurooppalaiset
keskuspankit.
2. Hyötyjiä olivat myös tietyt saksalaiset eturyhmät. Euroopan integraation ”kehittäminen” tarkoitti myös työ- ja ympäristölainsäädännön sekä teknologisten standardien harmonisointia.30 Euron käyttöönotto pelasti eurooppalaisen vallan keskittämishankkeen.
Työlainsäädännön harmonisointi hyödytti Saksan järjestäytyneitä työntekijöitä. Saksalaisten työntekijöiden hyvä tuottavuus mahdollisti korkeat työelämän normit. Muiden maiden kuten Portugalin ja Kreikan työntekijöillä oli käytettävissään vähemmän pääomahyödykkeitä, mikä teki heistä vähemmän tuottavia. Kilpaillakseen
saksalaisen työntekijän kanssa portugalilaiset joutuivat tyytymään
heikompiin yleissopimuksiin, mikä laski heidän työpanoksensa hintaa. Työelämän normien aleneminen – jonka yleisesti pelättiin johtavan ”kilpajuoksuun pohjalle” – uhkasi saksalaisten työntekijöiden
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saavuttamia etuja. Korkeita normeja soveltaneet järjestäytyneet saksalaiset työntekijät eivät halunneet kilpailla normeja noudattamattomien portugalilaisten kanssa. Normien yhtenäistämisen luoma
kilpailuetu antaisi saksalaisille ammattiyhdistysliikkeille mahdollisuuksia laajentaa valtaansa ja etuoikeuksiaan.
Ympäristönormien harmonisointi hyödytti myös saksalaisia yrityksiä, sillä ne olivat jo valmiiksi kaikkein ympäristöystävällisimpiä.
Muiden maiden kilpailevat yritykset joutuivat omaksumaan nämä
tasokkaammat ja kalliimmaksi käyvät normit. Lisäksi vihreä liike oli
tyytyväinen siitä, että Saksan ympäristönormeja sovellettiin muualla
Euroopan unionissa. Saksalaiset yritykset olivat johtavassa asemassa
ympäristöteknologiassa ja hyötyivät sääntelystä. Saksalaisten teknologisten standardien soveltaminen EU:ssa tarjosi saksalaiselle vientiteollisuudelle kilpailuedun.
3. Saksan vientiteollisuus hyötyi inflatorisesta eurosta kahdella tavalla.
Muut euromaat eivät voineet enää devalvoida valuuttaansa saavuttaakseen kilpailuetua. Itse asiassa valuuttakriisit ja äkilliset devalvaatiot olivat haitanneet saksalaista vientiteollisuutta. Valuuttakriisi
oli myös vaaraksi koko yhteismarkkina-alueelle. Yhden valuutan
vallitessa devalvaatio ei enää ollut mahdollinen. Italian pääministeri
Romano Prodi käytti tätä argumenttina vakuuttaakseen saksalaiset
poliitikot Italian rahaliittoon liittymisen eduista: tukekaa jäsenyyttämme, niin ostamme vientituotteita.31
Tämän lisäksi eteläisten maiden budjetti- ja kauppavajeet tekivät
eurosta heikomman kuin D-markka olisi ollut. Saksan lisääntynyt
vienti kompensoitui heikomman kilpailukyvyn maiden kauppavajeilla. Näin ollen Saksan vientiteollisuudella oli etulyöntiasema
muihin euromaihin nähden. Kasvava tuottavuus ei enää merkitsisi
valuutan kurssinousua, ei ainakaan D-markkaan verrattuna.
4. Saksan poliittinen luokka halusi välttää poliittisen ja taloudellisen romahduksen.32 Monet Euroopan maat olivat 1990-luvulla konkurssin
partaalla. Koska hallitseva luokka ei ollut halukas menettämään valtaansa, se oli selviytymisensä vastineeksi valmis osittain luopumaan
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vaikutusvallastaan setelipainoon nähden. Koska vähemmän velkaantuneet maat kuten Saksa takasivat velkojien luottamuksen, Euroopan kokonaisvelan määrä pystyttiin pitämään ennallaan tai jopa
kasvattamaan. Tämä varmastikin selittää korkeasti velkaantuneiden,
konkurssin partaalla tasapainottelevien maiden kiinnostuksen Euroopan yhdentymistä kohtaan.
Hallitseva luokka voi kasvattaa valtaansa korottamalla veroja,
hyödyntämällä inflaatiota tai lisäämällä velkaa. Kansa ei kuitenkaan
suosi verojen korottamista, ja inflaatio muuttuu haitalliseksi siinä
vaiheessa, kun kansalaiset ryhtyvät turvaamaan omaisuuttaan ja rahajärjestelmä uhkaa romahtaa. Velkaantuminen on vaihtoehtoinen
keino rahoittaa menojen kasvu, eikä se ole yhtä epäsuosittua kuin
verottaminen. Siksi saattaa syntyä jopa ”valtion joukkovelkakirjaharha”. Kansalaiset saattavat kokea itsensä rikkaammiksi, jos valtion
menot rahoitetaan verottamisen sijaan velkakirjoilla. Tästä huolimatta menot on rahoitettava jossakin vaiheessa joko inflaatiolla tai
veroilla ennen kuin luotottajat sulkevat ylivelkaantuneen valtion rahahanat.
Mutta miksi Saksa haluaisi ottaa takaajan roolin?
Euron käyttöönotto ja vaatimus muiden maiden velkojen takaamisesta toi mukanaan suoria ja epäsuoria tulonsiirtoja eurojärjestelmän sisällä.33 Eurooppalaisten maiden konkurssi, joka toisi mukanaan ikäviä seuraamuksia Saksan hallitsevalle luokalle, voitaisiin
välttää ainakin toistaiseksi. Yhden tai useamman maan romahtaminen saattaisi johtaa taantumaan. Kansainvälisestä työnjaosta johtuen
taantuma saattaisi iskeä rajusti vientiteollisuuteen ja suuryrityksiin
jopa Saksassa. Verotulot putoaisivat ja kansan tuki heikkenisi.
Lisäksi yhden maan konkurssi todennäköisesti heijastuisi negatiivisesti kotimaan pankkijärjestelmään ja saattaisi aiheuttaa dominoefektin pankeissa kaikkialla Euroopassa, myös Saksassa. Kansainvälisen finanssijärjestelmän tiiviistä kytkennöistä voisi seurata
Saksan pankkien romahdus, ja ne ovat saksalaisen hallitsevan luokan läheisiä liittolaisia ja yhteisen valuutan vahvoja tukijoita. Konkurssi hyperinflaation muodossa vaikuttaisi negatiivisesti yhtä lailla kansainväliseen kauppaan kuin rahajärjestelmäänkin. Valtioiden
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konkurssit voivat viedä hallituksia mukanaan.
Lyhyesti sanottuna euron käyttöönotossa ei suinkaan ollut kyse eurooppalaisesta vapauden ja rauhan aatteesta. Euro päinvastoin ei ollut vapauden ja rauhan kannalta välttämätön. Itse asiassa euro sai aikaan konflikteja. Sen käyttöönotossa oli kyse vallasta ja rahasta. Euro sai aikaan sen,
että tärkeimmän vallankäytön väline, rahayksikkö, siirtyi teknokraattien
hallintaan.
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EKP:n rahamonopoli
Tarkastel l aanpa hetken verran sitä suunnatonta valtaa, jolla EKP
hallitsee Euroopan talous- ja rahaliiton alueella asuvia. Mikään instituutio ei pysty saavuttamaan vapaassa yhteiskunnassa samanlaista valtaa.
Vallan äärimmäinen keskittyminen Neuvostoliitossa on jo mennyttä aikaa, mutta EKP pystyy edelleen täydellisesti sanelemaan, millä tavoin
rahaa käytetään. Sillä on valta luoda rahaa ja siten muokata yhteiskunnan
kohtaloa.
Kuvittele, että sinulla olisi valtaa yhtä paljon kuin EKP:llä. Olisit ainoa ihminen, joka voi tehdä rahaa. Sanotaan vaikka, että pystyt tulostamaan sitä kotitietokoneellasi tai vieläkin yksinkertaisemmin kirjaudut
sisään nettipankkiisi ja kirjaat tilillesi haluamasi summan. Kaikkien on
hyväksyttävä tuottamasi raha maksuvälineeksi. Valtasi olisi verrattavissa
Tolkienin sormukseen. Käyttäisitkö saamaasi valtaa? Houkutusta olisi lähes mahdoton vastustaa. Voisit jopa pyrkiä käyttämään sitä johonkin hyvään tarkoitukseen. Kaikesta huolimatta sinulle, perheellesi ja ystävillesi
virtaisi jatkuvasti tuotteita ja palveluja vastineeksi tuottamastasi uudesta
rahasta. Tämä johtaisi hintatason nousuun. Jos haluaisit ostaa BMW:
n, joutuisit tuottamaan uutta rahaa. Sen jälkeen joutuisit tekemään paremman tarjouksen kuin joku varattomampi henkilö, joka olisi halunnut ostaa saman auton. Hintataso nousisi. Saisit BMW:n omaksesi, ja
tämä toinen henkilö ei saisi. Automyyjä voisi ostaa saamillaan lisärahoilla vaimolleen takin, mikä nostaisi takkien hintoja. Takin tuottajan tulot
nousisivat, ja hän ryhtyisi kuluttamaan. Uusi raha leviäsi vähitellen koko
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kansantalouteen, mikä nostaisi hintoja ja ohjaisi tuotteiden ja palvelujen
virtaa uuden rahan ensimmäisten vastaanottajien suuntaan.
Vaikka houkutus painaa seteleitä on vastustamaton, joutuisit kuitenkin tuottamaan niitä harkiten – useastakin syystä.
Ihmiset voivat alkaa vastustaa tilannetta ja pyrkiä tuhoamaan valtasi. Kun he huomaavat, että sinun tarvitsee ainoastaan painaa rahaa tullaksesi rikkaammaksi heidän samalla köyhtyessään, he saattavat nousta
kapinaan. Haluat ehkä rajoittaa rahan tuottamista ennen kuin asiat ovat
päässeet tähän pisteeseen. Levottomuuksien ja vastustuksen vaimentamiseksi on kuitenkin olemassa keinoja. Voit kehittää strategian, joka piilottaa rahanluonnin ihmisten katseilta ja harhauttaa heitä. Voit siirtää
uutta rahaa useiden käsien kautta luomalla monimutkaisen järjestelmän,
jonka mekanismeja on vaikea ymmärtää. (Näemme pian kuinka EKP tekee sen.) Voit myös yrittää selittää ihmisille, että kaikki tämä on heidän
parhaakseen. Voit väittää, että toimesi vakiinnuttavat hintatason tai että
yrität epäitsekkäästi luoda työllisyyttä. (Nämä sattuvat olemaan EKP:n
viralliset tavoitteet.)
Ihmiset saattavat jopa alkaa pitää sinusta ja uskoa, että ilman sinua talousjärjestelmä romahtaisi. Korosta perusteluissasi rahan painamisen asemesta rahanluonnin olennaisen tärkeitä seurauksia sanomalla, että kontrolloit korkotasoa yhteiskunnan edun nimissä. Toisin sanoen sinun tulee
puhua pikemminkin politiikkasi vaikutuksista (esimerkiksi korkotason
muutoksista) kuin siitä, millä keinoin manipuloit korkoja (painamalla
rahaa). Väitä, että madallat korkotasoa tuottaaksesi lisää investointeja ja
luodaksesi työpaikkoja. Käytä vertauksia: seteleiden painaminen on kuin
talouden rattaiden voitelua. Palkkaa taloustieteilijöitä tukemaan itseäsi
ja kehittämään sopivia rahateorioita, vaikka heidän tuhlailunsa (lennot,
autot, juhlat) maksaisikin sinulle muutaman (uuden) taalan (tai euron).1
Yhtenä perusteluna voit sanoa, että toimesi ovat välttämättömiä, jotta
hintojen lasku ei johtaisi katastrofiin. Toinen perustelu on, että pankkijärjestelmä tarvitsee uutta rahaa tai muuten se romahtaa – hirvittävin
seurauksin. Olet saavuttanut tavoitteesi siinä vaiheessa, kun juonesi uhrit
ja häviäjät alkavat oikeasti uskoa, että rahaa tuottaessasi teet heille palveluksen.
Sinun on kuitenkin oltava tarkkana, ettet aiheuta talouteen häiriöitä
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tuottamalla liikaa rahaa. Et halua aiheuttaa turhaa kaaosta. Haluat edelleen voida ostaa BMW:n ja nauttia teknologian jonkinasteisesta kehityksestä. Jos ihmiset lakkaavat inflaation vuoksi säästämästä ja tekemästä
investointeja, autojen tuotanto loppuu. Jos epävarmuus kasvaa liikaa, menetät monia etuja. Jos uusi tuotettu raha aiheuttaa suhdannevaihteluiden
muodossa liikaa häiriöitä, tuottavuus kärsii, mikä ei välttämättä ole omien etujesi mukaista. Haluat varmasti välttää hyperinflaation ja rahajärjestelmän romahduksen, eihän silloin kukaan enää kelpuuttaisi rahaasi, ja
valtasi olisi mennyttä.
Kuten aiemmin todettiin, jälkiesi peittäminen on etujesi mukaista.
Sen voit tehdä luomalla monimutkaisen finanssijärjestelmän, jota on vaikea ymmärtää. Voit myöntää joillekuille etuoikeuksia vastineeksi heidän
ikuisesta ystävyydestään ja avustaan. Etuoikeus osallistua luomaasi rahamonopoliin antaa heille jonkinlaisen toimiluvan lisärahan painamiseen.
Nämä henkilöt, joista voidaan käyttää nimitystä osittaisvarantopankkiirit, eivät voi itse painaa rahaa, mutta he voivat säilyttää hallussasi varantoja, joita vastaan heillä on oikeus tuottaa rahan korvikkeita, esimerkiksi
käteistalletustilejä. Seuraava yksinkertainen esimerkki osoittaa, miten
tällainen toimilupajärjestelmä toimii. Oletetaan, että sinä (keskuspankki)
painat 100 000 euroa ostaaksesi BMW:n. Tehtyäsi kaupat auton myyjä
tallettaa rahansa pankkiin F. Pankin F tase näyttää seuraavalta:
credit

debit
Käteinen

BMW-myyjän 100 000 €
talletus

100 000 €

Pankilla on sataprosenttiset varannot auton myyjälle, joka talletti rahat
siinä tarkoituksessa, että rahat ovat täysimääräisesti hänen saatavillaan.
Yleisten oikeusperiaatteiden mukaan pankin velvollisuus on pitää tämä
raha tallessa ja saatavilla milloin tahansa. Esimerkissämme rahan tarjonta
koostuu keskuspankin luomasta käteisestä, johon automyyjällä on talletustodistus, rahan korvike: 100 000 euroa. Kuvitellaanpa, että annamme
ystävällemme pankki F:lle oikeuden pitää rahojen turvaamisen sijaan pelkästään kymmenen prosentin varantoja. Tämä tarkoittaa, että pankki voi
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ostaa omaisuuseriä (velkoja, asuntoja tms.) ja maksaa ne vastikään luomillaan talletuksilla. Pankki toisin sanoen voi myöntää lainan asiakkaalle
ja luoda uutta rahaa tämän henkilön pankkitilille.
credit

debit
Käteinen

100 000 €

BMW-myyjän 100 000 €
tili

Laina
henkilö Y:lle

900 000 €

Henkilö
Y:n tili

900 000 €

Nyt pankki on kuin taikaiskusta luonut uutta rahaa pankkitilin muodossa.
Rahan määrä on nyt miljoona euroa. Auton myyjällä on tilillään 100 000
euroa ja henkilö Y:llä 900 000 euroa. Pankilla on kymmenen prosentin
käteisvaranto (100 000 euroa). Tämän erittäin tuottoisan rahanluontibisneksen on mahdollistanut valtion myöntämä etuoikeus. Esimerkissämme valtio olet sinä. Tietyssä mielessä valtio on pankkijärjestelmän pomo,
ja henkilö Y voi olla valtio itse. Annat pankeille oikeuden luoda rahaa,
ja vastineeksi pankit rahoittavat sinua myöntämällä lainoja tai ostamalla liikkeelle laskemiasi joukkovelkakirjoja. Jos sivuutamme harhauttavat
manööverit ja monimutkaisuudet, on itse asiassa helpompi ajatella, että
setelipainon omistaja, joka olet sinä (eli valtio), ja pankkijärjestelmä ovat
yksi ja sama instituutio. Osittaisvarantojärjestelmän osakkuusjärjestelmä
vahvistaa rahanluonnin voimaa. 100 000:sta äsken luodusta eurosta järjestelmä luo 1 000 000 euroa. Joukkovelkakirjojesi ostaminen nostaa hintoja, tuotot putoavat ja pääset nauttimaan matalista koroista.
Keskuspankkien, pankkien ja valtion kytkökset eivät ole suinkaan
pinnallisia. Nämä tahot muodostavat eliittiryhmän, joka tekee tiivistä yhteistyötä. Pankkiirit ja poliitikot harvoin kritisoivat toisiaan. He
usein illastavat ja juttelevat keskenään. Valtio luo oman setelipainonsa
(keskuspankin). Keskuspankki ostaa runsaasti valtion joukkovelkakirjoja rahoittaen näin valtiota. Valtio maksaa näistä veloista korkoa, mikä
nostaa keskuspankin tuottoja. Nämä keskuspankin tuotot tuloutetaan
sitten valtiolle. Velkojen erääntyessä valtion ei myöskään tarvitse maksaa pääomaa takaisin, koska keskuspankki ostaa uuden velkakirjan, joka
kuittaa edellisen. Alemmalla tasolla toimilupajärjestelmä tulee mukaan
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kuvioihin. Pankeilla on etuoikeus luoda rahaa. Lisäksi ne ostavat valtion
velkakirjoja tai käyttävät niitä vakuutena saadakseen lainaa keskuspankilta. Pankit eivät pelkästään rahoita valtiota uudella rahalla. Luottojen
myöntäminen kuluttajille ja yrittäjille on tärkeä osa niiden liiketoimintaa.
Tästä huolimatta pankkijärjestelmä ei koskaan petä valtiota jättämällä
rahoittamatta sen velkoja. Se saa palkintonsa keskuspankilta, joka ostaa
valtion velkakirjoja joko suoraan pankkijärjestelmältä tai hyväksyy ne
pankkijärjestelmälle annettujen uusien lainojen vakuudeksi.
Systeemi on loppujen lopuksi yksinkertainen. Seteleiden painaminen on suunnattoman houkuttelevaa: sen avulla pystytään esimerkiksi
ostamaan ääniä tai toteuttamaan poliittisia unelmia. Setelin painamisen
synnyttämä uusjako suosii valtiota ja uuden rahan ensimmäisiä vastaanottajia – muiden kustannuksella. Valtio peittää tämän järjestelyn visusti
näkyvistä erottamalla rahavirrat institutionaalisesti. Vaikka keskuspankista on tehty ”itsenäinen”, se ostaa silti valtion velkakirjoja ja tulouttaa
voitot takaisin valtiolle. Toimilupajärjestelmässä mukana olevat pankit
osallistuvat rahan tuotannon tuomiin etuihin ja rahoittavat puolestaan
valtiota. Vaikka kytkökset ovat monimutkaisia, kyse ei lopultakaan ole
sen kummemmasta kuin henkilöstä, jolla on setelipaino ja joka käyttää
sitä omaksi edukseen.

Viitteet
1
Fed toimii tässä hyvin taitavasti. Lawrence White osoittaa kirjoituksessaan ”The Federal Reserve System’s Influence on Research in Monetary Economics”, Econ Journal
Watch 2 (2, 1995, s. 325–354), että vuonna 2002 noin 74 prosenttia kaikista rahateoriaa
käsittelevistä akateemisista kirjoitelmista julkaistaan Fedin omistamissa aikakauslehdissä tai yhteistyössä keskuspankin omien taloustieteilijöiden kanssa.
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Fedin ja EKP:n rahanluonnin
eroavaisuudet
USA:n ke skuspankki Federal Reserve eli Fed ja Euroopan keskuspankki osallistuvat kumpikin monopolistisen paperirahan painamisen
tuottoisaan liiketoimintaan. Ne omistavat dollareiden ja eurojen tuottamiseksi tarvittavat painokoneet, mutta Fed on luonnostaan inflatorisempi, mikä johtuu sen kaksinaisesta traditiosta ja mandaatista turvata
sekä hintavakaus että kasvu. EKP:n tavoite on sitä vastoin hierarkkinen:
hintavakaus ensin ja talouspolitiikan tukeminen vasta sitten.1
Eroavuudet operationaalisissa toimintatavoissa ovat pieniä. Fed on
perinteisesti ostanut ja myynyt valtion joukkovelkakirjoja vaikuttaakseen
rahan tarjontaan ja korkoihin. Tarkastelkaamme yksinkertaistettua Fedin
tasetta:
credit

debit
Valtion velkakirjat

$50

Setelit

$20

Kulta

$30

Pankkivarannot

$80

Ulkomaanvaluutat

$20

Esimerkissä Fed on tuottanut sadan dollarin rahaperustan, joka koostuu
kahdestakymmenestä dollarista kierrossa olevia seteleitä ja kahdeksastakymmenestä dollarista talletuksia, joita pankit säilyttävät Fedissä. Näitä
vastattavia vastaa Fedin taseessa viisikymmentä dollaria valtion joukko93
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velkakirjoja, kolmekymmentä dollaria kultaa ja kaksikymmentä dollaria
ulkomaanvaluuttavarantoja. Osittaisvarantojärjestelmä voi näiden varantojen ja setelien päälle laajentaa rahan tarjontaa myöntämällä uusia luottoja tai ostamalla valtion joukkovelkakirjoja.
Jos Fed haluaa lisätä pankkien varantoja, se yleensä ostaa valtion velkakirjoja. Kuvitelkaamme, että Fed ostaa niitä pankkijärjestelmältä viidenkymmenen dollarin arvosta.
credit

