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EUROLUEEN TAANTUMA PITKITTYY JA SYVENEE 
NYT MYÖS SUOMI ON TAANTUMASSA  
PALASET EUROKRIISIN RATKAISEMISEKSI ALKAVAT LOKSAHDELLA PAIKALLEEN 
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Aktian Taloudellinen katsaus 3/2012 julkaistiin 2.10. Alla on ennusteen yhteenveto. Koko katsaus 
on luettavissa osoitteessa www.aktia.fi>Tietoa Aktiasta>Aktia Pankki>Julkaisut.  
 

Eurokriisin kesällä nähty kärjistyminen on johtanut euroalueen taantuman syvene-
miseen ja pitkittymiseen. Tämä on alkanut vaikuttaa enenevästi myös Aasiaan ja 
Yhdysvaltoihin maailmankaupan hiipumisen välityksellä.  
   Euroalueen taantuma päättyy aikaisintaan ensi vuoden alussa. Aktian perusennus-
teessa eurokriisi saadaan vähitellen rauhoittumaan ja luottamuksen palautuminen 
kääntyy tukemaan aktiviteettia kevään 2013 aikana. Suomessa taantuma jatkuu 
ainakin kuluvan vuoden loppuun asti. Notkahdus jää kuitenkin sen verran vaime-
aksi, että vuositasolla BKT 2012 kasvaa 0.2 %. Kun finanssipolitiikan kiristys rasittaa 
aktiviteettia, BKTn kasvu jää 0.7 % prosenttiin 2013. Vuoteen 2014 mennessä 
Suomen talouden trendikasvu kuitenkin vakiintuu 2 prosentin tasolle. 
    Euroopan uhkaskenaariossa syksyn 2011 eurokaaos uusiutuu, eurooppalainen 
taantuma syvenee entisestään ja euroalueen kokonaistuotanto supistuu 2-4 %. 
Suomessa kokonaistuotannon pudotus olisi samaa luokkaa. EKPn tuoreet OMT-
päätökset ja pankkiunionia koskevien suunnitelmien konkretisoituminen ovat 
alentaneet tämän uhkaskenaarion todennäköisyyden 25 prosenttiin. USAn uhka-
skenaario liittyy fiscal cliff -riskien realisoitumiseen. Sen todennäköisyydeksi 
arvioimme 35 %. 
    Kun Suomessa käytiin hallitusneuvotteluja kesällä 2011, kasvunäkymien ennakoi-
tiin kehittyvän hyvinkin suotuisasti. Kun Suomi on nyt taantumassa ja taloustilanne 
muuttunut dramaattisesti, hallitusohjelmaan hirttäytyminen olisi typeryyttä. Nyt on 
oikea hetki ottaa hyöty valtiontalouden muita maita paremmasta tilasta (kuvio 15), 
sillä veronkorotukset ja menoleikkaukset syventävät taantumaa. Ja mitä syvempi on 
taantuma, sitä suurempi on budjetin alijäämä. Kun riskinä on kuitenkin luottoluoki-
tuksen heikkeneminen, lyhyen ajan kiristyksestä luopuminen tulee kompensoida 
ratkaisuilla, jotka vahvistavat pitkällä aikavälillä talouden kasvupotentiaalia ja val-
tiontalouden tasapainoa. Jos päätös kasvua tukevasta elvytyksestä liittyisi työurien 
pitenemistä tukeviin päätöksiin (ml. eläkeiän nosto), taantuma lyhenisi, työllisyys 
vahvistuisi ja Suomen pitkän aikavälin velanhoitokyky paranisi. Sen  kyllä ymmär-
tävät myös kansainväliset sijoittajat. 
 

