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Valtioiden rahoitustarpeet ja 
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Rahoitusmarkkinakriisin ja talous-

taantuman seurauksena julkisen 

 sektorin rahoitustarpeet ovat voimak-

kaassa kasvussa. Valtioiden markki-

naehtoisen rahoituksen hinta määräy-

tyy joukkovelkakirjamarkkinoilla 

paitsi reaalikorkojen ja inflaatio- 

odotusten mukaan myös kysyntä- ja 

tarjontatekijöiden perusteella. Euroo-

pan valtioiden tulevat rahoitustar-

peet1 lisäävät velkakirjamarkkinoiden 

tarjontaa. Tässä artikkelissa tarkastel-

laan valtioiden velkakirjamarkkinoi-

den kysyntätekijöitä institutionaalis-

ten sijoittajien näkökulmasta. Institu-

tionaalisiksi sijoittajiksi määritellään 

tässä keskuspankit, valtioiden sijoi-

tusrahastot, eläkerahastot, sijoitus-

rahastot ja vakuutusyhtiöt. Näiden 

sijoittajien sijoituspäätökset vaikutta-

vat oleellisesti valtioiden rahoituskus-

tannuksiin.

Rahoitusmarkkinakriisin ja heikenty-

neen taloudellisen ympäristön seu-

rauksena valtioiden rahoitustarpeet 

ovat kasvaneet. OECD-maat laskivat 

liikkeeseen velkaa vuonna 2009 noin 

16 000 mrd. Yhdysvaltain dollaria.2 

Kuluvana vuonna rahoitustarpeiden 

ennakoidaan olevan suurin piirtein 

samaa luokkaa, joskin niihin kohdis-

tuva epävarmuus on vielä suurta 

(kuvio 1). Rahoitustarpeiden kasva-

minen nostaa esiin kaksi merkittävää 

kysymystä: onko rahoitusta saatavilla 

ja mihin hintaan. Rahoitustarpeiden 

1  Ilves – Viertola, Euro & talous 4/2009.

2  OECD (2009) Financial Market Trends.

kasvaessa valtiot joutuvatkin pohti-

maan keinoja kohdata koventunut 

kilpailu sijoittajavirtojen suuntautu-

misesta.

Suurin osa valtioiden rahoitus-

tarpeista on uudelleenrahoitustarvet-

ta: uudella velalla katetaan erääntyvä 

velka. Nettomääräisesti OECD-mai-

den odotetaan tänä vuonna laskevan 

liikkeeseen uutta velkaa noin 3 500 

mrd. dollarin arvosta. Tämä on yli 7 

kertaa vuonna 2007 liikkeeseen las-

kettu määrä (kuvio 2). Rahoitustar-

peiden kasvun vuoksi onkin tärkeää 

pitää yllä ja mielellään laajentaa val-

tionvelan sijoittajakuntaa.

Vuoden 2009 aikana valtioiden 

velkakirjamarkkinoilla nähtiin merk-

kejä kysynnän heikkenemisestä. Huu-

tokauppojen järjestäminen onnistui 

vaihtelevasti: joidenkin valtioiden 

velan liikkeeseenlaskut olivat ylimer-

kittyjä, kun samanaikaisesti toiset 

valtiot joutuivat maksamaan huomat-

tavan suuren preemion velastaan tai 

olivat jopa kykenemättömiä hankki-

maan rahoitusta suunnittelemaansa 

määrää. Tämän vuoden aikana julki-

sen sektorin velan rahoittamiseen 

liittyvä epävarmuus tuntuu edelleen 

kasvaneen, mistä esimerkkeinä voi-

daan mainita Dubain ja Kreikan 

rahoitusongelmat.

Viime aikojen tapahtumat eivät 

kuitenkaan ole merkki laajamittaises-

ta valtioiden huonosta luottokelpoi-

suudesta tai siitä johtuvasta yleisestä 

kyvyttömyydestä hankkia rahoitusta 

markkinoilta. Ennemminkin niitä 

voidaan pitää yksittäistapauksina, 
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joissa markkinoiden heikko likvidi-

teetti ja yksittäiseen liikkeeseenlaski-

jaan liittyvät epäluulot aiheuttavat 

väliaikaisia ongelmia markkinoilla. 