debit
Valtion velkakirjat

$100

Setelit

$20

Kulta

$30

Pankkivarannot

$130

Ulkomaanvaluutat

$20

Tämä merkitsee valtion velkakirjojen arvon kasvamista 100 dollariin vastaavien puolella ja pankkien varantojen nousemista 130 dollariin vastattavien puolella. Valtion velkakirjojen ostoa kutsutaan avomarkkinaoperaatioksi. Fed käyttää avomarkkinaoperaatioita yleensä kerran viikossa manipuloidakseen ohjauskorkoaan eli korkoa, jonka pankit perivät toisiltaan
lainatessaan rahoja yön yli. Kun pankkien varannot kasvavat, ohjauskorolla on taipumus laskea sekä päinvastoin. Keskittyminen keskuspankin
ohjauskoron tavoitetasoon johdattaa huomion pois taustalla vaikuttavasta
kuviosta eli rahan määrän kasvattamisesta valtion ja sen kumppaneiden
hyväksi. Aloite rahaperustan muuttamiseksi on lähtöisin Fedistä.
Pankkien varantoja voidaan lisätä myös lainauksen kautta. Fed tekee
sen takaisinostosopimuksilla, jolloin taseen debit-puolella takaisinostosopimukset ja credit-puolella pankkien varannot kasvavat. Takaisinostooperaatiossa lainanottaja myy arvopaperin lainanantajalle ja lupaa ostaa
sen myöhemmin takaisin sovittuun kiinteään hintaan. Hintaerotus on
lainasta maksettava korko. Fedin takaisinostosopimukset ovat yksi avomarkkinaoperaatioiden ilmentymä. Niitä tehdään päivittäin, ja ne ovat
erääntymisajaltaan yleensä hyvin lyhyitä (yön yli).
Voidakseen lainata rahaa Fedin takaisinostosopimusoperaatioiden
kautta pankkien tulee tarjota vakuudeksi jokin arvopaperi. Jollei pankki
pysty maksamaan lainaa takaisin, Fed pystyy vakuuden avulla saamaan
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menettämänsä varat takaisin. Fed on perinteisesti hyväksynyt takaisinostosopimuksissa vakuudeksi USA:n valtion joukkovelkakirjoja. Näin se
varmistaa, että valtion velkakirjoille on jatkuvasti kysyntää, koska pankit
tietävät, että ne hyväksytään lainojen vakuudeksi. Järjestely toimii seuraavasti: pankit, joilla on etuoikeus pitää pelkästään osittaisvarantoja, luovat
rahaa tyhjästä. Osalla uudesta rahasta pankit ostavat valtion velkakirjoja,
sillä Fed hyväksyy ne vakuudeksi tai ostaa ne suoraan itselleen. Pankkien ostaessa valtion velkakirjoja niiden korot laskevat. Näin valtio joutuu
maksamaan pienempää korkoa veloilleen.
Toinen lainaamisen muoto toteutuu niin sanotun diskonttoikkunan
kautta. Aloitteen tekevät pankit, jotka voivat lainata rahaa yön yli ohjauskorkoa korkeammalla korolla. Diskonttoikkuna on väline niille pankeille,
jotka tarvitsevat rahaa ja ovat halukkaita maksamaan siitä enemmän. Tavallisina aikoina diskonttoikkunaa ei käytetä korkean koron vuoksi. Lista
diskonttoikkunan käyttäjistä on julkista tietoa, mikä vähentää vaihtoehdon houkuttelevuutta.
Vuoden 2008 kriisin aikana Yhdysvaltain keskuspankki käynnisti luotonanto-ohjelmia, joissa erääntymisajat olivat pidemmät ja jotka
suunnattiin laajemmalle käyttäjäkunnalle (muillekin kuin liikepankeille).
Myös vakuusvalikoima laajeni. Lisäksi Fed alkoi ostaa merkittäviä määriä
valtionyhtiöiden velkoja sekä Freddie Macin ja Fannie Maen takaamia
asuntolainoja.
EKP toimii samoin kuin Fed, joskin sillä on omat erikoispiirteensä.
EKP käyttää rahapolitiikkansa (eufemismi rahan tuottamiselle) välineinä kolmea pääinstrumenttia, jotka ovat vähimmäisvarantojen määrässä
tapahtuvat muutokset, avomarkkinaoperaatiot ja maksuvalmiusjärjestelmän soveltaminen. Kunkin pankin tulee säilyttää EKP:ssä olevalla tilillään varantoja, joiden määrä perustuu niiden vastaanottamiin talletuksiin. Jokaista asiakkaan tallettamaa 100 euroa kohden pankin tulee pitää
EKP:ssä olevalla tilillään 2 euroa. Pankki voi lainata eteenpäin 98 euroa.
Laskemalla (tai nostamalla) vaadittuja vähimmäisvarantoja, joita pankkien siis tulee säilyttää tileillään EKP:ssä, ne voivat lisätä luotonantoa (tai
keskuspankki pakottaa vähentämään sitä). Tätä instrumenttia käytetään
kuitenkin harvoin, ja käteistalletuksilta vaaditut varannot pidetään vakiona kahdessa prosentissa.
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Keinoja ovat avomarkkinaoperaatiot ja maksuvalmiusjärjestelmä
(maksuvalmiusluotto ja talletusmahdollisuus). Ne eroavat toisistaan sikäli, että avomarkkinaoperaatioissa aloite on EKP:llä, maksuvalmiusjärjestelmässä puolestaan pankeilla. Talletusmahdollisuuden kautta pankit
voivat tallettaa rahaa EKP:hen yön yli saaden siitä korkoa. Talletuksen
korko on samalla pankkien välisen lainanannon minimikorko. Yksikään
pankki ei myönnä lainaa toiselle pankille alemmalla korolla kuin se voi
saada EKP:n maksuvalmiusjärjestelmän talletusmahdollisuuden kautta.
Maksuvalmiusluottojärjestelyllä (joka vastaa Fedin diskonttoikkunaa)
pankit voivat lainata rahaa EKP:ltä sakkokorolla. EKP luo tätä kautta
uutta rahaa ainoastaan pankkien pyynnöstä. Sakkokorko on yläraja pankkien keskinäisessä lainanotossaan käyttämän koron yläraja, sillä mikään
pankki ei ota lainaa korkeammalla korolla kuin EKP siltä perisi.
Maksuvalmiusluotto sisältää pankeille kaksi lisävaatimusta. Ensinnäkin pankit voivat saada luottoa sakkokorolla vain tarjotessaan riittävästi
vakuuksia. Vakuuksien täytyy puolestaan olla tarpeeksi laadukkaita. Laatusertifikaatteja saa kolmelta lisensioidulta, ts. etuoikeutetulta luottoluokituslaitokselta, jotka ovat Moody’s, Fitch ja Standard and Poor’s. EKP
ei kelpuuta sellaista vakuutta, joka on luokiteltu riskialttiiksi ja heikkolaatuiseksi.
Toiseksi vakuuden arvoon tehdään arvonleikkaus (haircut) ottamalla huomioon sen erääntymisaika ja riski. Jos pankki tarjoaa vakuudeksi
1 000 euron joukkovelkakirjan, se ei saa vastineeksi 1 000 euron lainaa
vaan vähemmän. Leikkaus toimii puskurina mahdollisia tappioita vastaan. Kuvitelkaamme, että pankki ei pysty maksamaan takaisin velkaansa
ja että EKP joutuu myymään vakuutena olevan velkakirjan saadakseen
varansa takaisin. Velkakirjan arvo on ehtinyt pudota 900 euroon. Jos mitään leikkausta ei olisi tehty, EKP kärsisi 100 euron tappion. Periaatteessa
tappiot eivät ole EKP:lle ongelma, koska sen ei tarvitse tavoitella voittoa.
EKP voi jatkaa toimintaansa, koska se voi aina luoda rahaa maksaakseen
laskunsa ja lainatakseen pankkijärjestelmälle. Keskuspankit kuitenkin
pyrkivät välttämään tappioita, sillä ne nakertavat keskuspankkien pääomia. Tappiot saattavat vaatia kirjanpidollisia erityistoimia, ja ne heikentävät luottamusta valuuttaan. Jos arvonleikkaus on kymmenen prosenttia,
pankki voi saada 900 euron lainan 1 000 euron vakuutta vastaan. Ei ole
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mikään yllätys, että valtioiden velkakirjojen arvoa leikataan vähemmän
kuin muiden arvopapereiden arvoa. Tämä on yksi keino hienovaraisesti
suosia valtioiden rahoittamista uuden rahan luomisella.
Toisin kuin maksuvalmiusluotossa, aloite avomarkkinaoperaatioissa
on EKP:llä. Avomarkkinaoperaatioiden kautta voidaan luoda rahaa periaatteessa kahdella tavalla. Ensiksikin EKP ostaa tai myy arvopapereita
suoraan. Suorat ostot ja myynnit eivät kuitenkaan ole tavallinen keino
vaikuttaa rahan määrään.
Yleensä EKP käyttää toista keinoa, eli se lainaa uutta rahaa pankeille
luototusvälineillään, jotka tarjoavat eri tarkoituksiin erilaisia keinoja. Näitä ovat rakenteellinen uudelleenrahoitus, hienosäätö, (fine tuning facility, eikö termi tuokin jotenkin mieleen sosiaalisen manipuloinnin, social
engineering?), pitkän aikavälin uudelleenrahoitus (long term refinancing
facility) sekä pääasiallinen uudelleenrahoitus (main refinancing facility).
Niiden yhteydessä arvopapereita ei osteta vaan käytetään käänteisissä
transaktioissa, ts. takaisinostosopimuksissa (repoissa) tai vakuudellisissa
lainoissa. Vakuudellinen laina on samankaltainen kuin takaisinostosopimus.
Takaisinostosopimuksessa EKP ostaa arvopaperin uudella rahalla ja
myy sen takaisin korkeammalla hinnalla, ja erotus on korko. Se saattaa
ostaa arvopaperin 1 000 eurolla ja myydä sen vuoden päästä takaisin 1 010
eurolla, mikä tarkoittaa yhden prosentin korkoa.
Vakuudellisessa lainassa pankki lainaa 1 000 euroa antaen vakuudeksi
arvopaperin ja maksaen 10 euron koron. Vakuudellisen lainan ja takaisinostosopimuksen ero on luonteeltaan lähinnä juridinen. Edellisessä
vakuuden omistusoikeus siirtyy EKP:lle, jälkimmäisessä se säilyy lainaa
ottavalla pankilla.
EKP päättää viikoittain, kuinka paljon rahaperustaa se haluaa pumpata Euroopan rahaliittoon. Erääntymisajat ovat tyypillisesti kaksi viikkoa.
EKP huutokauppaa rahaa joko kiinteällä tai vaihtuvalla korolla. Kiinteäkorkoisessa huutokaupassa koron päättää EKP, ja pankit saavat uutta
rahaa suhteessa tarjouksiinsa. Vaihtuvakorkoisessa huutokaupassa pankit
tarjoavat korkoja tietystä määrästä rahaa, ja niitä palvellaan suhteessa niiden tarjoamiin korkoihin.
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Eroavaisuudet
Yksi pääer oavaisuuksista EKP:n ja Fedin välillä on, että EKP on
aina hyväksynyt laajemman valikoiman vakuuksia, mikä tekee sen linjasta
”joustavamman”. Fed hyväksyy tai ostaa avomarkkinaoperaatioissaan pelkästään AAA-luokituksen saaneita arvopapereita, ts. valtion velkakirjoja,
valtionyhtiöiden velkakirjoja tai valtionyhtiöiden takaamia asuntolainoja.2 Diskonttoikkunassa hyväksytään arvopapereita, joiden luottoluokitus
on BBB tai korkeampi.3
EKP on perinteisesti hyväksynyt avomarkkinaoperaatioissaan laajemman valikoiman vakuuksia. Valtion velkakirjojen lisäksi EKP hyväksyy
myös asuntolainoja, katettuja pankkilainoja ja muita velkainstrumentteja,
joiden luokitus on vähintään A–. Kriisin aikana minimiluokitusta laskettiin hätätoimena tasolle BBB–, ja se aiottiin pitää tällä tasolla vuoden
verran. Poikkeuskäytäntöä kuitenkin jatkettiin, koska Kreikan luokitus
oli vaarassa laskea liian alas. Lopulta Kreikan velkakirjoja alettiin hyväksyä luokituksesta riippumatta.
Kumpikin keskuspankki tukee valtion velkaa mutta eri tavoin. Siinä
missä Fed käyttää ainoastaan valtion tai valtionyhtiöiden velkakirjoja tai
valtionyhtiöiden takaamia arvopapereita kasvattaen näin niiden kysyntää,
EKP suosii valtion velkakirjoja soveltamalla niihin pienempää arvoleikkuria.
Toinen pieni ero Fedin ja EKP:n välillä on tapa, jolla rahan tarjontaan
vaikutetaan, toisin sanoen tapa, jolla rahaa luodaan. Fed suosii avomarkkinaoperaatioissaan suoraa arvopapereiden ostoa, kun taas EKP suosii
käänteisiä transaktioita.
Olettakaamme, että Fed haluaa esimerkiksi kasvattaa pankkien varantoja 1 000 dollarilla. Se ostaa 1 000 dollarin edestä valtion velkakirjoja.
Pankkien varannot kasvavat 1 000 dollarilla, jollei Fed myy velkakirjoja
takaisin pankkijärjestelmälle. Fed saa itselleen velkakirjojen tuottamia
korkomaksuja, jotka se tulouttaa takaisin valtiolle voittoina.
Jos EKP haluaa kasvattaa rahan määrää 1 000 eurolla, se huutokauppaa 1 000 euroa käänteisissä transaktioissa hyväksyen vakuudeksi valtion
velkakirjoja ja soveltamalla arvoleikkuria. Myös EKP saa korkotuloja lainoistaan. Se tulouttaa nämä tulot voittoina jäsenkeskuspankeilleen, jotka
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tulouttavat ne edelleen omille valtioilleen. Lainojen erääntyessä EKP voi
uudistaa ne. Tässä tapauksessa lisääntynyt 1 000 euron pankkivaranto säilyy. Valtion velkakirjoja käytetään de facto molemmissa tapauksissa uuden
rahan luomiseen. Operaatio purkautuu, kun Fed myy valtion velkakirjat,
tai kun EKP ei enää uudista pankkijärjestelmälle antamaansa lainaa.

Kuinka EKP rahoittaa valtioita
Kun valtiot kuluttavat enemmän kuin ne saavat verotuloina, ne laskevat liikkeelle joukkovelkakirjoja. Erotuksena Fediin, EKP4 ei normaalisti osta näitä velkakirjoja suoraan (tämä käytäntö muuttui valtioiden
velkakriisin aikana).5 Oletetaanpa, että valtio laskee liikkeelle joukkovelkakirjan, jonka arvo on 1 000 euroa ja erääntymisaika 10 vuotta. Pankit
ostavat velkakirjan, mahdollisesti luomalla uutta rahaa, koska ne tietävät
EKP:n hyväksyvän velkakirjan vakuutena.
EKP hyväksyy velkakirjan, esimerkiksi vakuudellisen yhden viikon
(tai kuukauden) lainan, takaisinosto-operaatiossa ja lainaa pankeille uutta
rahaa. Viikon kuluttua EKP pelkästään uusii lainan ja hyväksyy velkakirjan, jos se haluaa ylläpitää rahan tarjontaa. EKP voi jatkaa tätä kymmenen vuotta. Kymmenen vuoden kuluttua valtion on maksettava velkansa,
minkä se tekee todennäköisesti laskemalla liikkeelle uuden velkakirjan, ja
niin edelleen. Valtio ei joudu koskaan maksamaan velkaansa, se vain laskee liikkeelle uutta velkaa maksaakseen edellisen. Mutta maksaako valtio
edes korkoa velkakirjoilleen? Korot maksetaan EKP:lle. Kuten aiemmin
on mainittu, osa korkomenoista virtaa takaisin valtiolle, kun EKP tulouttaa voittonsa suhteessa kansallisten keskuspankkien pääomaosuuksiin.
Voitot siirtyvät kunkin maan keskuspankilta valtiolle. Miten sitten käy
korkomaksuille, jotka eivät virtaa takaisin, ts. joita ei tulouteta takaisin
voittojen muodossa? Eivätkö valtiot joudu maksamaan niitä? Valtio voi
laskea jälleen kerran liikkeelle uuden velkakirjan maksaakseen nämä kustannukset. Pankit ostavat velkakirjan, ja EKP hyväksyy sen vakuudeksi.
Tällä tavoin EKP pystyy rahoittamaan jäsenvaltioidensa budjettivajeita.
Miten sitten on mahdollista, että Kreikka joutui rahoitusvaikeuksiin?
Kreikalla oli ongelmia uudistaa velkaansa. Pelättiin, ettei EKP enää hyväksyisi Kreikan velkakirjoja ja että sen luokitus putoaisi alle minimitason.
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Lisäksi monet markkinaosapuolet ryhtyivät spekuloimaan sillä ajatuksella, että kasvavien vajeiden ja velkojen aiheuttamat poliittiset ongelmat
saattaisivat lopettaa Kreikan velkojen muuttamisen rahaksi. Jossakin vaiheessa Saksan tai muiden Euroopan valtioiden hallitukset puuttuisivat
asiaan vaatimalla, että EKP:n tulisi lopettaa Kreikan kasvavien velkojen
ja vajeiden rahoittaminen. Pelättiin myös, että muut maat eivät pelastaisi
Kreikkaa suorilla valtioiden välisillä lainoilla. Tämän kaltainen suora tuki
on vastoin Maastrichtin sopimusta, puhumattakaan siitä, että yritys suostutella kansalaiset hyväksymään tällainen menettely synnyttäisi vakavia
poliittisia ongelmia.
Kreikan pelastaminen ei ehkä sittenkään ollut taloudellisesti perusteltua. Maksukyvyttömyyden vaara kasvoi ja Kreikan velkakirjojen korkojen
nousu johti valtioiden velkakriiseihin.
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EMU itsetuhoisena järjestelmänä
Jos omistusoi keus rahaan on määritelty huonosti, syntyy negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Euron institutionaalinen asetelma, jossa omistusoikeudet on määritelty huonosti, on vienyt sen lähelle romahdusta, ja siitä
voidaan käyttää nimitystä yhteismaan ongelma.1

Fiat-raha ja ulkoisvaikutukset
Negatiivise t ja positiiviset ulkoisvaikutukset ovat seurausta heikosti
määritellyistä tai puolustetuista omistusoikeuksista.2 Tällöin omistaja ei
voi hyödyntää täysin omaisuuttaan tai vastata sen haitoista. Koska omistaja ei kanna täyttä vastuuta tekojensa seurauksista, hän ei ota niitä kaikkia huomioon.
Omistaja, joka ei saa itselleen hyötyä kaikista toimistaan, ei ota niiden kaikkia positiivisia vaikutuksia huomioon. Esimerkkinä näistä positiivisista ulkoisvaikutuksista voisi olla omenapuu, jonka omistajalle ei
ole taattu oikeutta puun tuottamiin hedelmiin. Ohikulkijat voivat napata puusta minkä tahansa käden ulottuvilla olevan omenan. Valtio sallii
tällaisen käyttäytymisen. Tällaisessa tapauksessa omenapuun omistaja
todennäköisesti jättäisi puun hoitamatta tai jopa kaataisi sen polttopuiksi. Hän toimisi kuitenkin toisin, jos hän olisi ainoa henkilö, joka hyötyy
puusta. Silloin hän suojelisi puuta hyönteisiltä ja ilkivallalta.
Vastaavasti omistamisesta voi aiheutua ulkoishaittoja. Ulkoishaitat ovat seurausta vajaista omistusoikeuksista. Ulkoishaitat eivät haittaa
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omistajaa vaan muita. Omistaja saattaa ryhtyä hankkeisiin, joihin hän
ei antautuisi, jos hän joutuisi maksamaan kaikki aiheuttamansa kustannukset. Otetaanpa esimerkiksi tehtaanomistaja, joka kaataa jätteensä julkisessa omistuksessa olevaan järveen. Järven saattaa myös omistaa joku
kolmas, yksityinen osapuoli, mutta valtio ei puolusta järven omistajan
oikeuksia, koska se katsoo tehtaan olevan taloudellisen kasvun kannalta
olennaisen tärkeä. Tässä skenaariossa tehtaan omistaja ei maksa kaikkia
tuotannon kustannuksia, vaan hän voi ulkoistaa osan niistä toisille kaatamalla jätteensä järveen. Jos tehtaanomistaja joutuisi maksamaan jätteenkäsittelystä, hän saattaisi toimia toisin. Hän saattaisi tuottaa vähemmän
tai ympäristöystävällisemmin. Koska järven omistusoikeuksia ei turvata
kunnolla tai ei määritellä lainkaan (esimerkiksi siinä tapauksessa, että
järvi on julkisessa omistuksessa), tehtaan omistaja on vapautettu osasta
tuotantonsa aiheuttamista kustannuksista. Seurauksena syntyy enemmän
saasteita.
Nykyisessä rahajärjestelmässämme on useita tasoja, joissa omistusoikeutta ei ole määritelty kunnolla tai se on turvattu huonosti. Ensimmäisellä tasolla omistusoikeudet puuttuvat perusrahan tuotannosta. Yksityinen raha, kulta, kansallistettiin 1900-luvulla, ja yksityisen hyödykerahan
tuotanto kuuluu menneisyyteen.
On tärkeää huomauttaa, että kultakannalla ei ollut perusrahan tuotantoon liittyviä ulkoisia (teknologisia) vaikutuksia. Yksityisille kullantuottajille koitui merkittäviä kustannuksia heidän kaivaessaan kultaa,
ja he saivat siitä täyden hyödyn. On totta, että kullan tarjonnan kasvu
ajoi hintoja ylös ja aiheutti siten ulkoishaittoja. Rahan ostovoimaan ja
suhteellisiin hintoihin vaikuttava hyödykkeiden tuottaminen ei kuitenkaan merkitse yksityisen omistusoikeuden loukkaamista. Kuka tahansa
sai vapaasti etsiä ja kaivaa kultaa ja myydä sitä markkinoilla. Ketään ei
pakotettu hyväksymään kultaa maksuvälineenä. Lisäksi yksityisomistus
perusrahan tuotannossa oli turvattu.
Kaivostoiminnan aiheuttamasta rahan ostovoiman heikkenemisestä
aiheutui uudelleenjakovaikutuksia. Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan
yksin merkitse ulkoisvaikutusten syntymistä. Mikä tahansa markkinoihin
liittyvä seikka vaikuttaa uudelleenjakoon. Jos omenoiden tuotanto kasvaa,
niiden hinta laskee, mikä hyödyttää joitakuita ihmisiä, varsinkin niitä,
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jotka pitävät omenoista. Jos vapailla kultaraha- tai omenamarkkinoilla
tapahtuu kasvua, se aiheuttaa uudelleenjakoa, mutta ei lainkaan yksityisen omistusoikeuden loukkaamista eikä näin ollen ulkoisia (teknologisia)
haittoja.
Kultarahan määrän kasvulla ei myöskään ollut rahan laadun huononemisen kaltaista negatiivista ulkoisvaikutusta.3 Kultakolikoiden määrän
kasvu ei vähentänyt olemassa olevien kultakolikoiden sisältämän kullan
keskimääräistä pitoisuutta. Kulta pystyi edelleen säilyttämään käyttötarkoituksensa vaihdannan välineenä ja arvon säilyttäjänä.
1900-luvulla valtiot ottivat rahan tuotannon haltuunsa ja monopolisoivat sen. Yksityinen kultaraha selkeästi määriteltyine omistusoikeuksineen korvattiin julkisella fiat-rahalla. Tämä rahamonopoli itsessään sisältää omistusoikeuksien loukkaamisen. Vain keskuspankit voivat tuottaa
perusrahaa eli keskuspankissa olevia seteleitä tai pankkivarantoja. Omistusoikeuksia loukataan myös siksi, että fiat-raha on laillinen maksuväline.
Kaikkien on hyväksyttävä se velkojen maksuksi, ja valtio hyväksyy pelkästään laillista fiat-rahaa verojen maksuun.4
Kun fiat-rahalle annetaan etuoikeutettu asema ja sen tuotanto monopolisoidaan, rahan omistusoikeuksia ei puolusteta ja rahan tuotantokustannukset pannaan osittain muiden maksettavaksi. Jos kenenkään ei
tarvitsisi hyväksyä julkista paperirahaa ja jos kuka tahansa voisi tuottaa
sitä, minkäänlaisia ulkoishaittoja ei syntyisi. Ihmiset voisivat yksinkertaisesti kieltäytyä hyväksymästä fiat-rahaa tai tuottaa sitä itse.
Rahan tuotannon hyödyt siirtyvät sen tuottajalle eli keskuspankeille
ja niiden isännille (valtioille). Ulkoishaitat nousevien hintojen ja useimmissa tapauksissa myös rahan laadun heikkenemisen muodossa koskevat
kaikkia fiat-rahan käyttäjiä. Uusi raha ei pelkästään nosta hintoja vaan
myös alentaa rahan laatua. Fiat-rahan tuotanto yleensä vähentää valuutan
vakuutena olevien omaisuuserien keskimääräistä laatua.
Olettakaamme, että kultavarannot takaavat rahaperustan 20 prosenttisesti. Jos keskuspankki ostaa valtion obligaatioita ja asuntolainapohjaisia arvopapereita tai lisää pankkien luotonantoa ja fiat-perusrahan tarjontaa sadalla prosentilla, perusrahan laatu laskee keskimäärin. Näiden
ekspansiivisten toimenpiteiden jälkeen vain kymmenen prosenttia rahasta on kultapohjaista, kun taas yhdeksänkymmentä prosenttia pohjautuu
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heikompilaatuisiin omaisuuseriin.
Kultavaranto-osuus on merkityksellinen, vaikka mitään lunastusoikeutta ei olisikaan. Kultavarannot voivat kasvattaa luottamusta valuuttaan,
ja niitä voidaan käyttää kriisitilanteissa valuutan arvon puolustamiseksi.
Ne ovat myös tärkeitä silloin kun tehdään rahauudistuksia. Fiat-paperirahan määrän kasvattaminen vähentää valuutan laatua, mutta kullan lisäkaivaminen ei sitä tee. Uusien kolikoiden lyöminen ei vaikuta jo olemassa
olevien kultakolikoiden laatuun.
Rahaperustan tuotantoon liittyvien omistusoikeudellisten rikkomusten johdosta valtiot voivat tehdä voittoa tuottamalla perusrahaa ja ulkoistamalla kustannuksia. Valtiot saavat tästä selvää hyötyä. Ne voivat rahoittaa menonsa uudella rahalla keskuspankin kautta. Kustannukset siirtyvät
kansalaisille heikompilaatuisena rahana ja pienentyneenä ostovoimana.

