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Swedbank Economic Outlook: 

Vapaa pudotus taloudessa – vauhdittaa ennenäkemättömiin toimiin  

Koronaviruksen leviäminen halvaannuttaa maailmaa, ja suuri osa maista on menossa nopeasti taantumaan. 
Isku Suomen talouteen on todella kova, vaikka talouspoliittinen vastaus onkin ennennäkemätön. Näin 
todetaan Swedbank Economic Outlook -raportissa. 

Maailmantalous on vapaassa pudotuksessa ja hallitukset ilmoittavat uusia tukipaketteja päivittäin, samalla kun 

keskuspankit tekevät kaiken stressaantuneiden rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Toimenpiteet ovat 

välttämättömiä, mutta eivät estä globaalia taantumaa. BKT:n odotetaan laskevan 3–6 prosenttia useimmissa EU-

maissa tänä vuonna. Näin myös Suomessa. 

- Ennusteessa oletetaan, että viranomaisten asettamat rajoitukset, sekä kotitalouksien ja yritysten itse asettamat 

varotoimenpiteet, poistuvat asteittain lähitulevaisuudessa. Jos näin ei tapahdu, talouden laskusuhdanne on vielä 

syvempi, sanoo Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman. 

Ennuste perustuu myös siihen, että hallitukset ympäri maailmaa päättävät nopeasti kattavista toimenpiteistä 
talouksien tukemiseksi. Useat maat ovat jo ilmoittaneet suurista tukiohjelmista, kuten Saksa ja Yhdysvallat. 

- Näemme todennäköisesti sillanrakentamispolitiikan, joka on vertaansa vailla rauhan aikana useimmissa EU-

maissa, Heidi Schauman toteaa. 

Lasku on Suomessa nopea ja vaikuttaa useisiin aloihin. Vienti, investoinnit ja kotitalouksien kulutus vähenevät 

voimakkaasti. Työttömyyden odotetaan nousevan, joskin hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa heijastaen tiukkaa 

työmarkkinatilannetta sekä toimivaa lomauttamisjärjestelmää. 

- Prosessi on nopeampaa kuin finanssikriisin ja 1990-luvun kriisin aikana. Ero siihen verrattuna on, että 

kotitalouksien kulutus laskee enemmän ja nopeammin, Heidi Schauman sanoo. 

EKP tukee taloutta laajoilla toimilla, muun muassa mittavilla joukkovelkakirjalainaostoilla. Myös hallitus on jo tehnyt 

suuria satsauksia, mutta suurin osa tuesta yrityksille on takauksien ja lainojen muodossa. 

- On ratkaisevan tärkeää, että finanssipolitiikka toimii nopeasti, mieluiten suorien siirtojen kautta kotitalouksille ja 
pienyrityksille. Jos päättäväisesti ryhdytään toimenpiteisiin, koronakriisi voi toivottavasti olla lyhytaikainen ja voimme 
odottaa yhtä historian nopeinta talouden toipumista, Heidi Schauman sanoo. 

Linkki raporttiin: https://swedbank.com/corporate/swedbank-research/macro-analysis-and-reports/swedbank-
economic-outlook.html 
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