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Kataisen-Urpilaisen venäläinen ruletti 
 

Maailmanhistorian suurimman elvytysoperaation ansiosta 30-luvun laman globaali taantuma vältettiin kolme 
vuotta sitten, Lehman Brothersin konkurssin jälkeen. Ne luottomarkkinoiden kuumekäyrät, jotka silloin 
näyttivät tien maailmankaupan romahdukseen, ovat viime viikkoina nousseet hälyttävällä tavalla.  
    Elvytyksestä huolimatta kehittyneet maat vajosivat kollektiiviseen taantumaan 2009 ja Suomen BKT supistui 
8 %.  Nyt kuume nousee maailmalla eikä elvytysvaraa ole. Jos kuume päästetään liian korkeaksi, maailmasta ei 
löydy voimaa, joka kääntäisi käyrän.  
    Kesän aikana julkistetut tilastot kertovat talouskasvun hidastuneen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa niin 
lähelle nollatasoa, että välimatka taantumaan ei ole enää suuri. Samaan aikaansekä euroalueen että Yhdysvaltain 
poliittiset päättäjät osoittivat silmiinpistävän haluttomuutensa/kyvyttömyytensä velkakriisien kestävään katkaisemi-
seen. Se nosti epävarmuuden uusiin mittoihin. Globaalin laman riski on kasvanut ja se kasvaa koko ajan. 
    Tässä hauraassa tilanteessa Kataisen-Urpilaisen hallitus esitteli pelin, josta voi tulla laman katalysaattori.      
    Venäläistä rulettia pelataan pistoolilla, jossa kaksi kuudesta panoksesta on kovia. Edessä olevan taantuman 
todennäköisyys on ainakin yksi kolmesta. Se nousee koko ajan, kun kestäviä, pitkäjänteisiä ratkaisuja ei 
Euroopan tasolla synny tai ne viivästyvät. On tapana sanoa, että aika on rahaa. Tässä yhteydessä aika on tuhoa.  
    Valtionvarainministeri Urpilainen sanoi viime viikolla, että muiden maiden kannat Suomen ja Kreikan 
takaussopimukseen selviävät muutaman viikon kuluessa. Talouspistoolissa saattaa muutaman viikon kuluttua 
olla jo kolme kovaa panosta. Kun lamaodotus ja/tai lamapelko nousevat tarpeeksi, ne toteuttavat itse itsensä. 
Sitä paloa ei ihmiskäsi enää pysty pysäyttämään.  Sen jälkeen kysytään kuka heitti kiven poliittisen 
päätöksenteon rattaisiin, joiden piti tuottaa kestävä ratkaisu ja tehdä se ajoissa. 
 

Kuvio 1 

    

Aktian pääekonomistin talouskatsaus 23.8.2011 

Kuinka paljon valtiota enemmän Euroopan suuret pankit 
maksavat pitemmän ajan ulkoisesta rahoituksestaan, %-yks. 

Kreikka:1 
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Kuvio 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONKO  TAKAUSPELI  SUOMEN  ETUJEN  MUKAISTA? 
Suomen hallituksen strategia Kreikkaan liittyvässä takauskeskustelussa on 
mielestäni lyhytnäköinen ja Suomen pitemmän tähtäimen etuja vahingoit-
tava. Euroympyröissä takuista puhuttu jo pitkään, mutta järkevää ratkaisua ei 
ole löydetty.  
    Sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Urpilainen oli pitänyt hämmentävän 
tiedotustilaisuuden tiistaina 16.8., paraskin mahdollinen lopputulos tuntui 
huonolta. Tässä toiveskenaariossa muut euromaat antaisivat Suomen pitää 
pelinsä ja pelastaisivat Euroopan, itsensä ja samalla myös Suomen. Suomi 
olisi rintamakarkuri, jota kohdeltaisiin jatkossa sen mukaan. ”Parhaassa” 
pelituloksessa Suomi menettäisi ”vain” mahdollisuutensa vaikuttaa EU-
ratkaisuihin itselleen tärkeissä kysymyksissä ja saada maantieteelliselle 
asemalleen (ml. maatalous) ymmärrystä.  
    Huonompi – ja todennäköisempi – skenaario oli alusta lähtien se, että 
useat muut euromaat seuraavat Suomen esimerkkiä ja vaativat takuita. Näin 
on käynyt. On mahdotonta uskoa, ettei Suomen hallitus olisi odottanut tätä 
reaktiota, joka luultavasti kaataa Suomen ja Kreikan välisen takaussopimuk-
sen. Kaikki tämä viivyttää velkaongelmien kestävää ratkaisua. Jos niin käy, 
globaalin laman todennäköisyys kasvaa.   
    Jos lamatsunami iskee, Suomen takausjärjestelyt huuhtoutuvat historian 
romukoppaan. Siinä maailmassa Suomen kansa voi joutua kuoppaan, jonka 
rinnalla 90-luvun alun kotikutoinen lamamme oli lasten leikkiä. Ja kuka heitti 
tulitikun kuivaan maahan? Suomi! 
    Parhaassakin tapauksessa Kataisen-Urpilaisen pelin hinta on pitkässä 
juoksussa korkea. Huonointa vaihtoehtoa en haluaisi edes ajatella. 
    Jos muut euromaat kaatavat Suomen Kreikan kanssa tekemän takaussopi-
muksen, mitä tekee Kataisen-Urpilaisen hallitus silloin. Uhkaa toisella tuliti-
kulla? Toivottavasti ei.  
    Valtiovarainministeri Urpilainen sanoi viime viikon lopulla, että takausasia 
selviää muutaman viikon kuluessa. Kuva 1 kertoo kuinka paljon ehti tapah-
tua muutamassa viikossa Lehman Brothersin konkurssin jälkeen.  
   

