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Miten euroalue hajoaa1 

Erikoisraportti Euroopan rahaliiton mahdollisesta pirstoutumisesta 

 Euroalue on ajautunut kriisistä toiseen kuluneen 10 vuoden aikana. EKP:n tukiohjelmien loppuminen 

uhkaa nyt suistaa sen eksistentiaaliseen kriisiin. 

 Tässä erikoisraportissa analysoimme Euroopan yhteisvaluutan tilaa sekä kuvaamme prosessin, joka 

voisi johtaa euroalueen hajoamiseen. 

 Teemme myös katsauksen maailmantalouden tilaan. 

 Ennustamme Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 3,2 prosentin vauhtia, euroalueen 1,8 prosentin 

vauhtia ja Yhdysvaltojen 2,9 prosentin vauhtia.  

Maailmantalouden tila on selkeästi parantunut ku-
luneen vuoden aikana. Tämä näkyy esimerkiksi 
globaalin rahoitussektorin ulkopuolisen yksityisen 
velan kasvussa (ks. kuvio1). Vuonna 2017 kasvu oli 
nopeinta sitten vuoden 2007, ja suurin osa siitä tuli 
Kiinan ulkopuolelta. Tämä on merkki dynaamisesta 
talouskasvusta, jota on ajanut etenkin Yhdysvalto-
jen parantunut talousvire. Nykyinen nousukausi on 
kuitenkin loppupuolella, ja velkaantumisen kiihty-
minen vain kasvattaa riskejä, kuten olemme tämän 
vuoden aikana useasti varoittaneet. Kohta alkavaksi 
odotetun globaalin määrällisen kiristämisen (ks. Q-
review 1/2018) ja Kiinan velkaelvytyksen hidastu-
misen vuoksi nousukautta ei ole kauan jäljellä. 
Tästä kertovat kehittyvien talouksien kasvavat ta-
lousongelmat.  
 
Tässä yhtä aikaa lupaavassa mutta synkkenevässä 
maailmantalouden kuvassa euroalueella on keskei-
nen rooli. Sen hidas toipuminen (ks. kuvio 2) luo 
uhan sekä käynnissä olevalle nousukaudelle että 
globaalille rahoitusjärjestelmälle. Vuoden 2016 lo-
pussa euroalueen pankkien omaisuuserät olivat 

                                                             
1 GnS Economics haluaa kiittää Heikki Koskenkylää ja Peter Nybergiä heidän oivaltavista ja asiantuntevista kommenteistaan euro-
aluetta käsitteleviin osioihin. Mahdolliset virheet ovat omiamme.  

2 Pankit yrittävät parhaillaan poistaa tuottamattomia lainoja taseistaan arvopaperistamalla ja myymällä ne eteenpäin. Palaamme 
tähän riskialttiiseen strategiaan syksyn Trends & Topics -katsauksissa.  

noin 240 prosenttia alueen BKT:sta. Yhdysval-
loissa vastaava luku oli 90 prosenttia. Vuoden 2016 
lopussa ns. järjestämättömien (tuottamattomien) 
lainojen, joiden koron tai pääoman maksu oli vähin-
tään 90 päivää myöhässä, suhde pankkien koko lai-
nakantaan oli 6,2 % euroalueella ja noin 1,3 % Yh-
dysvalloissa. Järjestämättömien lainojen maakoh-
tainen jakauma oli huomattava. Syyskuussa 2017 
järjestämättömiä lainoja suhteessa lainakantaan oli 
11,8 % Italiassa, 16,7 % Portugalissa ja 46,6 % 
Kreikassa. Eurooppalaisten pankkien pääomitus-
tarve on huomattava, ja tulossa oleva taantuma voi 
kasvattaa sitä entisestään.2  
 
Jos euroalue hajoaisi kontrolloimattomasti, sen ra-
hoitusmarkkinasokki romahduttaisi todennäköisesti 
globaalin rahoitusjärjestelmän. Koska euroalueella 
on tulevassa kriisissä niin ratkaiseva rooli, on tär-
keää ymmärtää, miten ja millä todennäköisyydellä 
romahdus voi tapahtua. Moni edelleen erheellisesti 
uskoo, että euroalue ei voi hajota. EKP:n määrälli-
sen keventämisen (QE), eli joukkovelkakirjojen 
osto-ohjelman päättyminen myös dramaattisesti 
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muuttaa velkakirjamarkkinoita ja muodostaa uhan 
euroalueen olemassaoloa. Tämän vuoksi julkai-
semme poikkeuksellisesti kaksi erikoisraporttia pe-
räkkäin.  
 
Euroalueen perusta 
 
Käytännössä euroalue on rakennettu juoksu-
hiekalle. Sitä edeltävien reilun 200 valuuttaliiton 
esimerkki kertoo, että onnistuakseen valuuttaunioni 
tarvitsee joko poliittisen unionin tai eron mahdolli-
suuden. Kuten hyvin tiedämme, euroalueella ei ole 
kumpaakaan.  
 
On hyvin hankala ymmärtää, miksi euroalue perus-
tettiin, vaikka lähes kaikki eurooppalaiset valuutta-
liitot ovat hajonneet. Syiden spekulointi on tämän 
raportin (sekä kirjoittajien osaamisen) ulkopuolella, 
mutta annamme esimerkin kahdesta teoriasta. En-
simmäinen on puhdas erehdys. Euroopan päättäjän 
ajattelivat, että tällä kertaa valuuttaliitto onnistuu. 
Toisen teorian mukaan euroalue perustettiin, jotta 
unelma Euroopan Yhdysvalloista eli Euroopan liit-
tovaltiosta saataisiin viimein toteutettua. Siinä eu-
roalueen ongelmat pakottavat EU-maat muodosta-
maan poliittisen liiton euron pelastamiseksi. Emme 
ota kantaa, onko kummallakaan teorialla mitään to-
dellisuuspohjaa. 
 
On toissijaista, miksi euro perustettiin. Tosiasiassa 
se on ollut kasvava taakka siihen kuuluville valti-
oille (pois lukien Saksa ja Itävalta) jo lähes vuosi-
kymmenen ajan. Sen ongelmat tulevat myös kasva-
maan entisestän tulevan laman myötä. Syy tähän on 
valtionvelka, joka on monissa jäsenmaissa kasvanut 
etenkin vuoden 2008 kriisin jälkeen (ks. kuvio 3).  
 
EKP:n joukkovelkakirjojen osto-ohjelma (QE) on 
painanut korot epänormaalin alhaiselle tasolle (ks. 
kuvio 4),3 mikä muodostaa eurolle ehkä suuriman 
uhan. EKP:n tase on jo yli 41 prosenttia euroalueen 

                                                             
3 Ks. esim. Lamoen, Mattheussens ja Dröes (2017). 

4 Ks. esim. IMF:n raportti: Drifting Apart.  

BKT:sta, kun esimerkiksi Yhdysvaltain keskus-
pankki Fedin tase vastaa vain noin 21 prosenttia 
Yhdysvaltojen BKT:sta (tase myös pienenee koko 
ajan). Jos (kun) EKP on pakotettu lopettamaan oh-
jelmansa teknisistä, poliittisista tai laillisista syistä, 
osto-ohjelman piilottama velkakriisi tekee dramaat-
tisen paluun. Eräät EKP:n aluepankkien johtajista 
ovat jo todenneet, että EKP:n pitää osallistua jouk-
kovelkakirjamarkkinoille pidempään kuin alun pe-
rin ajateltiin. Tämä on asia, jota myös muut keskus-
pankit ympäri maailmaa tällä hetkellä pohtivat. 
Sillä olisi vakavia vaikutuksia markkinoiden ja ta-
louksien toimintaan.  
 
