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LUKUvihje

Korkmanin (2015) näkemykseen: ”Raha-
liitto oli uljas hyppy tuntemattomaan, joka 
on toistaiseksi epäonnistunut surkeasti. 
Nykytilanteessa rahaliittoa ei pidä koos-
sa sitä koskeva innostus vaan pelko siitä 
hallitsemattomasta taloudellisesta ja po-
liittisesta katastrofista, johon hankkeen 
peruuttaminen herkästi johtaisi.” 

Viime lokakuun alussa ilmestyi viikon 
sisällä kaksi EMU-raporttia. Molempien 
vetäjät suorittivat jatko-opintoja 1970-lu-
vulla Helsingin yliopiston professori 
Jouko Paunion legendaarisessa rahatalo-
udellisessa tutkimusryhmässä. Vesa Kan-
niainen on nykyään itse saman yliopiston 
professori, joka mielellään korostaa omaa 
riippumattomuuttaan ja kokosi pari vuot-
ta sitten 12-henkisen eurokriittisen Eu-
roThinkTank-ryhmän, jonka ensimmäisen 
kirjan olen myös arvioinut (Taimio 2014). 
Antti Suvanto on työskennellyt pitkään 
Suomen Pankissa ja ollut vuodesta 2012 
sen johtokunnan neuvonantaja.

Kun valtiovarainministeri Alexander 
Stubb asetti viime elokuussa työryhmän 
arvioimaan EMUn kehittämistarpeita, 
hän kutsui sen puheenjohtajaksi Antti 
Suvannon. Kukaan ei odottaisikaan Suo-
men Pankin edustajalta eurokriittisyyttä, 
mutta koko työryhmään ei nimetty ketään, 
joka suhtautuisi kriittisesti Suomen euro-
jäsenyyteen. Sitä kehotettiin kyllä kuunte-
lemaan asiantuntijoita, mutta kriitikkoja 
se ei kuullut. Tällaisen menettelyn luulisi 
herättävän ihmetystä ja paheksuntaa. Sa-
malla kuitenkin on huomattava, että työ-
ryhmän selkeänä tavoitteena oli kehitellä 
euromyönteisen hallitusohjelman pohjal-
ta Suomen kannanmuodostusta kesäkuus-
sa ilmestyneen, euroeliitin näkemyksiä 
edustavan ns. viiden puheenjohtajan ra-
portin (Juncker ym. 2015) ehdotuksiin, 
joita komissio on sittemmin pyrkinyt 
viemään eteenpäin. VM:n valtiosihteeri 
Martti Hetemäen (2015) artikkeli on 
selvästi toiminut ryhmän lähtökohtana 
sen hahmottaessa uudistusehdotuksiaan.

Kanniaisen johtamasta EuroThink-
Tankista on nyt esillä olevassa raportissa 
mukana yhdeksän henkilöä. Huomionar-
voista on, että pois jääneiden joukossa on 
myös eurokriittisyydestään tunnettu kan-
sanedustaja Elina Lepomäki (kok), joka 
on toiminut valtiovarainministeri Stubbin 
taustajoukoissa.

EUROKRIISIN "KONSENSUSKERTOMUS"
On valaisevaa verrata työryhmien näke-
myksiä eurokriisin syistä ”konsensusker-
tomukseen”, johon on yhtymässä kasvava 
joukko huippututkijoita eri maista.2 Su-
vannon raportti ei lainkaan problemati-
soi Saksan keskeistä roolia eurokriisin 
synnyssä, mitä tässä lehdessä on tarkas-
teltu useissa eri yhteyksissä – joskin s. 
70 alaviitteessä (?) sentään mainitaan 
Saksan ( ja Ranskan) pankkien vastarinta 
velkajärjestelyille. Kanniaisen suppeampi 
raporttikaan ei asiaa paljoa käsittele, mut-
ta selväksi käy, että Saksa hyötyy eniten 
eurosta ja pitkälti määrää suunnan. Kon-
sensuskertomuksessa sen sijaan keskeis-
tä on – ennen kaikkea Saksan ja Ranskan 
– pankkien holtiton lainananto euroalu-
een tuleville kriisimaille. Missään näistä 
raporteista ei ole nostettu esiin Saksan 
harjoittaman palkkamaltin merkitystä kil-
pailukyky- ja vaihtotase-erojen synnylle, 
mitä tässä lehdessä on aiemmin korostettu 
(ks. myös Bofinger 2015).

Konsensuskertomus näkee pääomaliik-
keet ja niiden äkkipysähdyksen eurokrii-
sin puhkeamisen tärkeimpänä syynä. Ti-
lanne kehittyi talouskasvun hidastumisen 
ja pankkien pelastamiskustannusten myö-
tä julkisen velan kriisiksi. Koska EKP ei 
ollut sitoutunut viimekätiseksi lainanan-
tajaksi (ennen kesän 2012 lupausta), niin 
valtionlainojen riskipreemioiden nousu 
paisutti korkokuluja ja siten valtioiden 
velkaongelmia. 

