MITÄ EUROLLE KUULUU?

8.10.2015
Stefan Törnqvist
Sijoittaja/yrittäjä 25 vuoden kokemuksella finanssialalta
Euro ThinkTank:n jäsen

EUROALUE EI OLE OPTIMAALINEN VALUUTTA-ALUE
Nobelisti Robert Mundell:n määritelmän mukaan optimaalinen
valuutta-alue koostuu maista, joilla on:
• toisiaan vastaavat suhdannesyklit
• työvoiman toimiva liikkuvuus koko alueella
• pääoman vapaa liikkuvuus koko alueella
• palkkojen joustavuus koko alueella
• riskien jakamisjärjestelmä, kuten esimerkiski automaattinen
tulonsiirtomekanismi, siltä varalta että joku alue/toimiala on
joutunut paitsioon edelläolevista tekijöistä johtuen

EI-OPTIMAALISEN VALUUTTA-ALUEEN LOPPUTULEMA...
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...”AND BELIEVE ME, IT WILL BE ENOUGH”
•

Under appropriate conditions, we will
have a fully effective backstop to
avoid distractive scenarios. Let me
repeat what I said last month. We are
strictly within our mandate to maintain
price stability over the medium term.
We act independently in determining
monetary policy and the euro is
irreversible.

•

We aim to preserve the singleness of
our monetary policy and to ensure the
proper transmission of our policy
stance to the real economy
throughout the euro area. OMTs will
enable us to address severe distortions
in government bond markets, which
originate from, in particular,
unfounded fears on the part of
investors of the reversibility of the euro.

Mario Draghi, ECB president
September 6 th 2012

EUROALUEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Euroalueella on kolme mahdollista pääsuuntaa:
1. Liittovaltio euro-obligaatioilla ja yhteisvastuullisilla veloilla
• Onko poliittisesti mahdollista että 19 jäsenvaltiota luopuvat itsenäisyydestään vapaaehtoisesti?
• Onko poliittisesti mahdollista että 18 jäsenvaltiota saavuttavat Saksan kilpailukyvyn sisäisillä
devalvaatioilla?
2. EKP tukee ongelmatalouksia “setelikoneella” rajattomasti (nyt markkinoiden hinnoittelema)
• Yllyttää kuluttamiseen, ei kilpailukykyisyyteen è EUR rupeaa muistuttamaan Italian liiraa
• Pidemmän päälle mahdoton strategia ilman poliittista rakenneuudistusta
3. Euroalue hajoaa
• Heikot maat lähtevät è EUR rupeaa muistuttamaan D-Markkaa
• Pienet vahvat maat lähtevät è ei vaikutusta
• Saksa lähtee è Ilman Saksaa euro ei ole uskottava
10 vuodessa meillä on >200 äänestystä 19 eurovaltiossa ja/tai 29 EU -valtiossa
è Mitä tahansa voi tapahtua ja tapahtunee !

EURO ON POLIITTINEN HANKE
Liiallinen keskusjohtoisuus, keinotekoinen ylisääntely ja byrokratia vähentävät kasvua, kilpailukykyä ja
hyvinvointia
Neuvostoliitto kesti 70 vuotta poliittisena hankkeena, keinoja kaihtamatta, pyhän sosialismin tähden
Neuvostoliitto kaatui lopulta keskusjohdon aiheuttamaan tehottomuuteen
è In the SU they tried to solve the problems of socialism by deepening socialism…
è In the EU we try to solve the problems of integration by deepening integration…
Eli:
Euroalueen kaikkien maiden äänestäjien tulisi aidosti haluta tehdä euroalueen optimaalisemmaksi
valuuutta-alueeksi, tai sitten olisi hyvän sään aikana parasta luopua tästäkin poliittisesta hankeesta

MUTTA KESKUSJOHTO YRITTÄÄ LUODA HYVINVOINTIA

Lähde: The Economist Magazine November 29th 2014