Divergenssi ja QE: hajoamisen sanansaattajat 
 
Kun euroalue perustettiin, sen oletettiin johtavan jä-
senmaiden talouksien konvergenssiin eli lähenty-
miseen. Köyhimpien jäsenmaiden ajateltiin ottavan 
rikkaimpia kiinni esim. elintasossa ja tuottavuu-
dessa. Toisin kävi.4 Vaikka talouksien välillä oli ha-
vaittavissa jotain konvergaatiota heti euroalueen 
perustamisen jälkeen, vuoden 2008 finanssikriisi 
muutti suunnan. Kriisin jälkeen euroalueen taloudet 
alkoivat erkaantua. Kuviossa 5 ja 6 esitetään vali-
koitujen euromaiden asukasta kohden mitattu 
BKT:n ja kokonaistuottavuuden kasvu (total factor 
productivity). Niistä nähdään, että tuottavuuserot 
alkoivat kasvaa heti euron perustamisen jälkeen 
(1999), mutta BKT kehitykset alkoivat erkaantua 
vuoden 2008 kriisin jälkeen.  
 
Vuoden 2008 kriisi aloitti pääomapaon euroalueen 
heikoimmista jäsenmaista rikkaampiin. Tämä on 
nähtävillä TARGET2 järjestelmän epätasapai-
noista. TARGET2 on keskuspankkien välinen Eu-
roopan laajuinen reaaliaikainen bruttomaksujärjes-
telmä.5 Siinä ei kuitenkaan tehdä mitään tasoituksia 
maiden välisiin maksutasapainoihin, mikä tekee 
järjestelmästä erinomaisen pääomapaon mittarin. 
Kuviosta 7 nähdään, että erityisesti Saksan saatavat 

5 Euromaiden lisäksi mm. Bulgaria, Puola ja Romania käyttä-
vät sitä euromaksujensa selvittämiseen.  



MAAILMANTALOUDEN SUHDANNEANALYYSI 25.09.2018 
 

 

3 
 

ja eteläisten euromaiden velvoitteet ovat kasvaneet 
vuoden 2008 jälkeen. 
 
Koska pääoman liikkeet ovat nykyään hyvin va-
paat, pääomien virta voi äkisti kääntyä ulos maasta. 
Yleensä (vapaasti kelluva) valuuttakurssi toimii 
jonkinlaisena puskurina sekä pääomien sisäänvir-
tausta että ulosvirtausta vastaan.6 Rahaliitossa se 
kuitenkin puuttuu, mikä tarkoittaa, että yksityisen 
pääoman pako voi toteutua lähes esteettä. Kun Es-
panjan, Irlannin, Kreikan ja Portugalin pääomapako 
alkoi kiihtyä vuonna 2011, se aiheutti piikin kyseis-
ten valtioiden joukkovelkakirjojen korkoihin (ks. 
kuvio 4). Valtiot ajautuivat nopeasti maksukyvyttö-
myyden partaalle. Koska eurooppalaiset pankit oli-
vat käyttäneet euroalueen valtioiden joukkovelka-
kirjoja taseidensa vakuusarvojen määrittelyyn, 
maksukyvyttömyys uhkasi kaataa useita pankkeja 
etenkin Saksassa ja Ranskassa.7 Maksukyvyttömät 
valtiot olisivat myös mahdollisesti joutuneet laske-
maan liikkeelle omaa rahaa pankkisektorinsa tuke-
miseksi, koska EKP ei hyväksy maksukyvyttö-
mäksi julistautuneen maan velkakirjoja lainojensa 
vakuudeksi.8 Tämä olisi tarkoittanut niiden eroa eu-
roalueesta.  
 
Vuoden 2008 finanssikriisi oli klassinen epäsym-
metrinen sokki euroalueelle ja vuonna 2010 iskenyt 
Euroopan velkakriisi oli tosiasiassa pankkikriisi. 
Pelastaakseen kasvonsa, pankkinsa ja mitä ilmei-
simmin myös euroalueen hajoamiselta, Euroopan 
poliittiset johtajat alkoivat myöntää kriisimaille pe-
lastuslainoja, jotta nämä voisivat maksaa velkansa 
takaisin eurooppalaisille pankeille. Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF), EKP ja euroryhmä sanoivat 
auttavansa kriisimaita, mutta käytännössä ne pää-
omittivat eurooppalaisia pankkeja kriisimaiden 
kautta. Ainoastaan pieni osa myönnetyistä lainoista 
                                                             
6 Tätä voidaan toki rajoittaa mm. pääomakontrolleilla, 
mutta rahaliitossa ne tarkoittavat, että pääomakontrollit 
käyttöön ottaneen maan valuutta ei käytännössä ole enää 
saman arvoinen kuin muualla rahaliitossa. Niihin liittyy mui-
takin ongelmia.  

7 Joidenkin raporttien mukaan yhdysvaltalaiset pankit olisi-
vat myyneet sitoumuksia (credit default swaps) Kreikan 

meni kriisimaiden kansalaisten auttamiseen. Krii-
simaiden pelastustoimet olivat mahdollisesti tehot-
tomin ja kaksinaamaisin tunnettu pankkien pääomi-
tusoperaatio.  
 
EKP:n poikkeusohjelmat ovat aiheuttaneet myös 
pääoman allokoitumisen mm. niin kutsuttuihin 
zombieyrityksiin, mikä on haitannut sekä tuotta-
vuuskehitystä että talouskasvua. Palaamme näihin 
yksityiskohtaisemmin syksyn Trends & Topics - 
katsauksissa.  
 
Hajoamisskenaariot 
 
Euroalueen hajoamiseen johtavat prosessi koostuu 
todennäköisesti kuudesta osatekijästä: 
 

1) EKP:n osto-ohjelmien alasajo 
2) Taloudellinen/poliittinen sokki 
3) Taloudellinen kriisi 
4) Poliittinen kriisi 
5) Lainopillinen kriisi 
6) Hajoaminen 

 
Euroalueen, kuten jokaisen maan, stabiliteetti riip-
puu keskeisesti valtion ja pankkien maksukyvystä. 
Vuoden 2008 kriisin jälkeen EKP on määritellyt 
kummatkin painamalla valtionlainojen korot epä-
normaalin alas ja tarjoamalla lähes rajattomasti lik-
viditeettiä pankeille. Näistä jälkimmäinen kuuluu 
EKP:n mandaattiin, ensimmäinen ei. Pankki- ja 
maakohtaiset riskit ovat kietoutuneet tiivisti yhteen 
myös euroalueella, koska valtiot vastaavat edelleen 
pankkien pääomituksesta. Tämä voisi muuttua 
pankkiunionin myötä, mutta vasta sitten kun sen 
talletussuojarahasto on täysin pääomitettu ja tekni-
sistä yksityiskohdista on sovittu. Tähän voi mennä 

maksukyvyttömyyttä vastaan. Tämä olisi tarkoittanut, että 
ne olisivat joutuneet maksamaan mahdollisesti huomatta-
van osan Kreikan maksukyvyttömyyden kustannuksista.  