Yhteismaan ongelma ja pankkitoiminta
Pankkitoimintaan liittyvässä yhteismaan ongelmassa on kyse rahajärjestelmän heikosti määriteltyjen omistusoikeuksien toisesta tasosta. Garrett Hardinin5 lanseeraama termi yhteismaan ongelma (”tragedy
of the commons”) tarkoittaa ulkoishaittojen ongelmien erikoistapausta.
Kuten yllä on kuvailtu, ulkoishaitat syntyvät yleensä tilanteissa, joissa
omistusoikeuksia ei ole määritelty tai turvattu kunnolla ja yksittäisellä
etuoikeutetulla omistajalla on mahdollisuus ulkoistaa kustannuksensa
muille. Näin on esimerkiksi silloin, kun tehtaanomistaja voi kaataa jätteensä yksityisomistuksessa olevaan järveen, tai kun keskuspankki tuottaa valtion tukemaa laillista maksuvälinettä. Yhteismaan ongelmassa on
ulkoishaittojen lisäksi tiettyjä erityispiirteitä. Yhden toimijan asemesta
useat toimijat voivat hyödyntää omaisuutta ja ulkoistaa haitat muille. Yhden tehtaanomistajan asemesta usea tehtaanomistaja voi kaataa jätteensä
järveen. Vastaavasti useampi kuin yksi pankki voi tuottaa luottamuspohjaista rahaa.
Perinteinen esimerkki yhteismaan ongelmista on yleisten rantojen
tai meressä uivien kalaparvien kaltainen julkinen omaisuus. Käytettäessä
sitä hyväksi huolta haitoista ei koeta, koska ne voidaan osittain ulkoistaa. Toiminnasta saatavat hyödyt menevät useille käyttäjille, mutta osa
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kustannuksista voidaan ulkoistaa. Tarkastelkaamme yksittäisen kalastajan kannustimia. Nostaessaan kalaa merestä kalastaja saa hyödyn saaliina.
Kalaparven pienenemisestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat kuitenkin kaikki.
Jos kalaparvella olisi selkeästi määritelty omistaja, tämä joutuisi yksin
kärsimään kaikista parven koon pienenemisestä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Omistajalla olisi tällöin hyvä syy huolehtia kalakannan
säilymisestä pitkällä aikavälillä. Hän omistaisi nykyhetken käyttöarvon
(pyydetyt kalat) lisäksi myös kalaparven tuotantohyödykearvon. Omistaja tietää, että jokainen pyydetty kala saattaa tulevaisuudessa vähentää kalojen määrää. Hän tasapainottaa kalastamisen hyödyt ja kustannukset ja
päättää sen perusteella, kuinka paljon kalastaa. Hänen etujensa mukaista
on säilyttää kalaparven tuotantohyödykearvo eli sen säilyminen pitkällä
aikavälillä.
Tilanne on aivan toinen, jos kalaparvi on julkista omaisuutta. Tällöin syntyy tarve ylikalastaa (eli ylihyödyntää) resurssia, koska hyödyt
ovat sisäistettyjä (internalisoituja) ja kustannukset osittain ulkoistettuja.
Tuotot menevät kokonaisuudessaan kalastajalle, kun taas kaikki joutuvat jakamaan parven pienentymisen aiheuttamat taloudelliset vahingot.
Kalastajalla on itse asiassa kannustin kalastaa mahdollisimman nopeasti,
koska hän joutuu ottamaan huomioon muiden kalastajien kannustimet.
Jos hän ei kalasta nyt, joku muu kalastaa ja saa hyödyt, kun taas hän itse
kärsii kalaparven pienenemisen aiheuttamista taloudellisista vahingoista.
”Puhtaassa” yhteismaan ongelmassa liikahyödyntämistä voidaan harjoittaa rajattomasti, minkä seurauksena resurssi katoaa.
Yhteismaan ongelmaa voidaan soveltaa menestyksekkäästi myös
muilla alueilla, kuten poliittisessa järjestelmässä. Hans-Hermann Hoppe6 sovelsi tätä käsitettä demokratiaan. Demokratiassa kuka hyvänsä voi
kohota päättävään asemaan. Päättäjällä on tilaisuus valtion pakkovaltakoneistoa käyttämällä päästä käsiksi maan koko omaisuuteen. Hallitus
kerää yksityisomaisuuden haltuunoton hyödyt, kun taas sen haitoista
kärsivät kaikki kansalaiset. Vaalikauden jälkeen valtakoneistoa saattavat
käyttää jotkut muut. Tästä syystä päättäjällä on hänen ollessaan vielä vallassa kannustin hyödyntää mahdollisimman paljon etuoikeuttaan koneiston sallimissa rajoissa.
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Yhteismaan ongelma -käsitteen toinen hedelmällinen sovellus on
rahapolitiikan alueella. Nykyaikaisessa pankkijärjestelmässä7, jossa omistusoikeudet eivät ole selkeästi määriteltyjä eivätkä puolustettuja8, mikä
tahansa pankki voi tuottaa luottamuspohjaista rahaa, toisin sanoen vakuudettomia käteistalletustilejä luottolaajennuksen keinoin. Perusrahan
tasolla, jossa yksittäinen keskuspankki voi tuottaa rahaa, yhteismaan ongelma ei päde. Kuitenkin koko pankkijärjestelmän tasolla ongelma on
olemassa nimenomaan siitä syystä, että mikä tahansa pankki voi tuottaa
luottamuspohjaista rahaa.
Pankkitoiminnassa ei kunnioiteta talletussopimusten perinteisiä oikeusperiaatteita.9 Ei ole selvää, lainaako asiakas pankille rahaa vai tekeekö
hän aidon talletuksen. Aidot talletukset edellyttävät, että raha on täysin
tallettajan saatavilla. Täysi saatavuus voi jopa olla syy, miksi useimmat ihmiset tallettavat rahaa pankkiin. Kaikesta huolimatta pankeille on annettu laillinen etuoikeus käyttää niihin talletettuja rahoja. Omistusoikeudet
talletettuun rahaan sellaisenaan ovat siten epämääräiset.
Pankit, jotka hyödyntävät tätä laillista etuoikeutta ja talletusten epätarkkaa omistusoikeuksien määrittelyä, voivat tehdä hyvin suuria voittoja.
Ne voivat luoda talletuksia tyhjästä ja myöntää lainoja ansaitakseen korkotuloja. Houkutus laajentaa luototusta on lähes vastustamaton. Pankit
yrittävät lisäksi laajentaa luototusta ja luottamuspohjaista rahaa mahdollisimman nopeasti. Tämä toiminta sisältää yhteismaan ongelman tyypillisen piirteen: ulkoishaitat. Tässä tapauksessa koko yhteiskunta kärsii
luottamuspohjaisen valuutan luomisen aiheuttamista hintamuutoksista.
Osittaisreservijärjestelmällä ja yhteismaan ongelmalla (esimerkkinä
julkinen kalakanta) on kuitenkin monia eroavaisuuksia. Hardinin analyysin mukaan ”omistamattomien” (epämääräiset omistussuhteet omaavien) resurssien hyödyntämisellä ei ole käytännössä mitään rajaa. Julkisten
resurssien hyödyntäminen loppuu vasta siinä pisteessä, kun kustannukset
ylittävät hyödyt, eli kun kalakanta on huvennut niin pieneksi, että jäljellä
olevien kalojen etsiminen on ajanhukkaa. Samalla tavoin osittaisreservipankkien eteen tulee vapailla markkinoilla raja, jonka jälkeen luottamuspohjaista rahaa ei kannata enää tuottaa asiakkaiden kustannuksella.
Vapaassa pankkijärjestelmässä tämän rajan asettavat kilpailevien pankkien toiminta ja niiden asiakkaat. Tarkemmin sanoen luottolaajennus on
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rajoitettua, sillä pankit voivat kauppojenselvitysjärjestelmän (clearingjärjestelmän) kautta pakottaa toisensa konkurssiin.
Olettakaamme, että on kaksi pankkia, pankki A ja pankki B. Pankki A laajentaa luotonantoa, kun taas pankki B ei laajenna. Pankin A
myöntämiä saantotodistuksia vaihdetaan pankkien A ja B asiakkaiden
keskuudessa. Jossakin vaiheessa pankin B asiakkaat tai pankki B lunastavat rahansaantotodistuksia pankilta A. Tällöin pankki A menettää osan
reservistään, joka voi olla esimerkiksi kultaa. Kuten jokainen osittaiskassavarantovelvoitteinen pankki, pankki A on sisäsyntyisesti maksukyvytön
eikä pysty lunastamaan kaikkia liikkeelle laskemiaan talletustodistuksia.
Jos pankki B ja sen asiakkaat vaativat pankilta A niin suurta lunastusta,
ettei se kykene vastaamaan siihen, sen on julistauduttava vararikkoon.
Clearingjärjestelmä ja toisten pankkien asiakkaiden esittämät lunastusvaatimukset asettavat luottamuspohjaisen rahan liikkeelle laskemisen
määrälle kapeat rajat. Pankeilla on kannustin rajoittaa luottamuspohjaisen rahan laajennusta tiukemmin kuin kilpailijoillaan, jotta se voisi pakottaa nämä vararikkoon. Pankit toisin sanoen haluavat luonnollisista
syistä hyödyntää suuria voitontekomahdollisuuksia, minkä omistusoikeuksien epätäsmällinen määrittely mahdollistaa, mutta ne voivat laajentaa
luotonantoa vain sen verran, että konkurssiriski voidaan pitää pienenä.
Kilpailu pakottaa ne rajoittamaan luottolaajennusta.
Kysymys on nyt siitä, millä keinoin pankit voivat kasvattaa luottolaajennuksen tuottamia voittoja ja pitää samalla konkurssiriskin pienenä.
Ratkaisuna on selvästikin keskinäisten sopimusten solmiminen, jotta itsenäisen ja epäkoordinoidun luottolaajennuksen aiheuttamat negatiiviset
seuraukset vältettäisiin. Sen vuoksi pankit luovat yhteiskäytännön yhtäaikaisen luottolaajennuksen toteuttamiseksi. Tämä käytäntö mahdollistaa
kullekin pysymisen maksukykyisenä, varantojen ylläpitämisen suhteessa
toisiin ja valtavien voittojen tekemisen.
Yhteismaan ongelma ei näin ollen pelkästään ennusta epämääräisesti
määriteltyjen omistussuhteiden hyväksikäyttöä ja ulkoishaittoja, vaan se
selittää myös, miksi vapaapankkijärjestelmässä syntyy paineita sopimusten, fuusioiden ja kartellien muodostamiseksi. Kartellien muodostaminen
ei kuitenkaan poista konkurssiriskiä. Tarve pakottaa kilpailijat konkurssiin toisin sanoen säilyy edelleen, mikä johtaa kartellien epävakauteen.
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Osittaisreservijärjestelmässä on olemassa valtava kysyntä keskuspankille, joka koordinoi pankkijärjestelmän luottolaajennusta. Keskuspankin
mukaantulon seurauksena poistuu se ainoa erottava tekijä – ts. hyödyntämisen rajallisuus – ympäristöön liittyvän yhteismaan ongelman ja vapaaseen pankkijärjestelmään liittyvän yhteismaan ongelman välillä. Näin ollen Huerta de Soton mukaan todellinen ”yhteismaan ongelma” syntyy ainoastaan silloin, kun keskuspankki perustetaan. Sen jälkeen pankit voivat
hyödyntää epämääräisesti määriteltyjä omistusoikeuksia rajoituksetta.
Jopa pankkien kannalta miellyttävimmässä skenaariossa, toisin sanoen keskuspankin perustamisessa ja fiat-rahan käyttöönotossa, jää jäljelle rajoitteita. Keskuspankki voi yrittää säädellä pankkien luotonantoa
ja siten kontrolloida sekä jossakin määrin rajoittaa luottolaajennusta.
Myös viimeinen rajoite luottolaajennukselle, hyperinflaation vaara, säilyy. Toisin sanoen yksityisomaisuuden hyväksikäyttö pysyy keskuspankin
perustamisesta huolimatta rajoitettuna. Ideaalisessa ”yhteismaan ongelmassa” heikosti määriteltyjen omistusoikeuksien hyväksikäyttö toteutuu
mahdollisimman nopeasti, kun keskenään kilpailevat toimijat pyrkivät
hyödyntämään resurssia maksimaalisesti ennen kuin kilpailijat kuluttavat
resurssin loppuun. Likviditeetin takaavan keskuspankin olemassaolosta
huolimatta osittaisreservipankkien ei kuitenkaan kannata tuottaa luottamuspohjaista rahaa täysillä kierroksilla. Se voi johtaa hyperinflaatioon.
Yhteismaan hyödyntäminen tulee sen vuoksi toteuttaa hitaasti ja varovaisesti.
Julkisen omaisuuden liiallista hyödyntämistä voidaan rajoittaa useilla
tavoilla. Omistusoikeudet voidaan määritellä kunnolla ja niitä voidaan
valvoa tarkasti. Yksinkertaisin keino on julkisen omaisuuden yksityistäminen. Tällöin omistusoikeudet on määritetty ja suojattu. Toinen keino
on vedota hyväksikäyttäjien moraaliin ja kouluttaa heitä. Esimerkiksi kalastajat voivat vapaaehtoisesti rajoittaa kalaparven hyötykäyttöä. Lisäksi
yhteismaata voidaan säännellä sen liiallisen hyväksikäytön rajoittamiseksi. Hardin10 kutsuu näitä säädeltyjä yhteismaita ”hallituiksi yhteismaiksi”.
Valtio rajoittaa niiden hyväksikäyttöä.
Otetaan esimerkiksi kalastuskiintiö, jossa jokaiselle kalastajalle annetaan tietty vuosittainen kalastusosuus. Kukin heistä saa monopolioikeuden, jota hän pyrkii hyödyntämään täysin. Näin ylikalastusta voidaan
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rajoittaa ja hallita. Nykyisen pankkijärjestelmän tapauksessa kyseessä on
hallittu yhteismaa. Keskuspankit ja pankkisääntely koordinoivat ja rajoittavat pankkien luottolaajennusta. Keskuspankit voivat rajoittaa luottolaajennusta ja rahan ostovoiman heikentämisen negatiivisia ulkoisvaikutuksia asettamalla minimivarantovaatimuksia ja hallitsemalla pankkien
varantoja ja korkotasoa.

Euro ja yhteismaan ongelma
Vaikka monop olistisen rahantuottajan ja keskuspankin hallinnoiman osittaisvarantojärjestelmän ulkoisvaikutukset ovat länsimaissa
yleisiä, euron käyttöönotto tuo mukanaan vielä erityisiä kolmannen tason
ulkoisvaikutuksia. Eurojärjestelmän institutionaalinen rakenne EMUssa
antaa kaikille valtioille mahdollisuuden paikata budjettivajettaan EKP:
n avulla.
Keskuspankki voi rahoittaa yksittäisen valtion vajeita ostamalla valtion velkakirjoja tai hyväksymällä niitä uusien pankkijärjestelmälle annettavien lainojen vakuudeksi. Nykytilanteessa useat valtiot rahoittavat
itsensä yhden keskuspankin, toisin sanoen EKP:n kautta.
Kun EMUn jäsenvaltiot ovat alijäämäisiä, ne laskevat liikkeelle joukkovelkakirjoja. Pankkijärjestelmä ostaa merkittävän osan näistä velkakirjoista.11 Se ostaa niitä mielellään, koska se voi käyttää niitä etuoikeutettuna vakuutena EKP:n lainananto-operaatioissa.12 Lisäksi pankkien tule
pankkisäännösten mukaan pitää tietty osuus varoistaan ”korkealaatuisina
likvideinä omaisuuserinä”, mikä kannustaa niitä sijoittamaan valtion velkakirjoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pankeille on ehdottoman tärkeää ja
tuottoisaa omistaa valtion velkakirjoja. Tarjoamalla näitä joukkovelkakirjoja EKP:lle vakuudeksi pankit saavat EKP:ltä uutta rahaa.
Mekanismi toimii seuraavasti: pankit luovat luottolaajennuksen kautta uutta rahaa. Ne vaihtavat rahaa valtion velkakirjoihin ja käyttävät niitä
saadakseen lisärahoitusta EKP:ltä. Lopputuloksena valtiot rahoittavat
alijäämänsä pankkien luomalla uudella rahalla ja pankit saavat lisää rahaperustaa käyttämällä velkakirjoja vakuuksina.13
Kannustimena tälle on ilmiselvästi rahan uudelleenjako, josta hyötyvät uuden rahan ensimmäiset vastaanottajat. Valtiot ja pankit saavat
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k äyttöönsä lisää rahaa. Ne hyötyvät, koska ne voivat edelleen ostaa hinnoilla, joita uusi raha ei ole nostanut. Kun valtiot ryhtyvät kuluttamaan
tätä rahaa, hinnat nousevat. Rahamääräiset tulot nousevat. Mitä suuremmiksi budjettivajeet nousevat ja mitä enemmän valtiot laskevat liikkeelle
velkakirjoja, sitä enemmän hinnat ja palkat nousevat. Hintojen ja palkkojen noustessa alijäämäisessä maassa uusi raha alkaa virrata ulkomaille,
missä sen vaikutus hintoihin ei ole vielä havaittavissa. Tuotteita ja palveluita aletaan ostaa ja tuoda maahan muista EMU-maista, joissa hinnat
eivät vielä ole nousseet. Näin uusi raha leviää koko rahaliittoon.
EMUssa voittavat alijäämäiset valtiot, jotka käyttävät uuden rahan
ensimmäisenä. Luonnollisesti tässä rahan uusjaossa on myös häviävä
osapuoli. Alijäämäiset maat hyötyvät uudesta rahasta myöhemmin sitä
käsiinsä saavien kustannuksella. Myöhemmät rahan vastaanottajat ovat
enimmäkseen jäsenvaltioissa, joiden budjettivaje on pienempi. Myöhemmät vastaanottajat häviävät, koska heidän tulonsa alkavat kasvaa vasta
hintojen nousun jälkeen. He toteavat reaalitulojensa laskevan. EMUssa
rahamäärän kasvusta hyötyvät uuden rahan ensimmäiset käyttäjät, kun
taas ostovoiman heikkenemisen aiheuttamat vahingot jakautuvat kaikkien valuutan käyttäjien kesken. Liialliset budjettivajeet eivät pelkästään
alenna rahan ostovoimaa EU:ssa vaan myös korkotasot nousevat, mikä
johtuu ylivelkaantuneiden maiden kasvaneesta kysynnästä. Budjettinsa vastuullisesti hoitaneet maat joutuvat muiden tuhlailun seurauksena
maksamaan korkeampaa korkoa. Tämä johtaa yhteismaan ongelmaan.
Alijäämiä tuottava valtio voi menestyä tiukempaa budjettikuria noudattavien valtioiden kustannuksella.14
Otetaan esimerkiksi useampi henkilö, joilla kaikilla on samaa valuuttaa tuottava painokone. Heillä on kannustin painaa rahaa ja kuluttaa sitä,
mikä johtaa hintojen nousuun. Setelipainon omistajat hyötyvät korkeammasta ostovoimasta, kun taas heidän toimintansa kustannukset – ostovoiman lasku – jakautuvat kaikkien valuuttaa käyttävien kesken. Heillä
on siis houkutin tuottaa rahaa mahdollisimman nopeasti. Sellainen yksittäinen setelipainon omistaja, joka ei paina lisää seteleitä, toteaa hintojen nousevan. Muut rahan tuottajat käyttävät setelipainoa hyötyäkseen
ostovoiman laskusta, joka vaikuttaa muihin setelipainojen omistajiin. Se,
joka tuottaa seteleitä nopeimmin, hyötyy hitaammin seteleitä tuottavien
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kustannuksella. Tämä on esimerkki ”puhtaasta” yhteismaan ongelmasta,
jolloin kyseistä resurssia voi hyödyntää rajattomasti.15 Kuten julkisten
luonnonresurssien tapauksessa on laita, liikahyödyntäminen johtaa myös
tässä tapauksessa resurssin tuhoutumiseen. Hyperinflaatio ja hintojen
raju nousu tuhoavat valuutan.
Vaikka edellinen esimerkki auttaa hahmottamaan tilanteen visuaalisesti, EMUun se ei kuitenkaan tarkkaan ottaen päde. Näiden kahden asetelman väliset eroavuudet auttavat selittämään, miksi eurojärjestelmässä
ei esiinny puhdasta yhteismaan ongelmaa ja miksi euro ei ole vielä kadonnut. Olennaisin ero on siinä, että alijäämäiset maat eivät voi painaa rahaa
suoraan. Valtiot voivat pelkästään laskea liikkeelle omia velkakirjoja. Ei
ole olemassa mitään takeita siitä, että pankit ostavat näitä velkakirjoja ja
käyttävät niitä EKP:stä ottamiensa uusien lainojen vakuudeksi.
Käytännössä on olemassa useita syitä, miksi tämä ei välttämättä toimi.
1. Pankit eivät osta valtion velkakirjoja ja käytä niitä vakuuksina, ellei se tunnu niistä houkuttelevalta. Valtion velkakirjoista maksettava korko ei kenties ole riittävän suuri verrattuna korkoon, jonka ne
maksavat EKP:ltä otetuista lainoista Valtiot joutuvat siis maksamaan
korkeampaa korkoa houkutellakseen pankkeja asiakkaikseen.
2. Valtioiden konkurssiriski voi saada pankit epäröimään. EMUssa tämä riski on vähentynyt, mikä johtuu jo alun perin annetuista
epäsuorista takuista. Yleisesti on ymmärretty, että euron käyttöönsä
ottanut maa ei koskaan eroa EMUsta. Euro nähdään – aivan oikein
– poliittisena projektina ja askeleena kohti poliittista yhteenliittymää. Jacques Delors sanoi tämän suoraan helmikuussa 1995: ”EMU
merkitsee sitä, että unioni kunnioittaa kaikkien EMU-maiden velkoja.”16
Jonkin jäsenvaltion konkurssi ja sitä seuraava eroaminen koettaisiin euron epäonnistumisen lisäksi myös Euroopan Unionin sosialistisen vision romahtamiseksi. Poliittisesti konkurssia pidetään
mahdottomuutena. Useimmat uskovat, että pahimmassa tapauksessa taloudellisesti vahvemmat valtiot tukevat heikompia. Saksan
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kaltaiset valtiot takaisivat Välimeren maiden velat ennen kuin nämä
maat joutuisivat konkurssiin. Nämä takeet alensivat merkittävästi
jäsenvaltioiden valtionlainojen maksukyvyttömyysriskiä.
Epäsuorista takauksista on nyt tullut suoria. Euroalue myönsi
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa Kreikalle 110 miljardin euron pelastuspaketin.17 Tuleviin muiden jäsenmaiden pelastuspaketteihin on lisäksi luvattu 750 miljardia euroa.18
3. EKP voi kieltäytyä hyväksymästä joidenkin valtioiden velkakirjojen
käyttämisen vakuutena. EKP vaatii hyväksymilleen velkakirjoille
tietyn vähimmäisluokituksen.19 Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä
tämä minimiluokitus oli A–. Finanssikriisin aikana se laskettiin tasolle BBB–. Mikäli velkakirjojen luokitus laskee vähimmäistason
alapuolelle, valtion velkakirjoja ei hyväksytä vakuuksiksi. Riski on
kuitenkin hyvin pieni. EKP tuskin antaa tulevaisuudessa minkään
maan kaatua, ja se on aikaisemminkin ollut vakuuksien suhteen
hyvin sopeutuvainen. Minimiluokitus oli määrä pitää vuoden ajan
tasolla BBB–. Kun kävi selväksi, ettei Kreikka kykenisi säilyttämään
vähintään tasoa A–, aikaa päätettiin jatkaa vielä vuodella. Lopulta
EKP – vastoin sen julki lausumaa periaatetta olla soveltamatta erityissääntöjä mihinkään yksittäiseen valtioon – ilmoitti hyväksyvänsä
Kreikan velkakirjoja, vaikka ne olisi luokiteltu roskalainoiksi.20
4. Pankkeja, jotka käyttävät EKP:tä uudelleenrahoittamisessaan panttaamalla valtion velkakirjoja vakuudeksi, saattaa huolestuttaa siihen
liittyvä maksuvalmiusriski. Valtioiden velkakirjat ovat perinteisesti
juoksuajaltaan pidempiä kuin EKP:n myöntämät lainat. EKP:n rahoitusoperaatiot ovat yleensä olleet yhden viikon ja kolmen kuukauden mittaisia. Kriisin aikana maksimikesto pidennettiin yhdeksi
vuodeksi. Tästä huolimatta useimmat valtioiden velkakirjat ovat
pitempiaikaisia kuin EKP:n rahoitusoperaatioiden velkakirjat, jopa
kolmekymmenvuotisia. Tällöin on vaarana, että velkakirjojen luokitusta lasketaan niiden voimassaoloaikana ja että EKP lakkaa hyväksymästä niitä vakuudeksi. Tässä skenaariossa EKP lakkaisi uudistamasta sellaisia lainoja, joiden vakuuksina on valtion velkakirjoja,
mikä aiheuttaa pankeille maksuvalmiusongelmia.
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Tällaisten ongelmien riski on kuitenkin suhteellisen pieni. Pelastuspakettien epäsuora takaaminen sekä halu pelastaa eurojärjestelmä tukevat luokituksia, minkä valtioiden velkakriisi on osoittanut.
Maksuvalmiusriskissä on toisaalta vaarana, että EKP:n pyytämät
korot saattavat nousta ajan mittaan.
EKP:n pyytämät korot saattavat lopulta olla korkeampia kuin
pitkäaikaisen valtionvelkakirjan korko. Tätä riskiä vähentää valtion
velkakirjojen tuoton ja EKP:n asettamien korkojen välillä oleva
riittävän suuri erotus. Lisäksi velkakirjojen markkina-arvo saattaa
pudota ajan mittaan. Mikäli velkakirjan arvo laskee paljon, siihen
liittyvää lainaa täytyy ryhtyä maksamaan takaisin, tai vaihtoehtoisesti on annettava uusia vakuuksia.21
5. EKP:n suorittamat vakuuden arvonleikkaukset eivät mahdollista
täyttä jälleenrahoitusta. Pankki, joka tarjoaa vakuudeksi valtionvelkakirjoja miljoonan euron arvosta, ei saa vastineeksi miljoonan suuruista lainaa EKP:ltä vaan vähemmän. Vähennyksen suuruus riippuu vakuuden arvoon sovellettavasta arvoleikkurista. EKP erottelee
vakuudet viiteen kategoriaan, joihin sovelletaan erisuuruisia leikkauksia. Pienimmät leikkaukset tehdään valtion velkakirjoihin.22 Tällä
tavoin EKP suosii valtion velkapapereiden käyttöä suhteessa muihin
velkainstrumentteihin, jotka tukevat valtioiden lainanottoa.
6. EKP ei välttämättä vastaa kaikkeen uusien lainojen kysyntään. Pankit saattavat tarjota vakuudeksi enemmän velkakirjoja kuin EKP
haluaa tarjota lainoina. Rahapolitiikan kiristyessä kaikki vakuuksia
tarjoavat pankit eivät saa uusia lainoja. On aihetta olettaa, että EKP
tarjoaa poliittisista syistä – erityisesti eurohankkeen jatkuvuuden
turvaamiseksi – rahoitusta varsinkin silloin, kun jokin maa on vaikeuksissa. EKP ryhtyikin finanssikriisin aikana tarjoamaan markkinoille rajoittamatonta maksuvalmiutta. Kaikkiin lainapyyntöihin
vastattiin, mikäli vain vakuudet riittivät.
Vaikka eurojärjestelmä ei olekaan joutunut puhtaan yhteismaan ongelman eteen, se on nykyisen kriisin aikana ajautunut entistä lähemmäksi
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sitä, koska EKP ostaa valtionvelkakirjoja suoraan: toukokuussa 2010 se
ilmoitti ostavansa velkakirjoja pelastaakseen eurojärjestelmän.23 Mikäli
jonkin valtion budjetti on alijäämäinen, valtio voi laskea liikkeelle velkakirjoja, joita ostavat ensin pankit ja sitten EKP. Tällä menetelmällä vältytään käyttämästä EKP:n rahoitusoperaatioista aiheutuvaa kiertotietä.
EKP ostaa velkakirjat suoraan itselleen. Uusi kehityssuunta eliminoi valtaosan edellä mainituista pankkijärjestelmään kohdistuvista riskeistä.
Euron yhteismaan ongelma houkuttelee muodostamaan suurempia
alijäämiä, laskemaan liikkeelle valtion velkakirjoja ja jakamaan vastuuttomasta politiikasta koituvat kustannukset kaikkien euromaiden kesken
rahan alenevana ostovoimana.24 Tällaiset houkuttimet saavat poliitikot
yleensä tuottamaan suuresti alijäämäisiä budjetteja. Miksi korottaa epäsuosittuja veroja kohonneiden kustannusten kattamiseksi? Onko parempi laskea liikkeelle velkakirjoja, jotka ostetaan uudella tuotetulla rahalla,
vaikka tämä lopulta johtaakin hintojen nousuun koko EMUn alueella?
Miksei ulkoisteta julkisten menojen kustannuksia?
Tällaisesta toiminnasta aiheutuva moraalikato on epäsymmetrinen.
Suuremmat maat saavat suurilla alijäämillään aikaan merkittäviä inflaatiopaineita ja ovat liian suuria pelastettaviksi. Pienemmät maat sen sijaan
voivat tuottaa suuria alijäämiä ilman, että koko EMUun kohdistuisi merkittäviä inflaatiopaineita, koska rahanluonnin vaikutukset eivät olisi merkittäviä euroalueella kokonaisuutena. Lisäksi pienet maat voivat olettaa
suurempien maiden tukevan niitä pelastuspaketeilla. Ei ole mikään yllätys, että valtioiden velkakriisit ovat koetelleet nimenomaan pieniä maita
kuten Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia.
Euron tragediaa syventää demokratiassa tyypillinen päättäjien lyhytnäköisyys.25 Poliitikot pyrkivät keskittymään seuraaviin vaaleihin sen
sijaan, että he miettisivät päätöstensä pitkän aikavälin seurauksia. Voittaakseen seuraavat vaalit he käyttävät julkisia varoja ja myöntävät etuoikeuksia eri äänestäjäryhmille. Vajeiden kasvattaminen siirtää ongelmia
tulevaisuuteen ja euroalueen muiden maiden kannettaviksi. EMU-johtajat tietävät, millä tavoin kustannukset on mahdollista ulkoistaa kahdessa
ulottuvuudessa, sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Maantieteellisesti
osa kustannuksista maksetaan koko euroalueella korkeampina hintoina.
Ajallisessa mielessä suurien budjettivajeiden aiheuttamista ongelmista
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kärsivät muut poliitikot joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Valtioiden budjettivajeista johtuvat velkaantumisongelmat saattavat edellyttää
EMUn määräämiä menojen leikkauksia.
Houkutus tuottaa alijäämäisiä budjetteja EMU-alueella on lähes
vastustamaton. Kuten aiemmassa setelipainoesimerkissä, hyödyn saavat
ainoastaan muita maita suurempia budjettivajeita tuottavat valtiot. Setelipainoa on pyöritettävä nopeammin kuin muut, jotta uusjaosta voi hyötyä itse. Rahamääräisten tulovirtojen on kasvettava ostovoiman laskua
nopeammin.
Nämä traagiset houkuttimet on saanut aikaan EMU-järjestelmän
erityispiirre, yksi keskuspankki. EMUa suunniteltaessa niistä kyllä tiedettiin. Maastrichtin sopimus (sopimus Euroopan Unionista) itse asiassa
kieltää finanssikriisiin joutuneiden jäsenvaltioiden pelastuspaketit (artikla 104b). Tämän kielto merkitsi samalla siunausta EKP:n itsenäisyydelle.
Sen tarkoituksena oli varmistaa, että keskuspankkia ei käytettäisi pelastusrenkaana.26
Poliittiset intressit ja poliittinen tahto pitää kiinni eurosta ovat kuitenkin osoittautuneet voimakkaammiksi kuin sopimuspaperi, johon tukipakettien kielto on kirjoitettu. EKP:n itsenäisyys ei suinkaan takaa,
etteikö sitä voitaisi käyttää apuna tukipaketteja luotaessa. Kuten olemme
nähneet, EKP tukee jatkuvasti kaikkia valtioita hyväksymällä rahoitusoperaatioissaan niiden velkakirjoja vakuuksiksi. Sillä tosiseikalla, että
EKP:ltä on kielletty valtioiden velkakirjojen suora ostaminen, ei ole merkitystä. Mekanismi, jossa velkakirjoja käytetään vakuuksina, toimii aivan
yhtä hyvin.
On olemassa toinenkin keino, jolla yritettiin saada valtiot olemaan
tuottamatta ylisuuria budjettivajeita. Poliitikot kehittivät hallitun yhteismaan sääntöjä rajoittaakseen yhteismaan ongelman ulkoisvaikutuksia. Ongelman rajaamiseksi solmittiin Saksan vaatimuksesta vakaus- ja
kasvusopimus (VKS) vuonna 1997. Sopimus sallii yhteisen keskuspankin
hyödyntämiselle tietyt ”kiintiöt” kalastuskiintiöiden tapaan. Ne asettavat rajat hyväksikäytölle siten, että budjettivaje ei saa ylittää kolmea prosenttia BKT:stä eikä valtion kokonaisvelka kuuttakymmentä prosenttia
BKT:stä. Jos näistä kiintiöistä olisi pidetty kiinni, kannustimena olisi
ollut tuottaa kolmen prosentin maksimivajeita, joita EKP epäsuorasti
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r ahoittaa. Kolmen prosentin vajeita tuottavat maat ulkoistaisivat osittain
kustannuksiaan maille, joilla on pienempi vaje.
Yhteismaan resurssien sääntely kuitenkin epäonnistui. Varsinainen
ongelma on siinä, että vakaus- ja kasvusopimus on itsenäisten valtioiden
välinen sopimus vailla uskottavaa täytäntöönpanoa. Yksittäinen valtio
saattaa onnistua toteuttamaan kalastuskiintiöt, mutta itsenäisten valtioiden kesken on vaikeampaa toteuttaa inflaatio- ja budjettivajekiintiöitä. Saksan alkuperäisen ehdotuksen mukaisia automaattisia sanktioita
ei otettu mukaan vakaus- ja kasvusopimukseen. Vaikka valtiot rikkoivat
sopimusta ja varoituksia jaeltiin, rangaistuksia ei koskaan pantu toimeen.
Poliittisesti vaikutusvaltaiset maat kuten Ranska ja Saksa, jotka olisivat
voineet puolustaa sopimusta, rikkoivat itse sen ehtoja tuottamalla vuodesta 2003 alkaen yli kolmen prosentin budjettivajeita. Suuremmalla
äänimäärällään ne ja eräät muut maat pystyivät estämään rangaistusten
langettamisen. Vakaus- ja kasvusopimus epäonnistuikin täydellisesti tavoitteessaan. Se ei kyennyt sulkemaan Pandoran lipasta, jollaisena yhteismaan ongelmaa voidaan pitää. Yhtä maata lukuun ottamatta kaikkien
jäsenvaltioiden odotetaan vuonna 2010 rikkovan kolmen prosentin maksimivajeen sääntöä. Yleinen eurooppalainen velkaantumisaste suhteessa
BKT:hen on kahdeksankymmentä prosenttia.

