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EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusope
raatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitar
jouskorko on edelleen 3,50 %, maksuvalmius
luoton korko 4,50 % ja talletuskorko 2,50 %.

EKP:n neuvosto päättää nostaa perusrahoitus
operaatioiden korkotarjousten alarajaa eli mini
mitarjouskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 4,25
prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut
suoritetaan 9.7.2008. Lisäksi EKP:n neuvosto
päättää nostaa maksuvalmiusluoton korkoa 0,25
prosenttiyksikköä 5,25 prosenttiin ja talletuskor
koa 0,25 prosenttiyksikköä 3,25 prosenttiin
9.7.2008 lähtien.

8.3.2007
EKP:n neuvosto päättää nostaa perusrahoitus
operaatioiden korkotarjousten alarajaa eli mini
mitarjouskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 3,75
prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut
suoritetaan 14.3.2007. Lisäksi EKP:n neuvosto
päättää nostaa maksuvalmiusluoton korkoa 0,25
prosenttiyksikköä 4,75 prosenttiin ja talletuskor
koa 0,25 prosenttiyksikköä 2,75 prosenttiin
14.3.2007 lähtien.

7.8., 4.9., 2.10.2008
EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusope
raatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitar
jouskorko on edelleen 4,25 %, maksuvalmius
luoton korko 5,25 % ja talletuskorko 3,25 %.

12.4., 10.5.2007

8.10.2008

EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusope
raatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitar
jouskorko on edelleen 3,75 %, maksuvalmius
luoton korko 4,75 % ja talletuskorko 2,75 %.

EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitus
operaatioiden korkotarjousten alarajaa eli mini
mitarjouskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä 3,75
prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut
suoritetaan 15.10.2008. Lisäksi EKP:n neuvosto
päättää laskea maksuvalmiusluoton korkoa 0,50
prosenttiyksikköä 4,75 prosenttiin heti ja talle
tuskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä 2,75 prosent
tiin niin ikään heti. EKP:n neuvosto päättää
myös, että viikoittaiset perusrahoitusoperaatiot
toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina
alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan
15.10.2008. Operaatioiden korkona on perusra
hoitusoperaatioiden korko, ja niissä tehdyt tar
joukset hyväksytään täysimääräisesti. Lisäksi
EKP kaventaa 9.10.2008 alkaen maksuvalmius
järjestelmän korkoputken 2 prosenttiyksiköstä
1 prosenttiyksikköön perusrahoitusoperaatioiden
korkoon nähden. Jälkimmäiset kaksi muutosta
ovat voimassa niin kauan kuin tarve vaatii, vä
hintään kuitenkin vuoden 2009 ensimmäisen pi
toajanjakson loppuun eli 20.1.2009 saakka.

6.6.2007
EKP:n neuvosto päättää nostaa perusrahoitus
operaatioiden korkotarjousten alarajaa eli mini
mitarjouskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 4 pro
senttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suori
tetaan 13.6.2007. Lisäksi EKP:n neuvosto päät
tää nostaa maksuvalmiusluoton korkoa 0,25
prosenttiyksikköä 5 prosenttiin ja talletuskorkoa
0,25 prosenttiyksikköä 3 prosenttiin 13.6.2007
lähtien.

5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12.2007 JA
10.1., 7.2., 6.3., 10.4., 8.5., 5.6.2008
EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusope
raatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitar
jouskorko on edelleen 4,00 %, maksuvalmius
luoton korko 5,00 % ja talletuskorko 3,00 %.

1 Luettelot eurojärjestelmän rahapoliittisista toimenpiteistä vuosina
1999–2006 löytyvät EKP:n vuosikertomuksista näiltä vuosilta.
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15.10.2008
EKP:n neuvosto päättää laajentaa vakuuskäytän
töä edelleen ja tehostaa likviditeetin tarjontaa.
Tämän vuoksi EKP:n neuvosto päättää: 1) laa
jentaa eurojärjestelmän luotto-operaatioiden va
kuudeksi hyväksyttyjen arvopapereiden listaa
siten, että laajennus on voimassa vuoden 2009
loppuun asti, 2) tehostaa pitempiaikaisen rahoi
tuksen tarjontaa 30.10.2008 alkaen vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen loppuun ja 3) tarjota
Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä va
luuttaswapien avulla.

6.11.2008
EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitus
operaatioiden korkoa 0,50 prosenttiyksikköä
3,25 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka mak
sut suoritetaan 12.11.2008. Lisäksi EKP:n neu
vosto päättää laskea maksuvalmiusluoton korkoa
0,50 prosenttiyksikköä 3,75 prosenttiin ja talle
tuskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä 2,75 prosenttin
12.11.2008 alkaen.

maksuvalmiusjärjestelmän korkoputki levennetään
jälleen 2 prosenttiyksikköön 21.1.2009 alkaen.
Korkoputki kavennettiin 1 prosenttiyksikköön
9.10.2008.

15.1.2009
EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitus
operaatioiden korkoa 0,50 prosenttiyksikköä
2,00 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka mak
sut suoritetaan 21.1.2009. Lisäksi EKP:n neu
vosto päättää asettaa maksuvalmiusluoton koron
3,00 prosenttiin ja talletuskoron 1,00 prosenttiin
21.1.2009 alkaen. Päätökset ovat sopusoinnussa
EKP:n neuvoston 18.12.2008 tekemän päätöksen
kanssa.