8 Tämä tarkoittaa, että maksukyvyttömän maan pankit eivät 
enää voisi käyttää valtionsa velkakirjoja vakuutena EKP:n 
tarjoamissa palveluissa ja lainoissa.  
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vuosia, eikä voida varmuudella tietää toteutuuko se 
koskaan.9 
 
Käytännössä euroalueen kohtalo riippuu valtionlai-
nojen riskin uudelleenhinnoittelusta. Euron kanna-
tus kansalaisten keskuudessa on verrattain suuri, 
mikä tekee puhtaasti poliittisista syistä tapahtuvan 
euroeron epätodennäköiseksi, mutta ei toki mahdot-
tomaksi. Niin kauan, kun korot pysyvät alhaalla, 
euroalueen valtioiden maksukyky säilyy, eikä pa-
kottavaa taloudellista painetta euroeroon synny. On 
kuitenkin selvää, että alhaiset korot eivät heijastele 
sijoittajien vakaata uskoa valtioiden taloudenhoi-
toon vaan EKP:n osto-ohjelman laajuutta.10 
Olemme varoittaneet tästä EKP ”riskinpiilottami-
sen strategiasta” useita kertoja (ks. esim. Q-review 
2/2014 ja 1/2015 sekä blogikirjoituksemme vuo-
delta 2014).  
 
Nyt näyttää melko varmalta, että EKP lopettaa ta-
seensa kasvattamisen joukkovelkakirjaostoilla vuo-
den loppuun mennessä. Tämän jälkeen se pitää vel-
kakirjaomistuksensa ennallaan korvaamalla maturi-
teettinsa saavuttaneet velkakirjat uusilla (ns. roll 
over). Koska EKP:n tase on niin suuri, luo tämä 
edelleen koroille painetta alaspäin, mutta kaikelle 
uudelle valtionvelalle pitää löytää uusi ostaja. Jo-
kainen voi kysyä itseltään, haluaako lainata esim. 
Italialle rahaa kymmeneksi vuodeksi reilun kolmen 
prosentin koroilla.  
 
Kun EKP:n ”likviditeettipeitto” vetäytyy, Euroopan 
joukkovelkakirjamarkkina alkaa palautua markki-
naehtoiseen hinnoitteluun. Tämä tarkoittaa, että 
korkojen volatiliteetti todennäköisesti kasvaa mer-
kittävästi. On myös kyseenalaista, kykeneekö EKP 

                                                             
9 Yksi suurista pankkiunionin ongelmakohdista on nk. bail-in 
periaate, jonka mukaan pankin pelastamisen yhteydessä 
pankin velkakirjojen haltioiden pitää kantaa osansa tappi-
oista. Esimerkiksi Italiassa tavalliset kotitaloudet ja vähittäis-
kauppiaat omistavat paljon paikallisten pankkien velkakir-
joja. Niiden pääomien leikkaaminen johtaisi vakaviin reaali-
taloudellisiin vaikutuksiin, joita poliitikot varmasti yrittävät 
välttää. Bail-in periaatteeseen liittyy myös teknisiä ongel-
mia.  

uudelleen käynnistämään QE-ohjelmansa (ks alla). 
Mikäli euroalueella ei oteta käyttöön eurobondeja 
tai jotain vastaava rakennetta paikkaamaan EKP:n 
ostoja nettovelan kasvusta taantuman saapuessa, 
velkakriisi palaa voimalla.11     
 
Taantuman saapuessa euroalueen ylivelkaantuneet 
maat kohtaavat synkän valinnan. Monet maat ovat 
velkaantuneempia nyt kuin vuonna 2010 (ks. kuvio 
3). Niiden täytyy joko alistua Euroopan vakausme-
kanismin (EVM) tukiohjelmiin tai julistautua mak-
sukyvyttömiksi ja erota eurosta. On kyseenalaista, 
suostuisivatko maat EVM:n ohjelmien ehtoihin 
etenkin sen jälkeen, miten ne näkivät Kreikkaa koh-
deltavan.  
 
Näyttää todennäköiseltä, että esim. Italian nykyhal-
litus ei suostuisi EVM:n ohjelman ehtoihin. On hy-
vin epäselvää, kuinka Espanjan, Kreikan ja Portu-
galin poliitikot ja kansa vastaisivat, jos heidän pi-
täisi jälleen kerran alkaa kiristää vyötä. Todennä-
köisesti syntyisi poliittinen kriisi, ja maiden johtajat 
alkaisivat pyytää EU:lta ja EKP:lta apua, mikä joh-
taisi lainopilliseen kriisiin.  
 
Kun Euroopan rahaliittoa luotiin, sen perussopi-
muksessa (Treaty of the Function of the European 
Union, TFEU), varmistettiin, että  
 

1) jäsenmaat eivät joudu maksamaan toistensa 
velkoja, 

2) EKP ei monetisoi jäsenmaidensa velkoja. 
 
Nämä on määritelty artikloissa 123 ja 125. 
 

10 Kokonaisuudessaan EKP:n on ostanut kolmenkertaisen 
määrän velkakirjoja suhteessa niitten nettoliikkeellelaskuun. 
Viime aikoina EKP:n ostot ovat olleet jopa seitsenkertaiset 
suhteessa nettoliikkeellelaskuun.  

11 EKP voi käyttää Outright Monetary Transactions (OMT) -
ohjelmaansa kriisimaiden velkojen ostoon vain, jos ne sitou-
tuvat Euroopan vakausmekanismin (EVM) tukiohjelmiin.  
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Artikla 123 toteaa, että EKP:n tai sen kansallisten 
keskuspankkijäsenten myöntämät tilinylitysoikeu-
det tai vastaavat luottojärjestelyt unionin toimielin-
ten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushal-
lintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viran-
omaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai 
julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin 
kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset 
keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velka-
sitoumuksia.  
 
Artikla 125 toteaa, että jäsenmaa ei voi olla eikä ot-
taa vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsen-
valtion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikalli-
silla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeu-
dellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, 
edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuo-
roisten taloudellisten takuiden antamista tietyn 
hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.   
 
Nämä artiklat toisin sanoen kieltävät jäsenvaltioita 
ottamasta kantaakseen toisen jäsenvaltion rahoitus-
vastuita ja kieltävät kaiken EKP:n rahoituksen jä-
senmaille. EKP:n joukkovelkakirjojen osto-oh-
jelma (QE) sekä EVM:n tukiohjelmat ovat selvästi 
olleet hyvin lähellä rikkoa näitä artikloja. Euroopan 
Unionin tuomioistuimelta odotetaan vielä päätöstä 
EKP:n QE-ohjelmasta, mikä saattaa asettaa selkeät 
rajat ohjelman jatkamiselle.  
 
