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Yhteenveto alustuksesta: 

Talousnäkymät euroalueella näyttävät synkiltä ja odotuksia laskevat useat epävarmuustekijät. 
Talouskehityksen pohjakosketuksen ajankohtaa on vaikea arvioida. Korkotaso on historiallisen 
alhainen, eikä se anna positiivista kuvaa talouden tulevasta kehityksestä.  

Perinteisesti korkotason avulla on luotu ennusteita tulevasta talouskehityksestä. Perinteinen 
makromalli, jossa huomioidaan euroalueen korkotaso ja inflaatio, ennustaisi noin kahden prosentin 
talouden supistumista euroalueella. Perinteinen makromalli antaa kuitenkin liian negatiivisen kuvan 
tulevasta. Historiassa paremmin toiminut makromalli ei enää näyttäisi toimivan talouskehityksen 
ennustajana, vaikka talouskehityksen ja korkojen suunnan suhde silti säilyy: korkotason lasku 
indikoi yleensä edelleen talousnäkymien heikkenemistä. Yhdysvaltojen tulevaa talouskehitystä on 
ennustettu korkokäyrän jyrkkyydellä eli pitkien ja lyhyiden korkojen erotuksella. 1950-luvulta lähtien 
korkokäyrän muoto ennakoinut jokaisen taantuman. Tälläkin kertaa Yhdysvaltain korkokäyrä on jo 
antanut taantumavaroituksen. 

Tulevan talouskehityksen ennustaminen perinteisin menetelmin on vaikeaa, sillä ei ole historiallista 
dataa näin alhaisesta korkotasosta, eikä siksi tiedetä, miten talous reagoi pidemmällä aikavälillä 
negatiiviseen korkotasoon. Matalan korkotason vaikutus heijastuu myös osakemarkkinoille. 
Matalan korkotason johdosta vähäriskisistä sijoituskohteista ei saa tuottoa, ja sijoittajien on 
täytynyt hakea tuottoa osakemarkkinoilta. Keskuspankkien harjoittama elvytys on nostanut ja 
pitänyt yllä osakkeiden arvostuksia. Osakemarkkinoiden kehitys antaa tulevasta taloudesta 
korkomarkkinaa positiivisemman kuvan, mutta myös osakemarkkinoilla on laskupotentiaalia.   

Vaikka tulevan talouskehitykseen ennustaminen on vaikeaa, syyt talouden synkkään kuvaan ovat 
kuitenkin tiedossa. Keskeisin tekijä on epävarmuus, joka heijastuu markkinoille. Epävarmuus 
tulevasta johtaa puolestaan talouskasvun hidastumiseen.  

Erityisesti erilaiset poliittiset riskit painavat luottamusta talouteen alas ja lisäävät yleistä 
epävarmuutta tulevasta. Merkittävin epävarmuutta aiheuttava tekijä on tällä hetkellä kauppasota 
Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, joka näyttäisi olevan kiihtymässä. Nähtäväksi jää, luoko 
talouskasvun hidastuminen paineita presidentti Trumpille löytää ratkaisu kauppasotaan Kiinan 
kanssa Yhdysvaltojen presidentinvaalien lähestyessä. Toinen epävarmuutta markkinoilla 
aiheuttava tekijä, joka heijastuu erityisesti Eurooppaan, on Brexit, eli mahdollinen Iso-Britannian 
ero EU:sta ja sisämarkkinoilta. Euroalueella epävarmuutta lisäävät myös Italian poliittinen tilanne ja 
rakenteellisten uudistusten jääminen puolitiehen sekä Euroopan suurimman talouden, Saksan, 
teollisuuden ongelmat. Epävarmuus Kiinan todellisista talousluvuista osaltaan pahentaa tilannetta 
kansainvälisesti. Lisäksi geopoliittiset kysymykset, kuten Iranin ja USA:n heikentyneet välit sekä 
Hong Kongin tilanne lisäävät epävarmuutta. 