Euron tragedia ja tapaus kreikka
Kreikan rahap oliit tinen kehityskulku on tyyppiesimerkki euron tragediasta ja kannustimista, jotka ovat johtaneet siihen. Kun
Kreikka liittyi EMUun, kolme eri tekijää yhdistyi tuottamaan ylisuuria
budjettivajeita. Ensinnäkin Kreikan valuutan vaihtokurssi oli hyvin korkea maan liittyessä euroon. Tällä kurssilla ja senhetkisellä palkkatasolla
monet työntekijät eivät olleet kilpailukykyisiä pohjoisten valtioiden korkeammin pääomitettuihin työntekijöihin verrattuna. Ongelman lievittämiseksi oli olemassa kolme vaihtoehtoa: (1) palkkojen pienentäminen
tuottavuuden lisäämiseksi, (2) valtion menojen kasvattaminen työttömien tukemiseksi (työttömyystuilla tai varhaiseläkkeillä), tai (3) ei-tuottavien työntekijöiden työllistäminen suoraan valtion julkisten hankkeiden
avulla. Vahvoista ammattiliitoista johtuen ensimmäinen vaihtoehto oli
116

EMU itsetuhoisena järjestelmänä

poissuljettu. Päättäjät valitsivat toisen ja kolmannen vaihtoehdon, mikä
merkitsi suurempia budjettivajeita.
Toiseksi Kreikan valtio sai EMUun liittyessään epäsuorat vakuudet
EKP:ltä ja muilta EMU-mailta. Kreikan velkakirjojen korot laskivat ja
lähestyivät Saksan maksamia korkoja. Tämän seurauksena suurempien
vajeiden marginaalikustannukset laskivat. Korot olivat keinotekoisen
matalalla. Kreikka on kokenut 1900-luvulla useita konkursseja ja kärsinyt
korkeasta inflaatiosta, suurista budjettivajeista sekä kroonisesta kauppavajeesta. Tästä huolimatta sen onnistui velkaantua lähes samaa vauhtia
kuin Saksa, joka tunnetaan konservatiivisesta talouspolitiikastaan ja vaikuttavasta ulkomaankaupan ylijäämästä.
Kolmanneksi kuvioon tulee mukaan yhteismaan ongelma. Kreikan holtittoman talouspolitiikan seuraukset saatiin osittain ulkoistettua
muille EMU-maille EKP:n hyväksyessä rahoitusoperaatioissaan Kreikan
velkakirjoja vakuudeksi. Eurooppalaiset pankit ostivat Kreikan velkakirjoja (maksaen niistä aina lisähintaa Saksan velkakirjoihin verrattuna) ja
käyttivät niitä saadakseen EKP:ltä lainaa matalammalla korolla (yhden
prosentin korolla hyvin tuottavassa kaupassa.)
Pankit ostivat Kreikan velkakirjoja, koska tiesivät EKP:n hyväksyvän
ne uusien lainojen vakuuksiksi. Kreikan velkakirjoille oli kysyntää, koska
EKP:lle maksettava korko oli alempi kuin Kreikan velkakirjoistaan maksama korko. Ilman EKP:n käytäntöä hyväksyä Kreikan velkakirjoja vakuudeksi maa olisi joutunut maksamaan paljon korkeampaa korkoa. Itse
asiassa muut EMU-maat ovat pelastaneet tai tukeneet Kreikan valtiota
yhteismaan ongelman kautta jo pitkään.
Kreikan budjettivajeiden kustannukset siirrettiin osittain muiden
EMU-maiden kannettavaksi. EKP loi uusia euroja hyväksyen Kreikan
velkakirjoja vakuudeksi. Kreikan velat siis muutettiin rahaksi. Velkakirjojensa myynnistä saamillaan rahoilla Kreikan hallitus pyrki saavuttamaan
kansan suosion. Kun maan hintataso alkoi nousta, rahaa siirtyi muihin
maihin. Se puolestaan nosti hintatasoa muissa EMU-jäsenmaissa, joiden
kansalaiset havaitsivat hintatason nousevan tulojaan nopeammin. Mekanismi merkitsi tulonsiirtoa Kreikan hyväksi: muut EMU-maat tukivat
sitä jatkuvan ostovoiman siirtymisen muodossa.
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EMU konflikteja keräävänä
järjestelmänä
”Jol leivät hyödykkee t ylitä rajoja, armeijat ylittävät”, on Frédéric
Bastiat’lta usein lainattu sanonta ja yksi klassisen liberalismin perusopetuksista. Jos rajoja ylittävää vapaaehtoista kaupankäyntiä estetään, syntyy
konflikteja. Vapaa kauppa puolestaan edesauttaa rauhaa.
Vapaassa kaupassa eri maiden kansalaiset ovat rauhanomaisessa yhteistyössä keskenään. Vapaaehtoisessa vaihdannassa kaupan molemmat
osapuolet odottavat hyötyvänsä siitä. Kuvitellaanpa, että saksalaiset ovat
hulluina fetajuustoon ja että kreikkalaiset rakastavat saksalaisia autoja.
Kun saksalaiset ostavat fetaa Kreikasta ja kreikkalaiset ostavat juuston
myynnistä saamillaan tuotoilla saksalaisia autoja, vaihdanta on molemmin
puolin tuottoisaa. Erikoistumisen aikakaudella vapaa kauppa on edellytys
mille tahansa ystävällismieliselle valtioiden väliselle järjestelylle.
Yksi mahdollinen konflikti syntyy silloin, kun tuotteiden liikkumista rajoitetaan tai se estetään täysin. Jos saksalaiset voivat tuontitulleista
johtuen ostaa fetajuustoa ainoastaan kalliilla hinnalla, tai jos saksalaisten
autojen vienti Kreikkaan estetään lailla, tyytymättömyyden ja riidan siemenet on kylvetty. Jos jokin maa pelkää, ettei tärkeitä ruokatarvikkeita tai
muita hyödykkeitä tullien tai muiden esteiden vuoksi voida tuoda maahan, se saattaa ryhtyä suunnittelemaan omavaraisuuteen siirtymistä.
Protektionismi ja taloudellinen nationalismi olivat tärkeimmät syyt
toisen maailmansodan syttymiseen.1 Kun klassinen liberalismi kaatui
1900-luvun alussa, hyökkäyksen kohteena oli nimenomaan vapaa kauppa
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ja protektionismi nosti päätään. Taloudellinen nationalismi saattoi Saksan strategisesti hyvin vaaralliseen tilanteeseen, koska se joutui tuomaan
maahan ruokaa tai bensiinin kaltaisia hyödykkeitä. Saksan asema paljastui, kun Britannian merisaarto aiheutti sadantuhannen saksalaisen nääntymisen nälkään ensimmäisessä maailmansodassa. Sodan jälkeen Adolf
Hitler pyrki hankkimaan elintilaa, Lebensraumia, ja hyödykkeitä idästä,
jotta Saksasta tulisi taloudellisen nationalismin vallitessa omavarainen.
Toinen vapaan kaupan ja vapaaehtoisen hyödykkeiden vaihdon este
on ei-vapaaehtoinen hyödykkeiden siirtyminen yhdestä maasta toiseen.
Yksisuuntainen hyödykkeiden virtaaminen yhdestä maasta toiseen, joka
ei ole vapaaehtoista vaan pakotettua, saattaa ennemmin tai myöhemmin
johtaa konfliktiin näiden kahden maan välillä. Esimerkissämme tällaista
vaihtoa olisi saksalaisautojen vieminen Kreikkaan ilman, että Kreikasta vastavuoroisesti vietäisiin juustoa Saksaan. Saksalaisautojen virratessa
Kreikkaan Saksa ei saa vastineeksi mitään konkreettista, ei fetajuustoa, ei
bensiiniä, ei osuuksia yrityksissä, ei kreikkalaisia kesäasuntoja eikä rantalomia Kreikassa.
Historiallinen esimerkki ei-vapaaehtoisesta hyödykkeiden virtaamisesta yhteen suuntaan ovat saksalaisten suorittamat sotakorvaukset ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin liittoutuneet siirrättivät aseella
uhaten kultaa ja hyödykkeitä Saksasta omiin maihinsa. Tämä yksisuuntainen hyödykkeiden siirto raivostutti saksalaisia. Kansakunnan johtoon
valittiin Hitler, koska hän lupasi hankkiutua eroon vihatusta Versailles’n
sopimuksesta ja varsinkin sotakorvauksista. Nämä korvaukset, joiden
katsottiin olevan lisäeste hyödykkeiden vapaaehtoiselle vaihdolle, olivat
yksi toisen maailmansodan syttymiseen johtaneista tekijöistä.
Euroopan yhdentymisen isät toisen maailmasodan jälkeen, Konrad
Adenauer, Robert Schuman, Paul Henri Spaak ja Alcide de Caspari, tiesivät vapaakaupan merkityksen pysyvän rauhan säilymiselle.3 He muistivat varsin hyvin sodan kauhut. He halusivat luoda Eurooppaan ilmapiirin, joka lopettaisi toistuvat sodat ja edistäisi rauhaa.
Heidän toimintansa on ollut menestyksekästä; Euroopan Unionin
jäsenvaltioiden välillä ei ole käyty yhtään sotaa. Luodakseen rauhanomaisen ilmapiirin he perustivat vapaakauppa-alueen edistämään vapaaehtoista hyödykkeiden vaihtoa. Kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö
124

EMU konflikteja keräävänä järjestelmänä

luo yhteisymmärrystä, luottamusta, keskinäistä riippuvuutta ja ystävyyttä.
Rakennelma ei ollut kuitenkaan virheetön. Rooman sopimuksella tosin
turvattiin pääoman, työvoiman ja hyödykkeiden vapaa liikkuvuus, mutta
kenttä jätettiin avoimeksi hyödykkeiden ei-vapaaehtoiselle siirtämiselle.
On olemassa kaksi mekanismia, joilla varallisuutta, ts. hyödykkeitä,
jaetaan uudelleen jäsenvaltioiden välillä yksisuuntaisesti ja jotka näin aiheuttavat rakoilua eurooppalaisten harmoniseen yhteistyöhön.
Ensimmäinen näistä mekanismeista on virallinen varallisuuden uudelleenjakojärjestelmä. Jo Rooman sopimuksessa ilmaistiin pyrkimys
”alueelliseen kehittämiseen”, toisin sanoen varallisuuden uudelleenjakoon. Tällä sektorilla ei kuitenkaan ilmennyt sanottavaa toimintaa ennen
1970-lukua. Nykyään se on EU:n toiseksi suurin kulusektori. Kolmannes
EU:n budjetista käytetään varallisuuden ”harmonisointiin”. Vuonna 1975
perustettu Euroopan aluekehitysrahasto EAKR rahoittaa ”rakennerahastoissa” olevilla varoilla alueellisia kehitysprojekteja.
EU:n suoran varallisuuden uudelleenjakopolitiikan toinen peruspilari on ajatus ”koheesiorahastoista”, jotka virallistettiin 1993 eri jäsenmaiden aluetaloudellisten rakenteiden mukauttamiseksi ja näiden maiden
EMUun liittymisen mahdollistamiseksi. Koheesiorahastoilla tuetaan
ainoastaan sellaisia maita, joiden BKT on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Niillä rahoitetaan ympäristöprojekteja tai kuljetusverkostojen
kehittämistä. Tärkeimmät tuen saajat ovat olleet Irlanti ja Etelä-Euroopan maat.4
Hollantilaiset ovat Euroopan Unionin suurin nettomaksaja; seuraavaksi eniten maksavat tanskalaiset ja saksalaiset.5 Saksa maksoi vuosina
1995–2003 EU:n rahakirstuun nettona 76 miljardia euroa.6 Vuonna 2009
Saksan hallitus siirsi EU:lle 15 miljardia euroa.7 Varallisuuden uudelleenjako jäsenvaltioiden kesken saattaa aiheuttaa konflikteja, koska hyödykkeitä siirretään sen puitteissa toiseen maahan tehokkaasti ilman, että mitään saadaan takaisin. Autoja vyöryy Kreikkaan päin, mutta vastakkaiseen
suuntaan ei kulje lainkaan juustoa.
Rahamarkkinat ovat toinen mekanismi ei-vapaaehtoiselle hyödykkeiden yksisuuntaiselle virtaamiselle. Kuten edellä on todettu, perusrahan
luomiselle on olemassa monopolistinen tuottaja, Euroopan keskuspankki, joka jakaa varallisuutta uudelleen luomalla uutta rahaa ja jakamalla sitä
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jäsenmaiden hallituksille suhteessa kunkin maan alijäämään.
Jäsenmaan hallitus kuluttaa enemmän kuin saa verotuloja. Maksaakseen erotuksen, ts. alijäämän, hallitus painaa valtion joukkovelkakirjoja,
jotka myydään pankkijärjestelmälle. Se vuorostaan siirtää ne EKP:lle ja
panttaa ne vakuutena lainoille, jotka on saatu aikaan luomalla uutta rahaa.
Tällä tavoin maiden hallitukset voivat käytännössä painaa rahaa. Niiden
joukkovelkakirjat käyvät rahasta niin kauan kuin EKP hyväksyy ne vakuudeksi. Seurauksena eurojen määrä kasvaa. Uuden rahan ensimmäiset
vastaanottajat, toisin sanoen alijäämää tekevien maiden hallitukset, voivat
yhä hyötyä vanhoista, alemmista hinnoista. Kun uusi raha leviää toisiin
maihin, hinnat nousevat koko Euroopan rahaliitto EMUn alueella. Myöhemmät uuden rahan vastaanottajat joutuvat toteamaan, että ostohinnat
ovat nousseet ennen kuin tulot alkavat nousta.
Esimerkki elävästä elämästä: Kreikan talous ei ole kilpailukykyinen
sillä vaihtokurssilla, jolla se tuli mukaan euroalueeseen. Palkkojen pitäisi laskea, jotta maasta tulisi kilpailukykyinen. Palkat ovat kuitenkin
joustamattomat, mikä johtuu ammattiliitoille annetuista etuoikeuksista.
Kreikka on säilyttänyt tämän tilanteen kasvattamalla julkista alijäämää ja
painamalla valtion joukkovelkakirjoja tuottamattomien ihmisten, ts. korkeaa palkkaa nauttivien valtion virkamiesten ja työttömien aiheuttamien
kulujen kattamiseksi. Valtiolta tukea saavat ihmiset käyttävät tätä uutta
rahaa esimerkiksi ostamalla entistä enemmän yhä kallistuvia Saksassa
tehtyjä autoja. Autojen hinnan noustessa muut eurooppalaiset köyhtyvät.
Autojen vieminen Saksasta Kreikkaan on yksisuuntaista toimintaa. Autojen maksaminen toteutetaan pakollisella ja ei-vapaaehtoisella tavalla,
rahamonopolilla.
Kommentoidessaan 18. syyskuuta 1992 Maastrichtin sopimusta ja euroon siirtymistä sanomalehti Le Figaro vertasi sitä sotakorvauksien aiheuttamaan hyödykkeiden siirtoon: ”’Saksa tulee maksamaan’, 1920-luvulla
sanottiin. Nyt Saksa sitten maksaa: Maastricht on Versailles’n sopimus
ilman sotaa.”8
Yhteentörmäyksiä ei saanut aikaan pelkästään Versailles’n sopimus.
Maastrichtin sopimuksen virallistama rahajärjestely aiheuttaa myös konflikteja, kuten aiemmin on todettu. Yhtenäisvaluutta virallistaa konfliktin
silloin, kun kamppailu rahan tarjonnan kontrollista kiihtyy. Kun Kreikan
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rakenteelliset ongelmat jäävät ratkaisematta ja sen valtionvelka nousee
erityisen korkealle, se pyrkii kuumeisesti tuomaan markkinoille uutta
velkaa – huolimatta siitä, että EKP edelleen hyväksyy Kreikan valtion
joukkovelkakirjoja vakuudeksi (vaikka ne olisi luokiteltu roskalainoiksi).
Markkinat ovat alkaneet epäillä muiden EMUn jäsenmaiden halukkuutta ja kykyä vakauttaa Kreikan valtiontalous.
Tuloksena on pelastusoperaatio ja varojen siirto EMUsta Kreikkaan
tuettujen lainojen muodossa. Pelastusoperaatioprosessi, johon sisältyy itsessään ei-vapaaehtoista ja yksisuuntaista hyödykkeiden siirtoa, on synnyttänyt hallitus- ja kansalaistasolla halveksuntaa ja vihaa varsinkin saksalaisten ja kreikkalaisten välillä.
Saksan sanomalehdet kutsuivat kreikkalaisia ”valehtelijoiksi” Kreikan
hallituksen väärennettyä tilastoja.9 Eräs saksalainen iltapäivälehti ihmetteli, miksi saksalaiset pääsevät eläkkeelle vasta 67-vuotiaina, kun taas
kreikkalaiset voivat jäädä eläkkeelle nuorempina kuin he, koska Saksa
siirtää varoja Kreikkaan.10 Kreikkalaiset lehdet puolestaan syyttivät jatkuvasti Saksaa maan toisessa maailmansodassa suorittamista hirmuteoista
ja väittivät, että saksalaiset ovat edelleenkin velvollisia maksamaan heille
sotakorvauksia.
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Kohti romahdusta
Finanssikr iisin iskiessä hallitukset vastasivat siihen tyypillisellä
keynesiläisellä reseptillä lisäämällä budjettialijäämää. Tapahtumien kulun
kiihtyessä EMU alkoi ajautua kohti hajoamista. Tarina alkaa muutama
viikko Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen, jolloin valtiontalouden
alijäämien kriisin vaikutukset alkoivat vaikuttaa valtioiden luottokelpoisuuteen.
Ensin kiinnitettiin huomio Kreikan tilanteeseen. Tammikuussa 2009
luottoluokittaja S&P laski Kreikan luottokelpoisuuden luokkaan A–, ja
samana päivänä hallitus antoi myöten lakkoileville viljelijöille lupaamalla
näille lisätukea 0,5 miljardia euroa. Ongelmat alkoivat levitä laajemmalle.
Huhtikuun lopulla samana vuonna EU:n komissio alkoi tutkia Espanjan,
Irlannin, Kreikan ja Ranskan suuria alijäämiä. Lokakuussa myös luottoluokituslaitos Fitch laski Kreikan luottokelpoisuuden luokkaan A–.
Vuoden 2009 lopussa useat Euroopan maat myönsivät, että niiden
alijäämä oli liian suuri.
Budjettiongelmiin vastattiin eri tavoin. Irlanti ilmoitti vähentävänsä
budjettimenoja kymmenen prosenttia suhteessa BKT:hen. Espanjan hallitus ei leikannut menoja lainkaan, ei myöskään Kreikka.
Vuoden 2009 lopussa Kreikan uusi hallitus ilmoitti, että budjettialijäämä olisi ennätykselliset 12,7 prosenttia, eli runsaat kolme kertaa enemmän kuin aiemmin samana vuonna ilmoitettu 3,7 prosenttia. Joulukuun 1.
päivänä EMUn valtiovarainministerit sopivat, että suhtautumista Kreikkaan tiukennettaisiin, ja 8. joulukuuta Fitch laski maan luottokelpoisuuden luokkaan BBB+. Myös S&P laski Kreikan luokitusta.
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Kaavio 9: Budjettivaje prosentteina BKT:sta euroalueen maissa 2007, 2008 ja 2009

