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Joko eurokriisi on ohi?

Euroalueen kriisi puhkesi 
kansainvälisen finans-
sikriisin jälkeen, tämän 
vuosikymmenen alussa, 
kun kävi ilmi, että Kreikan 

julkisen talouden tila oli paljon luultua 
huonompi. Epävarmuutta alkoi pian il-
metä myös Italian, Irlannin, Portugalin 
ja Espanjan suhteen. Yhteensä näistä 
kriisimaista alettiin käyttää lyhennettä 
GIIPS (tai PIIGS) niiden englanninkie-
listen nimien alkukirjainten mukaan. 
Kuluneiden vuosien aikana Kansainvä-
linen valuuttarahasto (IMF), Euroopan 
keskuspankki (EKP) ja EU(n komissio) 
ovat pyrkineet tukemaan GIIPS-maita 
erilaisilla rahoitustoimilla. Tällaisten 
sopeutusohjelmien ehdoiksi on asetet-
tu sekä julkisen talouden kiristystoimia 
että ns. rakenteellisia uudistuksia, jotka 
ovat kohdistuneet mm. työmarkkinoihin, 
eläkejärjestelmiin ja valtionomisteisiin 
yhtiöihin sekä pankkijärjestelmään. 

Eurokriisin viimeisin kärjistyminen 
koettiin viime kesänä, jolloin oli ilmeisen 
lähellä, että Kreikka olisi eronnut euro-

alueesta. Sille saatiin kuitenkin sovittua 
uusi pelastuspaketti. Muiden GIIPS-
maiden osalta on ollut melko rauhallista 
jo pitkään, ja huolimatta Kreikan äskei-
sistä uusintavaaleista keskustelu senkin 
kohtalosta on viime kesään verrattuna 
vaimentunut. Eletään kriisin suvantovai-
hetta, jollaisia on kyllä ollut ennenkin. 
Tilanne herättää kysymyksen voisiko se, 
mitä eurokriisin ratkaisemiseksi on tähän 
mennessä tehty, merkitä sitä, ettei kriisi 
kärjisty enää uudelleen. 

Eurokriisissä on nyt 
suvantovaihe – voiko se 

kärjistyä uudelleen?

Tämä kirjoitus päivittää aihetta aiem-
min käsitellyttä artikkeliani (Taimio 
2012). Siinä korostin, että vain Kreikan 
tapauksessa kriisissä oli selkeästi kyse 
julkisen talouden ylivelkaantumisesta. 
Yleisesti ottaen vaihtotaseen alijäämä ja 
siten maan velkaantuminen ulkomaille1 

selitti paremmin ajautumista kriisimaak-
si. Erityisesti Espanjan ja Irlannin tapa-
uksissa oli kyse ulkomaisen velanoton 
kanavoitumisesta asuntomarkkinoiden 
ylikuumenemiseen, jonka kriisiydyt-
tyä niiden pankit joutuivat vaikeuksiin 
luottotappioiden kanssa. Korostin myös 
Saksan ja EKP:n keskeisiä rooleja kriisin 
ruokkijoina (lainanantajina) ja mahdol-
lisina ratkaisijoina. Päädyin toteamaan, 
ettei pidä aliarvioida jäsenmaiden (po-
liitikkojen) halua pitää euroalue koossa 
ja että väistämättä ennen pitkää kriisin 
ratkaisemiseksi joudutaan kävelemään 
joko Saksan tai EKP:n yli. Artikkelini 
jälkeen euroalueen ongelmia on tässä 
lehdessä käsitelty Ilmakunnaksen 
(2012), Wessmanin (2012), Tuomalan 
(2013), Pikkaraisen (2014) ja Heimo-
sen (2014) artikkeleissa sekä useissa 
haastatteluissa. 

Baldwinin ja Giavazzin (2015) 
toimittama tuore kirja tavoittelee eko-
nomistien kansainvälistä konsensusta 
eurokriisin syistä. Niissä ei ole varsi-
naisesti mitään uutta. Talouspolitiikas-

Euroalueen viisi varsinaista kriisimaata ovat saavuttaneet vaihtotaseen ylijäämän ja niiden 
työttömyysasteet ovat kääntyneet laskuun. Irlanti kasvaa kohisten ja Espanjakin muita nopeammin. 

Kaikilla on kuitenkin yhä julkisen talouden vaje ja korkea velkasuhde, joka erityisesti Kreikalla 
nousee selvästi kestämättömiin lukemiin. Se kaipaa velkajärjestelyjä ja helpotuksia budjettiinsa ja 
rakenneuudistuksiin. Kriisimaille määrätty kiristyspolitiikka kohtaa vastarintaa, josta voi aiheutua 

uusia yhteenottoja EU:n ja IMF:n kanssa. Pyrkimykset liittovaltion rakentamiseksi eivät saa riittävää 
kannatusta, joten rahaliiton rämpiminen jatkunee Saksan tahdon ja ohjauksen mukaan. Uudetkin 

kriisitilanteet ovat yhä mahdollisia.
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IRLANTIA LUKUUN OTTAMATTA KRIISIMAIDEN JULKISTEN VELKOJEN 
SUHDE BKT:EN ON EDELLEEN NOUSUSSA.

sa tehtiin virheitä, joiden seurauksena 
vaihtotaseen ja julkisen talouden vajeet 
pääsivät repeämään liian suuriksi. Euro-
alueelta puuttui kriisin hoidon kannalta 
tarpeellisia instituutioita kuten yhteinen 
valtiovarainministeriö ja budjetti sekä ai-
dosti ”vihonviimeisenä lainanantajana” 
toimiva keskuspankki. Kriisinhallinta on 
muutenkin toiminut kehnosti.

