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Katsaus euroalueen talouteen, Ernst & Youngin Eurozone Forecast  

-talousennuste 

Luottamus ja hermot kovilla 

Viimeisten 18 kuukauden aikana viiden euromaan hallitukset ovat vaihtuneet ja kolmessa tapauksessa 

vaaliuurnien kautta. Euroalueen asukkaat odottavat tällä hetkellä uskottavia keinoja kriisin 

ratkaisemiseksi. Komission tutkimusten mukaan myös liiketoiminnan luottamus on hiipumassa 

Euroopassa.  

Keskeisimmässä asemassa ovat nyt velkakriisin vaikutukset Italiaan. EU:n nykyiset valmiudet toimia 

olisivat riittämättömät, mikäli Italia tarvitsee apua taloutensa pelastamiseen. Euroopan 

rahoitusvakausvälineen 440 miljardia euroa ei olisi riittävä suhteessa Italian 1 900 triljoonan euron 

velkoihin ja IMF:n mahdollisuus tarjota lisäapua näyttäisi niin ikään epätodennäköiseltä.  

Katsauksemme mukaan euroalueen talous on vuoden 2011 viimeisellä kvartaalilla taipunut takaisin 

taantumaan. Euroalueen ei myöskään odoteta nousevan taantumasta vuoden 2012 ensimmäisen 

kvartaalin loppuun mennessä, vaan talouden odotetaan kääntyvän kasvuun vasta loppuvuonna 2012. 

Vuoden 2012 ennustetun 0,2 prosentin kasvun jälkeen vuosille 2013–2015 odotetaan noin 1,5–2 

prosentin talouskasvua. Työttömyyden ei odoteta laskevan alle 10 prosentin ennen vuotta 2015.  

Katseet Italian uudessa hallituksessa 

Italian uuteen hallitukseen kohdistuu suuria odotuksia. Erityisesti odotetaan hallituksen toimia Italian 

valtiontalouden vakauttamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi. Italian hallituksen suurin haaste on 

edistää talouskasvua tekemällä rakenteellisia uudistuksia niin työmarkkinoille kuin tuotemarkkinoillekin. 

Italian talous on toiminut jo reilut 15 vuotta selkeästi heikommin kuin euroalue keskimäärin; maan 

tuottavuus on heikkoa ja kustannukset liian suuret, minkä seurauksena Italian kilpailukyky on heikko.  

Euroalueen kolmanneksi suurimmalla taloudella on kuitenkin myös vahvuuksia. Italian 

kohtalonkysymykseksi muodostunee se, ovatko markkinat valmiit suomaan Italialle sen ajan, jonka se 

tarvitsee rakenteellisten muutosten tekemiseen.  

Teoriassa Italian uuden hallituksen on määrä istua vallassa seuraaviin, kevään 2013 vaaleihin saakka. 

Jos Italiassa sen sijaan toteutetaan ennenaikaiset vaalit, on vaarana, että lainamarkkinat joko jättävät 

Italian ulkopuolelle tai pakottavat EKP:n nykyistä suurempaan rooliin euroalueen talouden 

vakauttamiseksi. Italiassa vaalikampanjat kestävät ajallisesti noin kaksi kuukautta ja hallituksen 

muodostaminen veisi niin ikään kaksi kuukautta. Onkin erittäin kyseenalaista, voisiko euroalue odottaa 

Italian tilanteen selkiytymistä niin kauan.  
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Euroalueen ratkaisu: niukkuutta ja kasvua  

Euroalueelle kaivataan Italiaa laajemminkin potkua talouskasvuun. Ilman talouskasvua niin Portugali, 

Kreikka, Italia kuin Espanja ovat lähes maksukyvyttömiä. Myös Ranskan, Belgian, Hollannin ja Itävallan 

liikkeelle laskemille joukkovelkakirjoille on ryhdytty tekemään alaskirjauksia.  