Suurimmat toukokuun jälkeen tapahtuneet ennustenäkymän muutokset ovat 
seuraavat:  
Vielä keväällä näytti siltä, että eurokriisi ei hidasta vakavasti muun maailman kasvua. 
Kesän aikana tämä pelko kääntyi kasvuun. Maailmankaupan heikkeneminen on suuri 
huolenaihe (kuvio 1). 
    Huoli Kiinan talouskasvun hard-landingistä on vahvistunut. Kesän aikana tapahtunut 
kuluttajahintojen nousun hidastuminen antaa kyllä tilaa elvytykselle, mutta monet 
epäilevät sen onnistumista.  
    USAssa sekä kovat talousluvut että luottamusindikaattorit kertovat aktiviteetin vai-
suudesta. Taantumariskiä pitää yllä fiscal cliff  eli finanssipolitiikan olemassa oleviin pää-
töksiin perustuva kiristyminen 2013 alussa. Jos fiscal cliff toteutuu, sen suuruus on 5 % 
BKTsta, ja se veisi USAn nopeasti taantumaan.  
    Eurooppa ajautui taantumaan 2011 lopussa. Keväällä merkit nousukäänteen lähene-
misestä alkoivat vahvistua, mutta eurokriisin uusi kärjistyminen jäädytti vihreät versot. 
Nyt on selvää, että eurotaantuma jatkuu ainakin kuluvan vuoden loppuun. Tämä heijas-
tuu varsinkin vuoden 2013 konsensusennusteisiin, joita on korjattu selvästi alas viime 
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Kuvio 5 

 
Kuvio 6 

 
Kuvio 7 

kuukausien aikana (kuvio 2). 
    Eurokriisin kärjistyessä EKP laski heinäkuussa ohjauskorkoa 0.25 prosenttiyksikköä 
ja samansuuruinen muutos on ovella. EKPn syyskuun alun OMT-päätös merkitsee 
suurta muutosta keskuspankin toimintalinjaan. 
    FED ”arvioi” ohjauskorkonsa olevan nykyisellä nollatasolla kesään 2015 ja julkisti 
syyskuussa QE3-hankkeen. Se merkitsee keskuspankin pitkäkestoista asemoitumista 
ultrakevyeen politiikkaan, joka lisä ä kiihtyvän inflaation ja varallisuuskuplien riskiä.  
    Suomi vältti taantuman täpärästi vuodenvaihteessa, mutta keväällä se alkoi. BKT supistuu, 
kun vienti ei vedä ja teollisuustuotanto vähenee (kuvio 3, 4). Parannusta ei ole odotettavissa, 
sillä kilpailukykymme heikkenemiselle ei näy loppua (kuvio 5). 
 