KRIISIMAIDEN VELAT JA KOROT
Vaihtotaseen ja julkisen talouden kes-
keisiä indikaattoreita on koottu oheiseen 
taulukkoon 1. GIIPS-maiden lisäksi mu-
kana on vertailun vuoksi sekä Saksa että 
Suomi – jälkimmäinen lähinnä sen takia, 
että keskusteluissa silloin tällöin viita-
taan Suomen ajautumiseen kriisimaiden 
joukkoon tai ”Kreikan tielle”.2 Kaikkien 
tässä tarkasteltujen maiden vaihtotaseet 
ovat paranemaan päin. Julkisen talouden 
kiristystoimet ovat hillinneet tuontia, ja 
viime vuonna alkanut euron devalvoitu-
minen suhteessa Yhdysvaltain dollariin 
ja siihen läheisesti sidottuihin muihin 
valuuttoihin on parantanut koko euro-
alueen kilpailukykyä. Näin ulkomaises-
ta velkaantumisesta ei näyttäisi aiheu-
tuvan enää ongelmia, mutta tilanne voi 
vielä muuttua, kun talouden elpymisen 
myötä tuonti jälleen kasvaa. Saksan vien-
timenestys on jo pitkään tuottanut sille 
reilusti ylijäämäisen vaihtotaseen (Tai-
mio 2012, Schulten 2015). 

Velkaantuminen ulkomaille 
ei ole enää euroalueen 
kriisimaiden ongelma.

Julkiseen talouteen sisältyvät tässä ta-
vanmukaisesti valtiontalouden lisäksi 
kunnat ja sosiaaliturvarahastot, joista 
työeläkerahastojen melko suuri koko 
nostaa Suomen julkisen talouden net-
tovarallisuuden3 selvästi positiiviseksi, 
itse asiassa Euroopan toiseksi suurim-

maksi öljyrahastoistaan hyötyvän Nor-
jan jälkeen. Muilla tässä tarkastelluilla 
mailla ei vastaavaa tilannetta ole, vaan 
niiden julkisyhteisöt ovat nettomääräi-
sestikin velkaantuneita.4 Kreikan ja Ita-
lian tilanne on tässä suhteessa erityisen 
heikko.

Negatiivinen julkisen talouden yli-
jäämä on sen positiivinen alijäämä. 
Portugalia lukuun ottamatta kaikkien 
GIIPS-maiden alijäämät ovat supistu-

massa. Suomenkin alijäämän ennuste-
taan kääntyvän laskuun ensi vuonna. 
Saksa oli alijäämän osalta näissä kriisi-
maiden luvuissa 10+ vuotta sitten, mut-
ta se on onnistunut verrattain hyvän ta-
louskehityksensä ansiosta jo pääsemään 
ylijäämäiseksi ja sen velkasuhde alenee. 
Vaikka Irlannilla on edelleen melko iso 
alijäämä, on sen velkasuhde supistumas-
sa, koska tämän suhteen nimittäjä eli bkt 
kasvaa nopeasti. Muiden kriisimaiden 

Suomi Saksa Irlanti Kreikka Italia Espanja Portugali
Vaihtotase -0,6 7,5 6,2 0,9 1,8 1,1 0,6
Bruttovelka 59,3 74,7 109,7 177,1 132,1 97,7 130,2
Julkisen talouden 
ylijäämä -3,2 0,7 -4,1 -3,5 -3,0 -5,8 -7,2
Nettovarallisuus 54,0 -46,2 -83,3 -131,5 -131,1 -80,7 -107,7

Taulukko 1. Vaihtotase, julkisyhteisöjen bruttovelka*, julkisen talouden ylijäämä ja julkis-
yhteisöjen nettovarallisuus* vuonna 2014, prosenttia suhteessa bkt:een.

* Vuoden lopussa.
Lähteet: Eurostat ja (vaihtotaseen osalta) IMF. Portugalin julkisen talouden ylijäämäluku on sen 
omasta tuoreesta ilmoituksesta, jota ei oltu tätä kirjoitettaessa vielä kirjattu Eurostatin tilastoon.

IRLANTIKREIKKA
ESPANJAITALIA
PORTUGALISUOMI
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Kuvio 1. 10 vuoden valtionlainojen tuottoeroja verrattuna Saksan vastaaviin lainoihin 
2.1.2012–21.09.2015, prosenttiyksikköä.

Lähde: Nordea.
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velkasuhteet ovat edelleen kasvussa, 
mikä ei lupaa hyvää.

