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EKP:n neuvoston eilen (4.9.2014) julkaisemat rahapolitiikan elvytystoimet 

ovat jatkumoa kesäkuussa julkaistulle rahapolitiikkapaketille. 

EKP:n neuvosto laski kaikkia rahapoliittisia korkojaan 0,10 prosenttiyksi-

köllä. Neuvosto asetti yön yli -talletuskoron -0,20 prosenttiin, jolloin pank-

kien täytyy maksaa entistä enemmän keskuspankkiin tekemistä talletuksis-

taan. Miinusmerkkinen korko kannustaa ylijäämäisiä pankkeja lainaamaan 

alijäämäisille pankeille sen sijaan, että ylijäämäiset pankit tallettaisivat va-

ransa keskuspankkiin. Kun alijäämäisten pankkien rahoituksen saatavuus 

pankkien välisillä rahamarkkinoilla kohenee, pystyvät ne puolestaan lainoit-

tamaan omia asiakkaitaan entistä edullisimmin ehdoin.  

Ohjauskoron laskun hyöty puolestaan kulminoituu viimeistään syyskuun 

puolessa välissä, kun eurojärjestelmä järjestää ensimmäisen kohdennetun 

pitempiaikaisen rahoitusoperaationsa (targeted long term refinancing ope-

ration, TLTRO). Tässä operaatiossa pankit saavat keskuspankkiluottoa jopa 

neljäksi vuodeksi 0,15 prosentin korolla, joka on uusimman korkopäätöksen 

myötä alhaisempi kuin ohjelman julkistamishetkellä kesäkuussa. 

Syyskuun TLTRO on ensimmäinen kahdeksan keskuspankkiluotto-operaa-

tion sarjasta, joita eurojärjestelmä järjestää neljännesvuosittain. Pankkien 

tämän vuoden operaatioista saatava luoton määrä on sidottu niiden yksityi-

sen sektorin lainakantaan tämän vuoden huhtikuun lopussa. Ensi vuoden 

maaliskuusta lähtien pankkien nettolainananto lisää keskuspankkiluoton 

määrää: mitä enemmän kulutus- ja yrityslainoja pankit asiakkailleen myön-

tävät, sitä enemmän erittäin edullista TLTRO-luottoa ne eurojärjestelmästä 

saavat.  

Syyskuun kokouksessaan EKP:n neuvosto päätti alkaa ostaa omaisuusva-

kuudellisia arvopapereita eli ABS-velkakirjoja (asset-backed securities). 

Neuvosto ilmoitti jo kesäkuussa ABS-markkinoiden kehittämisohjelmasta. 

ABS:t ovat nimensä mukaisesti arvopapereita, joiden arvo perustuu niiden 
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vakuutena oleviin lainasaamisiin. Arvopaperistamalla asiakkailleen myöntä-

miään lainoja pankki vähentää itseensä kohdistuvaa luottotappioriskiä. Näin 

pankin taseesta vapautuu pääomaa, jonka pankki voi käyttää uusien lainojen 

myöntämiseen. Monet ABS:t ovat myös vakuuskelpoisia arvopapereita, jol-

loin pankit voivat tuoda niitä keskuspankkiluottojensa – mukaan lukien 

TLTRO:n – vakuudeksi. 

ABS-markkinoiden maine tahriintui finanssikriisin aikana etenkin Yhdysval-

loissa. Asuntomarkkinakuplan aikana investointipankit suolsivat ulos valta-

vat määrät hätäisesti kyhättyjä kiinteistövakuudellisia arvopapereita, joiden 

arvo romahti asuntojen hintojen laskiessa ja luottotappioiden kumuloitu-

essa. Eurojärjestelmä on mukana kehittämässä yksinkertaista ja läpinäkyvää 

ABS-markkinaa, jolloin ABS:n pohjana olevat lainat voidaan yksilöidä ja 

luottoluokittaa. 

Euroopassa ABS-markkina on pienempi kuin Yhdysvalloissa, mutta ABS:n 

sijaan eurooppalaiset pankit ovat jo yli sadan vuoden ajan laskeneet liikkeelle 

katettuja joukkolainoja (covered bonds). EKP:n neuvosto päätti sisällyttää 

myös nämä arvopaperit osto-ohjelmaansa. Katettujen joukkolainojen vakuu-

tena on ABS:n tapaan joukkolainoja liikkeelle laskevan pankin myöntämiä 

luottoja, mutta nämä luotot pysyvät pankin taseessa. Joukkolainojen mark-

kinat ovat euroalueella kansainväliset ja vakiintuneet. Eurojärjestelmällä on 

kokemusta näiden arvopaperien ostamisesta, sillä nyt aloitettava osto-oh-

jelma on sarjassaan jo kolmas.  Siten eurojärjestelmä voi aloittaa katettujen 

joukkolainojen ostot jo lokakuussa. 

Eurojärjestelmän elvyttävän rahapolitiikan tarkoituksena on ennen kaikkia 

vauhdittaa euroalueen erittäin hitaita inflaatio-odotuksia, joita viime kuu-

kausina lisääntynyt epävarmuus ei ole ollut omiaan kiihdyttämään. Korko-

päätöksen yhteydessä EKP kertoi myös alentaneensa kasvuennustettaan eu-

roalueelle tämän ja ensi vuoden osalta kesäkuussa julkaistuun ennusteeseen 

verrattuna. Inflaatiopaineet säilynevät siten vaimeina myös lähitulevaisuu-

dessa. Inflaatio-odotusten kiihtyminen piristäisi luottojen kysyntää laske-

malla reaalikorkoja tilanteessa, jossa tavanomainen korkopolitiikka on nol-

larajalla. Markkinoiden ensireaktio EKP:n neuvoston päätökseen onkin ollut 

positiivinen: markkinakorot sekä niiden odotukset laskivat ja euron kurssi 

heikkeni keskeisiä valuuttoja vasten. 
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