Euroopan kasvunäkymien heikkous on omiaan hiljentämään myös uudet investoinnit. Talven Eurozone 

Forecast -talousennusteen mukaan euroalueen investointeihin on odotettavassa vain kahden prosentin 

kasvua niin tänä kuin ensi vuonna. Näyttäisikin siltä, että monien yritysten johtokunnat joutuvat 

antamaan periksi houkutukselle ostaa takaisin omia osakkeitaan sen sijaan, että yritykset investoisivat 

kehitykseen. Yritysten kulmahuoneissa pyritään nykyisessä taloustilanteessa välttämään riskejä.  

Euroalueen ajautuessa heikkoon taantumaan löytyvät haavoittuvaiset yritykset erityisesti pk-sektorilta. 

Suuret yritykset selviytyvät taantumasta vahvan pääoman ja vakavaraisuutensa turvin. Pienet ja 

keskisuuret yritykset ovat sen sijaan riippuvaisia pankeista. Normaalioloissa hyvät tuotteet ja vahvan 

asiakaskannan omaavat yritykset saavat pankista rahoitusta heikompinakin aikoina, mutta 

nykytilanteessa pankit ovat kiristäneet lainahanojaan paitsi kaihtaakseen riskejä myös vahvistaakseen 

omia pääomiaan. Euroopan komissio päätti lokakuussa, että pankkien vakavaraisuutta on vahvistettava 

euroalueella. Kaikille pankeille vaadittu yhdeksän prosentin ydinpääomavaatimus ei ole mahdoton, mutta 

joillekin se aiheuttaa haasteita. 

 

On väistämätöntä, että pankit vähentävät lainaamistaan ja yritysten täytyy hankkia rahoitusta kaikilla 

mahdollisilla keinoilla. Näin ollen haasteita tulee sekä rahoituksen saatavuudessa että pääoman 

kustannuksissa. Toisaalta haastavat ajat tuovat mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja vahvoilla 

olevien yritysten kannattaa aktiivisesti hyödyntää esiintyvät mahdollisuudet. Samalla kun yritykset etsivät 

kasvun mahdollisuuksia, täytyy niiden valmistautua kulujen leikkaamiseen. 

 

Apua kasvumarkkinoilta 

 

Mikäli luottohanojen tyrehtyminen osuu pahasti pk-sektoriin, ei työttömyyden odoteta pienenevän tai 

kulutuksen kääntyvän nousuun. Talousennusteen mukaan yksityistalouksien kulutus on pysähdyksissä 

ja talouskasvun suurin toivo löytyy vientimarkkinoilta. Erityisesti kasvumarkkinoille suuntautuva vienti on 

euroalueen toivo. 

 

Ernst & Youngin tutkimuksen mukaan kasvumarkkinoille odotetaan keskimäärin kuuden prosentin 

talouskasvua vuonna 2012. Parhaassa kasvuvauhdissa ovat Intia vuosien 2012–2015 7,8 prosentin 

kasvuluvuillaan sekä Kiina 8,5 prosentin kasvuennusteellaan. Toteutuessaan nämä kasvuluvut 

hyödyttäisivät myös eurooppalaisia yrityksiä. 

 

Ernst & Youngin Rapid-growth markets forecast -talousennusteen mukaan kehittyneiden markkinoiden 

viennistä jopa 33 prosenttia suuntautuu kasvumarkkinoille vuoteen 2020 mennessä. Kasvumarkkinoille 

suuntautuva vienti onkin syy sille, miksi Eurozone Forecast ennustaa euroalueelle kahden prosentin 

talouskasvua vuosille 2014–2015.   

 

Kasvumarkkinoista on muodostumassa merkittävä toimija myös tiettyjen kuluttajatuotteiden, kuten oluen, 

alkoholijuomien ja viinien tuotannossa. Näille tuotteille löytyy kysyntää kasvumarkkinoilta niiden yhä 

kasvavan keskiluokan ansiosta. IMF arvioi, että muutamien lähivuosien sisällä 70 prosenttia koko 

maailman talouskasvusta on peräisin kehittyviltä markkinoilta Kiinan ja Intian muodostaessa jopa 40 
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prosenttia näistä kasvuluvuista. Kasvumarkkinat voivatkin muodostua merkittäväksi mahdollisuudeksi 

monille eurooppalaisille yrityksille. 