Valtion pitkien lainojen korot verrat-
tuna Saksaan ovat heijastaneet eurokrii-
sin intensiteettiä (kuvio 1). Koska Saksan 
valtionlainoja pidetään turvallisina sijoi-
tuskohteina, vaaditan niille euroalueen 
alhaisinta korkoa. Suomen valtionlai-
nojen korot ovat viime vuosina olleet 
vain niukasti Saksan vastaavien korko-
jen yläpuolella, mikä todistaa siitä, ettei 
kyse ole ollut varsinaisesta kriisimaasta. 
GIIPS-maiden korot ovat pysytelleet kor-
keammalla.

Valtiot maksavat velkaansa harvoin 
pois suuressa määrin, sen sijaan ne ot-
tavat erääntyneiden lainojensa tilalle 
uusia. Velan määrällä sinänsä ei mitata 
velkataakkaa, vaan se tulee suhteuttaa 
veropohjaan, joka on viime kädessä bkt. 
Tämäkään ei ole vielä hyvä mittari, vaan 
pitää ottaa myös huomioon veronkanto-
kyky ja korkotaso, sillä valtionhan pitää 
viime kädessä kyetä maksamaan juuri 
velan korkomenot budjetistaan. Epäluot-
tamus sitä kohtaan näkyy korkoeron kas-
vuna, mikä voi johtaa jopa valtion mak-
sukyvyttömyyteen ja paineisiin irtaantua 
yhteisvaluutasta, jotta tilannetta saatai-
siin kohennettua valuuttakurssimuu-
toksella. Tässä suhteessa kriisimaiden 
tilanne kärjistyi kesällä 2012 ja uudelleen 
Kreikan osalta viime kesänä.

EKP:n lupaus tehdä 
kaikki voitavansa euron 

säilyttämiseksi ratkaisi vuoden 
2012 kriisin.

26.7.2012 EKP:n pääjohtaja Mario Draghi 
piti puheen, jossa hän lupasi keskuspan-
kin tekevän ”kaiken tarvittavan” euron 
säilyttämiseksi. Tämä tulkittiin mark-
kinoilla nopeasti sitoumukseksi ostaa 
jälkimarkkinoilta tarvittaessa rajatto-
masti kriisimaiden valtionlainoja niiden 
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Kuvio 3. Työttömyysaste Saksassa, Suomessa ja kriisimaissa neljännevuosittain 2000:1–
2015:2, prosenttia.

Lähde: Eurostat.

Kuvio 2. Bruttokansantuote Saksassa, Suomessa ja kriisimaissa neljännevuosittain 2000:1–
2015:2, indeksi 2000=100.

Lähde: Eurostat.
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korkojen alentamiseksi.5 Lupaus ei men-
nyt yhtä pitkälle kuin aiemmassa artik-
kelissani (Taimio 2012) mainitsemani 
ilmeisen tehokas menettely sitoutua 
maksimikorkoon valtionlainoille, joten 

SUOMEN VALTIONLAINOJEN KORKO ON YLITTÄNYT SAKSAN KORON VAIN 
NIUKASTI, JOTEN SE EI OLE KUULUNUT KRIISIMAIDEN JOUKKOON.

EKP joutui tosiasiassa aloittamaan pian 
valtionlainojen ostot. Menettely ratkai-
si kriisin tuolloin, eivätkä GIIPS-maiden 
korot ole sen jälkeen palanneet yhtä kor-
kealle. Edes Kreikan velkojen leikkaus 
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KRIISIMAAT OVAT KÄRSINEET VUOSIEN MITTAAN VALTAVIA MENETYKSIÄ 
TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN LASKUN SEKÄ SOSIAALISTEN JA 

INHIMILLISTEN KÄRSIMYSTEN MUODOSSA.

106 miljardilla eurolla – potentiaalisesti 
tulenarka toimenpide, koska se kohdistui 
yksityisiin sijoittajiin – syksyllä 2012 ei 
aiheuttanut uutta kriisiä. 

Jo joulukuussa 2011 alkaneet valtion-
lainojen ostot kasvattivat EKP:n taseen 
pian kaksikertaiseksi. Toimenpiteitä on 
uudelleen lisätty viimeisen vuoden ai-
kana ja tullaan todennäköisesti jatkossa 
vielä kasvattamaan. EKP on myös alenta-
nut ohjauskorkoaan, joka on viime syys-
kuusta ollut vain 0,05 prosenttia. Nämä 
kevennystoimet myötävaikuttivat siihen, 
että euroalueen pankkien luotonanto ko-
titalouksille ja yrityksille kääntyi vihdoin 
kasvuun viime vuodenvaihteessa. Tämä 
kaikki on luonnollisesti auttanut kriisi-
maita.

KRIISITALOUKSIEN DYNAMIIKKA
Kuvio 2 havainnollistaa bkt:n kehitystä 
eri maissa. Vuoden 2000 vuosineljännes-
ten keskimääräinen taso on normeerattu 
100:ksi, joten kuvioista voidaan suoraan 
lukea, montako prosenttia bkt on muuttu-
nut verrattuna tuohon vuoteen kussakin 
maassa. Saksan lisäksi hyvin on mennyt 
Espanjalla ja Irlannilla, kun taas Suomi ja 
etenkin Italia, Portugali ja Kreikka eivät 
ole oikein päässeet vauhtiin. 