KUINKA  FINANSSIKRIISI  ETENI  SUOMEEN? 
Kuviot 1 ja 2 kertovat finanssikriisin etenemisestä rahoitussektoriin ja sen 
kautta reaalitalouteen. 
    Kuvio 2 kuvaa euroalueen pankkien keskinäisen epäluottamuksen kehi-
tyksen sen jälkeen, kun Lehman Brothers oli kaatunut kaukana Euroopasta. 
Kun vakuudellisten ja vakuudettomien luottojen korkoero oli huipussaan, 
pankkien luottamus toisiinsa oli kadonnut ja niiden välinen rahoitus jäissä. 
    Kuvio 1 kuvaa luottomarkkinan kehitystä toisesta näkökulmasta. Keväällä 
2009 suurten eurooppalaisten pankkien ulkoinen rahoitus tyrehtyi, kun jälki-
markkinoilla niiden velkakirjoihin liittyvä korkovaade nousi yli 6 %-yksikköä 
valtiota korkeammaksi. Lähihistoria toistaa itseään, sillä myös viime viikot 
pankkien pitkäaikainen ulkoinen rahoitus on ollut jäissä.  
    Kun pankkien välinen ja niiden ulkoinen markkinaehtoinen rahoitus jäätyi, 
jäätyi myös asiakkaiden rahoitus. Likviditeetin kadotessa yritykset joutuivat ah-
dinkoon, jossa investoinnit pysäytettiin ja tilaukset peruutettiin. Kuviossa 1 tämä 
näkyy useiden keskeisten toimialojen osalta. Erityisen suuri oli ulkomaankaupas-
sa toimivien yritysten rahoitusehtojen kiristyminen. Se selittää maailmankaupan 
ainutkertaista romahdusta (kuvio 4), joka ajoi vuonna 2009 Suomen kokonais-
tuotannon suurimpaan pudotukseen sitten kansalaissodan 1918 (kuvio 5). 
    Lehman Brothers kaatui kaukana, ison veden tuolla puolen. Vaikka 
Suomella ei ollut mitään kytköstä sylttytehtaaseen, Suomen viennin määrä 
supistui 20 % ja BKT yli 8 vuonna 2009. 
    Tämän kokemuksen jälkeen emme voi kuvitella olevamme turvassa 
Kreikasta säteileviltä vaikutuksilta vaikkeivät saatavamme Kreikasta ole 

EKP alkaa ostaa Italian ja  

Espanjan velkapapereita  
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merkittäviä. Rahoitusjärjestelmän vakaus on meille yhtä elintärkeä kuin 
jokaiselle muulle eurooppalaiselle. 
 

