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Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 5.6.2014 laskea ohjauskorkojaan. 

Koska korkoputken lattian muodostava korko, yön yli -talletuskorko, oli jo 

nollassa, painui talletuskorko negatiiviseksi -0,10 prosenttiin. Negatiivista 

talletuskorkoa joutuvat maksamaan pankit, jotka pitävät päivän päätteeksi 

pakollisia vähimmäisvarantoja ylittäviä varoja keskuspankissa. 

Keskuspankkitalletusten koron negatiivisuus ei tarkoita suoralta kädeltä yk-

sityishenkilöiden talletustilien koron muuttumista miinusmerkkiseksi. On 

epätodennäköistä, että pankit alkaisivat veloittaa korkoa asiakkaittensa tal-

letuksista. Pankkien välinen kilpailu on edelleen kireää ja vähittäistalletukset 

ovat pankeille tärkeä rahoitusmuoto. Lisäksi pankit saavat yhä rahoitusta eu-

rojärjestelmästä historiallisen matalalla korolla. Eurojärjestelmän maksu-

valmiusluoton koron ja yön yli -talletuskoron välinen ero kaventui puoleen 

prosenttiyksikköön. Kapeampi korkokäytävä voi osaltaan vähentää markki-

nakorkojen vaihtelua. EKP:n neuvosto päätti lisäksi vuoteen 2018 ulottu-

vasta rahoitusoperaatiosta, jonka tarkoituksena on kannustaa pankkeja li-

säämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.  

Negatiivisella talletuskorolla Euroopan keskuspankki kannustaa pankkeja li-

säämään lainanantoaan ja sitä kautta tukemaan talouden toimeliaisuutta. 

Ylimääräisiä varoja omistavalle pankille negatiivinen talletuskorko voi vä-

hentää rahojen makuuttamisen houkuttelevuutta keskuspankissa.   

Eurojärjestelmä edellyttää pankkeja pitämään keskuspankissa vähimmäis-

määrän talletuksia, jolle maksetaan perusrahoitusoperaation korko eli 

11.6.2014 alkaen 0,15 %. Euroalueen pankkijärjestelmässä on kuitenkin 

pankkien vähimmäisvarantovaateen ylittävää, ns. ylimääräistä keskuspank-

kirahaa tällä hetkellä 125 mrd. euroa, sillä eurojärjestelmä myönsi finanssi-

kriisin aikana pankeille halpaa, pitkäkestoista rahoitusta. Tämä ylimääräi-

nen keskuspankkiraha ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti euroalueen 



 

pankkien kesken. Monet likviditeettiä haluavat pankit sijaitsevat euro-

maissa, joissa yritysten ja kotitalouksien lainanotto pienenee edelleen. Pank-

kien välisille markkinoille luo edelleen kitkaa pankkien toisiaan kohtaan tun-

tema epäluulo, joka on jäänyt kytemään huolimatta finanssikriisin hellittä-

misestä. Aktiiviset pankkien väliset markkinat jakavat likviditeettiä tehok-

kaasti euroalueen pankkien välillä, mikä pienentää pankkien tarvetta pitää 

ylimääräistä keskuspankkilikviditeettiä. 

Luotonannon kasvu likviditeetin tasaisemman jakautumisen myötä ei kui-

tenkaan vähennä euroalueen ylimääräistä likviditeettiä kokonaisuudessaan. 

Yksityishenkilöille tai yrityksille lainattu raha siirtyy elektronisessa muo-

dossa yhden pankin tililtä toisen pankin tilille, eikä raha ”katoa” pankkijär-

jestelmästä. Negatiiviselta talletuskorolta pankkijärjestelmä voi välttyä vain, 

jos pankit maksaisivat ylimääräistä likviditeettiä tuottaneet keskuspankkilai-

nansa takaisin tai jos pankkitalletukset muutettaisiin käteiseksi rahaksi. Kä-

teisen rahan säilytys ja käsittely on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin 

pienestä negatiivisesta talletuskorosta aiheutuva kustannus.    

Vaikka eurojärjestelmän yön yli -talletuskorko on ensimmäisen kerran mii-

nusmerkkinen, on negatiivisesta korosta kokemusta viime vuosilta esimer-

kiksi Tanskassa. Tanskan keskuspankki laski talletuskorkonsa negatiiviseksi 

kesällä 2012, koska kriisin aikana Tanskaan virtasi ulkomailta sijoituksia ja 

kruunu vahvistui voimakkaasti. Tanskan kruunun kurssi on sidottu euroon, 

joten negatiivinen korko vaimensi valuuttakurssin vahvistumispaineita. 

Pankkien yksityisille henkilöille tarjoamien tilien tai yritystilien korot eivät 

Tanskassa laskeneet miinusmerkkisiksi.  
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