Normaalisti kiinteää valuttakurssia 
noudattavaan kansantalouteen kohdistuva 
negatiivinen sokki – velka- tai pankkikrii-
si, korkotason nousu, viennin romahdus, 
julkisten menojen leikkaukset, veronko-
rotukset tms. – johtaa aluksi bkt:n kasvun 
hidastumiseen tai jopa sen kääntymiseen 
laskuun sekä työttömyyden lisääntymi-
seen. Hallituksen reaktio pahaan kriisiin 
ajautuneessa maassa voisi olla valuutan 
päästäminen kellumaan6 ja valtion vel-
kojen osittainen maksamatta jättäminen, 
ehkä myös pääomaliikkeiden sääntely. Va-
luutan devalvoituessa ja hintakilpailuky-
vyn parantuessa ulkomaankauppa alkaisi 
vetää taloutta nousuun ja työttömyyttä 
laskuun  ilman, että sitä jarruttaisi raskas 
velkataakka tai pääomapako.

Euromaatkin noudattavat keskenään 
kiinteää valuuttakurssia, mutta rahalii-
tossa sen on tarkoitus pysyä peruutta-
mattomana. Ellei uusia sokkeja tule eikä 
talouspolitiikka muutu, niin aikaa myö-
ten työttömyyden seurauksena palkkojen 
ja kustannusten nousu hidastuu, mikä 
on omiaan parantamaan maan kustan-
nuskilpailukykyä ulkomaankaupassa. 
Vienti alkaa piristyä ja tuonti (vaimen-
neen kotimaisen kysynnänkin johdosta) 
heiketä, mikä kääntää ennen pitkää bkt:n 
uudelleen kasvuun ja sen myötä työttö-
myyden laskuun. Tähän menee yleensä 
varsin pitkä aika, vuosikausia. Kuvios-
ta 3 näkyy, että Saksan lisäksi kaikkien 
GIIPS-maiden työttömyysasteet ovat jo 
kääntyneet laskuun. Suomenkin työttö-
myysasteen nousun ennakoidaan pysäh-
tyvän ensi vuonna.

Kuviosta 4 nähdään teollisuuden ni-
mellisten yksikkötyökustannusten – 
palkkojen ja sotumaksujen tuoteyksikköä 
kohti – kehitys eri maissa vuodesta 2000 
lähtien samalla tavalla kuin bkt:n kohdal-
la kuviossa 2. Kyseessä ei ole suinkaan 

paras mahdollinen kustannuskilpailuky-
vyn mittari, sillä tässä ei ole huomioitu 
tuotteiden hintoja eikä myöskään sitä, 
että näiden maiden yritysten pahimmat 
kilpailijat sijaitsevat eri maissa. Kui-
tenkin kuvio havainnollistaa, mitä on 
tapahtunut nimenomaan työvoimakus-
tannuksille.7 Kehitys ei ole ollut aivan yh-
tenäistä, mutta pääsääntöisesti kriisi on 
alentanut näitä kustannuksia, jotka ovat 
nyttemmin kääntyneet nousuun.

Rahaliitossa 
jäsenmaat sopeutuvat 
negatiivisiin sokkeihin 

kustannuskilpailukyvyn 
paranemisen kautta – mutta 

hyvin hitaasti.

On siis aivan normaalia dynamiikkaa, että 
ilman mitään erityisiä talouspoliittisia 
sopeutustoimia kriisistä lähdetään ennen 
pitkää nousuun kilpailukyvyn parantues-
sa. Kaikissa GIIPS-maissa kuitenkin työt-
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Kuvio 4. Teollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset Saksassa, Suomessa ja kriisimaissa 
2000–2014, indeksi 2000=100.

Lähde: Euroopan komissio, AMECO-tietokanta.
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VIIME KESÄN KRIISIN RATKAISUKSI MUODOSTUI 86 MRD EURON 
TUKIPAKETTI KREIKALLE TIUKOIN EHDOIN.

tömyysaste on edelleen kriisiä edeltävää 
tasoa ylempänä8, ja Irlantia lukuun otta-
matta myös bkt on matalampi kuin en-
nen kriisiä. Menetykset näiden vuosien 
aikana ovat olleet valtavat verrattuna sii-
hen kehitykseen, joka olisi ilman kriisiä 
toteutunut. Nämä muuttujat eivät edes 
mittaa kriisistä seuranneita sosiaalisia ja 
inhimillisiä kärsimyksiä.