Vaikka euroalueen rikkaissa jäsenvaltioissa heräsi-
kin innostus tukea kriisimaita joko antamalla niille 
vastikkeetonta tukea tai ottamalla osan niiden ve-
loista kannettavakseen, nämä erittäin todennäköi-
sesti rikkoisivat yo. artikloja aiheuttaen perustus-
laillisen kriisin näissä jäsenmaissa sekä EU:ssa. Pe-
russopimuksen muuttaminen puolestaan vaatii 
kaikkien jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän, 
jonka saaminen nykyisessä poliittisessa tilanteessa 
on lähes mahdotonta. Vaikka poliittinen päätös saa-
taisiinkin aikaiseksi, siinä menisi vuosia. Taantuma 
ehtii Eurooppaan selvästi aikaisemmin.   
 

Eräs ratkaisu olisi rakentaa jonkinlainen pahan päi-
vän rahasto, joka tukisi ongelmiin ajautuneita jäsen-
maita taloudellisesti. Vain rikkailla mailla olisi va-
raa tarjota rahoitus tällaiselle rahastolle, mikä tekisi 
siitä tulonsiirtojärjestelmän. Yhdysvaltain esi-
merkki kertoo, että kaikista tällaisista järjestelyistä 
tulee pysyviä, mikä tarkoittaa, että rikkaammat 
maat tukevat jatkuvasti köyhempiä. Tällainen jär-
jestely todennäköisesti rikkoisi artiklaa 125. Työt-
tömyysturvarahasto voisi kiertää artiklan 125 tar-
joamalla apua suoraan työttömille ohi jäsenvaltioi-
den, mutta rahojen kerääminen kestäisi todennäköi-
sesti pitkään. Se myös tarjoaisi kriisimaille vain ra-
jallista tukea.  
 
Velkajärjestelymekanismi voisi tuoda ylivelkaantu-
neille todellista apua, mutta on epävarmaa, miten 
sellainen käytännössä toimisi. Esimerkiksi Italian 
voidaan olettaa vastustavan sen kotimaisten velan-
haltijoiden (pankit, kotitaloudet, ym.) pääomaan tai 
tuottoihin kohdistuvia leikkauksia. Vaihtoehtona 
olisi leikata EKP:n tai muiden ulkomaalaisten si-
joittajien (kuten eurooppalaisten pankkien) omista-
mien Italian valtionlainojen pääomia. Muut jäsen-
maat ja EKP tuskin suostuisivat tähän, kun huomi-
oidaan, että tappiot EKP:n velkakirjaomistuksista 
todennäköisesti tulkittaisiin jäsenvaltioiden suo-
raksi rahoittamiseksi rikkoen artiklaa 123. Maail-
manlaajuista velkajärjestelymekanismia on myös 
yritetty luoda noin 70 vuoden ajan ilman tulosta.  
 
Vaikka kriisimaiden velat saataisiinkin uudelleen-
järjesteltyä, ne tarvitsisivat silti tukea. IMF:n vuo-
sikymmenien kokemus valtioiden pelastusoperaati-
oista osoittaa, että velkojen uudelleenjärjestelyn li-
säksi maa tarvitsee toipuakseen kiinteävaluutta-
kurssijärjestelmän purkamisen. Niin kauan kuin 
maa on euroalueen jäsenenä, tämä on kuitenkin 
mahdotonta. Kreikka on tästä erinomainen esi-
merkki. Siellä taloutta uudistettiin kovalla kädellä 
ja lopulta velat järjesteltiin uudelleen, mutta talou-
den toipuminen on ollut tuskallisen hidasta.  
 
Monissa jäsenmaissa, kuten Suomessa, kaikkiin ve-
ronmaksajien varojen tulonsiirtoihin euroalueen 
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muihin maihin suhtauduttaisiin todennäköisesti hy-
vin kielteisesti. Populistipuolueiden kannatus voisi 
nousta huomattavasti. Vaikka Euroopan johtajat 
päättäisivät ottaa käyttöön eurobondit tai aloittaa 
suorat tulonsiirrot jäsenmaiden välillä kiertäen tai 
rikkoen TFEU:n artikloja, he todennäköisesti mak-
saisivat sitä kovan poliittisen hinnan ja kiihdyttäisi-
vät samalla Euroopan kahtiajakoa entisestään. Tu-
lonsiirtomekanismien pakottaminen euroalueelle il-
man kansalaisten hyväksyntää lisäisi sekin euron 
hajoamisen riskiä pidemmällä aikavälillä.  
 
EKP:n tilanne on vielä astetta hankalampi. Artikla 
123 (ks. yllä) kieltää EKP:ta ostamasta velkakirjoja 
suoraan jäsenmailta. EKP on kiertänyt tätä osta-
malla velkakirjoja jälkimarkkinoilta (QE). Euroo-
pan unionin tuomioistuimelta (European Court of 
Justice, ECJ) odotetaan ratkaisua näiden ohjelmien 
lainmukaisuudesta. Vaikka ECJ tuskin kieltää osto-
ohjelmia, asettaa se todennäköisesti niille tiukat ra-
jat, jotka voivat selkeästi rajoittaa ohjelmien mah-
dollista uudelleen käynnistämistä. Kaikki tappiot, 
jotka EKP kärsii omistamistaan valtioiden tai yri-
tysten velkakirjoista, voidaan myös tulkita niiden 
suoraksi rahoitukseksi, mikä rikkoisi artiklaa 123. 
Jos velkakirjaomistukset aiheuttavat EKP:lle suuret 
tappiot, pankki pitää myös pääomittaa (ks. Q-re-
view 4/2017). EKP:n poikkeustoimet ovatkin vie-
neet sen heikoille jäille.  
 
Edellä mainittu huomioiden vaikuttaa melko toden-
näköiseltä, että euro ei selviä seuraavasta kriisistä 
ehjänä. Sen ongelmat voidaan ratkaista vain luo-
malla laaja poliittinen unioni, mutta siihen ei ole 
kansalaisten tukea etenkään rikkaimmissa maissa. 
Velkakriisin ensimmäisen vaiheen (2010 – 2015) 
aikana, poliittiset johtajat ja EKP venyttivät perus-
sopimuksen sääntöjä lähestulkoon niin pitkälle kuin 
mahdollista. Mikäli johtajat päättäisivät suoraan 
rikkoa perussopimuksia, se todennäköisesti johtaisi 

                                                             
12 Ks. esim. Fixing the eurozone with the return of the Euro-
pean currency unit.  

sekä poliittiseen että lainopilliseen kriisiin Euroo-
passa. Shakkitermein euroalue on ”patissa” (ei lail-
lista siirtoa).  
 