Vastaukseksi tähän vastikään valittu pääministeri Georgios Papandreou
peruutti lupaamansa eläkkeiden korotuksen ja lisäsi sen sijaan veroja
alijäämän pienentämiseksi. Korot, joita Kreikka joutui maksamaan lainoistaan, alkoivat nousta syksyllä 2009, ja markkinat huolestuivat. Saksan
valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble totesi, että Kreikka oli elänyt
vuosikausia yli varojensa ja että saksalaiset eivät pystyisi maksamaan sen
hintaa.
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Markkinat alkoivat epäillä, pystyisikö Kreikka maksamaan velkojaan.
Pelättiin myös, että Euroopan keskuspankki lakkaisi rahoittamasta epäsuorasti Kreikan alijäämää. Jos EKP lakkaisi hyväksymästä Kreikan joukkovelkakirjoja lainojen vakuudeksi, kukaan ei ostaisi Kreikan velkakirjoja,
jolloin maan hallitus ei pystyisi suoriutumaan sitoumuksistaan.
EKP oli finanssikriisin johdosta laskenut avomarkkinaoperaatioissa
vaatimaansa minimiluokitusta kategoriasta A– kategoriaan BBB–. Sen
piti olla poikkeustoimenpide, jonka oli määrä päättyä vuoden 2010 lopussa. Budjettiongelmista johtuen Kreikan luokitus oli vaarassa laskea
minimivaatimuksen A– alapuolelle. Mitä tapahtuisi vuonna 2011, jolloin
Kreikka ei enää pysyisi täyttämään tätä minimivaatimusta?
Tammikuun 12. päivänä 2010 EKP alkoi epäillä Kreikan hallituksen
ilmoittamia alijäämää koskevia tietoja. Kreikan luovuttamien tilastojen
epämääräisyyden johdosta niiden tarkkuutta pidettiin kyseenalaisena.
Tammikuun 14. päivänä S&P laski Kreikan pitkän aikavälin luokituksen
kategoriaan A– ja arvioi Espanjan, Portugalin ja Irlannin talousnäkymät
negatiivisiksi näiden maiden budjettiongelmien vuoksi. Samana päivänä
Kreikka ilmoitti supistavansa 10,6 miljardin euron alijäämäänsä korottamalla veroja 7 miljardilla eurolla ja leikkaamalla menoja 3,6 miljardin
euron arvosta. Alijäämän viitearvon oli tarkoitus pienentyä 12,7 prosentista 8,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Papandreou ilmoitti myös, että
valtion virassa olevien palkat jäädytettäisiin, mikä merkitsi hänen ennen
vaaleja antamansa lupauksen rikkomista. Valtion työntekijöiden ammattiliitto ilmoitti ryhtyvänsä lakkoilemaan 10. helmikuuta.
EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet käytti vielä tammikuun 15.
päivänä tilannekatsauksessaan kovan rahan retoriikkaa: ”Emme muuta
vakuusrakennetta yhdenkään yksittäisen maan vuoksi. Vakuuskäytäntömme koskee kaikkia asianomaisia maita.”1 Markkinoiden eri osapuolet
tulkitsivat lausunnon lupaukseksi siitä, ettei EKP laskisi vaadittua minimiluokitusta poikkeuksellisesti luokkaan BBB– pelkästään Kreikan hallituksen pelastamiseksi. EKP:n pääekonomisti Jürgen Stack oli samoilla
linjoilla todetessaan tammikuussa, että markkinat olivat väärässä uskoessaan muiden jäsenvaltioiden pelastavan Kreikan.
Tammikuun loppupuolella rahoitusmarkkinat alkoivat myydä Kreikan joukkovelkakirjoja kiihtyvällä vauhdilla Deutsche Bankin varoitettua,
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että Kreikan maksukyvyttömyys saisi aikaan tuhoisampaa jälkeä kuin
vastaava ongelma Argentiinassa vuonna 2001 tai Venäjällä 1998. Paineiden kasvaessa Papandreou ilmoitti uusista toimenpiteistä, jotka HSBCpankin ekonomistien arvion mukaan pienentäisivät alijäämää vielä 0,4
prosenttia.2 Lisäksi Papandreou julisti aikovansa saada Kreikan alijäämän
pienenemään vuoteen 2012 mennessä jälleen kolmeksi prosentiksi. EU:
n komissio tuki hänen suunnitelmaansa. Tästä tuesta oli hänelle sisäpoliittista hyötyä, sillä nyt hän pystyisi suuntaamaan itseensä kohdistuvat
syytökset EU:hun ja keinottelijoihin. Hän voisi esiintyä ikään kuin EU
olisi pakottanut hänet suorittamaan nämä epäsuositut budjettileikkaukset. Lisäksi hän ilmoitti, että Kreikan tukala tilanne oli pahansuopien
keinottelijoiden syytä. ”Kreikka on euron päänmenoksi suunnatun keinottelupelin keskipisteessä. Kansallinen velvollisuutemme on lopettaa
yritykset työntää maamme alas jyrkänteeltä.”3 Kreikka luonnollisesti tekisi uhrauksia euron pelastamiseksi.
Helmikuussa 2010 tuli yleiseen tietoon, että sijoituspankki Goldman
Sachs oli auttanut Kreikan hallitusta naamioimaan johdannaisten avulla
maan alijäämän todellisen suuruuden. Kreikan hallitus ei ollut milloinkaan täyttänyt Maastrichtin sopimuksen määräystä pitää julkinen velka
alle 60 prosentissa suhteessa BKT:hen, eikä se ollut vuodesta 1991 lähtien täyttänyt kolmen prosentin budjettivajeen rajaa. Ainoastaan taseen
kosmeettisella korjailulla, kuten jättämällä pois puolustusmenoja tai terveydenhuollon kustannuksia, Kreikka pystyi muodollisesti täyttämään
rajaehdon yhtenä ainoana vuonna. Goldman Sachs esimerkiksi naamioi johdannaisilla erään lainan näyttämään valuutanvaihtosopimukselta.
Kreikka laski velkakirjojaan liikkeelle ulkomaanvaluutoissa. Goldman
Sachs myi Kreikalle vaihtosopimuksia kuvitteelliseen valuuttakurssiin.
Tällä tavoin Kreikka sai enemmän euroja kuin se oli saanut markkinoilla ulkomaanvaluutoissa liikkeelle laskemiensa velkakirjojen myynnistä.
Velan eräännyttyä maksettavaksi Kreikan hallitus joutui maksamaan sen
pois euroissa. Goldman Sachs sai tuntuvan palkkion sopimuksesta, joka
piilotti korkoprosentin.4
Helmikuun 16. päivänä EU:n valtiovarainministereistä koostuva talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin määräsi Kreikan hallituksen laatimaan mukauttamissuunnitelman vastineeksi tarkemmin
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 äärittelemättömästä tuesta. Päivien kuluessa Kreikan hallitus alkoi
m
hermostua ja vaati muilta jäsenmailta konkreettista tukea. Mikäli tukea
ei annettaisi, Kreikka pyytäisi Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:
ltä halpoja lainoja. IMF:n mukaantulo olisi ollut euroalueen laajentamissuunnitelman kannalta perin nöyryyttävää. Tarvitsisiko EMU IMF:ää
ongelmiensa ratkaisijaksi? Luottamus euroon heikkeni heikkenemistään.
Helmikuun 24. päivänä S&P ilmoitti harkitsevansa Kreikan luokituksen laskemista yhden tai kahden pykälän verran kuukauden sisällä. Tässä
vaiheessa ainoastaan Moody’s piti luokituksen sen verran korkealla, että
Kreikan velkakirjat hyväksyttäisiin vakuudeksi normaalioloissa.
Helmikuun lopulla presidentti Papandreou tapasi Deutsche Bankin
pääjohtajan Josef Ackermannin, jota Kreikan ongelman ratkaiseminen
kiinnosti. Kreikka oli DB:lle velkaa, ja maksujen laiminlyöminen saattaisi
romahduttaa koko eurooppalaisen pankkijärjestelmän, myös DB:n. Tapaamisen jälkeen Ackermann ehdotti Angela Merkelin neuvonantajalle
Jens Weidmannille, että Saksa, Ranska ja yksityispankkisektori lainaisivat kukin Kreikalle 7,5 miljardia euroa. Ehdotukseen ei suostuttu. Saksan
hallitus pelkäsi, että sitä syytettäisiin perustuslain vastaisesta toiminnasta. Pelastusoperaatio rikkoisi EU:n perustamissopimuksen 125. artiklaa,
jonka mukaan jäsenvaltiot eivät ole vastuussa toisten valtioiden veloista.
Kaikkein tärkeintä oli, että Saksan kansa vastusti pelastusoperaatiota.
Merkel halusi lykätä ongelman ratkaisua toukokuussa pidettävin Nordrhein-Westfalenin osavaltion tärkeiden vaalien yli.
Helmikuun 28. päivänä Merkel sanoi yhä julkisuudessa, ettei Saksa
pystyisi rientämään Kreikan avuksi: ”Tekemämme sopimus sulkee pois
mahdollisuuden muiden maiden pelastamisoperaatioilta.”5 Hänen ministerinsä Brüderle ja Westerwelle vahvistivat tämän näkökannan. Samaan
aikaan EU vaati Kreikan hallitusta pienentämään maan budjettivajetta
vielä 4,8 miljardilla eurolla. Kreikan valtionobligaatioiden korko nousi
seitsemään prosenttiin.
Maaliskuun 3. päivänä Papandreou suostui vaatimukseen leikata alijäämää 4,8 miljardilla eli kahdella prosentilla. Hän ilmoitti polttoaine-,
tupakka- ja arvonlisäveron korotuksista sekä valtion virkamiesten kolmen
bonuspalkkaerän leikkaamisesta kolmellakymmenellä prosentilla. Kreikan
julkisen sektorin työntekijät olivat ansainneet paremmin kuin kollegansa
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muissa maissa. Alan työntekijöille oli Kreikassa maksettu vuonna 2009 12
prosenttia BKT:stä, mikä luku oli noussut vuodesta 2000 kaksi prosenttia
ja oli 2 prosenttia korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Tästä huolimatta
Kreikan ammattiliitot ilmoittivat järjestävänsä uusia lakkoja.
Näiden ”leikkausten” vastineeksi Papandreou vaati ”eurooppalaista
solidaarisuutta”, ts. rahaa muilta mailta. Kreikan leikkauksista Merkel sai
jonkin verran poliittista pääomaa, jota hän tarvitsi voidakseen suostutella
saksalaiset hyväksymään pelastuspaketin. Tilanne muuttui päivä päivältä
yhä ahdistavammaksi. Kreikan ottama 20 miljardin velka erääntyisi toukokuussa, ja oli epäselvää, uusisivatko markkinat nämä velat hyväksyttävällä korolla.
Maaliskuun 5. ja 7. päivänä Papandreou tapasi Sarkozyn ja Merkelin
taivutellakseen nämä tukemaan itseään. Samaan aikaan alettiin pelätä yhä
enemmän, että Kreikan veronkorotuksista saadut tulot jäisivät odotettua
alhaisemmiksi. S&P:n Kreikan luokitusta koskevat negatiiviset tulevaisuudennäkymät synkkenivät entisestään, kun kävi selvemmäksi, että EU
lopulta puuttuisi asiaan Kreikan hallituksen eduksi. Estääkseen markkinoita joutumasta paniikkiin EKP:n neuvoston jäsen Axel Weber vaati
hätäapukäytännön vakiinnuttamista.
Maaliskuun 15. päivänä euroalueen valtiovarainministerit kokoontuivat keskustelemaan Kreikan hallituksen mahdollisesta pelastamisesta.
Mitään uutta ei saatu aikaiseksi. Ministerit pelkästään totesivat jälleen,
että Kreikan leikkaukset riittäisivät täyttämään vuodelle 2010 asetetun
tavoitteen. Kolme päivää myöhemmin Merkel vahvisti, että mahdollisiin
pelastussuunnitelmiin tulisi sisältyä varaus siitä, että sääntöjä noudattamattomat maat voitaisiin erottaa rahaliitosta. Lisäksi hän toisti, että sijoittajien oli turha odottaa minkäänlaista Kreikan apupakettia. Samaan
aikaan Zapatero ja Sarkozy vaativat taloudellista hallintoa EU:hun.
Maaliskuun 25. päivänä EKP ja EMUn jäsenvaltiot ryhtyivät ensimmäisen kerran yhteistoimiin tilanteen johdosta. Tammikuussa antamansa
lausunnon vastaisesti Trichet ilmoitti, että hätätilannevakuuksia koskevien säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2011 loppuun. Kreikan velkakirjoista tuli jälleen vakuuskelpoisia. Samana päivänä EU sopi
IMF:n kanssa Kreikalle suunnatusta pelastuspaketista. Saksa oli vaatinut
IMF:n mukaantuloa. Pelastusoperaation yksityiskohdista ei kerrottu, ja
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 arkkinat jäivät tiedotuspimentoon. Koska saksalaiset vastustivat paketm
tia, maan poliittiset vaikuttajat käyttivät samanlaisia argumentteja kuin
aikoinaan puhuessaan euron käyttöönoton puolesta. Brittiläisen europarlamentaarikko Daniel Hannanin mukaan eräs saksalaispoliitikko oli sanonut, että toinen maailmansota saattaisi syttyä uudestaan, jollei Kreikkaa pelastettaisi.6
Huhtikuun 11. päivänä, kaksi päivää sen jälkeen kun Fitch oli laskenut
Kreikan luottokelpoisuuden luokkaan BBB–, Kreikan joukkovelkakirjojen korko nousi kahdeksaan prosenttiin. Lopulta Saksan hallitus suostui
tukemaan Kreikalle myönnettyjä 30 miljardin suuruisia EMU-lainoja
ja IMF:ltä otettavaa 15 miljardin euron lisälainaa. Markkinat syöksyivät
alaspäin. Kreikassa vastustus budjettileikkauksia kohtaan kasvoi.
Huhtikuun 22. päivänä Kreikan valtion virkamiehet menivät lakkoon.
Samana päivänä EU ilmoitti, että Kreikan alijäämä vuonna 2009 oli jopa
aiemmin ilmoitettua suurempi. Se oli 12,7 prosentin sijasta 13,6 prosenttia, ja kokonaisvelka oli 115 prosenttia BKT:stä. Vastaukseksi Moody’s
laski Kreikan luokitusta yhdellä pykälällä luokkaan A3. Papandreou väitti, että tietojen tarkistus ei vaikuttanut hänen suunnitelmaansa supistaa
vuoden 2010 alijäämä 8,7 prosentiksi. Kreikan, Espanjan ja Portugalin
joukkovelkakirjojen arvo laski.
Seuraavana päivänä Kreikan hallituksen oli pakko aktivoida 45 miljardin pelastuspaketti, jonka yksityiskohdat oli saatu valmiiksi kahtena edellisenä päivänä. Kreikan hallitus sai euromailta käyttöönsä 30 miljardia 5
prosentin korolla ja kolmen vuoden laina-ajalla sekä IMF:ltä 15 miljardia
euroa pienemmällä korolla. Kreikan oli pakko saada nämä lainat, sillä 19.
toukokuuta sen maksettavaksi lankeaisi 8,5 miljardia euroa, ja oli luultavaa, etteivät markkinat suostuisi enää rahoittamaan maata.
Huhtikuun 27. päivänä S&P pudotti Kreikan suurimman lainoittajan
National Bank of Greecen sekä EFG Eurobank Fergasiasin luottokelpoisuuden roskaluokkaan. Samana päivänä myös Kreikan valtion luottokelpoisuus putosi roskaluokkaan. S&P laski myös Portugalin luottokelpoisuuden luokasta A+ luokkaan A–. Seuraavaksi Espanjan kelpoisuus
laskettiin luokasta AA+ luokkaan AA.
Asioiden kulku kiihtyi toukokuun alussa. Oli selvää, ettei Kreikalle suunnattu 45 miljardin euron apupaketti riittäisi estämään maata
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a jautumasta maksukyvyttömäksi. Toukokuun 2. päivänä euroalueen ministerit suostuivat myöntämään Kreikalle vieläkin suuremman, yhteensä
110 miljardin euron tukipaketin noin 5 prosentin korolla. Tämän toisen
tukipaketin oletettiin auttavan maata selviämään kolmesta seuraavasta
vuodesta. EKP:n pääoman kanssa yhdenmukaisesti Saksa maksaisi tuesta
27,92 prosenttia.
Maa		 Tuen määrä (%)
Saksa		
Ranska		
Italia		
Espanja		
Alankomaat		
Belgia		
Itävalta		
Portugali		
Suomi		
Irlanti
Slovakia		
Slovenia		
Luxemburg		
Kypros		
Malta		

27,92
20,97
18,42
12,24
5,88
3,58
2,86
2,58
1,85
1,64
1,02
0,48
0,26
0,20
0,09

Taulukko 1: Tuen määrä maittain
Lähde: EKP (2010)

Merkel hyväksyi tukipaketin lähestyvistä vaaleista huolimatta. Vastineeksi Kreikan hallitus suostui leikkaamaan jälleen julkisen sektorin palkkoja
ja eläkkeitä sekä nostamaan arvonlisäveron 23 prosenttiin. Alettiin yhä
laajemmin pelätä, että myös Espanjaa jouduttaisiin tukemaan.
Samana päivänä EMUn ministerit ja EKP toimivat uudelleen yhdessä. EKP:n riippumattomuus alkoi haihtua olemattomiin, kun se ilmoitti
luopuvansa kaikista Kreikan valtion velkakirjojen luottokelpoisuusvaatimuksista. EKP hyväksyisi kaikissa olosuhteissa Kreikan velkakirjoja
vakuudeksi. Toimimalla aikaisemman linjansa kanssa ristiriitaisesti ja
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r yhtymällä politiikan tekijäksi EKP menetti runsaasti uskottavuuttaan.
Se alkoi yhä enemmän näyttää inflatoriselta koneistolta – korkean politiikan palvelijalta – jollaiseksi ranskalaiset ja muut eteläeurooppalaiset
poliitikot olivat pyrkineet sen muuttamaan. Euroopan osakeindeksi Eurostoxx 50 nousi välittömästi kymmenen prosenttia.
Toukokuun 4. päivänä Kreikan hallitus loi hätärahaston sortuvan
pankkijärjestelmänsä tueksi. Huhuttiin, että Espanjaa uhkasi välitön
luottokelpoisuuden laskeminen, mutta Espanjan presidentti José Luis
Rodriguez Zapatero kiisti tämän. Euroopan osakemarkkinat syöksyivät
alaspäin. Ateena laski 6,7 % ja Madrid 5,4 prosenttia. Seuraavana päivänä Moody’s laski Portugalin luokitusta kahdella pykälällä luokkaan A–.
Mielenosoittajat sytyttivät erään ateenalaisen pankin tuleen aiheuttaen
kolmen ihmisen kuoleman. Rahoitusmarkkinat olivat sokissa.
Toukokuun 6. päivänä Trichet vastusti yhä vaatimuksia ostaa oikopäätä ahdinkoon joutuneiden Euroopan valtioiden velkakirjoja. Myös
Axel Weber vastusti tätä vaihtoehtoa. Dow Jones romahti 1 000 pistettä
muutamassa minuutissa ja sai takaisin puolet tappioistaan ennen päivän
päättymistä. Euro seurasi perässä.
Seuraavana päivänä eurojärjestelmä oli romahtamaisillaan. Espanjan,
Kreikan ja Portugalin velkakirjojen korot kasvoivat jyrkästi. Tarkkailijat
väittivät, että eurooppalaisten velkakirjojen kauppa pysähtyi iltapäivällä lähes kokonaan. Ei edes Ranskan velkakirjoja pystytty muuttamaan
helposti rahaksi.7 Kesäkuun 2010 kuukausiraportissaan Euroopan keskuspankki myönsi, että järjestelmä oli ollut romahtamaisillaan 6. ja 7.
toukokuuta. EKP totesi, että vaara oli ollut suurempi kuin Lehman Brothersin kaatuessa syyskuussa 2008. Se myönsi olevan hyvin todennäköistä,
että ainakin kaksi isoa eurooppalaista pankkikonsernia kaatuisi.8 Niillä
pankeilla, jotka olivat investoineet Välimeren maiden valtion velkapapereihin, oli selvästikin vakavia jälleenrahoitusongelmia. Rahamarkkinat
tyrehtyivät.
Sanomalehti Welt am Sonntagin mukaan saksalaispankkiirit saivat ranskalaisilta kollegoiltaan paniikkiviestejä, joissa nämä pyysivät
heitä painostamaan EKP:tä ostamaan Kreikan valtion velkakirjoja.9
Jopa presidentti Obama soitti liittokansleri Merkelille, kun rahavirta
USA:sta Eurooppaan tyrehtyi. Toukokuun 7. oli perjantai. Poliitikot ja
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k eskuspankkiirit kykenivät kuitenkin viikonvaihteessa ryhdistäytymään
ja estämään täydellisen romahduksen.
Samana päivänä Saksan liittopäivät hyväksyivät (markkinoiden sitä
noteeraamatta) lain, jolla sallittiin Kreikan hallitukselle lainaaminen.
Viikonvaihteessa Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuin hylkäsi
neljän saksalaisprofessorin nostaman kanteen. Samat professorit (Karl
Albert Schahchtschneider, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling ja Joachim Starbatty) olivat nostaneet kanteen euron käyttöönottoa vastaan.
He väittivät, että pelastusoperaatio rikkoisi EU:n toiminnasta tehdyn
sopimuksen 125 artiklaa, jossa sanotaan, ettei yksikään maa ole vastuussa
toisen jäsenmaan veloista.
Sunnuntaina Saksan hallituskoalitio hävisi dramaattisesti NordrheinWestfalenin osavaltion vaalit. Merkel oli halunnut lykätä Kreikan pelastusoperaatiota vaalien yli, mutta tilanteen kuumetessa hän uhrasi vaalivoiton Euron pelastamiseksi. Hän peruutti kampanjaesiintymisensä ja
lensi Brysseliin, missä Eurooppa-neuvoston valtiovarainministerit olivat
koolla.
Myös Sarkozy ja Berlusconi pitivät välttämättömänä osallistua valtiovarainministerien kokoukseen. He väittivät, että olisi tarpeen perustaa
uusi tukirahasto useamman maan pelastamiseksi. Merkel piti tätä askeleena kohti varainsiirtounionia. EU-komission vaikutusvalta kasvaisi, ja
eteläiset jäsenmaat hyötyisivät rikkaampien maiden tukilainoista. Hän
oli aluksi tätä vastaan. Päivällisellä perjantai-iltana Trichet kertoi hänelle,
miten vakava tilanne oli.
Merkelin onnistui lykätä lopullista päätöstä vaalien yli sunnuntaihin.
On merkille pantavaa, että 8. toukokuuta hän matkusti Moskovaan osallistuakseen Neuvostoliiton Saksasta saavuttaman voiton 65-vuotisjuhlaan.
Neuvottelut alkoivat uudestaan sunnuntaina iltapäivällä. Trichet osallistui
niihin jälleen, vaikka hän olikin riippumattomana pidetyn EKP:n pääjohtaja. Saksalaiset virkamiehet kutsuivat häntä Ranskan valtiovarainministeriön lisäjäseneksi. Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble
ei ollut mukana, koska hänet oli viety sairaalaan. (Virallisen selityksen
mukaan hän oli saanut allergisen reaktion jostakin lääkkeestä.) Neuvottelut osoittautuivat hankaliksi. Jopa Obama ja Bernanke puuttuivat asiaan
ja soittivat Merkelille vaatien massiivista pelastuspakettia.
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Suomalaiset, itävaltalaiset ja hollantilaiset poliitikot asettuivat neuvotteluissa Saksan puolelle. Eri maiden intressit olivat selkeät. Korkean
vajeen ja suurien menojen kanssa kamppailevat hallitukset kapinoivat
matalampien vajeiden ja kovan rahan hallituksia vastaan, jotka olivat niiden mahdollisia luotottajia.
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Kaavio 11: Velka prosentteina BKT:sta euroalueen maissa 2007, 2008 ja 2009
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Kaavio 12.: Budjettivaje prosentteina BKT:sta euroalueen maissa 2009

Kreikka oli pienen kokonsa takia suhteellisen merkityksetön jäsenmaa,
mutta myös suuremmat velalliset olivat joutuneet toukokuussa pahoihin
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vaikeuksiin. Pankit, joiden pääkonttori sijaitsi euroalueella, olivat altistuneet 206 miljardin dollarin Kreikka-riskille mutta 727 miljardin dollarin
riskille Espanjaan nähden. Uudella pelastuspaketilla pyrittiin estämään
portugalilaisia ja espanjalaisia velallisia joutumasta maksuvaikeuksiin,
mikä olisi vaikuttanut haitallisesti saksalaisiin ja erityisesti ranskalaisiin
pankkeihin. Pelastusoperaatio kiinnosti kuitenkin enemmän Ranskan
kuin Saksan hallitusta.
Ranskalaisten pankkien suora kokonaisriski Portugalin, Irlannin,
Kreikan ja Espanjan valtionvelasta oli korkeampi kuin saksalaisilla pankeilla, kuten näemme taulukosta 2.
		

Ranskalaiset pankit		

Saksalaiset pankit

Espanja
Kreikka
Portugali
Irlanti

$48 miljardia		
$31 miljardia		
$21 miljardia		
$6 miljardia		

$33 miljardia
$23 miljardia
$10 miljardia
$1 miljardia

Taulukko 2: Ranskalaisten ja saksalaisten pankkien kokonaisriski valtionvelasta
(31.12.2010)

Ranskalaispankkien kokonaisriski, sekä julkinen että yksityinen, Portugalin, Irlannin, Kreikan ja Espanjana valtionvelasta vuoden 2009 lopussa
oli 493 miljardia dollaria. Saksalaispankkien velka oli lähes yhtä paljon,
465 miljardia dollaria. Ranskalaispankkien kokonaisriski Espanjan veloista oli suurin, 248 miljardia dollaria, kun taas saksalaispankkien riski oli
202 miljardia dollaria. Espanjan pankkien tai Espanjan hallituksen ajautuminen maksukyvyttömiksi olisi vaikuttanut haitallisesti ranskalaisiin ja
saksalaisiin pankkeihin. Portugalilaispankkien tai Portugalin hallituksen
maksuvaikeudet olisivat vuorostaan kaataneet espanjalaispankkeja, joilla
oli hallussaan portugalilaisia velkakirjoja 110 miljardin dollarin arvosta.10
Lopullinen sopimus, niin sanottu ”hätälaskuvarjo”, poiki lainoja vaikeuksissa oleville hallituksille 750 miljardin euron arvosta. EU-komissio
lupasi osallistua pakettiin 60 miljardilla eurolla. Kun nämä rahat oli kulutettu loppuun, mailla oli mahdollisuus saada jäsenvaltioiden takaamia
lainoja aina 440 miljardiin euroon asti. Jäsenvaltioiden takaamat lainat
perustuisivat niiden EKP:ssä olevaan pääomaan. Saksa takaisi lainoja 123
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miljardiin euroon asti. Myös Kansainvälinen valuuttarahasto myönsi lainoja 250 miljardia euroa.
Näiden takuiden vastineeksi Espanjan ja Portugalin sosialistiset hallitukset suostuivat supistamaan alijäämäänsä. Espanjan hallitus ilmoitti
leikkaavansa valtion virkamiesten palkkoja ja lykkäävänsä eläkkeiden korotuksia. Portugalin hallitus ilmoitti leikkaavansa hallituksen huippuvirkamiesten palkkamenoja ja laatineensa suunnitelman verojen korottamiseksi. Luultavasti Saksan hallituksen painostuksesta Italia ja jopa Ranska
ilmoittivat leikkaavansa alijäämiä myöhemmin toukokuussa. Euroopan
komissio arvioi nämä leikkaukset ja ilmoitti niiden olevan askel oikeaan
suuntaan.
Espanjalaisen sanomalehden El Paisin mukaan Sarkozy oli uhannut
purkaa saksalais-ranskalaisen liiton, jollei Merkel suostuisi ehdotukseen
”laskuvarjosta”, joka asettaisi ranskalaispankit erikoisasemaan Välimeren
maiden velkoihin nähden, muutoin hän luopuisi kokonaan eurosta. Uhkausta Ranskan irrottautumisesta euroalueesta voidaan hyvinkin kutsua
yhdeksi historian suurimmista hämäyksistä.
Merkel itse totesi: ”Jos euro kaatuu, ajatus Euroopan integraatiosta
kaatuu.”11 Tämän päätelmän logiikka ontuu pahoin. Avoimet rajat, vapaakauppa ja integroitunut Eurooppa voivat luonnollisesti olla olemassa
ilman yhteistä keskuspankkiakin. Tässä Merkel osoittaa olevansa sosialistisen Eurooppa-näkemyksen puolustaja.
Tämän uuden ”laskuvarjon” myötä kävi selkeästi ilmi, että euroalue
on tulonsiirtounioni. Ennen ”laskuvarjoa” varallisuuden uudelleenjako
kyettiin kätkemään eurojärjestelmän monimutkaisten rahamekanismien
taakse. Nyt yhden jäsenmaan toiselle antama suoranainen taloudellinen
tuki muuttui selvemmin näkyväksi. Saksalaiset veronmaksajat joutuivat
yhtäkkiä takaamaan lainoja noin 148 miljardin euron arvosta, mikä oli yli
60 prosenttia valtion tuloista. Kuten oli käynyt kovin usein ensimmäisen
maailmansodan jälkeen, saksalaiset joutuivat jälleen kerran maksamaan
pakkoveroa vailla minkäänlaista sananvaltaa.12
Euroopan keskuspankkien johtajat tekivät näiden merkittävien päivien aikana yhteistyötä poliitikkojen kanssa. Ennen markkinoiden avautumista maanantaina 10. toukokuuta EKP ilmoitti ostavansa markkinoilla
liikkuvia valtion joukkovelkakirjoja, ja näin tehdessään se ylitti rajan, jota
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monet eivät olleet uskoneet sen milloinkaan ylittävän. Ostopäätös ei ollut
yksimielinen. Saksan keskuspankin Axel Weber ja Jürgen Stark vastustivat sitä, ja heitä tuki Bundesbankin perinteisen liittolaisen Hollannin
keskuspankin pääjohtaja Nout Wellink. Trichet väitti vastoin edellisellä
viikolla ilmaisemaansa kantaa, ettei Euroopan keskuspankkia ollut painostettu ja että se pysyisi riippumattomana. EKP:n mukaan sen suorittama toimenpide ei ollut inflatorinen; pankki neutraloisi rahaperustan
kasvun hyväksymällä pankkien määräaikaistalletuksia. Se siis toimisi tyypilliseen pankkitapaan ottamalla lyhyttä lainaa ja antamalla pitkää lainaa.
Yksityispankille tällainen toiminta on melkoisen riskialtista, koska lyhytaikaiset velat täytyy uudistaa.13 EKP:lle riskinä on, ettei sen ehkä onnistu
kerätä riittäviä talletuksia, mikä johtaisi inflatoriseen rahataloudelliseen
laajentumiseen. EKP voisi tietysti yrittää kerätä talletuksia nostamalla
korkoja, mutta korkeammat korot saattaisivat aiheuttaa ongelmia velkaisille hallituksille ja yrityksille. Aikakauslehti Spiegel paljasti myöhemmin
toukokuussa, että eräs toinenkin asia ärsytti Saksan keskuspankin pankkiireja.14 750 miljardin euron laskuvarjon toteuduttua eräät heistä katsoivat, ettei EKP:llä ollut mitään syytä hankkia valtioiden velkakirjoja (40
miljardin euron edestä tässä vaiheessa). He epäilivät salaliittoa. Saksalaispankit olivat luvanneet Saksan valtiovarainministerille Wolfgang Schäublelle pitävänsä kreikkalaisia velkakirjoja vuoteen 2013 asti. Ranskalaiset
pankit ja vakuutusyhtiöt, joilla oli hallussaan kreikkalaisia velkakirjoja
70–80 miljardin euron edestä, käyttivät tilaisuutta hyväkseen myymällä Kreikan, Espanjan ja Portugalin valtion velkakirjoja sen jälkeen, kun
Trichet tuki velkakirjojen hintoja keskuspankin ostojen kautta.
EMUn ja EKP:n johdon yhteistoiminta merkitsi itse asiassa vallankaappausta. Talous- ja rahaliiton alkuperäisistä periaatteista oli luovuttu.
Luxemburgissa päämajaansa pitävälle uudelle elimelle, Euroopan rahoitusvakautusväline ERVV:lle taattiin mahdollisuus myydä velkapapereita
jäsenvaltioiden pelastamiseksi. Uusi elin toimisi itsenäisesti. Jäsenvaltiot olisivat mukana sen toiminnassa ainoastaan sikäli, että ne takaisivat
ERVV:n liikkeelle laskemat velkapaperit. Byrokraattisena koneistona
ERVV:n valta tulee todennäköisesti kasvamaan, kun taloudellista keskittämistä pyritään lisäämään. ERVV:n toiminta saa aikaan ylivelkaantumista ja pelastusoperaatioita, juuri niitä asioita, joiden lievittämiseksi
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se oli luotu.
Jos ERVV tämän lisäksi haluaa laskea liikkeelle velkakirjoja sovittua
enemmän, se tarvitsee siihen luvan ainoastaan euroalueen valtiovarainministereiltä. ERVV:n vaikutusvallan kasvu ei edellytä eri maiden parlamenttien hyväksyntää. Toukokuun 9. päivän valtuuslaki muutti EMUn
institutionaalisen rakenteen pysyvästi. Pohjoisten jäsenvaltioiden kaavailema vakaa unioni korvattiin avoimella varainsiirtounionilla, jossa jäsenmaat joutuvat maksamaan toisten jäsenmaiden velkoja.
Pahasti velkaantuneiden hallitusten hyväksi suoritettujen talous- ja
rahapoliittisten interventioiden seurauksena osakemarkkinat elpyivät
kaikkialla maailmassa. Eurostoxx nousi 10,4 prosenttia. Espanjan, Kreikan, Portugalin ja Italian velkakirjojen kurssi nousi, kun taas Saksan
velkakirjojen kurssi laski; Saksan hallitus oli taannut Välimeren maiden
velkoja.
Euroopan poliittiset johtajat yrittivät seuraavina viikkoina uudistaa
vakaus- ja kasvusopimuksen. Sopimuksen mukaan jäsenvaltioita sakotettaisiin jopa 0,5 prosentin verran BKT:stä, mikäli ne eivät pystyneet
pitämään budjettiaan kolmen prosentin katon alla. Useista rikkomuksista huolimatta ainoatakaan jäsenmaata ei ole sakotettu euron 11-vuotisen
elinkaaren aikana. Kun Saksan ja Ranskan ei onnistunut pysyä limiitin
alapuolella kolmea vuotta peräkkäin, ne lyöttäytyivät yhteen vuonna 2005
saadakseen määräyksiä lievennettyä.
Nyt keskusteltiin uusista rangaistuksista, muun muassa EU:n kehitysapurahastojen leikkaamisesta rangaistukseksi kolmen prosentin rajan
ylittämisestä. Kesäkuussa Merkel ehdotti rangaistukseksi äänioikeuden
poistamista, muttei saanut ehdotustaan läpi. Toinen epäonnistunut aloite
oli EU:n komission ehdotus, jonka mukaan budjettiesityksiä koordinoitaisiin aiempaa tarkemmin ennen kuin niistä äänestettäisiin jäsenvaltioiden parlamenteissa. Saksa, Ranska ja Espanja vastustivat esitystä, koska
se heikentäisi niiden suvereniteettia.
Markkinoiden selvästi rauhoituttua Espanja menetti AAA-luokituksensa Fitchin katsauksessa 28. toukokuuta. Kesäkuussa Kreikka kiihdytti
yksityistämisprosessia myymällä pörssiyhtiöissä olevia osuuksiaan. Valtionvelan vakuustarve kasvoi jopa Saksassa, joka ilmoitti vähentävänsä
alijäämäänsä 80 miljardia euroa vuoteen 2014 mennessä.
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Tällä välin pankkijärjestelmän ongelmat pahenivat. Valtion velkakirjojen hinnat olivat olleet jyrkässä laskussa. Pankeilla oli vaikea pulma
edessään. Valtion velkakirjojen myynti olisi paljastanut pankkien kärsimät
tappiot ja vähentänyt hallituksia kohtaan tunnettua luottamusta. Pankkijärjestelmä ja hallitussektori olivat toistensa kanssa tiiviimmin kytköksissä kuin koskaan ennen. Yhden toimijan maksuvaikeudet saattaisivat
aiheuttaa maksuvaikeuksia toiselle. Mikäli Kreikka ei pystyisi suoriutumaan maksuvelvoitteistaan, Kreikan valtion velkakirjoja omistavat pankit
saattaisivat ajautua maksuvaikeuksiin. Tällaiset pankit saattaisivat laukaista muiden pankkien kaatumisen tai maansa hallitusten pelastusoperaation, joka ajaisi myös kyseisiä hallituksia kohti maksukyvyttömyyttä.
Mutta jos pankit kärsisivät tappioita ja kaatuisivat, kävisi luultavasti niin,
että hallitus puuttuisi asiaan pelastaakseen kansallisen pankkijärjestelmän. Pelastusoperaatio merkitsisi lisää valtionvelkaa, nopeuttaisi valtion
velkakriisiä ja aiheuttaisi mahdollisesti sen, että velat työnnettäisiin yli
kestävän tason. Tästä seuraisi paniikki valtion arvopaperimarkkinoilla ja
valtion ajautuminen maksukyvyttömäksi.
Kesäkuussa markkinoiden silmätikuksi joutui Espanja. Ne olivat jo
ounastelleet Kreikan osittaista maksukyvyttömyyttä tai velkojen uudelleenjärjestelyä ja varautuneet siihen. Espanjan ajautuminen maksukyvyttömäksi olisi kuitenkin vakavampi ongelma. Saatiinkin huonoja uutisia.
Espanjalaispankit, varsinkaan pienemmät säästöpankit, eivät enää kyenneet saamaan jälleenrahoitusta pankkien välisillä markkinoilla, ja ne
pysyivät pinnalla ainoastaan EKP:n myöntämien lainojen turvin. Niiden
riippuvuus EKP:n lainoituksesta oli kasvanut toukokuussa peräti 86 miljardiin euroon. Huhuttiin, että Espanjan hallitus aikoi anoa pelastuspakettia, mutta Espanjan viranomaiset kiistivät tämän jyrkästi.
Moody’s laski 14. kesäkuuta Kreikan valtion velkapapereiden luokituksen roskaluokkaan. Kreikan paperit eivät pelkästään menettäneet
luottolimiittiä toisista pankeista vaan ne myös menettivät omaa talletuskantaansa, joka oli kutistunut yhdessä vuodessa seitsemän prosenttia
kreikkalaisten ryhtyessä siirtämään varojaan maan pankkijärjestelmän
ulkopuolelle. Kreikkalaispankit ottivat EKP:stä lainaa 85 miljardin euroa
ja tarjosivat vakuudeksi enimmäkseen Kreikan valtion velkapapereita.15
Samaan aikaan EKP osti edelleen Kreikan valtion velkakirjoja, joita se oli
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jo ostanut 47 miljardin euron arvosta.
Tilanne rauhoittui heinäkuussa jonkin verran, joskin huonojakin
uutisia saatiin. Kreikan hallitus perui 12-vuotisen joukkovelkakirjan liikkeellelaskun ja turvautui sen sijaan lyhytaikaisiin (26 viikon) velkakirjoihin ja pelastusrahastoihin. Lakkoilu maassa jatkui, mikä vahingoitti
matkailuteollisuutta. Heinäkuun 13. päivänä Moody’s laski Portugalin
luottokelpoisuutta kahdella pykälällä luokkaan A1. Hyviä uutisia saatiin
kuitenkin huonoja enemmän. Ilmoitus eurooppalaispankeille tehtävästä
stressitestistä rauhoitti markkinoita, jotka odottivat toimenpiteen lisäävän läpinäkyvyyttä ja ratkaisevan pankkien ongelmat. EKP jatkoi valtion
velkakirjojen ostoa ja ilmaisi olevansa huolissaan velkaantuneiden maiden
riittämättömistä säästötoimista. Espanjan onnistui hankkia markkinoilta jälleenrahoitusta merkittävässä määrin. Kreikan hallitus päätti nostaa
eläkeiän 65 vuodeksi. Slovakia, viimeinen maa, joka vastusti 750 miljardin
euron laskuvarjoa, hyväksyi lopulta suunnitelman.
Euron valuuttakurssin vaihtelua kuvaava kaavio selventää käsiteltävänä olevaa asiaa.
1,5
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Kaavio 13: Euron suhde dollariin (tammikuu–elokuu 2010)