SELVIÄVÄTKÖ GIIPS-MAAT?
Irlanti on nykyisin nopeimmin kasvava 
euromaa, eikä sillä näyttäisi olevan mi-
tään vaaraa joutua uusiin vaikeuksiin. 
Se selvitti asuntomarkkinakuplan puh-
keamisesta seuranneen pankkikriisin ot-
tamalla pankit valtion haltuun. Samalla 
velkasuhde hyppäsi peräti 90 prosent-
tiyksikköä vuoden 2013 124 prosenttiin, 
mutta tämä suhde on jo kääntynyt sel-
vään laskuun. Yksikkötyökustannusten 
roima aleneminen ei juuri ollut seurausta 
palkkojen laskusta vaan työpanoksen vä-
hentämisestä ja siten työn tuottavuuden 
nostosta. Irlanti on hyötynyt euron heik-
kenemisestä, matalasta 12,5 prosentin yh-
teisöverosta ja amerikkalaisten tytäryhti-
öiden läsnäolosta, joskin ne vievät maasta 
aika paljon pääomatuloja.

Italia ei ole päässyt nauttimaan talous-
kasvusta pitkään aikaan. Maan teollisuus 
on taantunut, mutta euron heikkenemi-
nen ja öljyn halpeneminen helpottavat 
tuskaa. Julkinen velkasuhde kohoaa yhä, 
joskaan julkisen talouden alijäämä ei ole 
hälyttävän suuri. Velat ovat etupäässä ko-
timaisille pankeille, ja niitä on tarvitta-
essa helppo järjestellä uudelleen. Italia 
voi laskea olevansa niin suuri ja merkit-
tävä euromaa, että se voi luottaa EKP:n 
pelastavan sen tarvittaessa. Mutta EKP 
ei pelastanut Kreikkaakaan, ja toisaalta 
EU:n tukirahastot ovat liian pieniä Ita-
lialle. Maan poliittinen järjestelmä on 
tunnetusti epävakaa, joten yllätyksiä voi 
sattua. Rahaliitto joutuu todelliseen krii-
siin, jos todetaan, ettei Italiaa voida pe-
lastaa. Niinpä Italia tämän tajutessaan on 

liittynyt muihin Etelä-Euroopan maihin, 
jotka vaativat täyttä poliittista unionia 
euron pelastamiseksi. Vaatimus on ym-
märrettävä, koska nämä maat odottavat 
saavansa liittovaltiolta massiivisia tulon-
siirtoja itselleen.

Portugali irtaantui tukipaketistaan 
vuosi sitten mutta korjasi juuri julkisen 
talouden alijäämälukujaan suuremmiksi 
pankkikriisin aiheuttamien kustannus-
ten takia. Sen yhteenlaskettu julkinen 
ja yksityinen velka suhteessa bkt:en 
on euroalueen suurin, 360 prosenttia. 
Hoitamattomien lainojen määrä kasvaa 
nopeasti. Maan talous on hyvin haavoit-
tuvainen, mutta siltä edellytetään uusia 
säästötoimia. Niiden uhatessa saattaa 
lokakuussa järjestettävissä vaaleissa hy-
vinkin valtaan nousta hallitus, joka aset-
tuu vastustamaan kiristystoimia. Tilanne 
alkaisi silloin muistuttaa viimekesäistä 
Kreikan kriisiä.

Portugalissa on kohta vaalit, 
joissa valtaan saattaa nousta 
kiristyspolitiikan vastainen 

hallitus.

Espanjan bkt on edelleen noin seitse-
män prosenttia alle vuoden 2007 tason 
ja työttömyysaste 23 prosenttia. Vaikka 
nykyinen melko nopea noin kolmen pro-
sentin kasvu jatkuisi, maan bkt ja työlli-
syys eivät palaa kriisiä edeltävälle tasolle 
ennen vuotta 2019 – se kokee menete-
tyn vuosikymmenen. Kasvun, joka siis 
on tilanteeseen suhteutettuna tuskal-
lisen hidasta, taustalla on melko vahva 
vientisektori ja velkaantumisen vähen-
täminen sekä hyvin matalapalkkaisten, 
usein osa-aikaisten työpaikkojen luomi-
nen. Monet joutuvat työssäkäynnistään 
huolimatta elämään köyhyydessä, mikä 
yhdessä jatkuvan suurtyöttömyyden 
kanssa aiheuttaa tyytymättömyyttä, joka 
saattaa purkautua poliittisesti samalla ta-

valla kuin Kreikassa ja ehkä pian myös 
Portugalissa. Espanjassa seurattiin viime 
kesänä tiiviisti kuinka Kreikan käy sen 
vastustaessa kiristyspolitiikkaa, ja maan 
hallitus tiettävästi oli etulinjassa vastus-
tamassa sellaisia myönnytyksiä Kreikalle, 
jotka voitaisiin Espanjassa tulkita oppo-
sitiovoimien linjan voitoksi.

KREIKKA EI SELVIÄ ILMAN VELKA-
JÄRJESTELYJÄ
Kuten edellä olevista kuvioista voidaan 
nähdä, Kreikan bkt ja työttömyys al-
koivat huonontua suunnilleen samassa 
tahdissa finanssikriisin yhteydessä kuin 
muissakin maissa, mutta yksikkötyökus-
tannukset jatkoivat sen jälkeen vielä sel-
vää nousuaan. Sittemmin ne kääntyivät 
laskuun ja talouden syöksykierre alkoi 
tasaantua, kunnes viime vuoden kesällä 
tilanne alkoi uudelleen huonontua. Tämä 
ja maan tukipakettien ehdoiksi määrätyt 
ankarat sopeutustoimet kasvattivat tyyty-
mättömyyttä niin, että viime tammikuun 
vaaleissa valtaan nousi Syriza-puolueen 
johtama hallitus, joka asetti tavoitteek-
seen velkaleikkauksia ja lievempiä so-
peutustoimia.