 
 

 

Suomelle Saksan teollisuuden vaikeudet ovat merkittävä asia, sillä Saksa on merkittävimpiä 
vientimarkkinoita suomalaisyrityksille. Saksan talous supistui vuoden toisella neljänneksellä, ja 
mikäli supistuminen jatkuu myös kolmannella vuosineljänneksellä, teknisesti taantuman kriteerit 
täyttyvät. Ongelmat koskevat yhä enemmän myös muitakin teollisuuden aloja kuin vain 
autoteollisuutta. Saksan rakennus- ja palvelusektorit ovat toistaiseksi pitäneet Saksan pois 
talouden taantumasta, mutta talouskehityksen suuntaan indikoivat palvelusektorin odotukset ja 
teollisuuden ostopäällikköindeksi näyttävät Saksan talouskehityksen suunnan olevan laskussa. 

Positiivinen signaali on puolestaan Yhdysvaltojen talouspolitiikan muutos. USA:n keskuspankki 
laski ohjauskorkoaan ja laskuja on tulossa lisää, mikä näyttäisi vauhdittavan maan talouskasvua. 
Tämän lisäksi taloutta elvyttäviä toimia ovat olleet vähälle huomiolle jääneet finanssipolitiikan 
muutokset, erityisesti kesällä kongressissa syntynyt budjettisopu. Tämä elvyttää taloutta 
velkarahalla ja luo edellytyksiä lähivuosien talouskasvulle.   

Euroalueellakin taloutta pyritään elvyttämään entistä kevyemmällä keskuspankkipolitiikalla. Näiltä 
tasoilta korkojen lisälasku tuskin kuitenkaan kovin paljon piristää talouskehitystä. Keskeistä olisi 
finanssielvytys eri euromaissa. Saksa on ollut ennaltaehkäisevien elvyttävien toimien suhteen 
perinteisesti konservatiivinen ja viimekädessä elvytystä vaikeuttaa Saksan perustuslain velkajarru, 
joka rajoittaa rakenteellisen alijäämän enimmäismäärän 0,35 prosenttiin.  

Euroalueen kehittäminen on ollut haastavaa. Euroalueen vertailu Yhdysvaltojen talouskehitykseen 
viimeisten vuosikymmenten aikana osoittaa, että euroalueella on parantamisen varaa. Euroopan 
yhteistä finanssipolitiikkaa edistävä liittovaltiokehitys ei näytä realistiselta vaihtoehdolta, vaikka se 
todennäköisesti johtaisi tehokkaampaan talouskehitykseen. Myös pankkiunionin toimeenpano on 
tökkinyt, kun jäsenmaiden kasalliset intressit ohittavat yhteisen edun.  

Euroalueen kehittämisen kannalta toteuttamiskelpoinen ratkaisu olisi rahoitusmarkkinaunionin 
kehittäminen. Yhdysvaltoihin verrattuna eurooppalaisten yritysten rahoitus nojautuu vahvasti 
pankkirahoitukseen. USA:ssa pankkeja merkittävästi suuremmassa roolissa yritysten rahoituksen 
hankinnassa ovat rahoitusmarkkinat. Rahoitusmarkkinoihin nojautuva yritysten rahoitus tasaa 
riskejä paremmin, ja siksi myös euroalueella tulisi pyrkiä kehittämään yhteisiä rahoitusmarkkinoita. 
Jo nyt suuret yritykset voivat hakea rahoitusta velkakirjoilla, mutta pk-yrityksille tämä ei ole ollut 
käytännön vaihtoehto. Rahoitusmarkkinaunionin kehittäminen edellyttäisi lainsäädännön 
yhdenmukaistamista eri jäsenmaissa esimerkiksi konkurssilainsäädännön osalta. 
Rahoitusmarkkinaunionin rinnalla olisi tärkeää, että EU:n sisämarkkinoita kehitettäisiin, eli luotaisiin 
yhteiset pelisäännöt eri toimialoille, jotka olisivat voimassa kaikissa jäsenmaissa.   

 