Tällaisilla yksittäistapauksilla on kui-

tenkin merkittävä signaalivaikutus 

rahoitusmarkkinakriisin heikentämil-

lä velkakirjamarkkinoilla. Epävar-

muus heijastuu herkästi markkinoi-

den yleisiin riskilisiin ja sitä kautta 

korkotasoon.

Valtion velkakirjamarkkinoilla 

on suuri merkitys keskuspankkien 

toimintaympäristöön. Valtioiden vel-

kakirjojen tuottotasot, eli sijoittajien 

perimät korot, ovat määrittelemässä 

kaikkien talouden sektoreiden rahoi-

tuskustannuksia. Valtion rahoituskus-

tannukset näkyvät niin kyseisen maan 

pankkien ja yritysten rahoituskustan-

nuksissa kuin kotitalouksien lainan-

hoitokustannuksissa.

Eri maturiteettisten velkakirjojen 

tuottotaso – eli ns. tuottokäyrän 

muoto – määräytyy paitsi keskuspan-

kin asettaman ohjauskoron myös 

inflaatio-odotusten ja riskipreemioi-

den sekä markkinoiden kysyntä- ja 

tarjontatekijöiden mukaan. Velkakir-

jamarkkinoiden kysyntä kuvastaa 

sijoittajavirtoja ja eri sijoituskohteisiin 

kohdistuvaa sijoittajien kysyntää. 

Si joittajavirtojen vaikutusta velkakirja-

markkinoihin ja tuottokäyrän muo-

toon on tutkittu akateemisessa kirjalli-

suudessa lähinnä Yhdysvaltain joukko-

velkakirjamarkkinoilla. Empiiristen 

tutkimusten tulokset ovat vaihtelevia, 

mutta viittaavat vahvasti siihen, että 

sijoittajavirtojen kohdistumisella on 

merkittävä vaikutus maturiteetiltaan 

pitkien velkakirjojen korkotasoon.

Institutionaaliset sijoittajat

Kansainvälisillä joukkovelkakirja-

markkinoilla suurimpia sijoittajia 

ovat perinteisesti olleet keskuspankit, 

Kuvio 1.

Kuvio 2.

Rahoitustarpeiden kasvu vuosina 2007–2009
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eläkerahastot ja sijoitusrahastot. 

Nämä institutionaaliset sijoittajat 

hallinnoivat valtaosaa maailmanlaa-

juisista säästöistä ja ovat siten niin 

julkisen kuin yksityisen sektorin mer-

kittävimpiä rahoittajia. Pelkästään 

eläkerahastot, keskuspankit ja valtioi-

den sijoitusrahastot hallinnoivat yli 

30 000 mrd. dollarin sijoitusvaralli-

suutta (kuvio 3). Viime aikoina myös 

muut sijoitusrahastot ovat kasvaneet 

merkittävästi. Institutionaalisten 

sijoittajien hallinnoima varallisuus 

on tyypillisesti hajautettu useaan 

sijoitusluokkaan. Valtion velkakirjat 

ovat yksi osa korkosijoituksia. Insti-

tutionaaliset sijoittajat omistavat 

merkittävän osan liikkeeseen laske-

tuista valtion velkakirjoista: euro-

alueella institutionaalisten sijoittajien 

osuus markkinoista on noin 74 % 

(kuvio 4).

Keskuspankkien sijoitustoiminta 
lähestynyt markkinakäytäntöjä

Institutionaalisten sijoittajien hallin-

noima varallisuus on moninkertaistu-

nut viimeisten 15 vuoden aikana. 

Kehitykseen ovat vaikuttaneet monet 

talouksien rakenteelliset ja sykliset 

seikat. Talouksien avautumisen ja 

niiden rakenteiden kehittymisen seu-

rauksena sijoittajille on avautunut 

uusia ja moninaisia mahdollisuuksia 

kasvattaa varallisuuttaan. Väestöra-

kenteen muutokset, muutokset talou-

den ja rahoitussektorin sääntelyssä 

sekä raaka-ainemarkkinoiden tarjoa-

mat ns. windfall gain -tilaisuudet ovat 

tukeneet sijoitettavan varallisuuden 

nopeaa kasvua ja samalla erilaisten 

rahoitusinstrumenttien kysyntää. 