Huolimatta em. vuoden 2012 velkaleik-
kauksesta Kreikan velkasuhde nousee 
tänä vuonna liki 180 prosenttiin, jonka 
päälle tulevat vielä uudet tukilainat. Ylei-
sesti ei tiedetä, mikä velkasuhteen taso 
on kestämätön – ja kestämättömyyshän 
riippuu monesta tekijästä, ei vähiten kor-
kotasosta, kuten edellä todettiin. Erilai-
silla vaihtoehtoisilla talouskehityksen 
skenaarioilla päädytään erilaisiin velka-
suhteen kriittisiin arvoihin. 

IMF on jo pitkään esittänyt, että Krei-
kan velkasuhde pitäisi pudottaa noin 120 
prosenttiin, ja että siihen pääsemiseksi 
tarvitaan velkaleikkauksia.9 Euroalueen 
jäsenmaat eivät kuitenkaan ole poliitti-
sista syistä olleet suostuvaisia Kreikan 
velkaleikkauksiin, sillä maan velat on jo 
pitkälle muunnettu yksityisistä (lähin-
nä pankkien) saatavista julkisen vallan 
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(lähinnä EKP:n ja EU:n tukirahastojen) 
saataviin, joiden menetykset otettaisiin 
ikään kuin veronmaksajien kukkarosta. 
Tämä kiista näyttää nyt voivan ratketa 
siten, että IMF ei vaadikaan varsinaisia 
velkaleikkauksia vaan suostuu velkajär-
jestelyyn, jossa Kreikan veloille myön-
netään nykyistä huomattavasti pitempiä 
maksuaikoja ja uusia korkohelpotuksia.10 

Euromaat vastustavat 
Kreikan velkaleikkauksia, 

joten IMF:n on tyydyttävä 
velkajärjestelyihin.

Viime kesänä EU-maiden ministerit 
painostivat – IMF:n suuremmin vas-
tustelematta – Kreikan hallitusta luo-
pumaan vaatimuksistaan.11 Viimeisenä 
painostuskeinona oli EKP:n jarrutus ja 
uhkailu Kreikan pankeille myönnettä-
vän ns. ELA-hätärahoituksen suhteen. 
Maan hallituksen vaihtoehtoina olivat 
viime kädessä joko pankkijärjestelmän 
romahdus ja ero eurosta tai suostumi-
nen ankariin ehtoihin tukipaketille, jon-
ka kooksi muodostui 86 miljardia euroa. 
Hallitus valitsi jälkimmäisen. Ero eurosta 
olisi ollut sikälikin vaikeaa, että kreikka-
laista 70–80 prosenttia haluaa säilyttää 
sen, vaikka he eivät toisaalta pidäkään 
kiristyspolitiikasta.

SAKSA MÄÄRÄÄ TAHDIN – KUINKA EURON 
KÄY?
Saksa on hyvin pitkälle sanellut eurokrii-
sin hoidon tahdin, ja se on osoittanut, et-
tei sen yli helposti tai ainakaan totaali-
sesti kävellä. Se on suostunut joustamaan 
kannoissaan vain niin paljon kuin on ol-
lut aivan välttämätöntä. Heikko euron 
kurssi verrattuna mahdolliseen vaihto-
ehtoon, Saksan markkaan hyödyttää Sak-
san laajaa ja muutenkin kilpailukykyistä 
vientiteollisuutta, eikä pidä unohtaa sen 
saamia, kymmeniin miljardeihin euroi-

hin kohoavia valtionvelan korkosäästöjä, 
jotka sille koituvat siitä, että korkotaso 
pysyy matalana EKP:n toimien ja Saksan 
turvasatamaroolin seurauksena. Toisaal-
ta Saksa pyrkii viimeiseen saakka kartta-
maan isoa laskua, joka sille lankeaisi sen 
omien pankkien tai EU:n julkisten ins-
tituutioiden luottotappioiden kautta. Se 
uskoo kiristyspolitiikan tuottavan tulosta 
ennen pitkää. Saksa ajaa ennen kaikkea 
omia etujaan, ja vaatii, että muut pitävät 
kiinni säännöistä, vaikka ne toimisivat 
näiden etuja vastaan.

”Kreikka saattaa jo olla uudella 
törmäyskurssilla EU:n ja IMF:n 

kanssa.”