Euron arvon alenemisesta saa myös käsityksen valuutan laadun merkityksestä.16 Euron määrä suhteessa dollariin ei vaihdellut näinä kuukausina dramaattisesti, mutta sen laatu heikkeni tuntuvasti.
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Valuutan laatu tarkoittaa valuutan kykyä täyttää rahan perustehtävät,
ts. toimia hyvänä vaihdannan välineenä, arvon säilyttäjänä ja laskentayksikkönä. Valuutan laatuun vaikuttavat tärkeinä tekijöinä muun muassa
keskuspankin institutionaalinen rakenne sekä sen työntekijät ja varat.
Keskuspankin varat ovat tärkeitä, koska ne takaavat sen sitoumuksia,
toisin sanoen valuuttaa, ja niillä voidaan puolustaa valuuttaa sisäisesti,
ulkoisesti tai rahauudistuksen myötä.17
Euron kykyyn toimia arvon säilyttäjänä alettiin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla suhtautua yhä varautuneemmin. Itse asiassa oli epäselvää, selviäisikö euro ylipäätään valtioiden velkakriisistä. Luottamus
euron kykyyn toimia arvon säilyttäjänä horjui. Varsinkin EKP:n uskottavuus oli vähentynyt tuntuvasti. Trichet oli luvannut, ettei yhteenkään
jäsenvaltioon sovellettaisi erillisiä vakuussäännöksiä ja ettei EKP ostaisi
suoraan valtion velkakirjoja. Hän oli rikkonut molemmat lupauksensa,
mikä muutti dramaattisesti käsitystä EKP:n ominaislaadusta.
Euron syntyaikoihin kyse oli siitä, tulisiko eurosta germaaninen vai
romaaninen. Toteuttaisiko EKP toiminnassaan Saksan keskuspankin vai
Välimeren maiden keskuspankkien perinnön henkeä? Kevään 2010 tapahtumat viittasivat yhä selvemmin jälkimmäisen vaihtoehdon suuntaan.
EKP ei keskittynytkään ensi sijassa euron arvon säilyttämiseen vakaana
eikä erilaisten poliittisten intressien torjumiseen, vaan oli pikemminkin
toiminut lojaalina poliitikkojen palvelijana varainsiirtounionissa. Rahaliitosta oli tullut varainsiirtoliitto, jossa rahapolitiikalla tuetaan varallisuuden siirtoa Euroopan alueen sisällä.
Trichet’n takinkääntö ei pelkästään heikentänyt euron laatua, sillä
monen mielestä hän oli ylittänyt Rubiconin ostamalla valtion velkakirjoja
suoraan (joskaan valtion velkakirjojen hyväksyminen lainojen vakuudeksi
ei taloudellisessa mielessä ratkaisevasti eroa tästä).
Euron laatua heikensi sekin, että Saksan keskuspankin entiset pankkiirit menettivät EKP:n neuvostossa valtaansa. Romaanisten maiden
pankkiirit hallitsivat. Saksalainen Axel Weber esitti tuloksetta vastalauseensa EKP:n päätökselle ostaa valtion velkakirjoja.
Sen lisäksi, että EKP:n perusluonteessa tapahtui muutos aiempaa inflatorisemman keskuspankin suuntaan, euron laatuun vaikutti negatiivisesti toinenkin tekijä, nimittäin omaisuuserien laadullinen
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heikentäminen (qualitative easing).18 Termi kuvastaa sellaista keskuspankkien rahapolitiikkaa, josta seuraa rahaperustaa (tai keskuspankin
sitoumuksia) tukevien omaisuuserien keskimääräisen laadun heikkeneminen. Vaikeuksiin joutuneiden maiden valtion velkakirjojen ostaminen
heikensi euroa tukevien omaisuuserien keskimääräistä laatua.
On suuri ero siinä, ostaako EKP tuhannella liikkeeseen laskemallaan
eurolla kultaa, Saksan valtion velkakirjoja vai Kreikan valtion velkakirjoja.
Näiden omaisuuserien laatu ja likviditeetti eroavat toisistaan, mikä vaikuttaa euron laatuun.
Lopulta EKP:n taseeseen kertyi yhä enemmän ongelmallisia valtion
velkakirjoja, joita se oli ostanut pankkijärjestelmältä. Pankkijärjestelmää
tukeakseen EKP absorboi sen huonoja omaisuuseriä, jolloin euron laatu
heikkeni. Kreikan tai muiden maiden velkaongelmat merkitsisivät näin
ollen EKP:lle merkittäviä tappioita, mikä edelleen heikentäisi luottamusta euroon ja tekisi pääomapohjan vahvistamisen välttämättömäksi.19
Samaan aikaan valtioiden taloustilanne ja lainojen vakuutena käyttämien velkakirjojen laatu heikkeni. Jos jokin pankki jättäisi velkansa maksamatta, EKP:lle jäisi vakuus, jonka arvo ja laatu heikkenisivät jyrkästi. Euro vakautui heinäkuussa, kun Espanjan hallitus katsoi pystyvänsä
hankkimaan itselleen rahoitusta markkinoilta, Saksan teollisuus julkisti
erinomaiset tulokset ja Yhdysvaltojen toipuminen osoittautui odotettua
hitaammaksi.
Euroopan pankkijärjestelmän stressitestistä oli myös apua. Simuloinnin kautta testianalyysi osoitti, miten hyvin tai huonosti eurooppalaispankit kestäisivät jonkin jäsenvaltion osittaisen maksukyvyttömyyden.
Halutun testituloksen saavuttamiseksi pankeille esitettiin epärealistisen lieviä vaatimuksia, ja pankkien enemmistö läpäisikin testin – mikä
oli merkittävä markkinointitemppu. Stressitestillä arvioitiin pelkästään
pankkien kaupankäyntisalkkua. Koska oletettiin, että velkakirjat eivät
ajaudu maksuhäiriöön, ei tunnettu tarvetta selvittää, olisiko sellaisella
vaikutusta pankkien erääntymiseen saakka pitämille velkakirjaomaisuuserille. Lisäksi testien perusteella oletettiin pankkien kärsivän hyvin lieviä tappioita, joista esimerkkinä oli Kreikan velkakirjojen ainoastaan 23
prosentin alennus. Tämän lisäksi testeissä ei otettu lukuun erillisten tapahtumien kytkösvaikutuksia. Kreikan mahdollinen maksukyvyttömyys
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saattaisi johtaa Portugalin maksukyvyttömyyteen, sitten Espanjan ja niin
edelleen. Oletus, että Kreikan velkapapereiden alennus pystyttäisiin pitämään 23 prosentissa, oli erittäin epärealistinen. Lisäksi stressitesteissä
ei otettu huomioon rahoituslaitosten maksuvaikeuksista aiheutuvia lopullisia tappioita eikä muista omaisuuseristä, esimerkiksi asuntolainoista
aiheutuvia tappioita. Ja vielä eräs tärkeä seikka: testeillä mitattiin maksukykyä muttei maksuvalmiutta. Jos joidenkin pankkien velkakirjojen juoksuajoissa ilmeni epäsuhtaa, ts. pankit olivat ottaneet pitkäaikaisia lainoja
ja myyneet lyhytaikaisia lainoja, ne joutuisivat jälleenrahoittamaan lyhyet
lainansa. Mikäli käytettävissä ei ole tarpeeksi säästöjä, tai jos kukaan ei
ole halukas jälleenrahoittamaan, tuloksena on maksuvalmiuden menetys,
mistä saattaa aiheutua maksukykyongelmia. Testeissä ei kuitenkaan mitattu maturiteettiepäsuhdan ja maksuvalmiusongelmien astetta. Pohjaoletukset olivat siten hyvin rajalliset, ja vaikuttaa siltä kuin ne olisi valittu,
jotta saataisiin haluttu tulos: kaikki pankit olivat terveellä pohjalla paitsi
ne, joiden kaikki tiesivät olleen jo aikaisemmin epäterveellä pohjalla. Outoa kyllä irlantilaispankit, jotka maan hallitus muutama kuukausi sitten
oli joutunut pelastamaan, läpäisivät testin. Järjestelmän täydelliseltä romahdukselta oli kuitenkin toistaiseksi vältytty, ja kesän aikana euro toipui
ainakin osittain.

Irlanti
Valtioiden v elkakr iisi jatkui kesälomien jälkeen täydellä teholla.
Elokuun 25. päivänä S&P laski Irlannin luottoluokituksen kategoriaan
AA–, joka oli silti pykälää parempi kuin Italian luokitus. S&P odotti Irlannin velan nousevan 113 prosenttiin BKT:stä vuonna 2012. Pankkijärjestelmän pääomapohjan vahvistamistarpeen arvio oli nostettu 35 miljardista eurosta 59 miljardiin euroon. Syyskuussa reunavaltioiden korkoihin
kohdistuva paine jatkui vahvistumistaan vastauksena Anglo Irish Bankin
ongelmiin ja niihin kustannuksiin, joita pankin pääomittaminen maksoi
Irlannin hallitukselle.
Osapuilleen samoihin aikoihin Saksan hallitus esitti julkisesti suunnitelmia vakaus- ja kasvusopimuksen sanktioiden koventamiseksi. Schäuble ehdotti EU:n infrastruktuuritukiaisten poistamista VKS:n sääntöjä
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rikkovilta mailta ja niiden äänivallan vähentämistä. Espanjan hallitus
vastusti tällaista uudistusta. Taloudellisesti vastuuntuntoisempien ja taloudellisesti huolettomampien jäsenmaiden hallitusten välinen kamppailu
jatkui.
Euroopan pankkijärjestelmä oli jälleen vähällä romahtaa syyskuun
puolivälissä 2010, kun sijoittajat pelkäsivät Irlannin olevan kykenemätön
estämään maan pankkisektorin pääomittamista. Syyskuun 17. päivänä Irlannin velkakirjojen varmistamiskustannukset nousivat ennätystasolle ja
Irlannin osakemarkkinat romahtivat. Paniikilta vältyttiin vain siksi, että
EKP osti Irlannin velkapapereita osoittaakseen haluavansa tukea Irlannin hallitusta samalla tavoin kuin Kreikan ja muiden reunamaiden hallituksia. Toisin kuin kevään paniikissa, kriisi pystyttiin pitämään aisoissa,
koska markkinat tiesivät EKP:n ostavan kaikki tarvittavat velkakirjat ja
luottivat 750 miljardin suuruiseen pelastuspaketin tehoon.
Reunamaiden velkakirjoja ostaneen EKP:n riippumattomuus väheni
edelleen. Välttyäkseen näistä velkakirjoista koituvilta tappioilta EKP:n
oli pakko edelleen tukea näitä maita. Vastuuttomat poliitikot ottivat sen
panttivangikseen laskujensa maksajaksi. Velkakirjojen ostosta johtuvien
uhkaavien tappioiden vuoksi EKP sai joulukuussa 2010 viiden miljardin
euron pääomaruiskeen. Pääoman kasvaminen pienensi EMUn hallituksille tuloutettavia voittoja.
Sen jälkeen kun paineet olivat vähentyneet EKP:n suorittaman velkakirjojen osto-operaation myötä, Brysselissä 29. lokakuuta pidetty huippukokous osoitti jälleen, kuinka paljon vaikutusvaltaa reunamaiden velkoja
taanneella Saksan hallituksella oli. Pelastuspaketti oli rajattu kolmeksi
vuodeksi. Lokakuussa Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmaisi selvin
sanoin, että operaatiota jatkettaisiin ainoastaan, jos tehtäisiin uudistus,
jolla valtion velkakirjojen yksityiset ostajat pakotettaisiin osallistumaan
valtioiden pelastusoperaatioiden kustannuksiin. Saksa toisin sanoen uhkasi peruuttaa osan pelastustakuustaan, jonka se oli antanut valtion velkakirjoja ostaneille yksityissijoittajille. Nämä joutuisivat osallistumaan pelastusoperaatioiden aiheuttamiin tappioihin vuoden 2013 jälkeen. Saksan
siirron seurauksena sijoittajat alkoivat myydä PIIGS-maiden (Portugalin,
Irlannin, Italian, Kreikan ja Espanjan) valtion velkakirjoja, joiden korot
nousivat.
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Markkinoiden huomio kohdistui jälleen Irlantiin. Maan hallituksen
alijäämäksi arvioitiin vuonna 2012 uskomattomat 32,5 prosenttia BKT:
stä, ja sen kokonaisvaltiovelka oli 80 prosenttia BKT:stä sen jälkeen, kun
sen maksukyvyttömän pankkijärjestelmän pelastamiseksi oli jatkuvasti
käytetty verovaroja.
Vaikka Irlannin alijäämä on valtavan suuri, maan ongelmat erosivat
jonkin verran muiden PIIGS-maiden talousongelmista. Näitä maita rasittaa suuri rakenteellinen budjettialijäämä, joka johtuu liian kalliista hyvinvointivaltiojärjestelmästä ja kilpailukyvyttömistä tuotantotekijämarkkinoista. Hallitukset, kaikkein näkyvimmin Kreikan hallitus, käyttivät
budjettialijäämää nostaakseen keinotekoisesti kansalaistensa elintasoa.
Alijäämällä maksettiin työttömyyskorvaukset, julkisen alan työntekijöiden palkat ja eläkkeet; kaikki tämä ylläpiti osaltaan joustamattomia työmarkkinoita.
Irlannissa ongelmat olivat jonkin verran toisenlaiset. Vaikka hyvinvointivaltiomenoilla oli myös Irlannin budjetissa merkittävä osuus, maa
oli eräässä mielessä jopa liian kilpailukykyinen. Irlannin yritysveroprosentti on EMUn matalin (12,5 %). Verotusaste houkutteli pankkeja kaikkialta maailmasta laajentamaan liiketoimintaansa saarivaltiossa. Korkeasuhdannevuosina pankit tekivät valtaisia voittoja luottolaajennusetuoikeuden ja siihen kuuluvien epäsuorien valtion takauslupauksien avulla.
Luottolaajennuksen tuloksena kehittyi Irlantiin asuntomarkkinakupla,
jonka puhkeaminen aiheutti irlantilaispankeille tuntuvia tappioita ja jopa
maksukyvyttömyyttä.
Korkeasuhdanteen aikana pankit saivat pitää voitot itsellään, mutta
niiden kärsimät tappiot sosialisoitiin 30.9.2008, kun Irlannin hallitus takasi kaikki irlantilaispankkien vastuut. Loppuvuodesta 2010 Irlanti oli
pumpannut noin 50 miljardia euroa pankkijärjestelmäänsä. Maan ongelmat johtuivat ylettömän kalliin hyvinvointivaltiojärjestelmän lisäksi etuoikeutetun pankkijärjestelmän tappioiden sosialisoinnista.
Irlannin pelastaminen maksaa 85 miljardia euroa tuetulla 5,8 prosentin korolla. Osalla näistä rahoista voitaisiin perustaa Irlannin pankkijärjestelmää varten tarkoitettu rahasto. Pelastusoperaatio merkitsi sitä, että
tavalliset veronmaksajat joutuivat vastaamaan lainoista, joita käytettiin
pankkien tappioiden piilottamiseen, ja irlantilaiset vastustivat tätä laajalti.
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He ymmärsivät, ettei tukipaketin tarkoituksena ole niinkään pitää yllä
julkisten työntekijöiden, työttömien tai eläkeläisten (kuten Kreikan tapauksessa) elintasoa kuin pankkiirien elintasoa.
Opposition vastustuksen vuoksi Irlannin hallitus päätti olla järjestämättä yleisvaaleja ennen budjetin läpimenoa. Budjettiin sisältyi arvonlisäveroprosentin korotus 21 prosentista 23 prosenttiin. Irlantilaisten oli
pakko ottaa pankkien velat niskoilleen ja maksaa ne takaisin vuosien varrella. Minkäänlaista demokraattista äänestystä pelastuspaketista ei sallittu, koska irlantilaiset olisivat varmasti äänestäneet sen nurin.
Miksi euroalueen hallitukset painostivat Irlannin pyytämään pelastuspakettia?
Ensinnäkin PIIGS-maiden velkakirjojen korot olivat nousussa.
Merkelin uudistussuunnitelmien tultua julkisuuteen markkinat alkoivat pelätä, että PIIGS-velkakirjat alkaisivat tuottaa niille tappioita. Euroalueen hallitukset uskoivat, että pelastamalla Irlannin ja osoittamalla
päättäväisyyttä ne pystyisivät painostamaan Portugalia. Portugali – jolla
oli samanlaisia rakenteellisia pulmia kuin Kreikalla – oli tärkeä, koska
espanjalaispankit olivat sijoittaneet merkittäviä summia Portugaliin. Jos
Portugali kaatuisi, Espanjan pankkijärjestelmä kaatuisi myös. Siinä vaiheessa pelastusrahasto olisi tyhjä ja tilanne olisi ehtinyt ryöstäytyä käsistä.
Jotta ketjureaktio voitaisiin estää, Irlanti taivuteltiin hyväksymään pelastusoperaatio.
Irlantilaispankkien pelastaminen oli tärkeää myös siksi, että englantilaiset, ranskalaiset ja saksalaiset pankit olivat sijoittaneet Irlantiin merkittäviä summia. Niiden tappiot pystyisivät syömään eurooppalaispankkien
pääoman ja kaatamaan sekä Euroopan pankkijärjestelmän että Irlannin
hallituksen liittolaiset.
Kuinka sitten Irlannin hallitus saataisiin ”vakuuttuneeksi” siitä, että
sen tuli hyväksyä pelastuspaketti, vaikka Irlannin kansa vastusti operaatiota voimakkaasti? Miksi Irlannin hallitus pyytäisi pelastuspakettia, väittihän se saavansa riittävästi rahoitusta vuodelle 2011? Irlannin hallitusta
kyettiin taivuttelemaan kahden instrumentin avulla.
Ensimmäinen niistä oli irlantilaispankkien Euroopan keskuspankilta saama rahoitus. Irlantilaispankit olivat olleet finanssikriisistä lähtien
riippuvaisia EKP:n myöntämistä lainoista. Ilman niitä irlantilaispankit
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olisivat menneet nurin, ja tämä olisi aiheuttanut suunnattomia tappioita
Irlannin valtiolle, joka takasi niiden pankkilainat. Trichet todellakin totesi siinä vaiheessa kun Irlannin hallitus vielä vastusti pelastuspakettia, ettei
EKP ollut halukas jatkamaan loputtomiin irlantilaispankkien tukemista.
Toinen instrumentti oli Saksan uhkaus peruuttaa antamansa takuut. Jos
Saksa vetäisi takaisin euroalueen ylivelkaantuneille valtioille antamansa takuut, nämä valtiot kaatuisivat varmasti pilviin nousevien korkojen
takia. Tällä tavoin Saksa pystyi painostamaan reunamaita suorittamaan
uudistuksia tai hyväksymään pelastusoperaatioita.
Irlannin pelastaminen ei pysäyttänyt ketjureaktiota. Portugalin ja Espanjan korot nousivat edelleen. Jos joku pelastetaan, jonkun toisen täytyy kustantaa se. Irlannille annettujen lainojen aiheuttaman ylimääräisen
taakan vuoksi euroalueen jäsenvaltioiden täytyy maksaa omista veloistaan
korkeampaa korkoa. Jopa Saksan valtion velkakirjojen korko nousi pelastusoperaation jälkeen.
Irlannin pelastaminen nopeutti vallan keskittymistä Euroopan unionissa. Eurooppalaiset poliitikot määräsivät jo nyt epäsuorasti Irlannin
budjetista. He esimerkiksi vaativat toistuvasti, että Irlannin hallituksen
tuli korottaa veroja, esimerkiksi arvonlisäveroa. Lisäksi he painostivat
erittäin voimakkaasti Irlannin hallitusta luopumaan matalan yritysverotuksen linjastaan, jota moni eurooppalaispoliitikko piti ”verodumppauksena”. Tässä asiassa Irlannin hallitus sentään vastusti heitä.

Axel Weber
Vuoden 201 1 talv en ja kevään kaksi tärkeintä tapahtumaa olivat
Merkelin esitys kilpailukykysopimuksen solmimisesta vastineeksi pelastusrahaston jatkamisesta sekä Axel Weberin luopuminen EKP:n pääjohtajaehdokkuudesta. Tammikuussa Weber ilmoitti luopuvansa 30. huhtikuuta Saksan keskuspankin pääjohtajuudesta, minkä johdosta hänestä ei
voisi tulla EKP:n pääjohtajaa. Monet olivat pitäneet tätä Bundesbankin
konservatiivista pankkiiria seuraavana EKP:n pääjohtajana ja asettaneet
häneen runsaasti toiveita. Miksi hän luopui kilvasta? Weber oli arvostellut EKP:n harjoittamaa politiikkaa moneen otteeseen. Kritisoituaan
aluksi EKP:tä siitä, että keskuspankki oli valtioiden velkakirjoja ostamalla
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harjoittanut setelirahaelvytystä, hän oli toistuvasti tuominnut valtion velkakirjojen oston maksukyvyttömien valtioiden tukemiseksi. Hän oli aina
vaatinut rajoittavampaa rahapolitiikkaa saamatta kuitenkaan enemmistön tukea mielipiteelleen. Merkel ei ollut tukenut hänen pääjohtajaehdokkuuttaan, sillä liittokansleri halusi suostutella Weberiä voimakkaasti
vastustavan Sarkozyn tekemään poliittisia myönnytyksiä.
Todennäköisin selitys Weberin vetäytymiselle on, että hän pelkäsi inflaatiota eikä halunnut ottaa vastuuta jättimäisistä pelastusoperaatioista
ja korkeasta inflaatiosta. Hän itse sanoi vetäytymisensä johtuvan siitä,
että hänen inflaatiota vastustavilta näkemyksiltään ”puuttui kannatus”.
Mahdollisesti Weberiä painostettiin luopumaan ehdokkuudesta. Koska
Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto) päättää määräenemmistöllä EKP:n seuraavasta pääjohtajasta, Ranska ja Italia pystyvät äänillään
estämään kenen hyvänsä ehdokkaan valinnan. Mahdollisesti Weber saatiin vakuuttumaan siitä, että hänen kannatti turhan hälinän välttämiseksi
luopua ehdokkuudesta ”vapaaehtoisesti”.20
Saksan keskuspankki ei enää sanele Euroopan rahapolitiikkaa. Bundesbankin perinnön kannattajat ovat yksinkertaisesti jääneet äänestyksessä vähemmistöön. Saksan entinen valtiovarainministeri Peer Steinbrück onkin sanonut, ettei hän halunnut tulla EKP:n pääjohtajaksi, kun
häntä ehdotettiin tähän virkaan. Selitys on paljastava: Steinbrück totesi,
että hän joutuisi vähemmistöön, koska hänellä oli rahapolitiikasta samat
näkemykset kuin Weberillä.