Hajoaminen 
 
Euroalueen hajoaminen analysoinnissa tulemme 
kartoittamattomille vesille, koska yksikään maa ei 
koskaan ole eronnut eurosta. Yleisellä tasolla hajoa-
miselle on viisi skenaariota: 
 

1) Euro puretaan yhteisestä sopimuksesta 
2) Euroalue jaetaan kahdeksi tai useammaksi 

alueeksi 
3) Jotkin maat lähtevät eurosta 
4) Maa lähtee eurosta 
5) Euro hajoaa kontrolloimattomasti 

 
Euroalueen purkaminen yhteisestä sopimuksesta ai-
heuttaisi vähiten sekasortoa. Jäsenmaat voisivat so-
pia, että euro jatkaisi olemassaoloaan kirjanpitoyk-
sikkönä, vaikka jäsenmaat palaisivatkin kansallisiin 
valuuttoihinsa. Tämä tarkoittaisi paluuta euroa 
edeltäneeseen Euroopan valuuttayksiköön 
ECU:uun, jota käytettiin vuodesta 1972 aina euron 
käyttöönottovuoteen 1999 asti.12 ECU:uun palaa-
misen etu olisi, että kaikki euromääräiset sopimuk-
set (velat) pysyisivät edelleen euromääräisinä. EKP 
ajettaisiin alas ja kaikki sen (ja mahdollisesti jäsen-
pankkien) omistamat velat kirjattaisiin alas puretta-
van pankin tappioksi. TARGET2 saatavien ja vas-
tuiden kohtelu sovittaisiin poliittisella tasolla. Tämä 
skenaario on kuitenkin kaikista epätodennäköisin, 
koska euroon on sijoitettu niin paljon poliittista pää-
omaa.  
 
Euroalue voitaisiin jakaa myös kahteen tai useam-
paan alueeseen, joista yhden muodostaisivat kilpai-
lukykyisemmät ja toistensa rahapolitiikkaan jo pi-
dempään tottuneet maat (kuten Itävalta, Saksa ja 
Hollanti). Kaikki alueet tarvitsisivat oman keskus-
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pankkinsa. EKP:n tase purettaisiin näiden keskus-
pankkien välille. Myös tämä skenaario on epäto-
dennäköinen, koska se johtaisi helposti markkina-
häiriöihin etenkin heikompien maiden valuuttauni-
onissa. 
  
Ryhmä maita voisi erota eurosta yhteisellä sopi-
muksella niin, että erosta olisi sovittu joko eroavien 
maiden tai koko euroalueen kesken. Yksittäinen 
maa tai jokainen maa voisi myös palata kansallisiin 
valuuttoihinsa. 
 
Seuraukset ja todennäköisyydet 
 
Euroalueen kontrolloimaton hajoaminen olisi luon-
nonmullistusta vastaava sokki globaalille rahoitus-
järjestelmälle. Euromääräiset omaisuuserät joko ka-
toaisivat kokonaan tai sitten ne pitäisi määritellä uu-
delleen uuteen valuuttaan. Tämä olisi massiivinen 
ja pitkä prosessi. Valtava määrä valtioita, yrityksiä 
ja pankkeja ajautuisi maksukyvyttömyyteen. Valta-
vat tappiot maksukyvyttömyyteen ajautuneiden 
valtioiden velkakirjoista ajaisi EKP:n ilmoittamaan 
itsensä konkurssiin. Euroopan rahoitusjärjestelmä 
romahtaisi vieden globaalin rahoitusjärjestelmän 
mukanaan. Euron kontrolloimaton hajoaminen 
voisi johtaa myös EU:n hajoamiseen sen synnyttä-
mien vakavien poliittisten kiistojen takia.  
 
Euroalueen kontrolloimaton hajoaminen on selke-
ästi pahin skenaario. Sen kustannukset olisivat niin 
suuret, että pidämme euroalueen kontrolloimatto-
man hajoamisen todennäköisyyttä tällä hetkellä hy-
vin pienenä. Arviomme mukaan euroalue hajoaa 
kontrolloimattomasti seuraavien 12 kuukauden ai-
kana 0,5 % todennäköisyydellä.  
 
Todennäköisimpänä pidämme tällä hetkellä ske-
naarioita, joissa yksi tai useampia maita (mahdolli-
sesti peräkkäisessä järjestyksessä) eroaa eurosta 
seuraavan kriisin iskiessä. Muu euroalue jatkaisi 

                                                             
13 Tämä kävi tuskallisen selväksi Kreikassa kesällä 2015, jol-
loin Alexis Tsipraksen johtama hallitus taipui nk. Troikan 

normaalia toimintaa pääomitetun EKP:n alaisuu-
dessa. Eroavien maiden valtionvelat järjesteltäisiin 
uudelleen yhteisellä sopimuksella rahoitusjärjestel-
män vakauden ja hyvien naapurisuhteiden vuoksi. 
Eurooppa todennäköisesti ajautuisi pankkikriisiin, 
ja pankkeja olisi pakko pääomittaa sekä ajaa alas. 
Näkemyksemme mukaan eroavat maat saisivat 
jäädä EU:n jäseneksi, koska Euroopan toisen maa-
ilmansodan jälkeisen turvallisuusympäristön ro-
muttaminen olisi liian typerää jopa kovapäisim-
mille federalisteille.  
 
Euroalueen lyhyen ja keskipitkän aikavälin selviy-
tyminen riippuu keskeisesti ECJ:n QE-päätöksestä.  
Mikäli EKP pakotettaisiin ohjelman täydelliseen 
alasajoon, euroalueen kyky selviytyä seuraavasta 
kriisistä pienenisi lähes olemattomiin. Jos ECJ päät-
täisi, että EKP voi jatkaa euroalueen valtionlainojen 
takaamista, hajoamisen todennäköisyys ainakin ly-
hyellä aikavälillä lähes häviäisi. Tällainen päätös 
johtaisi kuitenkin muihin ongelmiin. Jos EKP:stä 
tulisi valtionlainojen takaaja, ei voitaisi enää puhua 
markkinoista. Ilman toimivia pääomamarkkinoita 
Eurooppa alkaisi vääjäämättä ajautua kohti markki-
nasosialismia ja kaikkia siihen liittyviä kauhuja. 
Tällainen päätös voitaisiin helposti tulkita olevan 
artikla 123 vastainen, koska se sallisi valtioiden de 
facto rahoituksen EKP:sta. Se voisi johtaa vakaviin 
perustuslaillisiin ja poliittisiin ongelmiin. 
 
Kaikista ongelmista huolimatta Euroopan johtajien 
kykyä taivuttaa omia sääntöjään ja jopa uhrata kan-
salaisten hyvinvointi euron ylläpitämiseksi ei pidä 
vähätellä.13 Monissa Euroopan maissa on tällä het-
kellä käynnissä kova poliittinen myllerrys (ml. 
Saksa), joka ei näytä tasoittumisen merkkejä. Tämä 
selvästi vähentää eurooppalaisten johtajien kykyä 
löytää yhteinen vastine lähestyvään kriisiin. Nämä 
asiat huomioon ottaen arvioimme, että euroalue ha-
joaa joko kokonaan tai osittain 80 prosentin toden-
näköisyydellä taantuma ja/tai kriisin alkamista seu-
raavien viiden vuoden aikana.  