Tuskin kukaan uskoo Kreikan selviävän 
veloistaan nykyisillä ehdoilla. Sen vel-
kataso on liian korkea, ja uusi tukiohjel-
ma kasvattaa sitä entisestään roimasti. 
Mutta vaikka onkin todennäköistä, että 
tältä osin maa saa helpotusta velkajärjes-
telyjen muodossa, joutuu se kärsimään 
tukiohjelman muista ehdoista. Sille ase-
tettua 3,5 prosentin perusjäämän (korko-
menoista puhdistetun budjettiylijäämän) 
tavoitetta on erittäin vaikea saavuttaa, ja 
se merkitsee kiristyspolitiikan jatkumis-
ta vuosi toisensa jälkeen. Rakenteellisten 
uudistusten vaatimukset ovat myös kovia, 
osin mahdottomiakin, ja maan hallitus 
onkin jo alkanut tinkiä niistä. Kreikka 
saattaa jo olla uudella törmäyskurssilla 
EU:n ja IMF:n kanssa.

Kreikan lisäksi myös muissa GIIPS-
maissa – ilmeisesti Irlantia lukuun otta-
matta – kytee sellaista tyytymättömyyttä, 
että valtaan saattaa nousta hallituksia, 
jotka avoimesti haastavat Saksan ja sitä 
myötäilevien pohjoisten jäsenmaiden 
kiristyspolitiikan. Osa EU-virkamiesten 
eliitistä ja poliitikoista ajaa liittovaltiota, 
jossa Etelä-Euroopan maat olisivat tu-
lonsiirtojen nettovastaanottajia, mutta 

suostuvatko pohjoiset jäsenmaat maksa-
jan rooliin? Jo rakenteilla olevaan pank-
kiunioniin sisällytettäväksi tarkoitettu 
yhteinen talletusvakuutusjärjestelmä 
näyttää mahdottomalta toteuttaa. Vielä 
laajempaa vastustusta kohtaavat suunni-
telmat harmonisoida ja laajentaa yhteistä 
verotusta, jolla luonnollisesti kerättäisiin 
hyvin menestyvistä maista varoja jaetta-
vaksi köyhempiin maihin sosiaaliturvan 
ja investointien muodossa. Liittovaltiolle 
ei yksinkertaisesti ole riittävää kannatus-
ta nyt eikä näköpiirissäkään.

IMF, OECD, lukuisat ekonomistit ja 
jopa aluksi vastahakoinen EU:n komis-
sio ovat suositelleet Saksalle ( ja muille-
kin hyvin toimeen tuleville jäsenmail-
le) julkisiin investointeihin perustuvaa 
elvytyspolitiikkaa. Oikein suunnattuna 
sellainen elvytys voisi auttaa kriisimaita 
nousuun ja selviämään velkataakoistaan 
lisäämällä ensin talouskasvua pohjoisissa 
jäsenmaissa ja sitä kautta myös kriisimai-
den tuotteisiin kohdistuvaa kysyntää ja 
niiden kasvua. Tällaiset ehdotukset ovat 
kuitenkin kaikuneet Saksan kuuroille 
korville, sillä se tavoittelee julkisen talou-
den ylijäämää ja kavahtaa velkaelvytystä. 
Komissio itse esitteli viime marraskuussa 
315 miljardin euron suuruisen Euroopan 
investointipaketin talouskasvun vauhdit-
tamiseksi, mutta se on edistynyt melko 
nihkeästi, ilmeisesti koska jäsenmaat ha-
luavat käyttää panostuksensa vain omiin 
investointeihinsa.

Todennäköisintä onkin, että rahaliitto 
jatkaa edelleen rämpimistään ja kohtaa 
vielä uusia kovia haasteita. Saksa jous-
taa ja muut tulevat perässä. EKP ja IMF 
tekevät kaiken voitavansa. Rahaliiton 
hajoamista tähän vaiheeseen on hataraa 
veikata. Poliitikoille se olisi suunnaton 
epäonnistuminen ja arvovaltatappio, 
siihen liittyvistä taloudellisista menetyk-
sistä puhumattakaan. Sellaiset Euroopan 
integraatiolle täysin vastakkaiset ilmiöt 
kuin pääomaliikkeiden rajoitukset Kyp-
roksen ja Kreikan tapauksissa sekä vii-

RAHALIITTO TODENNÄKÖISESTI JATKAA EDELLEEN RÄMPIMISTÄÄN JA 
KOHTAA UUSIA VAIKEUKSIA.
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meaikaisen pakolaistulvan aiheuttamat 
paineet jäsenmaiden välisten rajojen sul-
kemiseen olisivat epäilemättä myrkkyä 
koko Euroopan unionille. 

Tällaiset hajoamisprosessit eivät kos-
kaan tapahdu hyvässä järjestyksessä vaan 
enemmän tai vähemmän kaaoksessa – ja 
nopeammin kuin kukaan osaa odottaa. •

Viitteet

1 Vaihtotaseen alijäämä seuraa siitä, että maasta 

suuntautuu ulkomaille maksuja enemmän kuin 

sieltä saadaan ulkomaankaupasta sekä tuotan-

nontekijätuloista (ansio- ja pääomatuloista) ja 

tulonsiirroista. Myös varallisuuden sijoituskoh-

teiden ja velkojen arvoissa (kuten valuutta- ja 

osakekursseissa) tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

maan (yksityisen ja julkisen sektorin yhteenlasket-

tuun) ulkomaiseen velkaan. Jos maan taloudenpi-

täjät velkaantuvat ulkomaille ”liikaa”, seurauksena 

voi olla maksuvaikeuksia niille ja luottotappioita 

pankeille.

