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Euroalueen taantuma alkoi keväällä 2008 ja se syveni nopeasti viime 
vuoden lopulla finanssikriisin kärjistyessä ja maailmankaupan 
romahtaessa (kuvio 3). Talouspolitiikka reagoi talouden heikkene-
miseen myöhässä. Euroopan keskuspankki, EKP, jopa nosti vielä 
heinäkuussa 2008 ohjauskorkoa perusteettomien inflaatiopelkojen ja 
kasvua koskevan toiveajattelun vallassa. Lokakuussa 2008 EKP vii-
meinkin käänsi ohjauskoron aggressiiviseen laskuun ja se painuu 
perusennusteessa 0.75 prosenttiin syksyn alkuun mennessä. Matalat 
korot alkavat kansallisten elvytyspakettien ja hidastuneen inflaation 
kanssa vähitellen tukea talouden tunnelmaa samalla, kun maailman-
kaupan romahdus tasoittuu lähikuukausien aikana.  
    Suomessa viime vuoteen kohdistuvien tilastorevisointien ja kulu-
van vuoden alun ennakkotietojen viesti on karu. Taantuma alkoi jo 
vuoteen 2008 tultaessa ja aktiviteetin romahdus viime vuodenvaih-
teen kahden puolen oli niin raju, että BKT supistuu -5.0 % vuonna 
2009. Kun maailmankauppa alkaa elpyä, yritysrahoitus normalisoitua 
ja kotimaan elvytys purra, taantuma päättyy ensi vuoteen tultaessa ja 
talous kasvaa 0.8 % vuonna 2010. Vaikka työttömyysaste nousee yli 10 
prosenttiin 2010 aikana, vauriot eivät vertaudu 90-luvun alun laman 
menetyksiin. Suomessa meneillään oleva taantuma päättyy  siis 
nopeammin kuin monet uskovat, mutta talouden tila on heikko vielä 
vuosien ajan ja kokonaistuotanto saavuttaa 2007 lopun lakipisteen 
uudestaan vasta 2011 aikana - jos vielä silloinkaan. Keskipitkällä 
aikavälillä Suomen kasvumahdollisuuksia kaventaa kilpailukyvyn 
rapautuminen, jota kilpailijamaita systemaattisesti korkeammat 
palkankorotukset ovat ruokkineet.  
    Euroopan keskuspankin ohjauskorko on lähellä pohjatasoaan. 
EKP kääntää korot nousuun kesän lopulla tai syksyn alussa 2010. 
Edessä lienee myös pitkien korkojen nousu. Kuinka suureksi se muo-
dostuu, sen arvioimista vaikeuttaa valtavien elvytyspakettien aiheut-
tama massiivinen velkaantuminen. Ratkaisevaa on keskuspankkien 
uskottavuus. Jos se säilyy ja pitää inflaatio-odotukset kurissa, pitkien 
korkojen noususta ei tule dramaattinen. 
USAn vakava taantuma alkoi joulukuussa 2007. Vaikka talouspolitiikan toi-
met eivät ole estäneet taantuman syvenemistä, ne vaimentavat sitä ja rajoit-
tavat taantuman kestoa. Alamäen edessä olevasta, hitaasta tasaantumisesta 
saadaan uusia merkkejä lähes päivittäin. Viimeisin on tänään julkistettu työl-
lisyystilasto, joka kertoi työllisyyden heikkenemisen tasoittuneen koko ke-
vään ajan (kuvio 8). Talous saa silti kovaa maata jalkojensa alle vasta syksyl-
lä. Kun talous on stabiloitunut, keskuspankki FED kääntää ohjauskoron 
nousuun luultavimmin kesällä 2010 (kuvio 1). Hyperelvytyksen ripeä purka-
minen on välttämätöntä, jotta inflaation kiihtyminen ja uusien kuplien kehit-
tyminen estyy.  
    Vaikka raakaöljyn hinta on hieman noussut pohjalukemistaan, maailman-
talouden heikkous hillitsee raaka-aineiden hintakehitystä vielä pitkään. Öljyn 
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ja ruoan maailmanmarkkinahintojen halpeneminen on hidastanut inflaatiota 
kaikissa maissa. Vaikka taloustilanteen heikkeneminen painaa myös kotimai-
sen inflaation laskuun kehittyneissä maissa, deflaatiopelot ovat liioiteltuja.  
     Ennusmerkit 30-luvun laman globaalille toisinnolle olivat ilmassa, mutta 
se vältetään talouspolitiikan ainutlaatuisen aggressiivisuuden ansiosta. 30-
luvun laman aikana sekä finanssipolitiikka että keskuspankkipolitiikka 
pahensivat lamaa ja protektionismi täydensi tuhon. Nyt talouspolitiikan 
asemointi poikkeaa 30-luvusta 180°. Sen ansiosta maailmantalous alkaa 
vahvistua vuoden loppua kohti.  
    Euroalueen taantuma syveni nopeasti viime vuoden lopulla, kun vienti 
romahti, luottomarkkinat kiristyivät ja asuntomarkkinan alamäki kiihtyi. 
EKP reagoi kehitykseen myöhässä ja kansallisten elvytyspakettien täytän-
töönpano on ollut tuskallisen hidasta. Vuoden loppua kohti maailman-
kaupan elpymien, korkojen aleneminen ja maailmankaupan vahvistuminen 
alkavat tukea aktiviteettia. Pohjakosketus ohitetaan 2010 alussa. Yritysten 
odotusten vahvistuminen ja kuluttajien luottamuksen alamäen taittuminen 
tukevat ennustenäkemystämme. 
    Suomessa nykytilastojen valossa talouskasvu pysähtyi ja taantuma alkoi 
2008 alussa (kuvio 4). Taantuma on siis kestänyt kohta jo 1½ vuotta. 