5.2.2009
EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusoperaa
tioiden korko on edelleen 2,00 %, maksuvalmius
luoton korko 3,00 % ja talletuskorko 1,00 %.

5.3.2009
4.12.2008
EKP:n neuvosto päättää laskea eurojärjestelmän
perusrahoitusoperaatioiden
korkoa
0,75
prosenttiyksikköä 2,50 prosenttiin alkaen ope
raatiosta, jonka maksut suoritetaan 10.12.2008.
Lisäksi EKP:n neuvosto päättää laskea maksu
valmiusluoton korkoa 0,75 prosenttiyksikköä
3,00 prosenttiin ja talletuskorkoa 0,75 prosent
tiyksikköä 2,00 prosenttin 10.12.2008 alkaen.

18.12.2008
EKP:n neuvosto päättää jatkaa 20.1.2009 päätty
vän pitoajanjakson jälkeenkin perusrahoitusope
raatioiden toteuttamista kiinteäkorkoisina huuto
kauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään
täysimääräisesti. Päätös on voimassa niin kauan
kuin tarve vaatii, vähintään kuitenkin vuoden
2009 kolmannen pitoajanjakson viimeiseen lik
viditeetinjakoon eli 31.3.2009 saakka. Lisäksi
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EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitus
operaatioiden korkoa 0,50 prosenttiyksikköä
1,50 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka mak
sut suoritetaan 11.3.2009. Lisäksi EKP:n neu
vosto päättää asettaa maksuvalmiusluoton koron
2,50 prosenttiin ja talletuskoron 0,5 prosenttiin
11.3.2009 alkaen. EKP:n neuvosto päättää myös
jatkaa perusrahoitusoperaatioiden, maturiteetil
taan poikkeavien rahoitusoperaatioiden sekä ta
vanomaisten ja ylimääräisten pitempiaikaisten
rahoitusoperaatioiden toteuttamista kiinteäkor
koisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset
hyväksytään täysimääräisesti, niin kauan kuin on
tarpeen ja joka tapauksessa yli vuoden 2009 lo
pun. Lisäksi EKP:n neuvosto päättää, että ylimää
räisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita ja ma
turiteetiltaan poikkeavia rahoitusoperaatioita to
teutetaan nykyisellä tiheydellä ja nykyisin maturi
teettijärjestelyin niin kauan kuin on tarpeen ja joka
tapauksessa yli vuoden 2009 lopun.
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2.4.2009

10.5.2010

EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitusoperaatioiden korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 8.4.2009. Lisäksi EKP:n neuvosto päättää
asettaa maksuvalmiusluoton koron 2,25 prosenttiin
ja talletuskoron 0,25 prosenttiin 8.4.2009 alkaen.

EKP:n neuvosto päättää useista toimista, joilla
pyritään tasaamaan rahoitusmarkkinoilla ilmenneitä vakavia jännitteitä. Etenkin se päättää ryhtyä toteuttamaan interventioita euroalueen yksityisen ja julkisen sektorin velkapaperimarkkinoilla (arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma,
Securities Markets Programme).

7.5.2009
10.6.2010
EKP:n neuvosto päättää laskea perusrahoitusoperaatioiden korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 1,00 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 13.5.2009. Lisäksi EKP:n neuvosto päättää
laskea maksuvalmiusluoton korkoa 0,50 prosenttiyksikköä 1,75 prosenttiin 13.5.2009 alkaen. Talletuskorko on edelleen 0,25 %. Lisäksi EKP.n neuvosto päättää jatkaa tehostettua luotonannon tukemista. Se päättää erityisesti, että vastaisuudessa
eurojärjestelmä toteuttaa likviditeettiä lisääviä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, joiden maturiteetti on yksi vuosi. Operaatiot toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset
hyväksytään täysimääräisesti. EKP:n neuvosto tekee lisäksi periaatepäätöksen, jonka mukaan eurojärjestelmä tulee ostamaan euroalueella liikkeeseen
laskettuja euromääräisiä katettuja joukkolainoja.

EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 1,00 %, maksuvalmiusluoton korko 1,75 % ja talletuskorko 0,25 %.
Lisäksi se päättää, että vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä säännölliset kolmen kuukauden
pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot suoritetaan
kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt
tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti.

4.6.2009
EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 1,00 %, maksuvalmiusluoton korko 1,75 % ja talletuskorko 0,25 %.
Lisäksi EKP:n neuvosto päättää 7.5.2009 tehdyn
päätöksen teknisestä toteutuksesta. EKP:n neuvosto päätti tuolloin, että eurojärjestelmä ryhtyy
ostamaan euroalueella liikkeeseen laskettuja euromääräisiä katettuja joukkolainoja.

2.7., 6.8., 3.9., 8.10., 5.11., 3.12.2009 JA
14.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5.2010
EKP:n neuvosto päättää, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 1,00 %, maksuvalmiusluoton korko 1,75 % ja talletuskorko 0,25 %.
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