Sijoitettavan varallisuuden kasvun 

seurauksena institutionaalisten sijoit-

tajien sijoitusavaruus laajeni ja kan-

sainvälistyi rahoituskriisiä edeltävinä 

vuosina. Sijoitusvarallisuuden kan-

sainvälinen kasvu sinänsä on rahoi-

Kuvio 3.

Kuvio 4.
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tusjärjestelmän vakautta tukeva teki-

jä, mutta rahoitusvirtojen valtava 

koko ja rahoituksen tarvitsijoiden 

riippuvuus näistä virroista on myös 

herättänyt huolestumista.

Keskuspankkien hallinnoimien 

valuuttavarantojen ja muiden rahoi-

tusvarallisuuserien määrä on kasva-

nut merkittävästi erityisesti kehitty-

vissä maissa, joissa talouden nopea 

vientivetoinen kasvu ja usein myös 

kiinteän valuuttakurssin politiikka 

ovat kasvattaneet reservejä. Kehitty-

neiden maiden keskuspankkien sijoi-

tusvarallisuus on kasvanut tasaisem-

min. Uudempana ilmiönä moni valtio 

ja jotkin keskuspankit ovat rahastoi-

neet ylimääräistä rahoitusvarallisuut-

ta erityisiin valtiollisiin sijoitusrahas-

toihin (ns. sovereign wealth fund). 

Valtiollisissa sijoitusrahastoissa on 

tällä hetkellä sijoitettavaa varallisuut-

ta noin 6 000 mrd. dollarin arvosta. 

Sijoitukset on hajautettu maailman-

laajuisesti, mutta painopiste on ollut 

merkittävällä tavalla Yhdysvaltain 

dollarin määräisissä sijoituksissa.

Keskuspankkien ja valtiollisten 

sijoitusrahastojen sijoitusten hallin-

nointi on perinteisesti ollut melko 

konservatiivista. Varsinkin keskus-

pankit ovat sijoitustoiminnassaan 

painottaneet turvallisuutta ja likvi-

diyttä. Kun viime vuosikymmenen 

aikana niiden valuuttavarannot ovat 

kasvaneet ja likvidiysvaatimusta on 

tämän vuoksi voitu pienentää, kes-

kuspankkien sijoittamisen tapa on 

lähestynyt markkinakäytäntöjä ja 

muiden institutionaalisten sijoittajien 

käyttäytymistä. Tämän seurauksena 

sijoitettava varallisuus on sijoitettu 

aikaisempaa laajempaan sijoituskoh-

devalikoimaan ja varainhallinnassa 

painotetaan turvallisuuden lisäksi 

suotuisaa tuottojen ja riskien suhdetta.

Eläkesijoittajat hakeneet 
lisätuottoja kansainvälisiltä 
velkakirjamarkkinoilta

Eläkevarojen vuotuinen kasvu on 

OECD-maissa ollut keskimäärin noin 

7 % viimeisen kymmenen vuoden 

aikana.3 Eläkkeiden rahoitukseen 

tarkoitetun sijoitetun varallisuuden 

määrä on keskimäärin 72 % näiden 

maiden bruttokansantuotteesta, jos-

kin maiden välillä on suuria eroja 

(kuvio 5). Eläkerahastojen sijoitusten 

arvon arvioidaan tällä hetkellä olevan 

yli 20 000 mrd. dollaria. Näistä sijoi-

tuksista noin puolet on yhdysvalta-

laisten eläkesijoituksia.

Eläkevarojen sijoittamisessa 

rahoitusmarkkinakriisiä edeltänyttä 

aikaa hallitsivat sijoitusten kansain-

välistyminen ja riskinottohalukkuu-

den kasvaminen. Kansalliset eläkejär-

jestelmät ovat lähes kaikkialla alika-

tettuja, joten tulevien eläkemaksujen 

kattamiseksi eläkevarojen hoitajien 

on pitänyt tavoitella parempia tuotto-

ja riskillisimmistä sijoitusluokista. 