(EKP, IMF ja euroryhmä) vaatimuksiin vastoin ne hylännyttä 
kansanäänestystä.  
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Maailmantalouden näkymät 
 
Kiinan talouskasvu osoittaa selviä hidastumisen 
merkkejä (ks. Trends & Topics 13/2018), joilla on 
ollut vaikutuksia mm. euroalueeseen. Kiina on kui-
tenkin jälleen keventänyt rahapolitiikkaa ja höllen-
tänyt luottoehtoja kasvun tukemiseksi, mutta niiden 
teho on luultavasti pienempi kuin aikaisemmin (ks. 
esim. Q-review 3/2017 ja 2/2018). Vaikka Kiina il-
moitti aikaisemmin suitsivansa luottojen kasvua, 
velka on silti kasvanut koko ajan, etenkin kotita-
louksien keskuudessa. Tämä on vahvistanut aikai-
semmin esittämäämme näkemystä, että Kiinan ta-
lous ei yksinkertaisesti pysy nopeassa kasvussa il-
man voimakasta velkaelvytystä. Tämän vuoksi Kii-
nan talouden epätasapainot jatkavat kasvuaan, kun-
nes ne saavuttavat (tuntemattoman) murtumispis-
teen.14 Jos Kiina jatkaa rahoituksen saannin vapaut-
tamista, tulee se kuitenkin jollain tavalla piristä-
mään maailmantalouden kasvua lyhyellä aikavä-
lillä. 
 
Maailmantalouden ilonaihe on tällä hetkellä Yhdys-
vallat. Presidentti Trumpin valtava fiskaalielvytys 
(verohelpotukset) kasvattaa valtionvelkaa ja Yh-
dysvaltojen ongelmia pidemmällä aikavälillä. Tois-
taiseksi ne kirittävät taloutta ja osakemarkkinoita. 
Myös talouden deregulaatio on voimistanut etenkin 
yritysten uskoa tulevaisuuteen ja ruokkinut talous-
kasvua. Jos pankkisektorin sääntelyn vähentäminen 
kannustaa pankkeja lisäämään lainanantoaan, se voi 
edelleen kiihdyttää talouskasvua ja vähentää Fedin 
taseen pienentämisen vaikutuksia pankkisektorilla. 
Yhdysvaltojen talouden nopea kasvu auttaa myös 
euroalueen taloutta (mutta mahdolliset tariffit toi-
mivat toiseen suuntaan).  
 
On kuitenkin epävarmaa, ovatko esimerkiksi korke-
asti velkaantuneet yritykset valmiita kasvattamaan 
velkaantumistaan etenkin, kun korot ovat selvässä 
nousussa (ks. Q-review 2/2018). Yhdysvaltojen ko-
titaloudet ovat ”tulessa”, ja niiden lisääntynyt opti-

                                                             
14 Ks. esim. blogimme: The Global Minsky Moment.  

mismi kantanee taloutta loppuvuoden, elleivät osa-
kemarkkinat romahda (ks. alla). Kotitalouksien kor-
kea velkaantumisaste alkaa kuitenkin jossain vai-
heessa vääjäämättä rajoittaa niiden kykyä tukea ta-
loutta. Presidentti Trump on myös lupaillut lisätu-
kea osakemarkkinoille, mutta mitään varsinaista il-
moitusta siitä, mitä se olisi, ei ole vielä saatu.  
 
Presidentti Trumpin talousohjelman suurin on-
gelma, joka tekee lähestyvästä taantumasta pahem-
man, on kasvattaa sekä julkista että yksityistä vel-
kaantumista jo valmiiksi korkealta tasolta. Myös 
kauppasodan eskaloituminen murentaisi maata ta-
louskasvun alta. Se ja nousevat korot voivatkin ai-
heuttaa ikävän sokin talouskasvulle loppuvuoden 
aikana. Vaikka talouskasvu on nopeutunut, nouse-
vat korot alkavat väistämättä vaikuttaa siihen jos-
sain vaiheessa. Yhdysvallat ei myöskään ole im-
muuni muun maailmantalouden ongelmille. Pitkit-
tyessään kehittyvien talouksien ja maailmantalou-
den ongelmat alkavat ennen pitkää näkyä myös Yh-
dysvalloissa, esim. isojen yhdysvaltalaisten yritys-
ten heikompina tuloksina.  
 
Kehittyvät taloudet ovat olleet vetäytyvän dollarili-
kviditeetin ensimmäiset uhrit. Dollarilikviditeetti 
vetäytyy maailmantaloudesta kovaa vauhtia. Yri-
tysveron leikkaukset ovat kannustaneet yrityksiä 
kotiuttamaan sijoituksiaan ja leikkauksien aiheut-
tama budjettivaje on johtanut valtionhallinnon ve-
lanoton huomattavaan kasvuun, mitkä kummatkin 
vetävät sijoituksia Yhdysvaltoihin. Fedin taseen-
pienennysohjelma voimistaa näiden vaikutusta.  
 
Kehittyvät taloudet ovat kasvaneet noin 5,5 prosen-
tin vuosivauhtia, mutta dollarimääräinen yksityinen 
finanssisektorin ulkopuolinen velka on kasvanut 
7,1 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2000 vuoteen 
2017. Ero voi tuntua pieneltä, mutta korkoa korolle 
ilmiön takia dollarivelka on kehittyvissä talouksissa 
kasvanut noin 30 prosenttia nopeammin kuin BKT. 
Yhdysvaltojen ulkopuolista rahoitussektorin ulko-
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puolista yksityistä dollarimääräistä velkaa on ennä-
tyksellisen, noin 11,5 biljoonan dollarin edestä. 
Niin sanotulla varjopankkisektorilla arvioidaan ole-
van dollarimääräistä velkaa suunnilleen saman ver-
ran. Tämä yksityisen sektorin ylivelkaantuminen on 
Turkin ja muiden kehittyvien talouksien kriisien 
ytimessä. Ongelmat kehittyvien talouksien velan-
maksukyvyssä vaikuttavat myös rikkaisiin talouk-
siin niiden suurten pankkien ja sijoittajien tappioi-
den myötä, mikäli velkoja alkaa jäädä maksamatta. 
Vaikutukset saattavat näkyä huomattavalla vii-
veellä. Esimerkiksi vuonna 1997 kesti noin viisi 
kuukautta ennen kuin Aasiasta alkanut kehittyvien 
maiden talouskriisi saavutti Yhdysvaltojen osake-
markkinat ja yli vuoden ennen kuin kriisi todella 
rantautui Yhdysvaltoihin (hedge-rahasto Long-
Term Capital Managementin pelastaminen). Tämän 
takia dollarin ulkoinen arvo pitkälle määrittelee, 
miten niiden kriisi lähiaikoina etenee. Aina kun dol-
larin arvo nousee, nousee myös kehittyvien talouk-
sien velkataakka ja tartunnan riski. 
 
Ennusteet  

Olemme romahdus- ja kriisiennusteidemme ohessa 
kirjoittaneet keskuspankkiirien ja poliitikkojen ha-
lusta ja kyvystä arvopaperikuplan ylläpitämiseen. 
Huomioimme ovat toteutuneet lähes täydellisesti. 
Esimerkiksi viime maalikuussa, kun Euroopan yri-
tyslainojen markkinat jäätyivät, EKP panikoi ja tyh-
jensi markkinan. Tiedämme myös, että Japanin kes-
kuspankki on toistuvasti osallistunut osakemarkki-
noille estääkseen niiden tippumisen ostamalla osa-
kemarkkinarahastoja markkinoiden laskupäivinä. 
On myös todennäköistä, että keskuspankit ovat ma-
nipuloineet markkinoita tavoilla, joista emme vielä 
tiedä. Koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa ei 

                                                             
15 Musta Joutsen -termillä kuvataan äkillistä epätodennä-
köistä (tuntematonta), mutta vaikutuksiltaan hyvin suurta 
tapahtumaa.  Näitä ovat mm. monet luonnonmullistukset ja 
erilaiset rahoitusmarkkinashokit.  