Keskeiset ennusteluvut 
Maailmankaupan kasvun laantuminen kertoo eurokriisin globaalin vaikutuksen lisääntyneen. 
Globaali talouskasvu hidastuu vuoden 2011 3.9 prosentista 2.9 prosenttiin 2012. Kehittyvien 
maiden osuus maailman kokonaiskasvusta, joka vahvistuu 3.2 prosenttiin 2013 ja 3.6 
prosenttiin 2014, on yli 75%.  
    Raakaöljyn hinta halpeni kevään aikana, kun Iraniin liittyvä jännitys tasaantui. Kesällä 
hinta kuitenkin kääntyi uuteen nousuun (kuvio 6). Aasian maiden raaka-ainekysyntä tulee 
pitämään raaka-ainehinnat pitemmän ajan nousutrendillä ja keskuspankkien mittavat 
likviditeettiruiskeet lisäävät hintapiikin riskiä. 
    Yhdysvalloissa vakava taantuma päättyi kesäkuuhun 2009. BKT 2010 kasvoi 3.0 % ja 
2011 1.8 %. BKT kasvaa 2.0 % vuonna 2012, 1.8 % vuonna 2013 ja 2.0 % vuonna 2014 
(kuvio 8). Kuluttajahinnat, jotka nousivat 3.1 % 2011, kohoavat 2.1 % vuonna 2012. FED 
julkisti syyskuussa paitsi QE3-elvytysohjelman myös sen, että ohjauskorko pysyy nollatasolla 
kesään 2015 (kuvio 8). Ultrakevyen rahapolitiikan seurauksena inflaatio kiihtyy ohimenevän, 
ennustejaksolle ajoittuvan hidastumisen jälkeen 3-4 prosentin tasolle keskipitkällä aikavälillä. 
Inflaatio, joka on 2.3 % vuonna 2013 ja 3.0 % vuonna 2014, lisää painetta dollarin heikkene-
miseen pitkällä tähtäimellä. Julkisen talouden velkatrendi on kestämätön eikä sen 
korjaamiseen näy poliittista valmiutta. Fiscal cliff on suuri riski globaalin talous- ja rahamarkki-
nakehityksen vakaudelle. 
    Kiinan BKT lisääntyi 9.2 % vuonna 2011. Se kasvaa 7.8 % vuonna 2012, 8.3 % vuonna 
2013 ja 8.0 % vuonna 2014 (kuvio 9).  
    Euroalue ajautui viime vuoden lopussa taantumaan ja BKT 2012 supistuu -0.6 %. Vaikka 
ajoittaiset häiriöt jatkuvat, eurokriisin rauhoittuminen etenee 2013 aikana. Euroalue pysyy 
koossa, vaikka Kreikan irtautumisen todennäköisyys on merkittävä. Euron kokonaisvaltai-
nen hajoaminen tulisi sekä velkamaille että vakaille maille niin kalliiksi, ettei sen anneta ta-
pahtua. Taloustunnelma vahvistuu ja elpyminen alkaa ensi keväänä. BKT kasvaa 0.3 % 
vuonna 2013 ja 1.1 % vuonna 2014 (kuvio 10). Inflaatio, joka oli 2.7 % 2011, on 2.5 % 
vuonna 2012, 2.2 % vuonna 2013 ja 2.0 % vuonna 2014. Euroopan keskuspankki EKP 
laskee ohjauskorkonsa 0.5 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Ohjauskorko pysyy tuolla 
tasolla koko vuoden 2013. Se kääntyy nousuun 2014 keväällä ja on 1 % ennustejakson 
lopussa (kuvio 11).  
    Finanssi- ja rahapolitiikan edessä oleva, väistämätön kiristyminen ja valtionvelan kasvu 
rajoittavat kehittyneiden maiden talouskasvua vuosikymmenen lopulle asti. Vientimarkki-
noidemme vahvistuminen jää siten vaisuksi. 
    Suomen talous irtosi finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta syksyllä 2009. BKT lisään-
tyi 3.3 % 2010 ja 2.7 % 2011. Keväällä 2012 Suomi vajosi uuteen taantumaan. Perusennus-
teessa eurokriisi rauhoittuu 2013 aikana ja luottamus alkaa tukea talouden vahvistumista. 
Kasvuun päästään ensi kevään aikana. Vuositasolla BKT kasvaa 2012 0.2 % ja 2013 0.7 % 
(kuvio 12). Trendikasvu vakiintuu ensi vuoden jälkipuoliskolla noin 2 prosentin tasolle. Kun 
BKT kasvaa 2 % vuonna 2014, kokonaistuotanto tavoittaa kevään 2008 huipputason vasta 
2015 alussa (kuvio 13). Euroopan uhkaskenaariossa Suomen BKT supistuu nykytasoltaan 
2-4 %.  