Euroopassa alhainen korkotaso val-

tion velkakirjamarkkinoilla ja jouk-

kovelkakirjamarkkinoiden suhteelli-

nen kehittymättömyys ovat jossain 

määrin ajaneet eläkesijoittajia hake-

3  OECD (2008) Pension markets in Focus. 
Watson Wyatts 2008 Pension Fund Study.

Arviolta yli 

20 000 mrd. dolla-

rin arvoisista eläke-

rahastosijoituksista 

noin puolet on 

yhdysvaltalaisia.
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maan lisätuottoja kansainvälisiltä 

velkakirjamarkkinoilta, erityisesti 

Yhdysvalloista ja kehittyviltä markki-

noilta.

Väestörakenteen muuttuminen ja 

eläkkeiden rahoitusta koskevan lain-

säädännön kehittyminen viime vuosi-

kymmeninä ovat kasvattaneet institu-

tionaalisten sijoittajien hallinnoimia 

eläkevaroja huomattavasti. Näin on 

käynyt varsinkin Isossa-Britanniassa, 

Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja Hollan-

nissa, joissa yksityisten eläkeyhtiöiden 

toiminta kehittyi aikaisin (kuvio 5). 

Eläkevarojen kasvun ja niiden sijoit-

tamisen laajenemisen myötä on synty-

nyt myös tarve säännellä näiden varo-

jen sijoittamista ja varoja hallinnoivien 

yhtiöiden vakavaraisuutta. Sääntelyn 

kehittyminen on vaikuttanut eläkeva-

roista syntyviin sijoitusvirtoihin vaih-

televasti, kun kukin maa on kehittänyt 

omaa sääntelyään kansallisesti.

Sijoitusrahastojen merkitys kasvanut

Sijoitusrahastojen merkitys kansainvä-

lisissä pääomavirroissa on viime vuosi-

na kasvanut. Tämä on seurausta toi-

saalta eläkesäästämisen muotojen 

monipuolistumisesta ja toisaalta suo-

tuisasta taloudellisesta kehityksestä, 

joka on mahdollistanut myös yksityis-

ten säästöjen kasvun ja kertymisen 

sijoitusrahastoihin. Sijoitusrahastojen 

sijoitusvirtojen tulkinta on hankalam-

paa kuin valtiollisten sijoitusrahasto-

jen, keskuspankkien ja eläkerahastojen 

tapauksessa, koska sijoitusvarallisuu-

den lähdettä tai sijoittamisen motiiveja 

ei ole mahdollista yksilöidä.

Kuvio 5.
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Kaikkiaan voidaan todeta, että 

kansainvälisten pääomavirtojen ja 

sijoitettavan varallisuuden kasvu 

rahoitusmarkkinakriisiä edeltävinä 

vuosina oli huimaa ja sillä oli vaiku-

tusta sijoitusinstrumenttien hinnoitte-

luun kansainvälisillä rahoitusmarkki-

noilla. Rahoitusinstrumenttien kasva-

vat markkinat ja kaupankäyntimää-

rät yhdessä laskevien tuottotasojen 

kanssa vahvistavat käsitystä, että 

näihin vuosiin ajoittuneet muutokset 

ovat tulos sijoittajapohjan laajenemi-

sesta ja kysynnän kasvusta. Sijoittaja-

virroilla oli siis huomattava merkitys 

markkinaehtoisen valtionvelan rahoi-

tuskustannuksen muodostumisessa. 