Tätä taustaa vasten – ja koska maail-
manlaajuinen finanssikriisi sai alkunsa 
Yhdysvaltain kehittyneemmillä rahoitus-
markkinoilla ja vaati keskuspankkien toi-
mia – on hieman erikoista, että Suvannon 
raportti perustaa EMUn kehittämisehdo-
tuksensa vahvasti pääomamarkkinoiden 
kehittämiseen ja markkinakuriin. Se ha-
luaa lakkauttaa EKP:n tehtävän viimekä-
tisenä lainanantajana, vaikka ekonomistit 
laajasti ovat katsoneet sen aiemman puut-
tumisen yhdeksi euroalueen suurimmis-
ta ongelmista. Raportissa on paljon hyviä 
kohtia mm. pankkien valtionriskin vähen-
tämisestä ja pankkiunionin kehittämises-
tä, mutta se ei etene kovin pitkälle konk-
reettisiin esityksiin. Ovatko esimerkiksi 
luottoluokituslaitokset todella luotetta-
via markkinakurin toteuttajia, ja kuinka 
realistista on odottaa, että pankkikriisien 
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EURO VAI MARKKA? KAKSI AIVAN 
ERILAISTA NÄKÖKULMAA

Suomalaisten selvä enemmistö ei haikai-
le markan perään. Tuoreimmassa, runsas 
kuukausi sitten julkistetussa Euroopan 
komission teettämässä Eurobarometri-
kyselytutkimuksessa 64 prosenttia suo-
malaisista vastaajista piti euroa hyvänä 
ja vain 24 prosenttia huonona asiana 
Suomelle1. Rahaliiton näin suuri kanna-
tus tuntuu yllättävältä eurokriisin koke-
musten jälkeenkin, ja myös euroalueen 
18 muussa jäsenmaassa euroon myöntei-
sesti suhtautuvien osuudet olivat varsin 
korkeita, keskimäärin korkeammat kuin 
kertaakaan vuoden 2002 jälkeen ja vain 
kolme prosenttiyksikköä alhaisemmat 
kuin meillä. Kansalaiset ovat mitä ilmei-
simmin nauttineet matalista koroista, 
hitaasta inflaatiosta ja valuutanvaihdon 
tarpeen poistumisesta enemmän kuin 
murehtineet eurokriisiä.

Euron suuren kansansuosion oloissa 
harvat poliitikot ovat lähteneet kyseen-
alaistamaan rahaliittoa. Asiasta ei edes 
keskustella. Toisaalta monet tutkijat niin 
meillä kuin muuallakin yhtynevät Sixten 
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hoitoon ja talletussuojaan saadaan koot-
tua riittäviä rahastoja ja sääntelyä kehi-
tettyä niin, että kytkökset valtioiden vel-
kaantumiseen eivät vaaranna euroalueen 
vakautta?

MIHIN EMU ON OIKEASTI MENOSSA?
Markkinakurin vaihtoehdoksi Suvannon 
ryhmä näkee – Hetemäkeä seuraten – kes-
kitetyn ohjauksen EMUn3. EU:n toimi-
vallan lisääminen kuitenkin edellyttäisi 
perussopimuksen muuttamista, kun taas 
markkinakurin lisääminen olisi mahdol-
lista nykyisiä unionin säädöksiä muok-
kaamalla. Ryhmä on samaa mieltä kuin 
EuroThinkTank, että perussopimuksen 
muuttaminen olisi vaikeaa ja kansalaiset 
vastustavat yhteisvastuuta. 

Vaikka EuroThinkTank on aiemmin 
korostanut markkinakurin merkitystä, 
ei se nyt näe siihen perustuvan rahalii-
ton mahdollisuutta. Keskeinen peruste-
lu näyttää olevan seuraava: jäsenmaiden 
tuottavuuskehityksen erot aiheuttavat 
kilpailukykyerojen kasvua, mutta isot 
sisäiset devalvaatiot (palkkojen alennuk-
set) niiden umpeen kuromiseksi eivät ole 
mahdollisia. Niinpä euroalueen on pakko 
kehittyä kohti tulonsiirtounionia, jossa jä-
senmaat tukevat toisiaan liittovaltiossa.