16 Ks. blogimme: The Crash of 1929.  

ole nähty nousukautta, jota on tuettu niin paljon 
kuin nykyistä.  

On tunnustettava, että olemme nostaneet romahdus-
todennäköisyyden liian korkeaksi hieman liian no-
peasti. Normaalissa suhdannekierrossa Yhdysvalto-
jen osakemarkkinat olisivat todennäköisesti jo kar-
humarkkinassa tai romahtaneet, mutta emme nyt elä 
normaalia suhdannekiertoa. 

Vaikka arvopaperimarkkinoiden epätasapainot (ku-
ten erittäin korkeat arvostustasot) ovat olleet selke-
ästi nähtävillä jo pitkään, keskuspankkiirit ovat teh-
neet lähes kaikkensa estääkseen niiden romahtami-
sen. Kysymys on enää siitä, kuinka kauan pystytään 
estämään markkinoiden korjausliikettä.  

Maailmantalouden suurin uhka on nollakorot ja ne-
gatiiviset korot sekä keskuspankkien muut poik-
keustoimet. Ne ovat ruokkineet ennätyksellistä vel-
kaantumista sekä tavallisella (säädellyllä) että sää-
telemättömällä (varjopankkisektorilla). Näistä vain 
ensimmäisen velkaantuminen on suurelta osin tie-
dossa, ja jälkimmäisestä voidaan esittää vain arvi-
oita. Käytännössä keskuspankit ovat luoneet maail-
man rahoitusmarkkinoille suuren määrän mahdolli-
sia Mustia Joutsenia.15  

Keskuspankkien markkinamanipulaatio on mieles-
tämme selkeästi nostanut vuoden 1929 pörssiro-
mahduksen kaltaisen tapahtuman riskiä sekä osake- 
että bondimarkkinoilla. Se sattui pitkän spekulaa-
tion vetämän härkämarkkinan jälkeen talouden 
pohjan pettäessä korkeisiin yliarvostuksiin noussei-
den osakemarkkinoiden alta. Käytännössä kaikki 
vuoden 1929 romahdukseen johtaneista tekijöistä 
on nyt nähtävillä Yhdysvalloissa.16 Sijoittajien 
käyttämä velkavipu suhteessa osakkeiden mark-
kina-arvoon (ks. esim. T&T 14/2018) on myös rik-
konut kaikki aikaisemmat ennätykset.17 Globaali 

17 Velkavipu on määritelty nk. marginaalivelan (vakuustalle-
tukset, ks. T&T 9/2018), velkavivutettujen indeksirahastojen 
(ETF) sekä spekulatiivisten futuuripositioiden nettomäärien 
summana.  
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velkakirjamarkkina on myös alkanut oirehtia viime 
aikoina, mikä on näkynyt mm. yritys- ja valtiolai-
nojen korkojen eron kasvuna ja raportteina kutistu-
vasta markkinalikviditeetistä. Jää nähtäväksi, 
kuinka kauan keskuspankit pystyvät pitämään 
markkinoiden hyvää virettä yllä, ja onko niillä kei-
noja pysäyttää markkinoiden romahtaminen sitten, 
kun se viimein alkaa.  

Vaikka ehkä nostimme romahdus- ja kriisitodennä-
köisyyksiä talven aikana liian nopeasti, ei ole mi-
tään syytä enää laskea niitä. Arvioimme siis mark-
kinaromahduksen todennäköisyydeksi seuraaville 
12 kuukaudelle 95 prosenttia.18 Arviomme mukaan 
romahdus muuttuu uudeksi globaaliksi finanssikrii-
siksi 75 % todennäköisyydellä seuraavien 12 kuu-
kauden aikana.19 Ennakoimme, että finanssikriisi 
metastoituu systeemikriisiksi 40 % todennäköisyy-
dellä seuraavien 12 kuukauden aikana.20  

Taulukossa 1 esitämme Yhdysvaltojen, euroalueen 
ja Suomen reaalisen bruttokansantuotteen (BKT) 
kasvuennusteet seuraaville kahdelle vuodelle. Kun 
verrataan taulukon lukuja esim. viime joulukuussa 
esittämiimme ennusteisiin, käy selväksi, että maail-
mantalous on edennyt hyvin lähellä nk. optimistista 
skenaariotamme (ks. Trends & Topics 1/2018). Sen 
mukaan Yhdysvaltojen talous olisi kasvanut 2,7 
prosentin vauhtia tänä vuonna, euroalue olisi kasva-
nut 1,9 prosentin vauhtia ja Suomi 2,8 prosentin 
vauhtia. Näyttää siltä, että saatamme hyvin saavut-
taa nuo luvut, ja että Suomi voi jopa kasvaa nope-
ammin. 
 
Voimmekin todeta, että presidentti Trumpin fiskaa-
lielvytys ja yritysmyönteinen politiikka yhdistet-
tynä keskuspankkien toimiin arvopaperimarkkinoi-

                                                             
18 Romahdukseksi laskemme vähintään 10 prosentin yleisin-
deksin laskun kahden päivän sisällä vähintään yhdellä kes-
keisellä markkinalla (Yhdysvaltojen tai Euroopan osake- tai 
bondimarkkinoilla). 

19 Globaalilla pankkikriisillä tarkoitamme suurissa talouksissa 
tai globaalisti tapahtuvaa pankkipakoa.  

den romahduksen estämiseksi on toiminut. Yhdys-
valtojen talous on kasvanut nopeasti, mikä on tuke-
nut sekä euroalueen että Suomen talouksia. Ennus-
teiden mukaan suhdannekäänne olisi nyt käsillä. Il-
man uusia suuria elvytyspaketteja tämän voidaan 
olettaa pitävän paikkansa. 
 
Taulukko 1. Yhdysvaltojen, euroalueen ja Suomen reaalisen 
BKT:n kasvun nowcastit (nc) sekä BKT:n kasvuennusteet 
(prosenttia). Lähde: OECD, Tilastokeskus ja GnS Economics. 

Neljännes USA euroalue Suomi 
2018:1  0,6 0,4 1,2 

2018:2  1,0 0,4 0,3 
2018:3 (nc) 0,7 0,6 0,9 
2018:4  0,6 0,4 0,8 

2018 2,9 1,8 3,2 
2019 2,3 1,1 1,6 

 
Professori Hyman Minskyn sanoin, “vakaus luo 
epävakautta”. Keskuspankkien aktiivinen toiminta 
markkinavoittojen takaajina on mitä todennäköi-
semmin vain pahentanut edessä olevaa globaalien 
epätasapainojen vääjäämätöntä tasapainottumista.  

Talouden kasvuvauhdeissa Yhdysvaltojen ja 
muuan maailman välillä onkin ilmaantunut hyvin 
epätyyppillinen divergenssi. Yhdysvallat kiihdyt-
tää, kun muu maailma ja etenkin kehittyvät taloudet 
ovat painumassa kohti taantumaa. Tämä kertoo epä-
tapainojen kiihtyvästä kasvusta, joka ei voi enää jat-
kua kovin kauaa. Sen ja lähes loppuunkäytettyjen 
elvytyskeinojen takia ensi vuoden kasvuennusteille 
ei kannata juuri laittaa painoarvoa. Niitä voi koh-
della kohtuullisen optimistisina arvauksina.  