Esimerkiksi Yhdysvaltain valtion 

pitkien velkakirjojen korkotason arvi-

oitiin vuonna 2005 olleen ulkomais-

ten sijoittajavirtojen vuoksi 0,5–1,0 

prosenttiyksikköä matalampi kuin se 

muuten olisi ollut.4

Rahoitusmarkkinakriisin 

vaikutukset institutionaalisiin 

sijoittajiin

Rahoitusmarkkinakriisillä on ollut 

sekä suoria että epäsuoria vaikutuk-

sia institutionaalisiin sijoittajiin.  Suo-

rista vaikutuksista merkittävimpiä 

ovat olleet varallisuushintojen laskun 

aiheuttama sijoitusvarallisuuden 

supistuminen sekä tämän seuraukse-

na syntynyt halu karttaa riskejä. Toi-

saalta keskuspankkien ja valtioiden 

mittavilla tukitoimilla on ollut positii-

vinen vaikutus sijoitusmarkkinoiden 

4  Fed (2005) International Capital Flows and U.S. 
Interest Rates.

likviditeettiin ja kysyntään. Epäsuo-

rista vaikutuksista laajimpia tulee 

todennäköisesti olemaan se, että 

rahoitusmarkkinoiden ja joidenkin 

institutionaalisten sijoittajien sääntely 

tiukentuu.

Sijoitettava pääoma uuteen kasvuun

Rahoitusmarkkinakriisin oletettiin 

vaikuttavan merkittävästi julkisen 

sektorin sijoittajiin, koska kriisin 

ratkaisuna oli yksityisen sektorin 

riskien osittainen siirtäminen valtioi-

den taseeseen. Näyttää kuitenkin 

siltä, että valtioiden rahoitustarpeiden 

lisääntyminen hoidetaan valtioiden 

kasvavalla velanotolla ja keskuspank-

kien sijoitettava varallisuus pysyy 

maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 

lähes ennallaan. Valtioiden ja maan-

osien välillä on tässä kuitenkin suuria 

eroja. Joidenkin keskuspankkien 

rahoitusvarallisuus on pienentynyt 

pankkien likviditeetti- ja hätärahoi-

tustarpeiden aiheuttamien ulosvirta-

usten seurauksena ja joidenkin arvos-

tustappiot ovat aiheuttaneet sijoitus-

varallisuuden markkina-arvon laskua. 

Välillisesti keskuspankkien ja valtiol-

listen sijoitusrahastojen kokoon voi 

myös vaikuttaa valtioiden rahoitus-

tarpeiden kasvu, koska valtiolla saat-

taa olla merkittäväkin rooli valtiollis-

ten sijoitusrahastojen ja joissakin 

tapauksissa myös keskuspankin ohja-

uksessa.

Vaikeista taloudellisista ajoista 

huolimatta keskuspankkien rahoitus-

varallisuuden ja valtiollisten sijoitus-

rahastojen varallisuuden oletetaan 
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tulevinakin vuosina kasvavan. Erityi-

sen positiiviseksi kehitys nähdään 

kehittyvissä talouksissa, joiden odo-

tettu talouskehitys ei ole kärsinyt 

Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan keskit-

tyneestä pankkikriisistä samoin kuin 

kehittyneissä länsimaissa (kuvio 6). 

Raaka-aineiden hyvänä jatkuva 

kysyntä ja kiinteiden valuuttakurssien 

politiikka luovat edelleen hyvät edel-

lytykset valuuttavarantojen kasvulle 

kehittyvissä talouksissa.5

Eläkerahastojen sijoitettavan 

varallisuuden kasvu näyttää toistai-

seksi jatkuvan. Eläkerahastojen hal-

linnoiman varallisuuden pienenemi-

nen vuonna 2008 johtui paljolti sijoi-

tusten markkina-arvon laskusta 

(kuvio 3). Sijoitusten arvonalennukset 

koettelivat pahiten Euroopan reuna-

alueiden maita ja sellaisia eläkesijoit-

tajia, jotka altistuivat voimakkaasti 

valuutta- tai osakekurssiriskille. 

Toisaalta monissa OECD-maissa 

eläkkeiden rahastointi on vielä lap-

5  IMF (2009) Global Stability Report.

senkengissä, ja lähes kaikissa kehitty-

vissä talouksissa eläkejärjestelmätkin 

ovat vasta kehittymässä. Eläkkeiden 

rahastoinnin oletetaan tulevaisuudes-

sa yleistyvän kaikkialla maailmassa, 

ja tämän vuoksi eläkerahastojen pää-

oman ja sijoitusvarallisuuden olete-

taan tulevinakin vuosina kasvavan.

