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Nyt kun yritysinvestointien lamakausi on päättynyt, maailmantalous elpyy vahvasti ja 
vakaasti. Aasiassa nousukausi jatkuu ja Kiinassa ollaan lähellä ylikuumenemista. 
Japanissa talous elpyy paljon odotettua vahvemmin ja laajemmin. Yhdysvalloissa talous 
on kasvanut odotuksia paremmin ja muissa englanninkielisissä maissa, joissa menneellä 
taantumalla ei ollut suuria vaikutuksia, talous on vahvassa myötätuulessa. 

Manner-Euroopassa, jossa kotimainen kysyntä ja kotitalouksien kulutus pysyvät 
yllättävän alhaisella tasolla, elpyminen on kuitenkin yhä hidasta. Suurimmat Euroopan 
maat yrittävät yhä saada taloutta nousuun taantuman jälkeen. Saksassa ja Italiassa 
talouden haasteet ovat suurimmat. 

Tulevaisuudessa on hyviä syitä odottaa talouden elpymisen tasaisempaa jakautumista. 
Maailmantalouden elpyminen on saavuttanut niin paljon voimaa, että sen avulla 
Euroopan maat pystyvät kääntämään kotimaisen taloutensa alavireen nousuun, etenkin 
jos valuuttakurssit pysyvät vakaina muutaman seuraavan kuukauden ajan. Toisaalta 
kasvun odotetaan hidastuvan jonkin verran Yhdysvalloissa ja Kiinassa, kun keskuspankit 
vetävät pois rahallisia kannusteitaan. Osittainen kasvuerojen kapeneminen eri OECD-
alueiden välillä ei kuitenkaan riittäisi vaihtotaseiden epätasapainon purkamiseen. 

Yhä jäljellä olevista huolista huolimatta näyttää todennäköiseltä, että myös työllisyys 
elpyy Yhdysvalloissa. Kun yritysten kannattavuus on nyt palautunut ja työllisyys on 
vihdoin nousussa, reaalipalkkojen ja työtulojen pitäisi kasvaa selvästi, mikä tukisi 
elpymistä vahvasti. Kiina-ilmiön negatiivisen vaikutuksen odotetaan laantuvan sitä 
mukaa, kun työpaikkoja tuottamattoman elpymisen peikko väistyy. Vaikka Kiina-ilmiö 
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aiheuttaa ongelmia ja ajoittain sosiaalista siirtymää joillakin talouden alueilla, ilmiö 
pysyy suhteellisen pienissä mitoissa verrattuna Yhdysvaltain talouden tuottamaan 
maailmanlaajuiseen työpaikkojen lisääntymiseen. Myös nopean taloudellisen muutoksen 
vuoksi työnsä menettäneiden taakkaa voidaan keventää huomattavasti asianmukaisella 
yhteiskuntapolitiikalla. Yhdysvalloissa ja OECD-maissa yleisesti syntyy jälleen lisää 
työpaikkoja, minkä pitäisi auttaa hillitsemään uusien suojatoimenpiteiden paineita. Tämä 
loisi suotuisamman perustan Dohan kierroksen edistymiselle. 

Maailmantalouden elpyminen laajenee, mutta se tarvitsee tukea myös hintojen 
vakauden jatkuvuudesta. Öljyn- ja hyödykkeiden hintojen viimeaikaisesta noususta 
huolimatta inflaatiopaineiden odotetaan pysyvän suhteellisen pieninä muutaman 
seuraavan vuosineljänneksen ajan useiden OECD-alueiden huomattavaa taloudellista 
joustovaraa vasten. Alueilla, joilla talouden elpyminen on edistynyt pidemmälle, oikein 
ajoitettujen rahataloudellisten kiristystoimenpiteiden pitäisi auttaa hillitsemään 
inflaatiopaineita. 

Vaikka tässä Economic Outlook -numerossa maalaillaan suhteellisen rauhallisia 
näkymiä, näkökentässä on silti useita riskejä. Suurin riski on maailmantalouden 
elpymisen odotettua vahvempi polarisoituminen. Joissakin OECD-maissa talous voi 
hyvinkin kehittyä liian nopeasti, koska julkisia kannusteita ei vedetä pois asianmukaisesti. 
Joissakin maissa taloudellinen kehitys voi jäädä jälkijunaan ”alhaisen aktiivisuuden – 
alhaisen luottamuksen” loukkuun. Tällaiset kehityssuunnan erot pahentaisivat puolestaan 
vaihtotaseiden epätasapainoa ja taloudellisia epävarmuustekijöitä. 

Yhdysvalloissa on olemassa riski, että makrotaloudellinen politiikka laajenee – 
etenkin valtion talouden puolella – liian pitkään elpymisen aikana, mikä laukaisisi 
äkillisen muutoksen pitkissä koroissa tämän politiikan tueksi, mikä puolestaan aiheuttaisi 
negatiivisia vaikutuksia sijoitustoiminnalle maailmanlaajuisesti. Myös nykyisten 
kestämättömän alhaisten riskipreemioiden normalisointi voi vauhdittaa taloudellisia 
turbulensseja. 