 

Toivelista yritysjohdolta 

 

Eurooppalaiset yritysjohtajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että poliitikot eivät tällä hetkellä tee tarpeeksi 

vakauttaakseen euroalueen taloutta ja johtaakseen sitä uuteen kasvuun. Business Europe  

-yhteisö, jonka jäsenistöön kuuluu 41 jäsenorganisaatiota 35 maassa, on syyttänyt Euroopan unionia 

talousmarkkinoiden epävakaudesta ja kuluttajien sekä yritysten luottamuksen heikentämisestä. 

 

Kuten Ernst & Youngin viimeisimmän EU:lle laatimamme G20 Entrepreneurship Barometer -selvityksen 

vastaajat, myös monet Business Europen jäsenistöön kuuluvista 20 miljoonasta pk-yrityksestä 

suhtautuvat vielä positiivisesti pitkän tähtäimen näkymiin ja valmistautuivat investoimaan uuteen sekä 

laajentamaan toimintaansa. Organisaatio nimesi kuitenkin muutamia tekijöitä, joilla edistettäisiin 

kasvumahdollisuuksia:  

 

 Sisämarkkinoiden palveludirektiivin täysi käyttöönotto, panostukset verkkokaupan kehitykseen ja 

laajakaistaverkkojen laajempi hyödyntäminen. 

 Maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan keskustelukierroksen loppuun saattaminen ja Atlantin 

ylittävän taloudellisen yhteistyön vahvistaminen. 

 Tieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla vallitsevan osaamiskuilun 

täyttäminen (suhteessa esim. Aasian maihin).  

 Ehdotetun rahoitustransaktioveron hylkääminen. 

 Työllisyyspolitiikka, joka toisi 10 miljoona pitkäaikaistyötöntä takaisin työmarkkinoille ja estäisi 

yhä kasvavan nuorisotyöttömyyden.  

 Rahoitus 200 miljardin euron investoinneille, joita tarvitaan eurooppalaisen 

energiainfrastruktuurin kehittämiseksi vuoteen 2020 mennessä.  

 

Ennen kuin tämä toivelista on täytetty, täytyy yritysjohdon löytää keinoja selviytyä euroalueen 

olemattoman talouskasvun vallitessa. Euroopan ja Yhdysvaltojen vaikeudet tulevat vahvistamaan Aasian 

kasvua. Yritysten onkin varmistettava, että niillä on toimiva strategia, joka huomioi Aasian markkinat. 

Uskomme, että yritykset, joilla on vahva Aasia-strategia, tulevat menestymään paremmin kuin 

Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin keskittyvät yritykset. Toinen mahdollisuus on panostaa teknologioihin, 

joita tarvitaan julkisten palveluiden tuottamiseen, erityisesti vanhustenhoidon saralla. 

 

Talouden suvantovaiheet ovat yrityksille mahdollisuuksia kasvattaa tehokkuuttaan, sillä heikkoina 

aikoina vahvat yritykset vievät markkinaosuutta heikommilta kilpailijoiltaan. Kasvuun investoiminen voi 

osoittautua menestysstrategiaksi ja yrityskauppoihin on nyt hyvät mahdollisuudet, kun yrityksiä on 

kaupan hyvään hintaan. Monet ennustavatkin lähitulevaisuuteen yrityskauppabuumia.  

 

Lähitulevaisuuden näkymät ovat yhtä kaikki hyvin riippuvaisia velkakriisin seuraavista käänteistä. 

Seuraavat 12 kuukautta ovat ratkaisevia eurooppalaisen yhteisvaluutan kannalta. Mikäli kriisi saadaan 

laantumaan, alkaa Euroopan talous elpyä ja maailmantalous suunnata kohti vakautta ja kasvua.  
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Ernst & Young 

 

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin 

ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme 

kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja 

kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi. 

Ernst & Young Eurozone Forecast -tutkimuksesta 
 

Ernst & Youngin ja Oxford Economics -tutkimusyhtiön laatima Eurozone Forecast -ennuste 

perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta 

tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman 

ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. Euroalueen raportti ja kaikki 17 erillistä 

maaraporttia ovat ladattavissa osoitteessa http://www.ey.com/eef. 
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