Vienti- ja teollisuustuotanto on romahtanut ja työttömyys nousee. BKT 
supistuu -5.0% 2009 ja kasvaa 0.8 % 2010. Suurten palkankorotusten 
aiheuttama hintakilpailukyvyn rapautuminen rasittaa taloutemme kasvua 
myös ennustejakson jälkeen. Vuoden 2007 lopulla saavutetulle kokonais-
tuotannon tasolle päästää aikaisintaan 2011 lopulla. 
    Työttömyysaste voi 2010 lopulla hyvinkin olla 10 prosentin tasolla tai jo-
pa korkeammaksi. Kehityskuvaa heikentää hallituksen elvytystoimien vaati-
mattomuus. 
    Eilisessä kokouksessaan Euroopan keskuspankki EKP piti ohjauskoron 
ennallaan 1 prosentissa. Samalla se vahvisti ostavansa 60 mrd eurolla vakuu-
dellisia joukkolainoja sekä primääri- että sekundäärimarkkinoilta. Odotam-
me tämän parantavan rahoituksen saatavuutta ja vauhdittavan rahoitus-
markkinoiden normalisoitumista euroalueella.  
    Perusennusteessamme EKP laskee ohjauskoron 0.75 prosenttiin syksyyn 
mennessä (kuvio 2). Annamme tälle skenaariolle, jossa ohjauskorko kääntyy 
nousuun syksyyn 2010 tultaessa, 55 prosentin todennäköisyyden. Jos merkit 
maailmantalouden käänteestä vahvistuvat odotettua nopeammin, ohjausko-
ron pohja jää nykytasolle. Tämän skenaarion todennäköisyys on 25 %.  Jos 
eurotalous yllättää negatiivisesti, ohjauskorko painuu 0.5 prosenttiin 
syksyllä. Tämän todennäköisyys on 20 %.  
    Elvytyksen kasvattamat valtionvelat, budjettivajeiden sulattaminen ja 
rahapolitiikan normalisoiminen hillitsevät tulevien vuosien kasvua kaikkialla 
maailmassa. Eri valtioiden eritahtinen velkaantuminen, jonka lopullista 
saldoa on tällä hetkellä lähes mahdotonta arvioida, tekee valuuttakurssipai-
neiden ennakoimisen poikkeuksellisen hankalaksi. Sama koskee pitkien 
korkojen ennustamista. 
    Pitkien korkojen raju lasku viime vuoden lopulla johtui sijoittajien paosta 
valtionlainojen turvasatamaan yleisen epävarmuuden kasvaessa dramaatti-
sesti (kuvio 5). Samalla pitkän ajan keskimääräinen inflaatio-odotus painui 
epärealistisen matalalle, nollan tuntumaan Yhdysvalloissa (kuvio 6). Osal-
taan nähtyyn kehitykseen vaikutti FED, joka pyrki painamaan pitkiä korkoja 
alas ostamalla valtion velkakirjoja heti, kun niiden korot lähtivät nousemaan 
yli 3 prosentin tason.  
    Viime viikkoina Yhdysvaltain pitkät korot ovat palanneet kevään 2008 ta-
solle. Mitä tapahtuu jatkossa, kun elvytyksen aiheuttama velkaantuminen 
lisää valtiollisen rahoituksen kysyntää dramaattisesti? Yleisessä kysyntä-
tarjonta-kehikossa markkinoille tulevien bondien lisääntyminen laskisi 
hintaa ja nostaisi pitkää korkoa. Paine pitkien korkojen nousuun siis lisään-
tyisi valtioiden velkataakan kasvaessa.  
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    Deutsche Bank julkaisi viime viikolla raportin Debt and Deficits: Impact on the 
yield curve, jonka analyysi ulottuu 60-luvun alkuun. Sen johtopäätös on, että 
velan kokonaismäärän vaikutusta korkotasoon ei voi erottaa. Jos inflaatio-
odotukset ovat pysyneet matalina ja vakaina, lisääntynyt velkaantumisen ei 
ole nostanut korkoja. Tämä arvio haastaa yllä esitetyn, mutta sivuuttaa sen, 
että pitkät korot voivat nousta myös silloin, kun valtioiden velkaantuessa 
riskipreemiot kasvavat ja reaalikorkovaade (kuvio 7) nousee.  
    Oman arviomme mukaan keskuspankit tulevat toimimaan siten, että 
inflaatio pysyy kurissa. Toisaalta talouskasvu jää vaisuksi edessä olevan 
nousun jo alettua. Jos ja kun tätä ennustekuvaa pitää uskottavana, paine 
pitkien korkojen nousuun jäisi Deutsche Bankin mallissa vähäiseksi. 
    Yleisesti käytetty benchmark on, että pitkät korot heiluvat nimellisen 
BKTn kasvuvauhdin mukaan. Jos lähivuosien BKT-kasvu pysyy USAssa 2-
2.5 prosentissa ja inflaatio 2 prosentissa, tasapainoinen pitkä korko olisi 4-
4.5 %. Euroopassa tasapainotaso olisi aavistuksen matalampi kuin USAssa. 
Luvut ovat jonkin verran vallitsevia tasoja (kuvio 5) korkeammat. Jos 
Deutsche Bank on oikeassa eikä valtioiden kasvava velkaantuminen lisää 
korkojen nousua, edessä olisi suhdanneluontoinen 0.5-1.0 prosentin nousu 
USAn ja jonkin verran vähäisempi euroalueen pitkissä koroissa. Jos velka-
määrien raju lisäys nousee hallitsevaan rooliin ja nostaa reaalikorkovaateita, 
valtiovelan korko voi nousta paljon enemmän. Samaan johtaisi keskuspank-
kien inflaatiotavoitteiden uskottavuuden heikkeneminen. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Taulukko 1 Kokonaistuotannon kasvuennuste ostovoimapariteettipainoin, % 
 