Kilpailukykysopimus ja tukirahaston laajentaminen
K ilpailukyky sopimukse sta, josta alettiin myöhemmin käyttää
nimeä Euro Plus -sopimus, saattaa tulla Merkelin kaupanhieronnan
historiallisen epäonnistumisen symboli. Vuoden 2010 toukokuun tapahtumien johdosta perustettiin 750 miljardin suuruinen tukirahasto, josta
ottivat taloudellisen vastuun Saksa ja muut maksukykyiset maat. Koska rahasto purettaisiin jo kolmen vuoden kuluttua, Saksan ei tarvitsisi
vuonna 2013 enää ryhtyä pelastamaan reunamaita, mikä olisi sille tärkeä
valttikortti.
Merkel käytti tätä korttia hyväkseen vaatiessaan automaattisia
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s anktioita uudistetun vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa, äänioikeuksien poistamista tämän sopimuksen ehtoja rikkovilta mailta sekä yksityisten sijoittajien osallistumista julkisten lainojen uudelleenjärjestelyihin. Hän vastusti hallituksineen tukirahaston toiminnan jatkamista ja
Junckerin sekä italialaisten, portugalilaisten ja kreikkalaisten poliitikkojen
ehdottamia eurobondeja (euromaiden yhteisiä joukkovelkakirjoja). Merkel oli vielä lokakuun 27. päivänä 2010 julistanut: ”Se [rahasto] päättyy
vuonna 2013. Juuri tätä me olemme halunneet ja ehdottaneet. Sille ei voi
antaa jatkoaikaa, eikä niin tule tapahtumaan, koska se ei toimi pitkän aikavälin instrumenttina vaan lähettää markkinoille ja hallituksille vääränlaisia viestejä ja synnyttää vaarallisia ennakko-odotuksia. Jatkoaika antaisi
aiheen olettaa, että Saksa ja muut jäsenvaltiot ja näin ollen myös niiden
veronmaksajat kriisin sattuessa tavalla tai toisella ehättäisivät apuun ja
ottaisivat kannettavakseen sijoittajien riskit.”21
Merkelin kannasta huolimatta Euroopan neuvosto yllättävää kyllä
sopi 16. joulukuuta pysyvän tukirahaston luomisesta. Tämä merkitsi suurta arvovaltatappiota Saksalle, joka oli aina pitänyt kiinni vaatimuksestaan,
että rahasto purettaisiin jo vuonna 2013.
Jatkoajan sijaan Merkel ehdotti ”kilpailukykysopimuksen” solmimista. Ehdotus edellytti alun perin talouspoliittista harmonisointia (mukaan
lukien veroasteikon yhdentäminen), eläkeiän määrittämistä 70 vuodeksi,
palkka-asteikkojen yhtenäistämistä (poistamalla indeksisidonnaiset palkat), luotonannon ja budjettivajeen rajaamista, saksalaistyyppistä velkajarrua, keskushallinnon suorittamaa ennakoivaa budjettikontrollia sekä
sanktioita sopimuksen määräyksiä rikkoville maille. Vaikka jotkin näistä toimista ovat oikeasuuntaisia, kuten valtioneläkkeiden alentaminen,
indeksisidonnaisten palkkojen poistaminen ja budjettialijäämien kontrollointi, hanke johtaisi taloudellisen vallan vaaralliseen keskittymiseen.
Sarkozy kannatti Merkeliä, koska suunnitelma merkitsi askelta kohti
sentyyppistä taloudellista hallintoa, jota Ranskan hallitus oli koko ajan
halunnut. Lisäksi Saksaa vastustavalla Ranskalla ja sen liittolaisilla oli
euroryhmässä paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin suuremmassa EU 27
-ryhmässä. Trichet piti Euroopan yhdysvaltojen luomista mahdollisena ja
kutsui sitä ”historialliseksi projektiksemme”.
Tämä kaikki merkitsi täydellistä tappiota saksalaisille veronmaksajille.
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He joutuivat vastaamaan pysyvästä pelastusrahastosta, mutta tämän lisäksi Ranskan hallitus sai myös kauan haluamansa taloushallituksen.
Saksalaisilla saattaa olla tässä hallituksessa aluksi paljon vaikutusvaltaa,
mutta se tulee ajan mittaan vähenemään, kuten kävi silloin, kun Saksa
jäi EKP:n äänestyksessä alakynteen. Samaan aikaan Merkel luopui vaatimuksestaan yksityissijoittajien automaattisesta osallistumisesta pelastusoperaatioihin.
Brysselin harjoittamasta päättäväisestä talouspolitiikasta tai Saksan
epäsuorasta osuudesta siihen saattaa löytää myönteisiäkin piirteitä. Kun
Saksa tai Bryssel vaatii Espanjan, Kreikan tai Irlannin hallitusta supistamaan budjettivajetta tai yksityistämään maan eläkejärjestelmää, näiden
maiden kansalaiset saattavat todeta, että siitä on heille hyötyä ainakin lyhyellä aikavälillä. Pidemmän päälle tämänkaltainen vallan keskittyminen
EU:ssa kuitenkin todennäköisesti osoittautuu tuhoisaksi vapaudelle. Yksi
tekijä, joka säännöllisesti hankaloittaa valtioiden yrityksiä lisätä valtaansa
veronkorotuksilla tai sääntelytoimilla, on toisten valtioiden kilpailu. Jos
verot nousevat liikaa yhdessä maassa, siellä olevat taloudelliset toimijat
pakenevat alemman verotuksen maihin (kuten Irlantiin, jossa yhtiöverotus on matalampi). Jos talouspolitiikka Euroopan unionissa keskittyy,
edellisen kaltainen hallitusvallan rajoittaminen eliminoituu. Euroopan
poliitikot tähtäävät jo nyt talouspolitiikan yhtenäistämiseen ja puhuvat
verokannan tavoitetasoista. Kun talouspolitiikka on yhtenäistetty, Brysselin valta kasvaa, minkä jälkeen veroastetta pyritään nostamaan koko euroalueella. Pelastusoperaatiot, pysyvä tukirahasto ja keskitetty taloudellinen hallinto saattavat pelastaa euron lyhyellä aikavälillä, mutta vahvan
keskitetyn eurooppalaisen valtion perustamisen hintana on, että vastineeksi pelastusoperaatioista kansallinen politiikanteko siirtyy Brysseliin.
Euron aiheuttama myllerrys tulee sen jälkeen helpottamaan keskitetyn
hallinnon kehittymistä Euroopassa.
Maaliskuun 11. päivänä pidetyssä huippukokouksessa varainsiirtounioni täsmentyi. Pelastusrahastoa jatkettiin ja valtion velkakirjojen osto
emissiomarkkinoilla sallittiin. Portugalin kaltaiset maat voivat laskea
liikkeelle velkakirjoja, jotka pelastusrahasto ostaa. Rahoittaakseen nämä
ostot pelastusrahasto laskee liikkeelle velkakirjoja, mikä merkitse eurobondien pujahtamista takaovesta markkinoille. Maksukykyisten maiden
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veronmaksajat ostavat taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevien
maiden velkakirjoja. Saksa saattaa taata ne entisen 123 miljardin euron
asemesta noin 200 miljardiin euroon asti. Euroopan rahoitusvakausvälineellä ERVV:llä oli euromaiden antamat 440 miljardin euron takuut,
joista ainoastaan 250 miljardilla eurolla oli AAA-luokitus. Uudella pysyvällä Euroopan vakausmekanismilla EVM:llä, jonka toiminta alkaa vuonna 2013, tule olemaan tehokasta kapasiteettia 500 miljardin euron arvosta,
ja se voi ostaa valtioilta suoraan velkakirjoja niiden nimellisarvosta. EVM
saa käteisenä 80 miljardia euroa, joista 22 miljardia tulee Saksalta. Tämä
merkitsee sitä, että Saksa joutuu varaamaan joka vuosi korkomenoihin
600–900 miljoonaa euroa. EVM:n pääomaksi oletetaan 700 miljardia
euroa, jolla pyritään takaamaan 500 miljardin euron suuruiset AAA-lainat. Saksan maksettavaksi tulee kokonaismenoista 27,1 prosenttia. Hans
Werner Sinnin arvion mukaan Saksan osuus pelastusohjelmista ja pelastusrahastosta on yhteensä 366 miljardia euroa.22
Jos valtiot pelkän käteisvarojen puutteen sijasta ajautuvat maksukyvyttömiksi, yksityiset sijoittajat osallistuvat arvonleikkaukseen ja kärsivät
tappioita. Koska todennäköisimmin käy lopulta niin, ettei ainoatakaan
jäsenvaltiota luokitella maksukyvyttömäksi vaan korkeintaan alhaisen
maksukyvyn omaavaksi, yksityissijoittajat eivät joudu kärsimään milloinkaan tappioita.
Mitä Merkel sai vastineeksi? Kilpailukykysopimuksen sanamuoto jäi
epämääräiseksi. Siinä ei puhuta sääntöjä rikkoviin hallituksiin kohdistettavista sanktioista. Merkel sentään vaati, että vaikeuksiin joutuneille
maille myönnettävistä lainoista tehtävien päätösten tulisi olla yksimielisiä, mitä hän piti suurena voittona itselleen.
Huippukokouksessa päätettiin myös saattaa Kreikka piilotetun velkajärjestelyn piiriin. Sovittiin, että Kreikan korkotaso laskettaisiin 5,2
prosentista 4,2 prosenttiin. Kreikan saamien lainojen takaisinmaksuaikaa pidennettiin kolmesta vuodesta seitsemään ja puoleen vuoteen, mikä
merkitsee osittaista velkajärjestelyä ja aiheuttaa maksukykyisten maiden
veronmaksajille merkittäviä korkotappioita. Irlannin lainojen 5,8 prosentin korkoa ei kuitenkaan laskettu, koska Irlannin uusi pääministeri Enda
Kerry ei suostunut vastineeksi nostamaan yhtiöverotusta.
Seuraavassa huippukokouksessa, joka pidettiin 24.–25. maaliskuuta,
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edellisessä maaliskuun kokouksessa esitetyt muutokset hyväksyttiin. Portugalin presidentti Socrates erosi 23. maaliskuuta, koska parlamentti ei
ollut hyväksynyt hänen viimeisintä säästöpakettiaan, mutta Portugali ei
edelleenkään halunnut turvautua pelastusrahastoon.

Portugali
Portugalin julkisen talouden romahtaminen oli vain ajan kysymys.
Paineiden kasvaessa tammikuun alussa 2011 eräs merkittävä Portugalin velkakirjojen huutokauppa sujui hyvin. Hallitus osti alle 7 prosentin
korolla kymmenen vuoden velkakirjoja, jotka monet portugalilaisparlamentaarikot olivat tuominneet kestämättömiksi.23 Euroopan keskuspankin edellisinä päivinä suorittamat velkakirjojen ostot tukivat huutokauppaa. EKP pelasti Portugalin. Barclays Capital arvioi, että EKP osti 19,5
miljardilla eurolla Portugalin 21,7 miljardilla eurolla vuonna 2010 myymiä
velkakirjoja. Helmikuusta 2011 lähtien velkakirjojen korko pysyi jatkuvasti yli 7 prosentissa, ja huhtikuussa korko nousi 8,5 prosenttiin. Maan
julkinen velka oli vuonna 2010 92 prosenttia BKT:stä. Julkisen talouden
alijäämä oli vuonna 2010 laskenut edellisvuoden 10 prosentin lukemasta
8,6 prosenttiin. Kansalaisten kiivaasti vastustamilla säästötoimilla kyettiin pienentämään alijäämää ainoastaan 1,4 prosenttiyksiköllä.
Portugalin on käynyt samalla lailla kuin Kreikan. Maan talous ei ole
kilpailukykyinen, julkinen sektori on valtava, ja tuotannontekijämarkkinat ovat joustamattomat. Talouden rakenne ei ole kuluttajien toiveiden
kanssa yhdenmukainen, ja sitä ylläpidetään keinotekoisesti valtion varoilla.
Julkisen ja yksityisen sektorin velkaantuneisuus kasvoi 2010-luvulla.
Korkotaso pysyi keinotekoisen matalana, mikä johtui eurojärjestelmän
alkuun panemasta luottolaajennuksesta ja siitä, että Saksa takasi epäsuorasti Portugalin lainat. Tämä Pyreneiden niemimaan valtio eli yli varojensa paisuttamalla valtaisan taloudellisen paineen alaisena vuonna 2009
julkisen sektorinsa 50 prosentiksi BKT:stä. Kauppataseen vaje kasvoi 10
prosentiksi BKT:stä.
Keinotekoisen korkean elintason mahdollisti sellaisten velkojen kertyminen, joiden korot pidettiin keinotekoisesti matalina. Keinotekoisesti
157

Euro eksyksissä

alhaalla pidetyt luotot viivästyttivät toimenpiteitä, joita tällaisen takaperoisen talouspolitiikan korjaaminen välttämättä vaatii. Portugalin BKT
kasvoi vuosina 2002–2007 vain 6 prosenttia, kun taas Espanjassa vastaava luku oli (asuntomarkkinakuplan johdosta) 22 prosenttia, Irlannissa
(pankkitoimintakuplan johdosta) 37 prosenttia ja Kreikassa (julkisen sektorin paisumisen johdosta) 27 prosenttia. Portugalissa työttömyys kaksinkertaistui 4 prosentista 8 prosenttiin, mutta Espanjassa, Irlannissa ja
Kreikassa työttömyys ei kasvanut vaan jopa väheni. Verotulot kasvoivat
Portugalissa 35 prosenttia mutta Kreikassa 50 prosenttia sekä Espanjassa
ja Irlannissa 70 prosenttia.24
Siinä missä Saksan kaltaiset maat suorittivat rakenteellisia uudistuksia, vähensivät valtion sosiaalimenoja ja laskivat reaalipalkkoja, Portugali hyödynsi halpaa luottoa lykätäkseen tuotantomallinsa uudistamista.
Muut reunavaltiot hyödynsivät halpoja luottoja luodakseen niiden avulla
talouskuplia.
Koska korot nousivat ja velat kasvoivat eikä minkäänlaisia todellisia
uudistuksia tehty, Portugali ajautuisi ennen pitkää maksukyvyttömäksi,
jollei sitä pelastettaisi. Maan talous on espanjalaispankeille 80 miljardia
euroa velkaa. Jos Portugali ei kykenisi vastaamaan sitoumuksistaan, monille valtaisasta julkisesta sektorista riippuvaisille yrityksille kävisi samoin,
ne tulisivat kykenemättömiksi maksamaan velkansa espanjalaispankeille,
mikä vuorostaan aiheuttaisi Espanjassa pankkikriisin ja nostaisi Espanjan
valtion velkakirjojen korkoa. Ei ollutkaan mikään yllätys, että Portugalin
hallitus suostui 3.5.2011 ottaman vastaan 78 miljardin euron pelastuspaketin sen jälkeen, kun EKP ja EU-komissio olivat uhanneet ja painostaneet
Irlantia tekemään samoin.
Odotukset pysyvät siis synkkinä. Euroopan unionista on tullut varainsiirtounioni. Korot, jotka useimpien maiden on pakko maksaa saamistaan
lainoista, pysyvät korkeina. Valtioiden velkaantuminen kasvaa edelleen.
Tulevaisuus näyttää, voiko niiden talous säilyä kestävällä pohjalla.
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Euron tulevaisuus
Olemmeko jo tulleet pisteeseen, josta ei ole enää paluuta? Kyetäänkö
valtioiden velkakriisi pitämään kurissa ja talousjärjestelmä vakauttamaan?
Pelastuuko euro? Voidaksemme vastata näihin kysymyksiin meidän on
tarkasteltava valtioiden velkakriisiä, jonka syntyminen johtui suurelta
osin valtioiden suorittamista interventioista vastauksena talouskriisiin.
Kuten itävaltalainen suhdannevaihteluteoria selittää, osittaisvarantopankkijärjestelmän luottolaajennus aiheutti kestämättömän noususuhdanteen. Keinotekoisesti alhaalla pidettyjen korkojen turvin tehtiin lisää
investointeja, vaikka todellisen säästöasteen puolella ei ollut havaittavissa
vastaavaa kasvua. Investoinnit yksinkertaisesti maksettiin uusilla paperiluotoilla. Moniin näistä hankkeista sisältyi virheinvestointeja, jotka oli
pakko realisoida ennemmin tai myöhemmin. Senhetkisen suhdanteen
vallitessa näitä virheinvestointeja tehtiin pääasiassa liikaa laajentuneilla
autoteollisuus-, asuntotuotanto- ja rahoitussektoreilla.
Virheinvestointien realisointi on hyödyllistä siinä mielessä, että se
poistaa tehottomat hankkeet ja saa tuotantorakenteen vastaamaan paremmin kuluttajien mieltymyksiin. Virheinvestointien yhteydessä väärin
käytettyjä tuotannontekijöitä vapautuu ja siirtyy sellaisiin hankkeisiin,
joille on kysyntää.
Luototuksen aiheuttaman kestämättömän noususuhdanteen ohella
velkaantuminen yhteiskunnassa kasvaa. Luottolaajennus ja sen keinotekoisesti alhaalla pitämät korot sallivat velkatason, joka ei olisi mahdollinen sataprosenttisten pankkivarantojen järjestelmässä. Velat kasvavat
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reaaliresurssien takaamaa tasoa suuremmiksi, koska lainojen korko on
matala ja koska vanhojen lainojen tilalle otetut uudet lainat on saatettu
luoda tyhjästä. Osittaisvarantojärjestelmä aiheuttaa sekä yksityisten kansalaisten että hallitusten ylivelkaantumista.
Vaikka noususuhdanne ja ylivelkaantuminen olivat maailmanlaajuinen ilmiö, Euroopan noususuhdanteessa oli omat ominaispiirteensä. Euron käyttöönotosta johtuen korkokanta putosi korkean inflaation maissa,
vaikka säästöt eivät kasvaneet. Tämä aiheutti noususuhdanteen EteläEuroopan maissa ja Irlannissa.
Saksan hallituksen rahaliiton jäsenvaltioille antama epäsuora tuki
laski korkokantaa (niiden riskikomponenttia) keinotekoisesti sekä yksityisten että julkisten velallisten osalta. Perinteisesti korkean inflaation
maiden velkataakka keveni, mikä vuorostaan loi kannustimen yksityisen
ja julkisen kulutuksen kasvulle. Myös suhteellisen korkeat vaihtokurssit,
jotka euro oli kiinnittänyt pysyvästi, hyödyttivät korkean inflaation maita.
Ostettiin kestokulutustarvikkeita kuten autoja ja asuntoja, ja tästä aiheutui asuntomarkkinoiden ylikuumentumisia, dramaattisimmin Espanjassa.
Palkkatason noustessa Etelä-Euroopan maat menettivät kilpailukykyään.
Yhä korkeampi yksityinen ja julkinen velkaantuminen sekä pankkijärjestelmän luoma uuden rahan sisään virtaaminen ylläpitivät ylikulutusta ja
aiheuttivat kilpailukyvyn laskua usean vuoden ajan.
Nousukausi Euroopassa vaikutti eri maihin eri tavoin. Virheinvestointeja tehtiin ja liikakulutusta harrastettiin enemmän korkean inflaation maissa ja vähemmän pohjoisissa maissa kuten Saksassa, jossa säästämisaste oli pysynyt korkeampana.
Tämä kuvio hajosi, kun maailmanlaajuinen korkeasuhdanne tuli väistämättömään päätökseensä. Virheinvestointien – asuntojen hinnanlaskun
ja huonojen lainojen – poistaminen aiheutti pankkijärjestelmälle ongelmia. Lisäksi maksujen laiminlyöminen ja sijoitustappiot vaaransivat eurooppalaisten pankkien maksukyvyn, ja tästä seurasi maksuvalmiuskriisi.
Pankeille, joiden velkakirjojen juoksuajoissa ilmeni epäsuhtaa, tuotti vaikeuksia uudistaa lyhyitä lainojaan.
Tässä vaiheessa oli tarjolla vaihtoehtoisia keinoja, joilla olisi pystytty käymään käsiksi maksukykyongelmaan ja vahvistamaan pankkijärjestelmän pääomapohjaa.1 Yksityiset sijoittajat olisivat voineet pumpata
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 ääomaa sellaisiin pankkeihin, joiden ne uskoivat pysyvän elinkykyisinä.
p
Lisäksi luotottajat olisi voitu muuntaa oman pääoman haltijoiksi, mikä
olisi vähentänyt pankkien velkasitoumuksia ja vahvistanut niiden omia
pääomia. Taloudellisesti kestämättömällä pohjalla olevat rahoituslaitokset, joille ei ollut löytynyt riittävästi yksityistä pääomaa tai luottonsa
omaksi pääomaksi muuttaneita velkojia, olisi silloin realisoitu.
Käytettävissä olevat vapaiden markkinoiden ratkaisut pankkien maksukykyongelmille kuitenkin hylättiin ja valittiin toisenlainen vaihtoehto.
Hallitukset kaikkialla maailmassa pumppasivat pääomaa pankkeihin ja
takasivat pankkijärjestelmän velat. Koska kansa ei suosi verotusta, nämä
hallitusten suorittamat pumppaukset rahoitettiin vähemmän epäsuositulla tavalla eli kasvattamalla julkista velkaa. Toisin sanoen inflatorisen
pankkijärjestelmän aikaansaamat virheinvestoinnit löysivät itselleen parhaan mahdollisen sponsorin – hallituksen – paisuvien julkisten velkojen
muodossa.
Julkisen velan raju kasvu johtui muistakin syistä. Hallitukset käyttivät
erilaisia keinoja taistellessaan talouden terveellistä puhdistamista vastaan
ja jarruttivat näin talouden toipumista. Rahoitussektorin ohella muihinkin liiaksi paisuneisiin teollisuudenhaaroihin pumpattiin pääomaa suoraan, tai ne hyötyivät valtioiden tukipalkkioista ja kulutusohjelmista.
Autoteollisuus monissa Euroopan maissa sekä rakennussektori Espanjassa ovat kaksi hyvää esimerkkiä tukien saajista. Tuotannontekijöiden liikkuvuutta vaikeuttivat julkiset hankkeet, jotka veivät niukkoja tuotannontekijöitä muilta teollisuudenaloilta. Suuremmat työttömyyskorvaukset kasvattivat alijäämää ja vähensivät kannustimia hakea työtä liiaksi
paisuneiden teollisuudenalojen ulkopuolelta. Toinen alijäämiä kasvattava
tekijä oli työpaikkojen vähenemisestä ja pienentyneistä voitoista johtuva
verotulojen aleneminen.
Sen lisäksi, että valtion interventiot viivyttivät talouden toipumista,
ne paisuttivat myös julkista vajetta – mikä jo sinänsä kasvattaa ennestäänkin korkeaa julkista velkaa. Tämä puolestaan on merkki hyvinvointivaltion taloudellisesta kestämättömyydestä. Koska julkisen eläkejärjestelmän rahoittamattomat velat itse asiassa nostattavat ylittämättömiä
esteitä nykyaikaisille valtioille, kriisi – jonka myötä valtion velka kasvaa
rajusti – merkitsee eräässä mielessä loikkausta kohti hyvinvointivaltion
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väistämätöntä romahdusta.
Kuten olemme jo todenneet, Euroopan velkaongelmaan liittyy eräs
toinen lisähankaluus. Kun euro luotiin, jäsenvaltiot olettivat, ettei yksikään maa luopuisi yhteisvaluutasta euroalueeseen liittymisen jälkeen.
Mikäli tilanne pahenisi entisestään, toiset EMUn jäsenvaltiot pelastaisivat ongelmiin ajautuneen jäsenvaltion. Tällä epäsuorasti ilmaistulla pelastustakuulla itse asiassa varmistettiin jonkin jäsenvaltion ajautuminen
vakaviin velkaongelmiin.
Taloudellisesti vahvempien maiden oletettu tuki laski keinotekoisesti
raha-asioitaan holtittomasti hoitavien maiden korkotasoa. Sen ansiosta
ne pystyivät ottamaan velkaa enemmän kuin kyseisen maan todellinen tilanne olisi sallinut. Tilaisuus saada halpaa lainaa antoi Kreikan kaltaisille
maille mahdollisuuden ylläpitää jättimäistä julkista sektoria ja olla piittaamatta kilpailukyvyltään huonon palkkatason rakenteellisista ongelmista. EKP:n rahanluonnin avulla pystyttiin rahoittamaan mikä tahansa
alijäämä ja ulkoistamaan kustannukset muihin EMUn jäsenmaihin.
Tällaisessa järjestelmässä poliitikko tuntee valtaisaa houkutusta käyttää tilannetta hyväkseen. ”Jos minä kampanjaa käyvänä poliitikkona lupaan antaa lahjoja äänestäjilleni voittaakseni vaalit, voin ulkoistaa näiden
lupausten vaatimat kustannukset muihin EMUn jäsenmaihin inflaation
avulla – ja laskun saavat maksaa veronmaksajat joskus myöhemmin. Vaikka EMU joutuu (pahimmassa tapauksessa) pelastamaan valtion, näin käy
vasta vaalien jälkeisessä kaukaisessa tulevaisuudessa.
Lisäksi pystyn saamaan äänestäjät kriisitilanteessa vakuuttuneiksi
siitä, etten aiheuttanut kriisiä. Se vain kaatui kansakunnan päälle kuin
luonnonkatastrofi ikään. Tai vieläkin parempi on syyttää kriisistä ilkeitä
keinottelijoita. Siinä vaiheessa, kun EMUn tai IMF:n määräämät säästötoimet häämöttävät uhkaavina taivaanrannassa, seuraavat vaalit ovat jo
nurkan takana.”
On helppo nähdä, että kansanvaltaisessa järjestelmässä toimiva tyypillisesti lyhytnäköinen poliitikko tarttuu hanakasti tilaisuuteen ulkoistaa
vajeen paikkaamisen vaatimat kustannukset muihin maihin piittaamatta
lainkaan siitä, että tuloksena on räjähdyksenomainen velkainflaatio.
Tällaisten olosuhteiden vallitessa, finanssikriisin iskiessä ja vajeiden
kasvaessa räjähdysmäisesti, Euroopan valtiot olivat jo matkalla kohti
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t aloudellisesti kestämättömien hyvinvointivaltioiden aiheuttamaa konkurssia. Markkinat alkoivat suhtautua epäluuloisesti hallitusten lupauksiin. Kreikan tapaus on selkeä esimerkki tästä epäluottamuksesta. Koska
poliitikot haluavat pelastaa eurokokeilun hinnalla millä hyvänsä, turvatakuut annetaan nyt suoraan. Kreikka saa EMUlta ja IMF:ltä vuosien
2010–2012 aikana arviolta 110 miljardin euron lainat. Lisäksi, vaikka Kreikan velkakirjat on luokiteltu roskalainoiksi, EKP hyväksyy ne edelleen ja
on jopa alkanut ostaa niitä suoraan.2
Kreikasta saatu tartunta uhkaa myös niitä maita, joiden vaje tai velka
on erityisen suuri, esimerkiksi Espanjaa ja Italiaa. Jotkin niistä kärsivät
korkeasta työttömyydestä ja työmarkkinoiden joustamattomuudesta.
Kriisin leviäminen näihin maihin saattaa aiheuttaa niiden ajautumisen
maksukyvyttömiksi – mikä merkitsisi euron loppua. EMU on reagoinut
tähän uhkaan ja on pannut ”kaikki peliin” lupaamalla IMF:n kanssa tukea
vaikeuksiin joutuneita jäsenmaita 750 miljardin euron pelastuspaketilla.
Irlanti oli jo joutunut turvautumaan pelastusrahastoon marraskuussa
2010 ja Portugali toukokuussa 2011.

