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Talouspolitiikka osasyynä Euroopan ongelmiin

Euroopan velkakriisi helpottaa, mutta ki-
ristynyt finanssipolitiikka on vienyt Euroopan 
taantumaan. Velkaantuneisuuden, julkisen 
talouden alijäämän ja vaihtotaseen vajeen 
suuruuksien perusteella USA on ollut ja on 
yhä jopa huonommassa kunnossa kuin EU tai 
euroalue keskimäärin. Amerikassa finanssipo-
litiikka ei ole ollut yhtä kiristävää kuin Euroo-
passa. Euroopassa finanssipolitiikka ei ole ol-
lut pelkästään kiristävää vaan jopa kuristavaa 
kriisiin joutuneissa Välimeren alueen maissa. 
Finanssipolitiikan äkkijarrutus Etelä-Euroo-
passa on heikentänyt reaalitalouksia arvioitua 
enemmän, mikä on vaikuttanut myös muuhun 
Eurooppaan. Voidaan sanoa, että finanssipo-
litiikkaa on kiristetty liian nopeasti jopa jul-
kistalouden vakauttamistarpeiden kannalta. 
USA:ssa myös pankkikriisin hoito on sujunut 
mallikkaammin kuin Euroopassa. Kaiken kaik-
kiaan vaikuttaa siltä, että harjoitettu politiik-
ka selittää pitkälti sitä, että USA:n talous on 
selvässä kasvussa, kun taas Eurooppa rämpii 
taantumassa. Toki Euroopan poliittisen unio-
nin löyhällä rakenteella ja sen maiden erilai-
suudella on ollut tuntuva vaikutus talouskrii-
sin jatkumiseen. 

Euroalueen helpotukseksi akuutti velkakrii-
si on kuitenkin hellittämässä. Siitä osoitukse-
na ovat Espanjan ja Italian valtioiden 10 vuo-
den velkapaperien korot laskeneet heinäkuun 
lopun korkeimmista lukemista yli kaksi pro-
senttiyksikköä. Kriisirahastojen muodostami-

nen ja EKP:n päätös ostaa tarvittaessa ongel-
mamaan joukkovelkakirjoja on auttanut. 

Niin kuin arvioimme syyskuun alussa jul-
kaistussa ennusteessamme, Euroopan kehi-
tykseen vaikuttaa kaksi erisuuntaista voimaa: 
EU:n ulkopuolella viriävä kasvu vetää Euroop-
paa suosta, ja taas sen kireä finanssipolitiikka 
pyrkii sitä taannuttamaan. Aina loka-marras-
kuulle asti EU-alueen talousluvut ovat olleet 
heikkoja. Suomen kannalta on lohduttavaa, 
ettei Suomen viennin kannalta tärkeä Keski- ja 
Pohjois-Eurooppa ole kuitenkaan taantumas-
sa kuten Välimeren alue. Keski- ja Pohjois-Eu-
roopan kotimainenkin kysyntä voi alkaa voi-
mistua jo ensi vuonna viennin voimistumisen 
vanavedessä. Hyvä merkki on myös se, että 
Euroopan maiden näkymiä kuvaavat luotta-
musindikaattorit eivät ole enää heikentyneet 
ja osin ovat jopa kääntyneet ylöspäin

Suomi lievässä taantumassa - 
tilanne kuitenkin kohentumassa

Tilastokeskuksen (TK) neljännesvuositilin-
pidon mukaan Suomen bkt supistui toisella 
neljänneksellä 1,1 prosenttia edellisestä nel-
jänneksestä ja kolmannella neljänneksellä 0,1 
prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tämän 
perusteella Suomen kansantalous on lievässä 
taantumassa. Varsinkin toisen neljänneksen 
supistumisessa näkyy julkisen sektorin meno-
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leikkausten vaikutus. Neljännesvuositilinpidon 
luvut ovat vielä alustavia. TK:n kokonaistuo-
tannon kuukausikuvaajan mukaan Suomen ko-
konaistuotanto ei olisi supistunut ja TK:n teolli-
suustuotannon volyymi-indeksin mukaan teol-
lisuustuotanto ei olisi supistunut tämän vuoden 
kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kuten 
neljännesvuositilinpidossa. 

