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EURO – TOIVOTON TAPAUS?

David Marsh, Bundesbankin histo-
riateoksen kirjoittaja ja monille tuttu 
toimittaja niin Financial Timesin kuin 
Wall Street Journalinkin sivuilta, antaa 
kirjassaan synkeähkön kuvan euroalu-
een tulevaisuudesta. Vaikka pahimmat 
pelot euroalueen välittömästä tuhosta 
ovat nyttemmin osoittautuneet ylimitoi-
tetuiksi, ei tämä viime vuoden puolella 
julkaistu kirja ole menettänyt lainkaan 
ajankohtaisuuttaan.

Marsh aloittaa käymällä läpi euron 
syntyyn johtaneita syitä sekä valuuttaan 
liittyviä odotuksia ja toiveita. Keskeises-
sä osassa kerronnassa ovat tapahtumien 
kulkuun vaikuttaneet poliitikot ja heidän 
väliset kemiansa – näkökulma, joka tulee 
usein puhtaasti taloustieteellisessä ana-
lyysissä unohdetuksi. 

Euro näyttäytyykin läpeensä poliitti-
sena projektina. Marshin mukaan yksi 
keskeinen taustatekijä euron synnyssä 
oli iänikuinen kysymys Saksan roolista 
Euroopassa, olihan Eurooppa juuri todis-

tanut historiallista tapahtumaa Saksojen 
yhdistymisestä. Saksalaista Eurooppaa 
paettiinkin asettamalla tavoitteeksi eu-
rooppalaisempi Saksa. Viime kädessä 
seurauksena syntyi euroalueen nykytila 
– hämmennys yhdessä täydellisessä ta-
sapainossa olevan päättämättömyyden 
kanssa.

Kirja etenee euron syntyponnisteluista 
kohti prosessissa tehtyjä virheitä, jotka 
oli kuitenkin helppo jättää huomioimat-
ta uuden valuutan lähes euforistisella 
osalla matkasta. Euron kärjistämät epä-
tasapainotilat saavat tässä ansaitsemansa 
huomion. 

Keskiössä analyysissä on euroalueen 
jakautuminen velkaantuviin maihin ja 
niiden rahoittajiin. Monessa maassa 
velkaa kerrytti buumin tahdissa juokse-
va yksityinen sektori (Espanja, Irlanti), 
Kreikassa sille taas antoi vauhtia holti-
ton julkinen sektori. Samalla poliittisilla 
päättäjillä ei ollut mitään tarvetta tehdä 
rakenneuudistuksia, pitiväthän matalat 
korot ja nousevat omaisuushinnat yllä 
talouskasvua.

Kun talouskriisi rantautui Yhdys-
valloista Eurooppaan, näytti euroalue 
alkuun kestävän seuraukset ilman suu-
rempaa kompurointia. Rahamarkki-
noilta alkunsa saaneet onnettomuudet 
kuitenkin uivat vastaan hieman myö-
hemmin tunnetuin seurauksin. Seurasi 
kaaos, josta euro selviytyi juuri ja juuri, 
ja josta voidaan kiittää sitä, että Euroo-
pan keskuspankki otti itselleen roolin, 
jonka luulisi olleen ilmeinen mutta joka 
kuitenkin oli juuri tälle keskuspankille 
vaikea tai jopa vastenmielinen. Ja silti: 
vaikka EKP:n uuden pääjohtajan Mario 
Draghin markkinaoperaatiot ja ennen 
kaikkea pontevat lausunnot keskuspan-
kin tuesta valuutalle lopulta pelastivat 
euron, hämmennys siitä, mihin suuntaan 
ja missä muodossa euroaluetta tulisi ke-
hittää, jatkuu edelleen. 

Marsh myös kiinnittää huomiota sii-
hen, kuinka Saksa monessa suhteessa 
hyötyy juuri nykyisellä tavalla toimi-
vasta euroalueesta ja kuinka muut maa-
ilmanpolitiikan pelurit, Yhdysvallat, 
Iso-Britannia ja Aasia eivät sittenkään 
pane pahakseen euroalueen heikkoutta 
tai eivät ainakaan ole valmiita tosissaan 
ohjaamaan euroalueen päättäjiä toimiin, 
jotka vahvistaisivat sen instituutioita. 

Marsh toki huomioi viimeaikaiset 
saavutukset tällä alueella: euroalu-
een tulevaisuutta raamittavat ja melko 
merkittävätkin sopimukset alijäämien 
suuruudesta sekä niiden tarkistamisen 
ja sanktioinnin komission taholta. Mut-
ta niin kauan kun euroalue on kauka-
na fiskaalisesta unionista samalla kun 
puuttuu yhteinen tahtotila sellaisen 
synnyttämisestä, näille saavutuksille ei 
anneta kirjassa paljonkaan arvoa. Samoin 
pankkiunioniin – joka itsessään olisikin 
vain osa ongelmien ratkaisua – Marsh 
suhtautuu epäillen.

Syyllistämisen ja moraalisen nuhtelun 
sijasta Marsh pyrkii osoittamaan koko 
europrojektin ongelmallisuuden, joka 
on yksinkertaisesti seurausta liian monen 
intressin liian vaikeasta yhteensovittami-
sesta. Kun mukaan lisätään saksalainen 
käsitys rahapolitiikan tekemisestä ja 
euroalueen päättäjien ajama talouskuri-
politiikka kuorrutettuna vielä sillä sei-
kalla, että koko eurooppalainen projekti 
on onnistuttu etäännyttämään kansasta, 
voidaan kai olla yllättyneitä, että euro-
alue on pysynyt kasassa näinkin kauan. 

Mutta kuten Marsh kirjansa aloittaa, 
”historia on osoittanut, että epätasapai-
noisen tasapainon periodit voivat kes-
tää yllättävän kauan”. Lopulta Marsh 
toteaakin tympeästi, että euroaluetta 
tuskin odottaa loistava tulevaisuus tai 
katastrofinen loppu vaan pikemminkin 
tietynlainen poistuminen näyttämöltä, 
pattitilanne ja hiipuminen. 