Länsimaissa pohditaan parhail-

laan laajasti ikääntymisen vaikutuk-

sia talouskehitykseen. Ikääntyminen 

ja suurten ikäluokkien eläköityminen 

voivat vaikuttaa myös rahoitusmark-

kinoihin, kun nykyiset eläkesäästäjät 

muuttuvat seuraavien vuosikymmen-

ten aikana eläkekuluttajiksi ja eläke-

maksujen kattamiseksi tehtyjä sijoi-

tuksia aletaan vähitellen purkaa. Kos-

ka ikääntymisen vaikutukset ovat 

merkittävimmät kehittyneissä länsi-

maissa ja koska potentiaalia uusien 

eläkejärjestelmien ja rahastoinnin kas-

vuun on eniten kehittyvissä talouksissa, 

tulee eläkerahastojen kasvun painopiste 

todennäköisesti siirtymään tulevaisuu-

dessa Yhdysvalloista ja Euroopasta 

kehittyviin maihin (kuvio 5).

Rahoitusmarkkinakriisin seu-

rauksena rahoitusmarkkinoilla on 

tällä hetkellä aidon sijoituskysynnän 

lisäksi runsaasti muutakin julkista 

likviditeettiä. Keskuspankit ovat tar-

jonneet markkinoille poikkeuksellisen 

paljon likviditeettiä rahoitusmarkki-

nakriisin vaikutusten lieventämiseksi. 

Euroalueella näitä epätyypillisiksi 

luokiteltavia rahapolitiikan välineitä 

oli vuoden 2009 puolivälissä käytössä 

yli 700 mrd. dollarin ja Yhdysvallois-

sa yli 1 200 mrd. dollarin edestä. Kes-

Kuvio 6.
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Milj. dollaria

2002–2007  2008  2009 2010  2011
Keskimäärin Arvio Arvio Arvio

1. Dollari 2. Euro 3. Muut 

Lähde: IMF.FF

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

1

2

3

Eläkerahastojen 

sijoitettavan 

varallisuuden kasvu 

näyttää toistaiseksi 

jatkuvan.



Valtioiden rahoitustarpeet ja institutionaaliset sijoittajat Euro & talous 1 • 2010 27 

kuspankkien lisäksi valtiot ovat tuke-

neet rahoitussektoria erilaisin toimen-

pitein, kuten takauksin ja pääomituk-

sin. Tukitoimet ovat olleet erittäin 

mittavia, ja on ollut nähtävissä merk-

kejä siitä, että osa keskuspankkien 

liikkeeseen laskemasta ylimääräisestä 

likviditeetistä on suuntautunut insti-

tutionaalisten sijoittajien kautta 

rahoitusmarkkinoille.

Rahoitusmarkkinakriisi on lisännyt 
riskien karttamista

Rahoitusmarkkinakriisi vaikutti sijoit-

tajien käsityksiin riskistä samoin kuin 

riskinsietokykyyn monella tavalla. 

Riskien mittaamiseen ja analyysiin 

ollaan parhaillaan kehittämässä 

uudenlaisia välineitä, jotta erityisesti 

rakenteeltaan monimutkaisten ja luot-

toriskillisten sijoituskohteiden riskit 

saadaan hallittua paremmin. Kriisin 

seurauksena sijoittajat ovat suhtautu-

neet aikaisempaa varovaisemmin sijoi-

tuskohteisiin, joiden arvostus on han-

kalaa tai joiden likviditeetistä ei ole 

kaikissa markkinaolosuhteissa takeita. 

Riskinkarttavuuden lisääntymisen 

vuoksi riskien arvioinnissa ollaan 

aikaisempaa tarkempia ja sijoittajat 

valitsevat sijoituskohteet entistä huo-

lellisemmin. Tämä on toisaalta suun-

nannut sijoittajavirtoja aikaisempaa 

enemmän valtion velkakirjamarkki-

noille, mutta toisaalta nostanut esiin 

yksittäisiin valtioihin liittyvän luotto-

riskin arvioinnin tärkeyden.