Pystyvätkö hallitukset hoitamaan kriisin?
K reikan hal litus on yrittänyt monin tavoin ratkaista velkaongelmansa. Se on ilmoittanut jäädyttävänsä julkisten työntekijöiden palkat,
vähentävänsä valtion virkamiesten lukumäärää ja korottavansa bensiinin,
tupakan, alkoholin ja suurien kiinteistöjen verotusta.
Mutta riittävätkö nämä toimenpiteet? EMUssa olevien ylettömästi
velkaantuneiden maiden ongelmien ratkaisemiseksi on olemassa lähinnä
kuusi keinoa.
Liikaa velkaantuneet maat voivat vähentää julkisia menoja.
Kreikan hallitus on leikannut menoja, mutta sillä on edelleen alijäämää.
Voi olla, ettei kulutuksen vähentäminen yksinkertaisesti riitä. Kreikan
hallitus itse asiassa epäonnistui pyrkimyksessään pienentää alijäämänsä
8,1 prosentiksi vuonna 2010. Huolimatta hallituksen lupauksesta vähentää tuntuvasti alijäämää ja saada se vähenemään kolmeksi prosentiksi
vuonna 2014, maan alijäämä oli vuonna 2010 10,5 prosenttia BKT:stä, ja
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sen odotetaan olevan 9,5 prosenttia vuonna 2011. Toukokuussa 2011 alettiin keskustella 60 miljardin euron lisälainan myöntämisestä Kreikalle.
Lisäksi on epäselvää, pystyykö hallitus toteuttamaan lupaamansa pienet
menoleikkaukset. Kreikka on tunnettu siitä, että siellä noustaan raivokkaasti vastustamaan suhteellisen vähäisiäkin poliittisia uudistuksia. Koska väestön enemmistö näyttää vastustavan menojen leikkausta, hallitus ei
kenties pysty vähentämään menoja riittävästi eikä pysyvästi.
Valtiot voivat kasvattaa kilpailukykyään saadakseen lisää verotuloja. Kreikan hallitukselta on kuitenkin puuttunut rohkeutta jatkaa
tällä linjalla. Sen valtaisaa julkista sektoria ei ole riittävästi supistettu, ja
voimakkaiden, etuoikeuksista edelleen nauttivien ammattiliittojen takia
palkkatasojen kilpailukyky pysyy heikkona. Kilpailukyvyn puute haittaa
pysyvästi julkista rahoitusta. Keinotekoisen korkeaa elintasoa pidetään
yllä valtion alijäämällä. Työntekijät, joiden kilpailukyky on korkean palkkatason vuoksi heikko, etsiytyvät töihin julkiselle sektorille, jäävät varhaiseläkkeelle tai alkavat saada työttömyyskorvausta.
Vaihtoehtoisesti voitaisiin lakata tukemasta työttömyyttä, ilmenipä se
sitten peitellysti varhaiseläkkeelle jäämisenä tai tuottamattomien valtion
virkojen lisäämisenä tai avoimesti työttömyyskorvauksina. Tämä laskisi
yksityisen talouden palkkoja. Ammattiliittojen etuisuuksien kumoaminen alentaisi hintoja lisää. Kreikkalaisyritysten kilpailukyky kasvaisi, ja
julkisen talouden alijäämä pienenisi. Muilla eteläeurooppalaisilla mailla
on edessään samanlainen tilanne.
Valtiot voivat vähentää velkojaan myymällä julkista omaisuutta. Valtio voi vähentää velkojaan kertaluonteisesti yksityistämällä
julkista omaisuutta. Kreikan hallitusta todellakin painostettiin tekemään
niin ja jopa myymään omistamiaan saaria. Kansallisylpeys esti kuitenkin
sitä myymästä saariaan tai monumenttejaan. Se ei myynyt valtionyrityksiä, koska niiden uudet yksityisomistajat olisivat karsineet rajusti liiaksi
paisunutta työvoimaa, mikä taas olisi aiheuttanut voimakkaita vastalauseita väestössä. EU-komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston valitettua asiasta Kreikan hallitus suostui toukokuussa 2011 yksityistämään
omaisuuttaan 50 miljardin euron arvosta, mikä oli epärealistinen lupaus.
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Maat voivat yrittää kasvattaa tulojaan verotusta lisäämällä.
Kreikka on tehnyt niin, mutta verotuksen lisääminen aiheuttaa maalle
lisää ongelmia. Vaurautta kanavoidaan tuottavalta yksityissektorilta tuottamattomalle julkiselle sektorille. Tuottavan toiminnan, säästämisen ja
sijoittamisen kannustimet ovat edelleen vähentyneet. Talouskasvua on
vaikeutettu.
Kasvua pyritään lisäämään sääntelyä poistamalla. Tämä saattaa
olla poliittisesti helpoin keino toteuttaa, ja samalla kaikkein lupaavin. Se
tosin vie aikaa, jota eräillä mailla ei enää ole.
Riittävän talouskasvun myötä verotulot kasvavat ja vähentävät automaattisesti vajetta. Ongelmallisten kansantalouksien kaikkinainen
vapauttaminen luo kasvua ja edistää innovointia. Kun sääntelystä ja
etuoikeuksista luovutaan ja valtion omaisuutta sekä valtionyhtiöitä yksityistetään, kilpaileville yrittäjille avautuu uusia toimialueita. Yksityisellä
sektorilla on enemmän tilaa hengittää.
Kreikan hallituksen esittämään säästöpakettiin sisältyy tällainen
sääntelyn vähentäminen. Kreikka on poistanut etuoikeuksia kuten kuorma-autonkuljettajien pakolliset toimiluvat (kuljettajat menivät luonnollisestikin lakkoon ja halvaannuttivat koko maan muutamaksi päiväksi).
Kreikka on kuitenkin samaan aikaan suorittanut toimenpiteitä, jotka
rajoittavat entisestään yksityisen sektorin toimintaa. Veronkorotukset,
varsinkin arvonlisäveron korottaminen, ovat tästä hyviä esimerkkejä. Toimenpiteet eivät tunnu vähentävän riittävästi julkista velkaa välttämättömän noususuhdanteen aikaansaamiseksi.
Ulkopuolinen apu. Pystytäänkö ulkopuolisella pelastusoperaatiolla sittenkään saavuttamaan se, mihin taloudellisen toiminnan riittämättömällä
vapauttamisella ei ole pystytty? Pystyvätkö Kreikalla annettu 110 miljardin euron pelastuspaketti sekä luvattu 750 miljardin euron lisäpaketti pysäyttämään Kreikan valtion velkakriisin, vai ollaanko jo päästy pisteeseen,
josta ei ole enää paluuta? On olemassa useita syitä, miksi hyvän rahan
syytäminen ongelmallisiin maihin huonon rahan syytämisen jälkeen ei
ehkä riitä estämään valtioiden velkakriisin leviämistä.
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1. 		Kreikalle luvatut 110 miljardia euroa eivät ehkä yksin riitä. Mitä tapahtuu, jollei Kreikan ole onnistunut vähentää vajettaan riittävästi
siinä vaiheessa, kun laskut lankeavat maksettaviksi? Kreikan hallitus
ei näytä olevan matkalla omavaraisuuteen. Se tuntuu väistämättä
tulevan tavalla tai toisella maksukyvyttömäksi. Kreikan hallitus tekee paradoksaalisesti yhtä aikaa liian vähän ja liian paljon omavaraisuuden saavuttamiseksi. Se tekee liikaa siinä mielessä, että verojen
korottaminen vahingoittaa yksityissektorin toimintaa. Toisaalta se
ei karsi riittävästi menojaan eikä vähennä riittävästi talouden sääntelyä. Tämän lisäksi lakot haittaavat taloutta ja mellakat vaarantavat
säästötoimien toteutumisen. Tilanne Irlannissa ja Portugalissa ei ole
juuri parempi. Irlannille luvatut 85 miljardia euroa ja Portugalille luvatut 78 miljardia euroa eivät ehkä riitä ratkaisemaan näiden maiden
velkaongelmia.
2. Rahastojen keskittyessä auttamaan Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia
yhä harvemmat niistä pystyvät auttamaan muita maita. On olemassa
riski, ettei eräiden maiden (esimerkiksi Espanjan) pelastamiseksi ole
käytettävissä riittävästi varoja. Siitä seuraa, että näiden maiden tällä
hetkellä riskipitoisempien velkakirjojen korot nousivat. Vaikka 750
miljardin euron lisätukipaketti luotiin tämän vaaran vähentämiseksi,
tartunnan välittömän uhan poistamisen hintana oli, että vahvempien EMU-jäsenmaiden velkataakka todennäköisesti tulee kasvamaan, mikä lopulta pahentaa valtioiden velkaongelmia entisestään.
3. Jokin taho joutuu lopulta maksamaan EMUn Kreikalle myöntämät
lainat neljän prosentin (aiemmin viiden prosentin) korolla. (Yhdysvallat itse asiassa maksaa IMF:n jäsenenä osan tästä summasta
epäsuorasti.)3 Kun EMUn muiden jäsenmaiden velat kasvavat, ne
joutuvat maksamaan korkeampia korkoja kuin muutoin. Portugali
maksoi veloistaan suurempaa korkoa jo siinä vaiheessa kun maan
pelastusohjelma julkistettiin, ja se olisi kaatunut oikopäätä, jos se
olisi lainannut rahaa Kreikalle viiden prosentin korolla.4 Kun Portugalin valtion kokonaisvelka ja korkoprosentti kasvoivat, se oli tullut
pisteeseen, jossa hallitus ei kyennyt enää jälleenrahoittamaan itseään.
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Tämän jälkeen Portugalin pelastivat muut EMU-maat, mikä nosti
yhä enemmän näiden maiden velkoja ja korkoja. Tämä saattaa johtaa dominoefektin, joka kaataa seuraavaksi heikoimman maan, joka
joudutaan pelastamaan ja niin edelleen.
4. Kreikan, Irlannin ja Portugalin pelastaminen (ja muille vaikeuksiin
joutuneille maille luvattu tuki) on vähentänyt kannustimia vajeiden
hoitamiselle. Muut EMU-maat saattavat hyvinkin ajatella, että niillä on Kreikan tavoin oikeus EMU-tukeen. Esimerkiksi kun korot
pelastusoperaation seurauksena kenties vakiintuvat, Espanjan hallituksen paineet vähentää alijäämää ja tehdä työmarkkinat joustavammiksi – nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia mutta epäsuosittuja
äänestäjien keskuudessa – vähenevät keinotekoisesti.
Espanjan hallitus on Portugalin jälkeen seuraavana jonossa. Espanjan
ongelmat ovat lukuisat, ja niihin liittyy toisten reuna-alueiden piirteitä.
Suurin ongelma on Espanjan korkea julkinen ja yksityinen velkaantuneisuus. EKP:n aiheuttama keinotekoisen matala korkotaso salli asuntomarkkinabuumin syntymisen. Asuntojen hintojen kohotessa pilviin
espanjalaiset velkaantuivat ja elivät yli varojensa. Hintojen romahtaessa
ja espanjalaisten menettäessä työpaikkansa monet heistä eivät pysty enää
maksamaan velkojaan. Rakennusfirmojen ja yksityistalouksien maksuvaikeudet aiheuttavat ongelmia pankkijärjestelmälle.
Julkinen velka lähes kaksinkertaistui vuoden 2007 36,1 prosentista vuoden 2011 arvioituun 70,2 prosenttiin. Yksityiset velat ovat yli 200
prosenttia BKT:stä. Kun asuntobuumista aiheutuva budjetti oli vuonna
2007 1,7 prosenttia ylijäämäinen, vuonna 2009 vaje räjähti 11,2 prosentiksi.
Vuonna 2010 vaje oli 9,3 prosenttia. Työttömyysaste pyörii 20 prosentin
paikkeilla. Poliitikot eivät kuitenkaan näytä haluavan käydä käsiksi rakenteellisiin uudistuksiin.
Espanjalaispankeilla saattaa olla edelleenkin merkittäviä huonoja
lainoja, ja pankkien kokonaisriski Portugalin valtionvelasta on korkea.
EKP:n ilmoittamat, inflaation kurissa pitämiseksi tarkoitetut korkeammat korot tulevat tuottamaan ongelmia julkistaloudelle, minkä lisäksi
ne saattavat aiheuttaa yksityisille lisää velanmaksuongelmia ja syventää
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pankkijärjestelmän ahdinkoa.
Seuraavina jonossa ovat Italia ja Belgia, jotka ovat liian suuria pelastettaviksi olemassa olevan tukirahaston avulla. Italian valtionvelka nousi
119 prosentiksi BKT:stä budjettivajeen ollessa 4,6 prosenttia. Toimivaa
hallitusta vailla olevan Belgian valtionvelka on noin 100 prosenttia BKT:
stä. Viimeinen naula EMUn arkkuun saattaa olla Ranska, jonka velka
suhteessa BKT:hen nousi 81,7 prosenttiin vajeen ollessa 7 prosenttia. Jopa
pienet rakenneuudistukset, kuten eläkeiän nostaminen 60 vuodesta 62
vuoteen, aiheutti lokakuussa 2010 massiivisia mielenosoituksia ja lakkoja,
mikä herätti kysymyksiä siitä, onko Ranskan vajeen tuntuva vähentäminen poliittisesti mahdollista.
Vaikka vajeita on jonkin verran saatu pienenemään, julkinen velka
kasvaa yhä kaikkialla Euroopassa, joissakin maissa nopeasti ja kestämättömästi. Mitä pitempään velkaisuus kasvaa ilman, että todellisia rakenneuudistuksia toteutetaan, sitä todennäköisempää on, että olemme ohittaneet pisteen, jonka jälkeen ei ole enää paluuta entiseen.
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EMUn perusrakenteen valuviat ovat johtaneet taloudelliseen katastrofiin. Euro on poliittinen hanke; poliittiset intressit ovat pakottaneet
eurooppalaisen valuutan rämpimään eteenpäin varjojen synkistämällä
tiellään ja aiheuttaneet kaikenlaisia ristiriitoja. Taloudelliset argumentit,
joita on esitetty euron takana piilevien todellisten tarkoitusperien naamioimiseksi, eivät ole onnistuneet vakuuttamaan suurta yleisöä yhteisvaluutan eduista.
Euron on onnistunut toimia vallan keskittämisen välikappaleena ja
auttaa Ranskan hallitusta sen pyrkiessä Saksan hallituksen vaikutusvallan
vähentämisen kautta luomaan Eurooppaan imperiumin, jota Ranska valvoo. Rahapolitiikka on ollut poliitikkojen keino edetä kohti poliittista yhdentymistä. Sosialistisen Euroopan puolestapuhujat ovat pitäneet euroa
valttikorttinaan taistellessaan klassisen liberalistisen Euroopan puolustajia vastaan, jotka ovat lisänneet valtaansa ja voimaansa Berliinin muurin
sortumisesta lähtien. Yhteisvaluuttaan siirtymistä on pidetty askeleena
kohti poliittista integraatiota ja keskittymistä. Interventioiden logiikka
on ajanut eurojärjestelmää kohti poliittista yhdistymistä, jota Brysselissä
sijaitseva keskushallinta valvoo. Jos kansallisvaltioista luovutaan, Euroopan markkina-alueesta tulee uusi Neuvostoliitto.
Pystyykö tällainen keskusvalta pelastamaan poliittisen eliitin koko
Euroopan alueella? Eliitti pystyi säilyttämään valtansa ja markkinoiden
luottamuksen sulauttamalla rahapolitiikan avulla taloudellisesti vahvat
valtiot yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun nämä valtiot joutuivat kohtaaman
äkilliset muutokset ja laman, ne pakotettiin auttamaan heikompiaan.
Vaihtoehto tälle olisi ollut liian karmaiseva.
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Välimeren mailla ja erityisesti Ranskan hallituksella oli euron käyttöönotolle toinenkin syy. Saksan keskuspankki oli perinteisesti ajanut
terveempää rahapolitiikkaa kuin muut keskuspankit; se oli toiminut muita keskuspankkeja nöyryyttävänä vertailukohteena ja epäsuorasti sanellut
Euroopan rahapolitiikan. Jos jonkin maan keskuspankki ei noudattanut
Saksan keskuspankin rajoittavaa politiikkaa, sen täytyi devalvoida ja järjestyä uudelleen. Eräät ranskalaispoliitikot pitivät sodassa voitetun Saksan kontrolloiman Bundesbankin vaikutusvaltaa epäoikeudenmukaisena
ja tuomittavana.
Ranskan poliitikot halusivat luoda yhteisen keskuspankin suitsimaan
Saksan vaikutusvaltaa. He halusivat keskuspankin, joka tekisi heidän
kanssaan yhteistyötä Ranskan hallituksen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Se, että Trichet’n johtama EKP osti ranskalaisilta pankeilta
Kreikan valtion velkakirjoja, on seurausta tästä – ja osoittaa samalla tämän strategian toimineen.
Saksan hallitus luopui leikistä useasta syystä. Monet pitivät yhtenäisvaluuttaa Saksojen jälleenyhdistymisen hintana. Saksan johtava luokka
hyötyi taloudellisen ja valtiollisen järjestelmän vakauttamisesta. Teknologisten ja sosiaalisten standardien yhdenmukaistaminen, joka tapahtui
Euroopan integraation myötä, hyödytti teknologisesti kehittyneitä saksalaisyrityksiä ja niiden korkeaa sosiaaliturvaa nauttivia työntekijöitä. Saksalaiset viejät hyötyivät valuutasta, joka oli heikompi kuin D-markka.
Saksan kuluttajat kuitenkin hävisivät. Muita valuuttoja vähemmän
inflatorinen D-markka sekä tuotannon ja viennin kasvu olivat toisen
maailmansodan jälkeen ennen euron käyttöönottoa nostaneet D-markan
arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Tuontitavarat ja lomat halpenivat,
mikä nosti useimpien saksalaisten elintasoa.
Toisinaan väitetään, ettei yhteisvaluutta pysty toimimaan maissa,
joiden instituutiot ja kulttuuri eroavat toisistaan. On totta, että EMUn
jäsenmaiden taloudelliset ja teolliset rakenteet vaihtelevat suuresti. Ne
ovat kokeneet menneisyydessään nopeita hintainflaatioita. Tuottavuus,
kilpailukyky, elintaso ja markkinoiden joustavuus eroavat toisistaan eri
maissa. Näiden eroavaisuuksien ei kuitenkaan pitäisi haitata yhteisvaluutan toimivuutta. Itse asiassa esimerkiksi juuri Saksan kaltaisissa maissa
taloudelliset rakenteet poikkeavat suuresti toisistaan eri puolilla maata.
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Maaseutuvaltainen Baijeri on taloudellisesta rakenteeltaan hyvin erilainen rannikolla sijaitsevaan Bremeniin verrattuna. Jopa kaupunkien tai
yksittäisten kotitalouksien tasolla samaa valuuttaa käytetään kovin eri
tavoin.
Kultakannan vallitessa valtiot kaikkialla maailmassa nauttivat yhtenäisvaluutan eduista. Hyödykkeitä vaihdettiin rikkaiden ja köyhien maiden kesken. Kultakanta ei kaatunut siihen, että kultakannassa mukana
olevien maiden sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet poikkesivat toisistaan.
Sen tuhosivat hallitukset, jotka halusivat päästä eroon niiden toimintaa
sitovista kultaisista kahleista ja lisätä omaa kulutustaan.
Euron epäonnistuminen ei johdu niinkään siitä, että rahaliiton jäsenmaiden sosiaalinen ja taloudellinen rakenne eroavat toisistaan vaan
siitä, että rahaliitto sallii varojen uudelleenjaon niiden maiden eduksi,
joiden pankkijärjestelmä ja hallitus inflatoivat rahan määrää muita maita
nopeammin. Alijäämää kasvattamalla ja valtion velkakirjoja painamalla
hallitukset voivat luoda rahaa epäsuorasti. Pankkijärjestelmä ostaa valtion
velkakirjoja. EKP hyväksyy velkakirjat uusien lainojen vakuudeksi. Hallitukset muuttavat velkakirjat uudeksi rahaksi. Ne maat, joiden alijäämä
on suurempi kuin muilla, pystyvät pitämään yllä kauppataseen vajetta ja
ostamaan hyödykkeitä maista, joiden budjetti on tasapainoisempi.
Prosessi muistuttaa yhteismaan ongelmaa. Yksittäinen maa hyötyy
varallisuuden uudelleenjaosta jos se inflatoi muita maita nopeammin,
toisin sanoen jos sen budjettivaje on suurempi kuin muilla mailla. Tämä
houkuttelee jäsenmaita kilpailemaan keskenään painokoneen käytössä.
Vakaus- ja kasvusopimuksen on todettu olevan kykenemätön eliminoimaan täysin tätä kilpailua; eurojärjestelmä pyrkii tuhoamaan itse itsensä.
Valtion alijäämä aiheuttaa alijäämäisille maille jatkuvaa kilpailukyvyn
menetystä. Ilman korkeita budjettialijäämiä Kreikan kaltaisilla mailla ei
olisi mitenkään varaa ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointivaltiota, julkisen sektorin työllisyysastetta ja työttömyyttä. Alijäämäiset maat pystyvät tuomaan enemmän hyödykkeitä kuin viemään ja maksamaan erotuksen osittain tuoreilla valtion velkakirjoilla.
Ennen euron käyttöönottoa nämä valtiot devalvoivat aika ajoin valuuttansa päästäkseen jälleen kilpailukykyisiksi. Nykyään niiden ei tarvitse
devalvoida, koska ongelmat voidaan hoitaa julkisia menoja kasvattamalla.
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Alhaisen korkokannan kannustama liikakulutus ja ammattiliittojen painostuksesta tehdyt nimellispalkkojen korotukset alentavat kilpailukykyä.
Järjestelmä ajautui ongelmiin, kun finanssikriisi kiihdytti budjettivajeista kulutusta. Tästä johtuva jäsenmaiden velkakriisi tuo mukanaan vallan keskittymistä. Euroopan komissio kontrolloi aikaisempaa enemmän
jäsenvaltioiden budjetteja, ja EKP:n valta kasvaa, kun se ostaa valtion
velkakirjoja.
On tultu tilanteeseen, jota voitaisiin kutsua varainsiirtounionin kolmanneksi vaiheeksi. Varainsiirtounionin ensimmäinen vaihe tarkoittaa
suoraa varainsiirtoa Brysselin suorittamien rahallisten maksujen kautta.
Toinen vaihe tarkoittaa rahan uudelleenjakoa EKP:n lainaoperaatioiden
muodossa. Kolmannessa vaiheessa valtioiden velkakirjoja ostetaan suoraan ja ylivelkaantuneiden maille annetaan pelastustakuut.
Mitä tulevaisuudessa tapahtuu järjestelmälle, jonka luomat kannustimet tuomitsevat sen tuhoamaan itsensä?
1. Järjestelmä saattaa hajota. Jokin valtio saattaa irrottautua
EMUsta, koska sille on edullisempaa devalvoida valuuttansa ja olla
suoriutumatta velvoitteistaan. Hallitus voi yksinkertaisesti olla haluton vähentämään valtion menoja ja pysymään EMUssa. Muut maat
saattavat vaatia sanktioita alijäämäiselle maalle tai lakata tukemasta
sitä.
On myös mahdollista, että taloudellisesti terveemmällä pohjalla
oleva valtio kuten Saksa päättää irrottautua EMUsta ja palata Dmarkkaan. Saksan ulkomaankaupan ylijäämä ja vähemmän inflatorinen rahapolitiikka johtaisi todennäköisesti uuden D-markan arvonnousuun, jolloin tuontitavarat, lomat ja investoinnit ulkomaille halpenisivat ja elintaso nousisi. Euro saattaisi menettää uskottavuutensa
ja romahtaa. Koska tämä vaihtoehto ei ole täysin mahdoton, poliitikot haluavat – ainakin tällä hetkellä – pitäytyä europrojektissa.
2. Vakaus- ja kasvusopimus uudistetaan ja saatetaan voimaan.
Tässä vaihtoehdossa alijäämäisten maiden säästötoimet ja rakenneuudistukset johtavat todelliseen talouskasvuun ja eliminoivat alijäämän. Pahasti alijäämäisten maiden velkakirjojen kertaluontoinen
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arvonleikkaus saattaa pienentää niiden velkataakkaa.1 Ankarat ja
automaattiset rangaistukset pannaan toimeen, mikäli kolmen prosentin raja rikotaan. Rangaistuksena voi olla äänioikeuden tai EU:n
tukien väliaikainen menetys tai sitten kertakaikkinen sakko. Koska
poliitikoilla on kuitenkin monia syitä haluta ylittää tämä raja, kakkosvaihtoehdon toteutuminen on hyvin epätodennäköistä. EMUn
jäsenmaat ovat edelleen suvereeneja valtioita, eikä poliittinen eliitti
kenties halua määrätä näin tiukkoja rajoituksia, koska ne vähentäisivät sen omaa valtaa.
3. Houkutus kasvattaa alijäämää muita maita enemmän johtaa selväpiirteisen varainsiirtounionin syntyyn. Rikkaammat jäsenvaltiot maksavat siinä köyhempien alijäämän, ja EKP
muuttaa rahaksi valtioiden velkakirjat. Tällainen kehitys voi johtaa
siihen, että rikkaammat maat alkavat protestoida ja lopulta eroavat
rahaliitosta, kuten edellä on esitetty. Varainsiirtounioni saattaa kaatua myös ylikierroksilla käyvän rahapainon aiheuttamaan hyperinflaatioon.
Nykyisen kriisin vallitessa hallitukset tuntuvat horjuvan kakkos- ja kolmosvaihtoehdon välillä. Kukin saa itse arvata, mikä näistä kolmesta skenaarioista lopulta toteutuu.
Viitteet
1
Jäsenvaltion (osittainen) maksujen laiminlyönti ei välttämättä merkitse euroalueesta
irtautumista. Maksujen osittainen laiminlyönti saattaisi kuitenkin aiheuttaa pankkikriisin Euroopassa ja muiden maiden valtion velkakirjojen polkumyynnin, jotta niistä
päästäisiin eroon. Velkakirjojen korkeammat korkomenot aiheuttaisivat mitä todennäköisimmin näiden maiden hallitusten kaatumisen. Koska tilanne saattaa karata käsistä, hallitukset ovat yrittäneet estää tämän ja vastustaneet arvonleikkauksia tähän
asti. Maksujen laiminlyönti ei kuitenkaan yksinään riittäisi vähentämään tarpeeksi
alijäämää useimmissa maissa. [Desmond Lachman (2010, 31) kirjoittaa: ”Jos Kreikan
ja Irlannin olisi onnistunut saada julkinen velkansa uudelleenjärjestelyyn vuonna 2009,
niiden budjettivaje olisi pysynyt yli kymmenessä prosentissa BKT:stä.”] Jos hallitukset haluaisivat välttää säästötoimet ja uudelleenjärjestelyt, ne joutuisivat irtautumaan
euroalueesta päästäkseen inflatoimalla eroon alijäämistään. Irtautumisen aiheuttama
devalvaatio köyhdyttäisi välittömästä näiden maiden kansalaiset.
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