    Keskipitkällä tähtäimellä Suomen talouskehitys on hieman vahvempaa kuin euroalueella 
keskimäärin. Kasvuetua moniin Manner-Euroopan euromaihin antaa mm. finanssi-
politiikkamme pienempi kiristystarve, vientimme suurempi Aasia-paino, vahva ict-
osaaminen sekä pankkisektorimme parempi kunto ja luotonantokyky. Toisaalta kasvuetua 
kaventaa 10 vuotta jatkunut tärkeimpiä kilpailijamaita nopeampi palkkojen nousu, joka on 
rapauttanut hintakilpailukykymme varsinkin Saksaan nähden.  
    Inflaatio, joka oli 3.4 % vuonna 2011, on 2.9 % 2012, 2.8 % 2013 ja 2.3 % 2014. 
Työttömyysaste, joka oli 7.8 % 2011, on 7.8 % 2012, 8.2 % 2013 ja 7.7 % 2014 (kuvio 14). 
Uhkaskenaariossa se on 1½-2½ prosenttiyksikköä korkeampi. 
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Keskeiset epävarmuudet ja uhkat    
Ennusteemme suurimmat epävarmuudet liittyvät euroalueen ja USAn velkaongelmiin. 
Uhkana on se, että kriisit aiheuttavat sellaisen rahoitusmarkkinahäiriöiden kärjistymisen, 
joka koettiin finanssikriisissä 2008-9. Uhkaskenaariossa kehittyneet maat vajoavat 
takaisin kollektiiviseen taantumaan maailmankaupan hyytyessä.  
    USAssa ensimmäinen testi maan kyvystä hallita velkaongelmaa on edessä jo pian. Jos 
puolueet eivät pääse yksimielisyyteen budjetin korjaustoimista, ensi vuoden alussa edessä on 
ns. fiscal cliff, jonka toteutuminen merkitsee finanssipolitiikan rajua kiristymistä. Presidentti 
Bushin määräaikaiset veronkevennykset poistuvat 2013 alussa ja samaan aikaan astuvat voi-
maan mittavat menoleikkaukset kuten kesän 2011 velkakattofarssissa säädettiin. Toteutues-
saan fiscal cliff  iskisi talouteen voimalla, joka on 5%  BKTsta. Se ajaisi USAn nopeasti 
taantumaan. Vaikka fiscal cliff vältettäisiin, arvioimme neuvotteluprosessin liittyvän epävar-
muuden aiheuttavan 35 prosentin todennäköisyydellä vakavia markkinahäiriöitä ja 
luottamuspulan kasvua.  Pitemmän ajan uhkaskenaariossa velkaantuminen alkaa ruokkia 
USAn velanhoitokykyyn kohdistuvaa epäluottamusta samaan tapaan kuin nyt Euroopassa.    
    Euroopan akuutit riskit liittyvät velkakriisin hallitsemiseen. On palautettava luottamus 
Espanjan ja Italian edellytyksiin selvitä velanhoitokuluistaan. On löydettävä ratkaisu, joka 
joko pitää Kreikan eurossa tai johtaa Kreikan eroon eurosta. EKPn syyskuun alussa 
tekemät OMT-päätökset sekä pankkiunionia koskevan suunnitelmien konkretisoituminen 
lisäävät uskoa eurokriisin rauhoittumisen ennustejakson aikana. 
    Jos eurokriisi kärjistyisi uudelleen ja muuttuisi hallitsemattomaksi, euroalueen taantuma 
syvenisi merkittävästi. Uhkaskenaariossa Suomen kokonaistuotannon pudotus voisi olla 
mittaluokkaa 2-4 %. Silloin työttömyys nousisi nykytasolta 1½-2½ prosenttiyksikköä eli 
9½-10½ prosenttiin. Julkisen talouden vajeet kasvaisivat selvästi. Markkinoiden luottamus 
Suomen selviytymiskykyyn saattaisi vaarantua, kun heikentynyt kilpailukyky rajoittaa 
vientimahdollisuuksia ja ikääntyminen yhdessä kasvaneen työttömyyden kanssa rasittaa 
julkisen talouden tasapainoa pitkäkestoisesti. Tämän uhkaskenaarion todennäköisyys on 
25 %. 
    Globaalitalouden suurin pitkän aikavälin uhka liittyy ilmastonmuutokseen ja kasvi-
huonekaasujen hillitsemiseen. Toinen -- paitsi kaikkia kehittyneitä myös monia kehit-
tyviä maita (mm. Venäjä, Kiina) koskettava – pitkän ajan megahaaste liittyy väestön 
ikääntymiseen ja siihen sopeutumiseen. 
 