EUROOPAN  VELKAKRIISI  KREIKASTA  KREIKKAAN 
Kuvion 1 mukaan Kreikan 1. kriisi huhti-toukokuussa 2010 käynnisti 
eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla prosessin, joka oli kuin alkusoitto 
Lehman Brothersin konkurssin jälkeen koetulle. Onneksi poliitikot näyttivät 
oppineen 2008-09 kriisistä ja Kreikka pelastettiin. Poliittisia irtopisteitä siitä ei 
saatu missään.  
    Kun Irlannin kriisi alkoi syksyllä 2010, Lehman palasi taas verkkokalvoille. 
Irlanti pelastettiin nopeammin kuin Kreikka. Kun Portugalin hallitus hajosi 
viime keväänä, kuumekäyrä nousi vain vähän. Portugali tuli pelastustoimien 
piiriin nopeasti ja epäluottamuspreemio supistui. Samalla huoli kriisin 
leviämisestä Espanjaan väheni (ks. kuvio 3).    
    IMF arvioi heinäkuussa, että Kreikka tarvitsee toisen tukipaketin. Kun eu-
roalueen päättäjät eivät pystyneet sopimaan tukipaketista, vastassa oli taas 
uusi kriisi. Nyt Espanjan lisäksi myös Italia ja Ranska nostettiin epäluotta-
muksen valokeilaan. Jos Euroopan päättäjät olisivat tehneet päätökset, joilla 
lyhyen ajan likviditeettiepävarmuus poistetaan ja pitkän aikavälin velkatrendit 
käännetään, nykykriisiä ei olisi syntynyt ja taantumariski olisi pienempi.  
    Viime viikkojen aikana euroalueen rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen 
on edennyt pitemmälle kuin kertaakaan sitten Lehman Brothersin konkurssin 
(kuviot 1 ja 2).  Ellei poliittisia ratkaisuja löydy nopeasti, olemme post-Lehman 
–tilanteessa nopeammin kuin kukaan haluaisi uskoa. Ellei EKP olisi käynnis-
tänyt Espanjan ja Italian velkapapereiden ostoja, tilanne saattaisi jo olla 
hallitsematon.  
    Kansainvälisen taantuman riskiä kasvattaa se, että nyt myös Yhdysvaltain 
valtionvelka on tullut markkinoiden tarkkailulistalle. Vaikka omissa ennus-
teissamme tämä on nähty vain ajan kysymyksenä, tilannetta vaikeuttaa dra-
maattisesti Obaman hallinnon ja teekutsuliikkeen hallitseman republikaa-
nisen valtapuolueen välinen takalukko. Teekutsuliikkeen äänitorvet pitänevät 
huolen siitä, että syksyn aikana kuullaan USAsta uutisia, jotka levittävät epä-
varmuutta myös Euroopassa. Ellei Eurooppa ole edennyt omien kriisiensä 
ratkaisemisessa, sen kestokyky ulkoisten negatiivisten shokkien suhteen on 
heikko. Siksi ratkaisuja viivyttävien pelien hinta voi olla iso. 
    Eurooppalaisen rahoitusmarkkinan toimivuus on Suomen talouskasvun 
kannalta keskeistä. Jos yritysten rahoitusehdot kiristyvät merkittävästi, ne 
eivät investoi eivätkä osta suomalaisia vientituotteita. Vientivetoinen talou-
temme tarvitsee tärkeimmän markkina-alueensa vakautta ja kasvua.  
    Kreikan pelastaminen on välttämätön mutta ei riittävä ehto rahoitusmark-
kinoiden tasapainolle ja eurooppalaiselle (ml. suomalaiselle) talouskasvulle. 
Kreikka on pysäkki, jota ei voi ohittaa, jos haluaa perille. Espanja, Italia ja 
varsinkin Ranska olisi pitänyt pystyä pitämään kriisin ulkopuolella. Se ei 
onnistunut. Eri maiden sisäpoliittiset jännitteet, joita Suomen peli lisää, 
selättivät talouden realiteetit. Populismin pelko on tyhmyyden alku. 
    Päättäjät eivät uskoneet ennen Lehmanin konkurssia, että seuraukset olisi-
vat fataalit. Lehmanin jälkeen tiedetään kuinka syvällisesti globaalit finanssi-
markkinat ovat verkottuneet.  Tiedän, että monen mielestä eurooppalaisen 
pankkikriisin uhkaa liioitellaan, mutta toivon, ettei kukaan vastuuasemassa 
oleva lähtisi tätä testaamaan. Jo nyt kriisimaissa miljoonat ihmiset kiristävät 
vyötä vuosin ajan ja maksavat hurjan hinnan poliitikkojensa virheistä. 
 

LOPUKSI 
Euroopan velkakriisin rauhoittaminen vaatii kolme asiaa.  
    Ensimmäinen ja tärkein ehto on se, että kukin maa esittää pitkän aikavälin 
ohjelman, jolla ne uskottavasti kääntävät velkaantumisensa kestävälle uralle. 
Koska velkatrendien nopea kääntäminen on epärealistista ja talouskasvun 
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kannalta tuhoisaa, kyseessä on pitkän ajan projekti. Jos ohjelma on uskottava 
ja hallituksen sitoutumiseen luotetaan, ongelmanratkaisun tärkein ehto on 
täytetty. Mitä tarkemmin kukin euromaa valvoo muiden euromaiden 
budjettikuria, sitä todennäköisemmin idullaan oleva liiallisen alijäämän 
politiikka estyy jo itämisvaiheessa. 
    Toiseksi, lyhyen aikavälin tarpeisiin tarvitaan mahdollisimman nopeasti 
uskottava väline, jolla taataan, ettei yksikään euromaa voi joutua likviditeet-
tikriisiin tässä ja nyt. Kun ehto yksi on toteutettu, tämän järjestelyn tarve 
vähitellen häviää.  
    Kolmanneksi, lyhyen ja keskipitkän aikavälin epävarmuuden vähentämi-
seksi olisi hyvä saada pysyvä järjestelmä, joka takaa sen, ettei markkinoilla ole 
perustetta epäillä minkään euromaan joutuvan myöskään tulevaisuudessa 
maksukyvyttömyyden tilaan. Jos yllä esitetty ensimmäinen ehto toteutuu, tätä 
pysyvää järjestelmää ei koskaan tarvitse käyttää.  
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