Lokakuun taloustiedot tavaraviennistä, teol-
lisuuden saamista uusista tilauksista ja teolli-
suustuotannosta viittaavat siihen, että vientie-
linkeinot olisivat jo kääntyneet kasvuun. Jul-
kinen talous, rakentaminen sekä kotimaiseen 
kysyntään nojautuva palvelutuotanto ovat il-
meisesti edelleen supistumassa. Autokaupan 
heikoin vaihe on jo ohi ja odotuksissa oleva hy-
vä joulukauppa kompensoi jonkin verran vähit-
täiskaupan edellisten kuukausien vaatimatonta 
myyntiä. Selvimmin viimeisellä neljänneksellä 
talouskasvua tukevat metsätalous, sähkön tuo-
tanto, majoitus- ja ravitsemustoiminta, elekt-
roniikkateollisuus sekä pikku hiljaa voimistuva 
raskas teollisuus ja siitä riippuvat kuljetukset. 
Tilanne jatkunee samantapaisena ensi vuoden 
alkupuolellakin. Tosin vähittäiskaupan voidaan 
odottaa supistuvan tuolloin selvästi. Taantuma 
tuskin kuitenkaan jatkuu. Ainakin tämän vuo-
den viimeisellä neljänneksellä tuotannon voi-
daan odottaa kasvavan tämän vuoden edelli-
sestä neljänneksestä.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti syys-
kuun 2012 alussa, että Suomen bkt kasvaisi 
ensi vuonna 2 prosenttia. Jo nyt voidaan odot-
taa, että teollisuuden saamat tilaukset tämän 
vuoden viimeisellä neljänneksellä ovat lähte-
neet kasvuun, mikä ennakoi käännettä ylöspäin 
teollisuustuotannossa. Samaan suuntaan vai-
kuttaa vientimarkkinoidemme lievä elpyminen. 
Yksityisen kulutuksen näkymät ovat tosin edel-
leen heikot, mutta näinhän arvioimme jo syys-
kuussa. Edellytykset päästä ennakoimaamme 
kahden prosentin kasvuun ensi vuonna ovat 
kuitenkin edelleen kohtuulliset. Palkansaajien 
tutkimuslaitos tekee uuden ennusteen maalis-
kuussa 2013. Tuolloin esitetään myös ennuste 
vuodelle 2014. 

Marraskuussa 2012 työttömyysaste oli 7,3 
prosenttia ja trendityöttömyys 8,0 prosenttia. 
Tuoreet luvut marraskuun työttömyydestä ja 
työllisyydestä viittaavat työmarkkinatilanteen 
heikentymiseen vuotta aiemmasta. Mutta suh-
teessa tämän vuoden syys-lokakuuhun mi-
tään tuntuvaa heikentymistä ei ole tapahtunut. 
Vuoden 2011 marraskuussa työllisten määrä 

oli vain poikkeuksellisten korkea ja vastaavas-
ti työttömyysaste oli poikkeuksellisen matala. 
Kaiken kaikkiaan Suomen työmarkkinatilanne 
on pysynyt kohtuullisen hyvänä aina tämän 
vuoden loppuun asti. Alkuvuoden suhteellisen 
heikko talouskehitys on kuitenkin heikentänyt 
jonkin verran myös työllisyystilannetta. Voi-
daan odottaa, että kausitasoitettu työttömyys-
aste nousee vielä ensi vuoden alkukuukausina. 
PT:n ennuste, jonka mukaan työttömyysaste 
olisi ensi vuonna keskimäärin 7,6 prosenttia, 
vaikuttaa liian matalalta. 

Nokia veti Suomen bkt:n alas – voisiko 
se taas nostaa Suomen bkt:ta?

Suomen bkt (perushintainen tuotanto vuo-
den 2000 hinnoin) oli vielä vuonna 2011 lähes 
4 prosenttia vuoden 2008 tason alapuolella. 
Elektroniikkateollisuuden vaikutus bkt:n pudo-
tukseen oli yli 4 prosenttiyksikköä. On selvää, 
että elektroniikkateollisuuden alamäessä oli 
kyse Nokian vaikeuksista, sen markkinaosuuk-
sien nopeasta supistumisesta. Ilman Nokian 
epäonnistumista Suomen kokonaistuotanto 
olisi kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2011 
0,2 prosenttia, mikä sekin on hyvin vähän. 
Vielä tämän vuoden kolmen ensimmäisen nel-
jänneksen aikana sähkö- ja elektroniikkate-
ollisuuden vaikutus Suomen alkuvuoden bkt:
hen on ollut -0,6 prosenttiyksikköä. Tietoja ei 
saatu elektroniikkateollisuudesta erikseen.

Se, että Nokian vaikutus Suomen bkt:n 
jyrkkään supistumiseen on ollut niin keskei-
nen, selittää osaltaan sitä, miksi työmarkkinat 
eivät kuitenkaan ole heikentyneet paljoakaan, 
itse asiassa ennustettua paljon vähemmän. 
Nokian matkapuhelinpuolen toiminta Suomes-
sa on viime vuosina ollut entistä selvemmin 
(ja nykyisin pelkästään) tutkimusta ja tuote-
kehitystä, markkinointia, johtamista ja erilai-
sia muita pääkonttoritoimintoja. Tämän hen-
kilökunnan määrä ei reagoi yhtä herkästi tuo-
tettujen puhelimien määrään kuin varsinaisen 
tuotantohenkilökunnan määrä. Jos puhelimet 
eivät käy kaupaksi, näkyy se Suomessa en-
sisijaisesti Nokian Suomeen maksamien kon-
sernin sisäisten tulonsiirtojen sekä suoma-
laisesta T&K-työstä maksettujen korvausten 
supistumisena. Myös Suomen palvelutaseen 
tuloihin kirjautuvat rojaltit supistuvat. Tämä 
kaikki supistaa voimakkaasti Suomen bkt:ta. 
Mutta Nokian Suomessa tehtävän työn luon-
teen vuoksi työpanoksen määrä Suomessa ei 
reagoi automaattisesti sen tuotannon supistu-
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miseen.  Nokian laajat irtisanomiset toki ovat 
seurausta sen pitkään jatkuneista ongelmista, 
mutta niidenkin mittasuhde on pieni, jos sitä 
verrataan Nokian aikaansaamaan kuoppaan 
bkt:ssa. 