Suomen talouspolitiikka valinkauhassa 
Finanssikriisin aikana monet poliitikot ja media puhuivat talouden elvytyksestä ensi-
sijaisesti julkisena menona, joka kasvatti velkaa. Järkevämpää olisi ollut tarkastella 
elvytystä investointina tulevaisuuden velanhoitokykyyn.  
    Yritykset investoivat taloudelliseen tulevaisuuteensa eikä kukaan kyseenalaista sitä, että in-
vestointi maksaa. On yritysjohdon asia arvioida mikä investointi on yrityksen ja sen omis-
tajien kannalta kannattava ja mikä ei. Ei se niin kauhean erilaista ole silloin, kun hallitus 
käyttää äänestäjien valtakirjalla veronmaksajien rahoja kansakunnan kannalta viisaisiin tai 
vähemmän viisaisiin hankkeisiin.  
    Valtion velkaa ei tule demonisoida. "Hyvä velka" on se, jolla rahoitetaan investointeja 
tulevaisuuden talouskasvuun ja samalla velanhoitokykyyn. "Huono velka" on kyseessä, jos 
sen avulla ei vahvisteta kasvupotentiaalia, vaan velka jää rasittamaan talouden pitkän ajan 
kasvumahdollisuuksia ja samalla velanhoitokykyä. Talouspolitiikan päättäjien vastuulla on 
se, että maa ottaa vain "hyvää velkaa". "Hyvä velka" on siunaus, "huono velka" on synti.  
    Pahinta kansantalouden pitkän ajan velanhoitokyvyn kannalta on elinkelpoisten yritysten 
kaatuminen ohimeneviin ongelmiin. Pahinta julkisen talouden kestävyyden kannalta on 
työttömyyden massiivinen nousu, sillä suhdannetyöttömyys muuttuu yllättävän nopeasti ra-
kennetyöttömyydeksi.  
    Kestävyysvajeensa hallitsemiseksi ja hyvän luottoluokituksen säilyttämiseksi Suomi 
tarvitsee monen vuoden uskottavan ohjelman. Härkäpäisellä ja jäykällä konsolidointi-
ohjelmalla on kuitenkin riskinsä.  Jos kasvu tapetaan, valtiontalous ei tasapainotu. 
"Politiikka on mahdollisuuksien taidetta". Juuri nyt tuo lause on harvinaisen osuva. 
    Vielä kevättalvella näytti siltä, että Suomi on menossa kiihkokiristäjien letkaan. 
Pahimmillaan ilmassa roikkui 5 mrd euron säästöpaketti. Siksi hallituksen maaliskuinen 
päätös 2½ mrd euron säästöistä oli suurten linjojen osalta positiivinen yllätys. Ensinnä-
kin, hallitus ei lähtenyt ylisäästämisen tielle. Toiseksi, veronkorotusten rinnalla päätettiin 
merkittävistä menosäästöistä. Vahvan tutkimusevidenssin mukaan menoleikkauksilla 
velkatrendi korjautuu vähemmillä hyvinvointitappioilla nopeammin ja kestävämmin kuin 
veronkorotuksilla. Paketti ei ollut optimaalinen, mutta kaukana pelätystä. 
     Hallituksen budjettipäätösten rinnalla työmarkkinajärjestöt pääsivät ratkaisuun, jonka 
ansiosta todellisen eläköitymisiän arvioidaan nousevan muutamalla kuukaudella. Ratkaisu 
helpottaa kestävyysvajeen kaventamista, vaikka tärkeimmät työurien pituutta kasvattavat 
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päätökset ovat vielä edessä. 
    Hallituksella täytyy olla nöyryys ja valmius arvioida jatkuvasti ja yhä uudelleen talous-
kehitystä ja tehtyjen kiristysten vaikutusta. Kiinalaista sanontaa seuraten "virta pitää 
ylittää kiviä kosketellen". Eliitin on hyväksyttävä, että tulevaisuutta voi ennustaa, mutta 
sitä ei voi tietää. Siksi talouspolitiikan pitää joustaa, kun tosiasiat sitä vaativat. 
    Suomen kestävyysvaje ei ole akuutti ongelma, sillä tämän hetken budjettivaje ja velka-
aste ovat parasta A-luokkaa (kuvio 15). Siksi meillä on mahdollisuus hakea pitkän aikavälin 
ongelmaan pitkän aikavälin ratkaisua. Pitkän aikavälin avaintekijä on talouden kasvu, jolla 
on kaksi komponenttia: 1) tehdyn työn määrä ja 2) tehdyn työn tuottavuus.  
    Kestävyysvaje-keskustelun tulee fokusoitua näiden kahden tekijän kasvuun. Se merkit-
see positiivista vaikuttamista työurien pituuteen, maahanmuuttoon, kilpailukykyyn, tekno-
logiaan, yritystoiminnan edellytyksiin jne. Mitä parempia ja päättäväisempiä ratkaisuja 
niiden osalta tehdään, sitä pienempi on kiireisten pakkoleikkausten tarve. 
    Finanssikriisissä Suomen työttömyys lisääntyi paljon vähemmän kuin kokonaistuotannon 
pudotuksen perusteella olisi voinut odottaa. Selitys lienee siinä, että pienet ja keskisuuret 
yritykset välttivät irtisanomisia, koska ne ilmeisesti arvioivat kriisin ohimeneväksi. Nyt on 
tärkeää välttää sellaiset talouspolitiikan signaalit, jotka heikentäisivät pienten ja keskisuurten 
yritysten tulevaisuudenuskoa ja saisivat ne irtisanomisten tielle. 
    Suomi on ajautunut taantumaan, mitä hallitusneuvottelujen aikaan pidettiin epäuskottava-
na. Siksi hallitusohjelmaan hirttäytyminen olisi typeryyttä. Valtiontalouden muita maita pa-
remmasta tilasta tulee ottaa sen sallima hyöty irti juuri nyt, sillä veronkorotukset ja meno-
leikkaukset syventävät taantumaa. Ja mitä syvempi on taantuma, sitä suurempi on budjetin 
alijäämä. Kun vaarana on luottoluokituksen heikkeneminen, lyhyen ajan kiristysliikkeestä 
luopuminen tulee kompensoida ratkaisuilla, jotka vahvistavat talouden kasvupotentiaalia ja 
valtiontalouden tasapainoa pitkällä aikavälillä. Jos päätös kasvua tukevasta elvytyksestä 
liittyisi työurien pitenemistä tukeviin päätöksiin (ml. eläkeiän nosto), taantuma lyhenisi, 
työllisyys vahvistuisi ja Suomen pitkän aikavälin velanhoitokyky paranisi. Sen ymmärtävät 
kyllä myös kansainväliset sijoittajat. 
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Taulukko 1        Kansainvälisen talouden ennuste ostovoimapariteettipainoin: BKTn  kasvu, % 