2 Suomen talouden ajankohtaisista ongelmista ja 

laajemmin euroalueen taloudellisesta kehityksestä 

ks. 17.9.2015 julkaistu Palkansaajien tutkimuslai-

toksen Talousennuste, joka löytyy laitoksen koti-

sivulta www.labour.fi . Näissä ongelmissa on sekä 

yhteisiä piirteitä (viennin vaikeudet ja julkisen 

talouden kiristystoimet) että eroavia piirteitä (Ve-

näjän vaikutus sekä Nokian ja metsäteollisuuden 

vaikeudet) verrattuna GIIPS-maihin. Yksityisen 

sektorin ylivelkaantumista tai asuntomarkkina-

kuplaa ei Suomessa ole toistaiseksi ollut.

3 Tässä puhutaan rahoitusvaroista ja –veloista, 

jolloin ulkopuolelle jää kaikki muu omaisuus, 

mitä julkisella vallalla saattaa olla hyvinkin paljon 

esimerkiksi maan ja rakennusten muodossa. 

Huomattakoon, että Suomen eläkerahastoja ei ole 

helppo ”kaapata” muun julkisen talouden velkojen 

hoitoon.

4 Tällä on merkitystä suurten ikäluokkien 

eläkkeiden langetessa maksettavaksi 

tulevaisuudessa. Jos eläkerahastot ovat pienet ja 

eläkevastuut suuret, voidaan joutua ottamaan lisää 

velkaa, korottamaan eläkemaksuja, leikkaamaan 

eläkkeitä tms. Näitä seikkoja tulisi huomioida aina, 

kun tarkastellaan kriisimaiden velkakestävyyttä.

5 Valtionlainojen kysynnän kasvaessa jälkimark-

kinoilla niiden hinnat nousevat. Koska korko-

maksun suuruus on yleensä kiinnitetty jo niiden 

liikkeellelaskussa, alenee korko = korkomaksu/
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hinta. Samalla alenee uusien liikkeelle laskettavien 

lainojen korkotaso, koska sijoittajille ei kannata 

maksaa enempää kuin jälkimarkkinoilla. Tämä 

keventää valtion velanhoidon kustannuksia.

6 Kohdattuaan tällaisen kriisin Suomi ensin 

devalvoi markan 12,3 prosentilla marraskuussa 

1991, ja kun se osoittautui riittämättömäksi, päästi 

valuuttansa kellumaan syyskuussa 1992. Muuta-

man kuukauden sisällä markka devalvoitui niin, 

että se oli yli 40 prosenttia heikompi suhteessa 

tärkeimpien kilpailijamaidensa valuuttoihin kuin 

ennen delvaatiota. Samalla oli mahdollista saada 

korkotaso jopa 10 prosenttiyksikköä alemmas vuo-

den 1994 alkuun mennessä. Näillä toimenpiteillä 

oli epäilemättä suuri vaikutus Suomen selviytymi-

seen 1990-luvun lamasta.

7 Huomattakoon erityisesti, että kuvio kertoo 

ainoastaan kunkin maan muutoksista suhteessa 

vuoteen 2000, muttei välttämättä mitään siitä, 

millä tasolla yksikkötyökustannukset ovat olleet 

verrattuna muihin maihin.

8 Työttömyysaste on varsin vajavainen työmark-

kinamittari etenkin kriisimaissa, joissa paljon 

väkeä on muuttanut ulkomaille tai jäänyt muuten 

työmarkkinoiden ulkopuolelle. Nämä muutokset 

voivat osaltaan selittää sitä, miksi huolimatta 

työttömyysasteen kääntymisestä laskuun bkt ei ole 

lähtenyt vastaavaan nousuun.

9 Tässä kysymyksessä IMF ja Syrizan hallitus ovat 

olleet samoilla linjoilla, mutta IMF on ollut halu-

ton suostumaan Kreikan ehdotuksiin sopeutusoh-

jelman pehmentämisestä. IMF:n on sikäli helppo 

yhtyä velkaleikkausvaatimuksiin, että sääntöjensä 

mukaan sen ei kuuluisi itse osallistua niihin.

10 Nykyarvokaavalla laskettuna riittävän pitkälle 

menevä velkajärjestely saatetaan saada kutakuin-

kin samaksi kuin nyt tehtävä velkaleikkaus. Ääri-

tapaus on nollakorkoinen ikuislaina – eräänlainen 

vitsi.

11 Lambert (2015) on Kreikan silloisen valtiova-

rainministeri Yanis Varoufakisin haastattelu, joka 

sisältää hyvän kuvauksen näistä neuvotteluista 

– joskaan ei välttämättä täysin objektiivista näke-

mystä. Varoufakisin mukaan virkaveljet reagoivat 

pelkällä tuijotuksella hänen taloustieteellisiin 

argumentteihinsa, jotka koskivat velkajärjestelyjä 

ja -elvytystä. ”Vaikutus oli sama kuin jos heille olisi 

laulanut Ruotsin kansallislaulun.”