                    Osuus 2007, %    2006         2007                   2008 2009e 2010e 
Maailma           100.0 5.0 4.9   3.0  -1.5 2.5 
 

Euroalue  16.1      2.9   2.6   0.7  -4.0 0.2 

Saksa  4.3 3.0   2.6   1.0  -5.5 0.0 
Ranska  3.2 2.2   1.9   0.7  -3.0 0.3 
Suomi 0.3 5.0 4.2 0.9  -5.0 0.8 
 

USA             21.4 2.9   2.2   1.1  -3.0 1.0  
 

Japani  6.6 2.4   2.1   -0.7  -6.0 0.5 
Kiina 10.8 11.6  11.9 9.5   7.0 8.5 
Intia 4.6 9.2   9.2   6.2   5.0 6.5 
Venäjä 3.2 6.7   8.1   7.0  -6.0 1.5 

Aktia Pankki Oyj julkaisee tämän katsauksen vastikkeetta. Katsauksessa esittämämme analyysi ja sen perusteella tekemämme ennusteet 
perustuvat yleisön saatavilla oleviin tietoihin. Vaikka käytämme Aktia Pankin mahdollisimman luotettavina pitämiä lähteitä, olosuhteissa voi 
tapahtua varoittamatta suuriakin muutoksia, jotka vaikuttavat katsauksessa esitettyihin arvioihin. Aktia Pankki Oyj, sen tytär- ja osakkuusyhtiöt, 
sen yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa kommenteissa ja katsauksissa esitettyjen tietojen 
oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa vahingoista, joita niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu.  