 

Taulukko 2 Kansainvälisen talouden ennuste: Kuluttajahintainflaatio, % 

Taulukko 3 Aktian ennusteet: Korot  ja  valuuttakurssit  

Taulukko 4 Aktian ennuste: Suomen keskeiset ennusteluvut, % 
______________________________________________________________________ 

                         2009  2010  2011 2012e 2013e  2014e 
BKTn kasvu     -8.4   3.3   2.7   0.2 0.7 2.0 

 

KHI-inflaatio     0.0   1.1   3.4   2.9 2.8 2.3 
 

Työttömyysaste   8.2   8.3   7.8   7.8 8.2 7.7 

______________________________________________________________________ 

                     Osuus 2011, %        2010 2011                   2012e 2013e 2014e 
Maailma           100.0  5.3 3.9  2.9  3.2 3.6 
 

Euroalue  14.3         1.9 1.4 -0.6  0.3 1.1 

Saksa  3.9       3.6 3.1  0.5  1.0 1.5 
Ranska  2.8     1.4 1.7  0.0  0.5 1.3 
Italia 2.3 1.8 0.5 -2.3 -0.6 0.6 
Espanja 1.8 -0.3 0.4 -1.8 -1.3 0.5 
Kreikka 0.4 -3.5 -6.9 -7.0 -3.0 0.1 
 

USA             19.1     -3.0  1.8  2.0  1.8 2.0 
 

Japani  5.6     4.4                 -0.7  2.0  1.3 1.5 
Kiina 14.3   10.4 9.2  7.8  8.3 8.0 
Intia 5.7     10.6 7.2  6.5  7.0 7.0 
Venäjä 3.0    4.3 4.3  3.5  4.0 4.0 

  Osuus 2011, % 2010 2011 2012e 2013e 2014e 
Euroalue  14.3   1.6 2.7  2.5 2.1 2.0 
 

USA  19.1        1.6 3.1  2.1 2.4 3.0 
 

Japani   5.6                    -0.8                  -0.3  0.2 0.1 0.1 
 

  31.12.2010   30.12.2011         31.12.2012e       30.6.2013e   30.12.2013e 30.6.2014e 
Euroalue       
EKPn ohjauskorko                   1.00  1.00               0.50         0.50       0.50 1.00 
 

3 kk. euribor                  1.01 1.34   0.25 0.25 0.50 1.15 
 

10 v. korko: 
Ger (= benchmark)                 2.96 1.82   1.75 2.00 2.15 2.30 
 
USA 
Ohjauskorko                        0.0-0.25          0.0-0.25            0.0-0.25         0.0-0.25           0.0-0.25     0.0-0.25 
3 kk libor                          0.30                 0.58       0.50 0.50 0.50 0.50 
10 v. korko                         3.29 1.86             2.00 2.25 2.50 3.00 
  
Japani 
Ohjauskorko      0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
3 kk. tibor      0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 
10 v. korko                             1.12                0.98  0.80 0.90 1.00 1.10 
    
Valuuttakurssit 
EUR/USD      1.34 1.29   1.27 1.27 1.30 1.35 
EUR/YEN       109                  100    104  107  112 119 
USD/YEN         81          77                   82                  84                    86              88  


