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VELKASITOUMUSTEN LIIALLI-
SEN KUNNIOITTAMISEN RAIKAS 
KRITIIKKI JÄTTÄÄ EUROALUEEN 
VALUVIAT ENNALLEEN 

Eurokriisiä mm. Financial Times -lehden 
toimittajan roolissa läheltä seuranneella 
Martin Sandbulla on joukko mielenkiin-
toisia ja vahvoja teesejä. Sandbu kiistää 
euroalueen velkakriisin johtuneen yh-
teisvaluutasta ja katsoo sen olevan osa 
(Yhdysvalloille ja Euroopalle yhteistä) 
globaalia ongelmaa, kehittyneiden mai-
den pyrkimystä pitää yllä työn tuotta-
vuutta vastaamatonta elintasoa. Hänen 
mukaansa Yhdysvaltojen ”ero Euroop-
paan oli ensisijaisesti siinä, kuka käytti 
luottokortteja” (s. 23). Yhdysvaltojen 
velkakriisi aiheutui kotitalouksien yli-
velkaantumisesta, mutta Kreikassa valtio 
velkaantui kotitalouksien puolesta. Sand-
bu ei pidä myöskään eurokriisin pitkitty-
misen syynä eurojärjestelmän valuvikoja 
vaan kriisiä hoidettaessa tehtyjä huonoja 
päätöksiä. 

Sandbu tarkastelee yksityiskohtaises-
ti Kreikan velkakriisiä, Irlannin pankki-
kriisiä sekä niitä seurannutta Euroopan 
laajuista säästöpolitiikkaa ja kuvaa vaih-

toehtoisen historian, jossa kriisit olisi 
ratkaistu paremmin. Hänen kritiikkinsä 
pääkohde on eurooppalaisten halutto-
muus velkojen uudelleenjärjestelyihin tai 
– kuten hän kiteyttää – ”patologinen se-
kaannus” joka Euroopassa vallitsee ”vau-
rauden turvaamisen ja velkasitoumusten 
kunnioittamisen välillä” (s. 133).

Vakuuttavimmillaan Sandbu on kriti-
soidessaan Irlannin ja Espanjan pankki-
kriisien hoitoa. Irlantilaisten pankkien 
kriisiytyessä vuonna 2008 Irlannin val-
tio ei tyytynyt huolehtimaan siitä, että 
pankkitalletukset olisi suojattu (talle-
tussuojan edellyttämään) 100 000 euron 
rajaan saakka, vaan se ilmoitti takaavansa 
tallettajien lisäksi muidenkin velkojien 
saatavat kriisipankeista. Kalliiksi tullutta 
takausta perusteltiin mm. ”tartuntavaa-
ralla” eli sillä, että irlantilaisten pankkien 
konkurssi saisi myös niitä luotottaneet 
pankit kaatumaan. Sandbu arvioi vaaran 
liioitelluksi silloin, kun pankkien uudel-
leenjärjestely toteutetaan suunnitelmal-
lisesti ja hallitusti, ja Islannin esimerkki 
tulee Sandbun näkemystä: Islannin pank-
kikriisi ei levinnyt ulkomaille Glitnirin, 
Kaupthingin ja Landsbankin romahta-
essa. 

Sandbun analyysi valtioiden velka-
kriiseistä ei ole yhtä ongelmaton. Hänen 
vaihtoehtoisessa skenaariossaan Kreikan 
valtion maaliskuussa 2012 toteuttama 
omien velkakirjojensa arvonalennus 
olisi toteutettu jo vuoden 2010 kevääl-
lä, jolloin suurinta osaa Kreikalle myö-
hemmin myönnetystä hätärahoituksesta 
ei olisi tarvittu. Kreikkaan olisi syntynyt 
pankkikriisi, kun pankkien saatavia Krei-
kan valtiolta olisi mitätöity, mutta krii-
sistä selviytyminen ei olisi edellyttänyt 
pankkitalletusten leikkaamista, vaan 
tappioita olisivat kärsineet vain pankkien 
luotottajat ja osakkeenomistajat. Sand-
bun maalaamassa optimistisessa kuvas-
sa velkajärjestelyt olisivat saaneet Gre-
xitin pelon haihtumaan, minkä jälkeen 
yksityistä velkarahaa olisi ollut jälleen 

tarjolla ja talouden tasapainottamisesta 
olisi tullut helpompaa. Valtiokaan ei olisi 
enää voinut ylläpitää klientelististä jär-
jestelmää yhtä helposti kuin ennen – näin 
ilmeisesti siksi, että kreikkalaiset olisivat 
itse vastustaneet korruptiota aktiivisem-
min, kun korruption vastaista taistelua ei 
olisi koettu EKP:n, IMF:n ja komission 
muodostaman troikan sanelemaksi po-
litiikaksi.

Sandbun politiikkavaihtoehto on to-
teutunutta politiikkaa markkinaehtoi-
sempi. Hän tunnustaa silti epäsuorasti, 
etteivät hänenkään ehdotuksensa pois-
taisi Euroopan valtioilla ylivelkaantumi-
sen kannusteita, koska hän haluaa vain 
uudistaa vakaus- ja kasvusopimuksen 
tulkintaa eikä kumota sitä. Sandbu eh-
dottaa, että sopimusta tulkittaessa suh-
dannevaihtelut otettaisiin nykyistä pa-
remmin huomioon eli että taantumissa 
sallittaisiin nykyistä suuremmat tilapäi-
set alijäämät silloin kun ne pitkällä täh-
täimellä palvelevat budjettitasapainoa. 

Vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvä 
eurojärjestelmän ”valuvika” ei kuiten-
kaan ole sopimuksen (rakenteelliselle 
tai toteutuneelle) alijäämälle asettamien 
rajojen täsmällinen sisältö, vaan se, että 
mikään vakioitu sopimusteksti ei voi ku-
vata oikein kohtuullisen ja kohtuuttoman 
velkaantumisen eroa monimutkaisessa ja 
nopeasti muuttuvassa toimintaympäris-
tössä. Myös Sandbun luonnostelemassa 
keynesiläisemmässä Euroopassa EKP 
alentaisi valtionvelkakirjojen korkoja nii-
tä ostaessaan, mikä kannustaisi Euroopan 
valtioita velkaantumaan ja nahistelemaan 
keskenään loputtomiin siitä, missä salli-
tun ja liiallisen velkaantumisen välinen 
raja kulkee.

Sandbu esittää raikkaan puheenvuo-
ron, joka näyttää euroaluetta kuristaneen 
saksalaisen Ordnungspolitikin järjettö-
myyden, mutta euroalueen pohjimmai-
sia, politiikkavalinnoista riippumattomia 
ongelmia Sandbukaan ei onnistu selittä-
mään pois.