Manner-Euroopassa kuluttajien luottamus pysyy yhä heikkona, mikä ylläpitää 
säästölinjaa ja pitää kysynnän alhaisena. Tämä luottamuksen puute iskee tulojen ja 
tehokkaan kysynnän väliin kiilaa, joka voi heikentää maailmantalouden elpymisen 
tuomaa kannustetta. Näin ollen talouden elpyminen voi jäädä Euroopassa odotettuakin 
heikommaksi. Näiden elpymisen vahvuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja 
hillittyjen inflaatiopaineiden valossa näyttäisi olevan tilausta rahapolitiikan 
löyhentämiseen entisestään. Kun taloudellista toimintaa tuetaan ratkaisevassa vaiheessa, 
suotuisammat rahataloudelliset edellytykset helpottaisivat myös tarvittavaa Euroopan 
julkisen talouden yhtenäistämistä. 

Jatkuva kasvun erisuuntaisuus ja vaihtotaseiden epätasapainon paheneminen voivat 
johtaa vaihtokurssien lisäsäätelyyn tarpeeseen. Tässä numerossa olevassa 
erikoisartikkelissa ennustetaan, että tämä tulisi kalliiksi Japanille ja Euroopalle nyt, kun 
makrotaloudellisessa politiikassa on hyvin vähän liikkumavaraa dollarin jatkuvan 
arvonalenemisen negatiivisten vaikutusten korjaamiseen. Toivottavaa on, että 
päättäväisempi valtion menojen supistaminen Yhdysvalloissa ja vahvempi kotimainen 
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kysyntä Euroopassa ja Japanissa auttavat vaihtotaseiden tasapainon palauttamisessa 
enemmän kuin pelkästään vaihtokurssien varassa tapahtuva palautus auttaisi. 

Kuten aiemmissa Economic Outlookin numeroissa on jo moneen kertaan mainittu, 
Manner-Euroopan suurissa maissa on tarpeen ymmärtää paremmin, miksi niiden kehitys 
on ollut heikkoa muihin OECD-maihin verrattuna, ja niissä on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin tämän vajeen paikkaamiseksi. 

 

Osa heikon kehityksen syistä on liiankin tuttuja. Esimerkiksi veroviranomaiset 
menettivät hallinnan edellisen nousukauden aikana. Halu hillitä lisääntyvää verotaakkaa 
ja kyvyttömyys leikata julkisia menoja vastaavassa määrin johtivat rakenteellisen vajeen 
tahattomaan pahenemiseen. Tulevaisuudessa valtiontaloutta pystytään mahdollisesti 
vakauttamaan paremmalla suunnittelulla ja toteuttamalla vakaus- ja kasvusopimusta 
ennakoivammin. Paljon riippuu kuitenkin myös kansallisten, valtion budjettiesityksen 
laadintaan osallistuvien laitosten kyvystä hallita ja valvoa julkisia menoja paremmin. 
Suurten Euroopan maiden muutaman viime vuoden huonot valtiontaloudelliset tulokset 
johtuivat itse asiassa enemmän hallinnan menetyksestä kansallisella tasolla kuin 
vakaussopimuksen oletetusta puutteellisuudesta. Myös vankempia instrumentteja 
tarvitaan, jotta suhdannekorjattujen alijäämien kehitystä voidaan mitata paremmin ja 
reaaliaikaisesti. Tässä Outlook-numerossa olevassa erikoisartikkelissa osoitetaan, kuinka 
kalliiksi veroviranomaisille tuli se, etteivät he ymmärtäneet, että normaalin 
suhdannevaihtelun vaikutuksen lisäksi osakkeiden raju hinnannousu lisäsi lyhytaikaisia 
verosaatavia, millä oli raskaat seuraukset myöhempiin alijäämiin. 

Isoon-Britanniaan, Australiaan, Kanadaan ja joihinkin muihin euro-alueen 
ulkopuolisiin maihin verrattuna suurissa Manner-Euroopan maissa on ollut suurempia 
vaikeuksia tukea kysyntää vaikeina aikoina. Joidenkin selvien makrotaloudellisen 
politiikan erojen lisäksi tämä heikkous voi johtua rakenteellisista tekijöistä, kuten Saksan 
työmarkkinoista, mutta myös kiinnitysluottomarkkinoiden joustamattomuudesta. Sen 
lisäksi, että epätäydelliset kiinnitysluottomarkkinat vaikuttavat haitallisesti pitkäaikaiseen 
taloudelliseen hyvinvointiin, ne ovat voineet myös heikentää rahapolitiikan vaikutuksia, 
kuten tämän Outlook-numeron erikoisartikkelissa esitetään. Tämä kiinteistö- ja 
asuntomarkkinoiden reaktiokyvyttömyys on täydellinen vastakohta useiden 
joustavampien OECD-maiden kokemuksille, joissa asuntomarkkinat elpyivät jo silloin, 
kun muu talous vielä hidastui. 

Kaiken kaikkiaan maailmantalouden elpyminen näyttää nyt alkaneen, mutta sen 
laajeneminen todella maailmanlaajuiseksi vaatii parempaa rakenteellista ja 
makrotaloudellista politiikkaa sekä vahvan luottamuksen palautumista OECD-maiden 
talouksiin. Kuten aiemmissa numeroissa on mainittu, monissa OECD-maissa – suurimmat 
OECD-maat mukaan lukien – tarvitaan yhä kipeästi toimenpiteitä, joilla voidaan palauttaa 
julkistalouden pitkäaikainen kestävyys, jotta kotitalouksien luottamus talouteen voidaan 
palauttaa. 
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