Keskuspankit ja sijoitusrahas-

tot ovat rahoitusmarkkinakriisin 

seurauksena joutuneet kiinnittämään 

entistä enemmän huomiota sijoitus-

kohteiden likvidiyteen. Aikaisempina 

vuosina institutionaaliset sijoittajat 

olivat tottuneet hyvin vakaaseen sijoi-

tusympäristöön ja tasaiseen sijoitus-

varallisuuden kasvuun. Siksi kriisiolo-

suhteissa esiin tulleet likviditeettitar-

peet ja markkinoiden ajoittainen toi-

mimattomuus yllättivät monet. Krii-

sin jälkeen käsitys markkinoiden lik-

vidiydestä ja instituutioiden likvidi-

teetintarpeesta on muuttunut pysy-

västi.

Riskin karttamisen lisääntymi-

nen on ajanut institutionaalisia sijoit-

tajia suosimaan aikaisempaa enem-

män sijoituksia kotimarkkinoilleen. 

Tämä ns. home bias on perusteltavis-

sa paitsi ulkomaisia sijoituksia pie-

nemmillä valuuttakurssi- ja korkoris-

kitasolla myös informaatioedulla. 

Lähialueille ja tuttuihin sijoituskoh-

teisiin tehtävistä sijoituksista on saa-

tavilla paremmanlaatuista ja ajanta-

saisempaa tietoa, mikä varmistaa 

sijoituskohteesta tehtävää riskiana-

lyysiä.

Sääntelyn tiukentaminen lisää 
valtion velkakirjojen kysyntää

Pankkien ja eläkesijoittajien viime 

vuosina kärsimät sijoitustappiot ovat 

nopeuttaneet niiden sääntelyn tiuken-

tamista. Sääntely koskee erityisesti 

vakavaraisuuden eli sijoitusten ja 

vastuiden suhteen määrittämistä ja 

vakavaraisuuden rajoittamista. Sään-

telyn tiukentaminen todennäköisesti 

vähentää riskinottohalukkuutta. 

Tämä oletettavasti suosii valtion vel-

Rahoituskriisin 

jälkeen käsitykset 

markkinoiden 

likvidiydestä ja 

instituutioiden 

likviditeetin- 

tarpeesta ovat 

muuttuneet 

pysyvästi.
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kakirjoja. Valtioiden jakaantuminen 

luottokelpoisuudeltaan vahvempiin ja 

heikompiin saattaa vahvistua myös 

sääntelyn kautta, kun heikomman 

luottokelpoisuusluokituksen valtioi-

den rahoituksen saanti suhteessa vah-

voihin vaikeutuu. Sääntely heijastuu 

vakavaraisuusvaatimuksiin ja eri 

sijoitusluokkien riskillisyyden paino-

tuksiin. Sääntelyn odotetaan tiukke-

nevan, jolloin vähäriskisempien sijoi-

tusluokkien suosion voidaan olettaa 

kasvavan.

Euroalueen valtioiden asema 

rahoituksen hakijana

Valtioiden rahoitustarpeiden kasvaes-

sa kilpailu potentiaalisista sijoittajista 

kovenee. Rahoitusmarkkinoiden kan-

sainvälistymisen seurauksena euro-

alueen valtiot kilpailevat sijoittajista 

tällä hetkellä tasavertaisesti muiden 

liikkeeseenlaskijoiden kanssa. Tällöin 

sijoittajien ja sijoitusvirtojen houkut-

telussa avainasemassa ovat liikkee-

seenlaskijoiden luottokelpoisuus, 

luottokelpoisnäkymät sekä lainan-

oton rakenne sijoittajien kysyntään 

verrattuna. 

Valtioiden vahvuuksia velanotta-

jina ovat ennen kaikkea niiden liikkee-

seen laskemien velkakirjojen turvalli-

suus ja likvidiys. Rahoitusmarkkina-

kriisin jälkeen nämä ominaisuudet 

ovat olleet haluttuja institutionaalisten 

sijoittajien keskuudessa. Sijoitusjakau-

massa turvallisten sijoituskohteiden 

lisääminen pienentää sijoitusten mark-

kina-arvon vaihteluja ja vähentää luot-

totappioiden todennäköisyyttä.