Verrattuna muihin yhtiöihin Suomessa No-
kian potentiaali aikaansaada muutoksia koko 
Suomen bkt:hen on yhä ylivertainen. Nokia 
vaikuttaa Suomen bkt:hen samalla tavalla 
kuin Apple vaikuttaa Yhdysvaltain bkt:hen. 
On arvioitu, että tämän vuoden viimeisellä 
neljänneksellä Apple voisi kasvattaa USA:n 
bkt:ta 0,5 prosenttia, mikä on paljon yhtiöltä, 
joka työllistää USA:ssa suoraan vain noin 50 
000 henkilöä. Näinkin suuri bkt-vaikutus syn-
tyy, koska Applen menestys kasvattaa sen yli-
jäämää, joka imuroidaan USA:n kansantalou-
teen ja sen tilinpitoon. Nokiaan pätee sama. 
Emo-Nokia työllistää Suomessa jo päätetty-
jen 2700 henkilön irtisanomisen jälkeen enää 
vain noin 6400 henkilöä. Tämän lisäksi Nokia 
Siemens Networks työllistää Suomessa 6800 
työntekijää kesäkuun alun 2012 tilanteen mu-
kaan. Nokian henkilöstömäärä ei enää ole pal-
jon, mutta suhteutettuna kansantaloutemme 
kokoon kuitenkin selvästi enemmän kuin App-
len henkilöstö USA:ssa. Näillä näkymin Nokian 
perus- ja älypuhelinten menekki tämän vuo-
den viimeisellä neljänneksellä on kohtuullisen 
hyvää verrattuna tämän vuoden kolmanteen 
neljännekseen. Myynnin lisäys voisi kasvattaa 
Suomen viimeisen neljänneksen bkt:tä (ver-
rattuna edelliseen neljännekseen) jopa yhden 
prosentin. Tuolloinkin Nokian älypuhelinten 
myynnin arvo viimeisellä neljänneksellä jäisi 
vielä vuotta aiempaa pienemmäksi. 

Elektroniikkateollisuuden positiivinen vai-
kutus Suomen bkt:hen tulee olemaan tuntuva 
myös ensi vuoden alkupuolella, jolloin Noki-
an uuden puhelimen myynti Kiinassa on vasta 
päässyt vauhtiin ja jolloin Nokia tuo markki-
noille Lumian uuden halpapuhelimen.

Onko suhdannepolitiikka unohdettu?

USA:n finanssikriisin runtelema kansanta-
lous on vasta pääsemässä jaloilleen. Tässä ti-
lanteessa, jossa kansantalous sentään kasvaa 
parin prosentin vauhtia demokraatit haluavat 
vielä elvyttää ja vielä lykätä julkisten talouden 
sopeutustoimia. Rahapolitiikkahan on USA:ssa 
viritetty hyvin kevyeksi ja sen inflaatiotavoi-
tettakin on nostettu. Tunnetusti republikaanit 
suhtautuvat epäillen talouden keynesiläiseen 
elvytykseen ja haluaisivat pienentää julkisen 
talouden alijäämää tuntuvin menoleikkauksin, 
heikentämällä tuntuvasti sosiaaliturvaa ja eläk-
keiden maksuperusteita muun muassa eläke-
ikää nostamalla. 

Jos tämä projisoidaan Suomeen, voidaan sa-
noa, että talouspolitiikkamme ja sitä koskevat 
varaumat ovat luonteeltaan republikaanien po-
litiikkaa. Julkisessa sanassa republikaaniset ää-
nenpainot ovat jopa ylikorostuneet. Vaikuttaa 
siltä, ettei suhdannepolitiikka Suomessa voida 
harjoittaa. Ja rakennepolitiikka, mihin yksin pi-
täisi keskittyä, ei näköjään voi olla muuta kuin 
sosiaalietujen huonontamista. Suomen valtion 
kolmen A:n luottoluokituksen varjelemisesta 
on tullut talouspolitiikkamme yksinomainen ta-
voite. 

Huolta Suomen valtion velkaantuneisuudes-
ta on kannettava, mutta eihän tämä voi sulkea 
pois pyrkimystä tasoittaa suhdanteita talous-
politiikalla. Sihti voisi olla vähän pitemmällä. 
Sanotaan, että hyvä rakennepolitiikka tekisi 
mahdolliseksi myös suhdannepolitiikan harjoit-
tamisen. Mutta mitä on hyvä rakennepolitiikka? 
Siitä pitäisi päästä keskustelemaan niin, että 
myös muille kuin työnantajapiirien näkemyksil-
le annettaisiin mahdollisuus tulla esille. 