Johtopäätökset 

Maailmantalous on vedenjakajalla. Vaikka keskus-
pankkien epätoivoiset poikkeustoimet näyttävät 

20 Systeemikriisi syntyy, kun pankkien välinen epäluottamus 
kasvaa niin suureksi, että luottomarkkinat jäätyvät, eli pank-
kienvälinen luotonanto pysähtyy. Tämä syntyy yleensä epäi-
lyksestä rahoitusmarkkinainstituutioiden suurten tappioiden 
mahdollisuudesta. Katso tarkemmin: Q-review 1/2017.   
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korjanneen kaiken, käytännössä ne ovat vain piilot-
taneet ongelmat. On todennäköistä, että parannus-
keino oli pahempi kuin itse tauti. Loihtimalla valta-
vat määrät rahaa maailmantalouteen, keskuspankit 
piilottivat riskit ja vääristivät pääoman allokaation 
ja muuttivat samalla maailmantalouden zombiksi. 
Tämä pätee etenkin euroalueeseen. Euroalueen val-
tioiden joukkovelkakirjojen korot ovat perusteetta 
erittäin alhaisella tasolla. Vielä ei voida varmuu-
della sanoa, kuinka ne ovat vaikuttaneet pääoman 
allokaatioon, mutta riskien hinnoittelu on selkeästi 
vääristynyt alaspäin. EKP:n epätyypilliset rahapo-
liittiset keinot ovat myös luoneet tuntemattoman, 
mutta oletettavasti suuren määrän ns. zombieyrityk-
siä, jotka ajautuvat konkurssiin, kun korot nousevat 
ja/tai taantuma tulee.  

Globaalin määrällisen tiukentamisen odotetaan al-
kavan loppuvuoden aikana. Emme vielä tiedä var-
masti aloittavatko keskuspankit yhteenlasketun 
(globaalin) taseensa pienentämisen, mutta jos niin 
käy, se aiheuttaisi todennäköisesti suurimman iskun 

euroalueelle. Ilman poliittista läpimurtoa kohti po-
liittista unionia tulonsiirtoineen velkakriisi tulee te-
kemään eeppisen paluun EKP:n lopettaessa velka-
kirjojensa netto-ostojen kasvattamisen ja globaalin 
QT:n alkaessa.  

Euro on ollut rohkea, mutta perustavanlaatuisesti 
puutteellinen kokeilu. Sen ongelmiin ei ole muita 
kuin poliittinen ratkaisu. Kaikkein tärkeintä olisi 
muodostaa menettely eurosta eroamiseksi. Se ai-
heuttaisi todennäköisesti ensiksi epävakautta, mutta 
muodostaisi ns. varoventtiilin, joka voisi estää sen, 
että euron todennäköinen hajoaminen ei veisi mu-
kanaan globaalia rahoitusjärjestelmää ja mahdolli-
sesti EU:ta.  

Poliitikot päättivät luoda euron riippumatta eko-
nomistien varoituksista ja musertavasta historialli-
sesta todistusaineistosta, jonka mukaan valuutta-
liitto tarvitsee tuekseen poliittisen unionin. Nähtä-
väksi jää, onnistuvatko poliitikot pelastamaan mei-
dät euron muodostamasta uhasta. Se selvinnee lähi-
aikoina.  

Liitteet 

 
Figure 1. Rahoitusmarkkinasektorin ulkopuolinen yksityinen velka 44 maassa miljardeissa Yhdysvaltojen dollareissa. Lähde: GnS 
Economics, BIS. 
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Figure 2. Vakioitu bruttokansantuote (perusvuosi= 2010) euroalueella ja Yhdysvalloissa. Lähde: GnS Economics, Maailmanpankki 

 

 
Kuvio 3. Valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen valikoiduissa euromaissa. Lähde: GnS Economics, Euroopan komissio 
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Kuvio 4. Euroalueen valtioiden 10 -vuotisen lainojen korkoja sekä EKP:n OMT -ohjelman alkamisen ajankohta ja QE -ohjelma. 
Lähde: GnS Economics, EKP 

 

 
Kuvio 5. Reaalinen bruttokansantuote asukasta kohti valikoiduissa euromaissa. Lähde: GnS Economics, Euroopan komissio. 
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Kuvio 6. Kokonaistuottavuuden kasvu (%) valikoiduissa euromaissa. Lähde: GnS Economics, Conference Board 

 

Kuvio 7. Valikoitujen euromaiden ja EKP:n TARGET2 tasapainot. Lähde: GnS Economics, EKP 
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LÄHTEET: 

Lamoen, R. van, S. Mattheussens and M. Dröes (2017). Quantitative easing and exuberance in government bond mar-
kets: evidence from the ECB’s expanded asset purchases program. DNB Workign Paper no 548.  

Menetelmäkuvaukset  

Q-review - raportissa esitetyt ennusteet perustuvat tilastolliseen mallinnukseen, jonka yhteydessä hyödynnetään uusinta 
akateemista tietoa niin käytettävien menetelmien kuin suhdannevaihteluiden ennustamiseen liittyvien tutkimustulosten 
osalta. 

Nowcastit ovat ennustehetkellä muodostettuja arvioita kuluvan neljänneksen BKT:n kasvusta. Ennusteemme perustuvat 
ja koskevat BKT:n neljännesvuositilinpitoa. Raportin kirjoittamishetkellä kyseisen neljänneksen talouskasvu, BKT:lla 
mitattuna, on vielä tuntematon. Tästä johtuen myös tälle ajankohdalle on tulevaisuuteen suuntautuvien ennusteiden (fo-
recast) lisäksi muodostettava ennuste (nowcast). Nowcastit muodostuvat tilastollisen malliin perustuen, jossa hyödynne-
tään ennustehetkellä tiedossa olevaa informaatiota talouden tilasta kyseisen neljänneksen aikana.  

Varsinaiset BKT-ennusteet perustuvat dynaamiseen tilastolliseen ennustemalliin, jonka yhteydessä eri neljänneksille 
muodostetut ennusteet riippuvat aina edellisen neljänneksen toteutuneesta BKT-kasvusta tai sen ennusteesta. Lopputu-
loksena saadaan ennusteet kaikille kolmelle talousalueelle (Suomi, euroalue ja Yhdysvallat) siten, että ennusteita muo-
dostettaessa eri talousalueet ja niille tehtävät ennusteet voivat riippua toisistaan.  Eri ennusteskenaariot perustuvat GnS 
Economicsin rakentamiin tilastollisiin malleihin sekä GnS Economicsin asiantuntijanäkemykseen tulevasta suhdanneke-
hityksestä.  

Tarkemmin suhdanne-ennusteiden muodostamisesta ja siihen liittyvistä seikoista on kerrottu GnS Economicsin kotisi-
vuilla osoitteessa www.gnseconomics.com.  

……. 

Seuraava Q-review julkaistaan joulukuussa 2018. 

……. 
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