Kummassakaan raportissa ei pohdita 
sitä, mihin euroalueen nykyinen velka-
kehitys on oikeasti johtamassa. Tämä 
ehkä selittyy sillä, että Suvannon ryhmä 
keskittyy EMUn kehittämismahdolli-
suuksiin, joihin se uskoo, kun taas us-
kon puutetta poteva Kanniaisen ryhmä 
keskittyy eurosta eroamiseen. Kuitenkin 
euroalueen jäsenmaiden taloudellinen 
lähentyminen on epäonnistunut (Euro-
pean Central Bank 2015) ja alueella 
kytee edelleen pankkikriisi. Esimerkiksi 
Italiassa pankeilla on järjestämättömiä 
luottoja 350 miljardin euron edestä, 21 
prosenttia bkt:stä4, ja euroalueen pank-
kien stressitestejä ovat monet pitäneet 
ongelmien peittelynä. Koko euroalueen 
yhteen laskettu julkinen velkasuhde ylit-
tää jo 90 prosenttia ja jatkaa kasvuaan. 
EKP kasaa taseeseensa valtioiden – ja nyt 
myös kuntien – velkapapereita 60 miljar-
din euron kuukausivauhdilla, eikä loppua 
ole näkyvissä. Mitä näille veloille lopulta 
tapahtuu, sitä ei kukaan tiedä – muute-
taan ne rahaksi, pyyhkäistään pois, vai 

viheltääkö velka- ja setelirahoituskam-
moinen Saksa pelin poikki lähtemällä 
omille teilleen, uskollinen peesaaja Suomi 
vanavedessään?

ENTÄ JOS SUOMI EROAISI RAHALIITOSTA?
Kuten ennenkin, EuroThinkTank on sitä 
mieltä, että Suomelle on koitunut merkit-
täviä hyvinvointitappioita eurojäsenyy-
destä (vrt. Haaparanta 2015). ”Onkin 
enemmän kuin todennäköistä, että mi-
käli Suomella olisi oma valuutta, mitään 
keskustelua sisäisestä devalvaatiosta tai 
suurista julkisen sektorin leikkauksista 
ei tarvittaisi.” Ryhmän mukaan meidän ei 
kannata olla huolissamme kustannuksis-
ta ja muista vaikeuksista, joita aiheutuisi 
eroamisesta EMUsta. Valuuttaliittoja on 
hajonnut ennenkin ilman, että minkään 
jäsenmaan kansantalous olisi kaatunut. 

Euroeron kustannusten arvioiminen 
ei kuitenkaan ole mikään helppo tehtävä. 
Ennakkotapauksia ei ole, joten joudutaan 
turvautumaan vain karkeisiin oletuksiin. 
EuroThinkTankin laskelmissa Suomen 
lyhyen ajan tappioiden haarukaksi ase-
tetaan 0–20 miljardia euroa (noin 0–10 
prosenttia bkt:stä). Mitään erittelyä tap-
pioiden koostumuksesta tai kohtaannos-
ta ei esitetä. Pitemmällä ajalla markkaan 
siirtymisen hyöty ilmenee bkt:n tason ker-
taluonteisena nousuna ja myös sen kasvu-
vauhdin nopeutumisena. Käyttäen tappi-
oiden ja hyötyjen nykyarvon laskemisessa 
erilaisia diskonttokorkoja ryhmä päätyy 
toteamaan, että on hyvin vaikea tuottaa 
laskelmia, joissa omaan valuuttaan siirty-
misestä koituisi nettotappioita. Laskelmat 
ovat sittemmin herättäneet jonkin verran 
keskustelua (esim. Wessman 2015), mut-
ta yhtä kaikki ne ovat korkeintaan suuntaa 
antavia.

Siirtymisessä markkaan olisi kuitenkin 
aivan keskeinen ongelma, että sen val-
mistelun salaaminen olisi käytännössä 
mahdotonta, kuten Kanniaisen ryhmäkin 
toteaa. Ongelmaa suurentaa vielä se, että 
Suomen nykyisessä heikossa taloustilan-
teessa markan välitön devalvoituminen 
olisi väistämätöntä, mikä kannustaisi 
taloudenpitäjiä varautumaan ja tavoitte-
lemaan valuuttakurssivoittoja siirtämällä 
talletuksiaan ulkomaanvaluuttamääräisiin 
sijoituksiin. Pankkikriisi puhkeaisi välit-
tömästi.

Kun omaan valuuttaan siirtymisen täl-
laiseen ja muihin (mm. logistisiin) vaike-
uksiin lisätään kansalaisten ja poliitikko-
jen vastahankaisuus, niin mielestäni ainoa 
realistinen skenaario on sellainen, missä 
EMU hajoaa jonkinlaisissa sekasortoisis-
sa oloissa, kun muuta vaihtoehtoa ei enää 
ole. Kaikki itsenäisten valtioiden väliset 
merkittävät rahaliitot ovat hajonneet – 
miksi ei sitten EMU?

Viitteet
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