Valtion velkakirjojen likvidiys on 

yleensä parempi kuin muiden joukko-

velkakirjojen suurten liikkeeseenlas-

kumäärien ja vakiintuneen markkina-

rakenteen vuoksi. Sijoittajien var-

muus siitä, että sijoituskohteille saa 

kaikissa markkinaolosuhteissa sekä 

osto- että myyntihinnan, on noussut 

aikaisempaa tärkeämmäksi tekijäksi 

harkittaessa sijoitusten jakautumista 

eri sijoitusluokkiin.

Rahoitusmarkkinoilla sijoittajat 

joutuvat maksamaan sijoituskohtei-

den turvallisuudesta ja likvidiydestä 

niistä saatavan vähäisemmän tuoton 

muodossa. Matala tuottotaso onkin 

valtioiden suhteellinen heikkous vel-

kakirjojen liikkeeseenlaskijana mark-

kinoilla. Rahoitusmarkkinakriisin 

jälkeen monilla sijoittajilla on suuri 

tarve korjata heikentyneitä taseitaan 

ja sijoitusten markkina-arvon alene-

mista, minkä seurauksena tuottoha-

kuisuus on viime aikoina selvästi kas-

vanut. Sijoittajavirtojen onkin nähty 

viime aikoina suuntautuvan takaisin 

riskillisempiin sijoitusluokkiin.

Sääntelyn tiukentumisen seu-

rauksena arviot eri sijoitusluokkien 

riskillisyydestä ovat tyypillisesti 

korostuneet. Tämä parantaa riskittö-

miksi katsottujen ja luottokelpoisuu-

deltaan hyvien valtion velkakirjojen 

suhteellista houkuttelevuutta. Omai-

suuserien markkina-arvojen laskun 

seurauksena esimerkiksi eläkevakuu-

tusyhtiöiden vakavaraisuus on huo-

nontunut, mikä pakottaa suuntaa-

maan sijoituksia aikaisempaa enem-

män turvallisiin sijoituskohteisiin ja 
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erityisesti pienempiriskisimpiin kor-

koinstrumentteihin.

Euroopan valtiot ovat muiden 

suurten lainanottajien tavoin hyvin 

riippuvaisia institutionaalisten sijoit-

tajien sijoitusvirroista. Suurten ja 

vakaiden sijoittajien kiinnostuksesta 

kilpaillaan kansainvälisillä rahoitus-

markkinoilla. Eurooppalaisten valtioi-

den velkakirjojen houkuttelevuudelle  

voidaan institutionaalisten sijoittajien 

näkökulmasta pitää suurimpana 

uhkana yksittäisten valtioiden luotto-

kelpoisuuden muutoksia ja lainanot-

totarpeisiin kohdistuvaa epävarmuut-

ta. Tämä jakaa Euroopan valtiot 

aikaisempaa selvemmin ”hyviin” ja 

”huonoihin”, mikä ei välttämättä ole 

eurooppalaisten joukkovelkakirja-

markkinoiden etu.

Sijoittajien halu hajauttaa sijoi-

tuksia aikaisempaa enemmän pois 

Yhdysvaltain dollarin määräisistä 

sijoituskohteista saattaa vastedes 

tukea Euroopan joukkovelkakirja-

markkinoita. Myös kotimarkkinoiden 

suosiminen saattaa lisätä kiinnostusta 

eurooppalaisiin sijoituksiin. Toisaalta 

eurooppalaisten rahoitusmarkkinoi-

den sirpaleisuus ja heterogeenisuus 

ovat selvä haitta kilpailussa sijoittaja-

virroista. Koska euroalueen valtiot 

hoitavat rahoituksen hankkimisen 

itsenäisesti ja toisistaan riippumatta, 

ne kilpailevat sijoittajista myös keske-

nään. Tässä kilpailussa parhaiten 

selviävät maat, joiden julkisen talou-

den kestävyys on hyvä ja joiden vel-

kakirjatarjonta vastaa mahdollisim-

man hyvin rakenteeltaan ja ajoituk-

seltaan markkinoilla olevaa kysyntää.

Asiasanat: julkinen velkaantuminen, 

velanhallinta, sijoittajat, arvopaperi-

sijoitukset




