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Keskeiset oletukset maailmantaloudesta   

 
 Maailmantalouden kasvunäkymät ovat säilyneet varsin vakaina kesän aikana, vaikka 

sijoitusmarkkinoiden myllerryksen perusteella voisi ajatella aivan muuta. Myös 
raaka-aineiden hintojen romahdus on vaikuttanut varsin vähän lähiaikojen näkymiin. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eri maiden ja maaryhmien näkymät eivät olisi muuttuneet 
merkittävästi kesän aikana.  

 Loppukesällä eniten huomiota on saanut Kiinan talouden tilanne, kun markkinoilla on 
pohdittu sitä, heijastaako manner-Kiinan osakemarkkinoiden romahdus laajemmin 
talousvaikeuksia Kiinassa. Tosiasiassa Kiinasta ei ole saatu mitään sellaista uutta 
reaalitalouden informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai maan hallinnon 
arvioita ja näkemyksiä taloudesta. Kiinan talouskasvu yltänee tänäkin vuonna asetettuun 
7 % kasvutavoitteeseen ja ensi vuonna kasvun voidaan odottaa hidastuvan noin 6,5 %:iin. 
Samalla kasvun luonne muuttuu, aivan kuten hallinto on pyrkinyt viestimään viime vuosina. 
Kasvun moottorina on jatkossa kotimainen kulutus, samalla kun rakentamisen ja 
teollisuuden investointien rooli supistuu. Rahoitusylijäämäisenä taloutena Kiina kykenee 
helposti tekemään tämän rakennemuutoksen, mutta vaikutukset muuhun maailmaan 
tulevat olemaan merkittävät. Raaka-aineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat ja 
syvenevät - näin varsinkin energian ja teollisuusmetallien tuottajien osalta. 
Merkittävimmät hyötyjät raaka-aineiden hintojen laskusta ovat Itä- ja Etelä-Aasian maat. 
Suurista EM-maista hyötyy eniten Intia, joka on saanut vaihtotaseen parantumisen lisäksi 
nopean inflaationsa kuriin. Sitä vastoin korruptioskandaaleissa rypevän Brasilian 
kasvuarviota on heikennetty edelleen kesällä ja maa on ajautunut lamaan. Myös Venäjän 
tukala taloustilanne jatkuu, kun maakaasun hinta on romahtanut tänä vuonna. Venäjä on 
maakaasun suurin viejä maailmassa.  

 Eurooppa, Yhdysvallat ja Japani hyötyvät raaka-aineiden hintojen laskusta vaihtotaseen 
näkökulmasta, mutta inflaation näkökulmasta uutta deflaatiosykäystä ei olisi enää tarvittu. 
Inflaatiopaineet ovatkin nyt poikkeuksellisen vähäiset, joten rahapolitiikan voidaan odottaa 
säilyvän poikkeuksellisen keveänä vielä pitkään. Euroalueen talouskasvu on 
nopeutunut heikentyneen euron ja energiahintojen laskun tukemana. Saksa on 
kasvun veturina ja muut euroalueen maat ovat päässeet mukaan vaihtelevalla 
menestyksellä. Euron heikentyminen auttoi alkuvuonna deflaatiopaineiden hillitsemisessä, 
mutta loppuvuonna tämä vaikutus on poistumassa. Deflaatiopelot palaavat keskusteluun 
loppuvuonna. Kreikan 3. tukipaketti ylläpitää maan velkojen leikkausneuvotteluja vielä 
pitkään ja todennäköisyys uusista kriiseistä on suuri. Suurin riski Euroopan talouskehityk-
selle on hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisi, joka ei ole EU:n eikä sen jäsenmaiden 
hallinnassa. Romahtanut Schengen-järjestelmä luo levottomuutta kotitalouksien 
keskuuteen ja uhkaa Euroopan elpymistä. Suomen tilanne on jatkunut vaikeana ja 
hallituksen pyrkimyksen rakenteellisten uudistusten ja kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat 
synnyttäneet voimakasta vastakkainasettelua. Myös hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisi 
on lisännyt levottomuutta. Kuluvan vuoden kasvuennusteita laskettiin kesän aikana ja 
vuodesta 2015 saattaa tulla jo neljäs peräkkäinen miinuskasvun vuosi.  

 Yhdysvaltojen talouskasvu on nopeutunut kesällä vaisun alkuvuoden jälkeen.  Vahvistunut 
dollari on yksi syypää heikohkoon kehitykseen, kuten myös olemattomaan inflaatioon. FED 
on entistä enemmän globaalin keveän rahapolitiikan vanki, kun Kiina on jatkanut 
politiikkansa keventämistä kesällä. Arviomme mukaan FED ei tule nostamaan korkojaan 
niin, että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot siirtyvät ja nousu jää 
vähäiseksi. Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan 2015 noin 2,5 
prosenttiin, mutta maailmantalouden kasvu pysyy vuoden 2014 tasolla 3,4 prosentissa. 
Ensi vuonna myös maailmantalouden kasvun odotetaan nopeutuvan hieman. Suurin riski 
maailmantaloudelle piilee raaka-aineiden hintaromahduksessa, mikä syö kasvun eväät 
lukuisilta EM-mailta keskipitkällä aikavälillä. Niiden piti olla tulevia kasvun moottoreita…      
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… ja oletukset koroista ja valuutoista  

    
 Arviomme tulevasta korkokehityksestä ei ole muuttunut kesän aikana. OECD-maiden 

keveä rahapolitiikka jatkuu odotettua pitempään ja sen lukkona säilyy suurimpien 
talouksien pyrkimys pitää oma valuuttansa kilpailukykyisenä matalan inflaation 
maailmassa. Japanin keskuspankin (BoJ) vuoden 2012 lopulla aloittama ultrakeveä 
politiikka vähensi olennaisesti kaikkien teollisuusmaiden keskuspankkien liikkumatilaa. 
EKP taipui BoJ:n linjalla viime vuoden kesällä ja Kiinan keskuspankki (PBoC) on tänä 
vuonna siirtynyt myös rahapolitiikan keventäjien joukkoon. Matalien korkojen rinnalle 
keskeiseksi rahapolitiikan välineeksi ja rajoitteeksi ovat muodostuneet valuuttakurssit, joita 
kaikkien teollisuusmaiden keskuspankit pyrkivät ohjaamaan (vaikka eivät sitä aina 
myönnäkään). Jopa Yhdysvaltojen FED joutuu politiikassaan huomioimaan dollarin 
ulkoisen arvon. Millään teollisuusmaalla ei ole varaa sallia oman valuuttansa merkittävää 
vahvistumista, joten rahapolitiikka säilyy teollisuusmaissa äärimmäisen keveänä ainakin 
niin kauan kuin kaksi kolmesta (FED, EKP, BoJ) jatkaa keveää politiikkaansa. Ultrakeveän 
rahapolitiikan globaali paine jatkuu ainakin syksyyn 2016 ja yli, sillä inflaatiopaineet ovat 
poistuneet raaka-aineiden hintojen romahduksen vuoksi. Arviomme mukaan FED:n 
koronnostot jäävät maltillisemmiksi, kuin markkinat arvioivat. Sijoittajalle tämä merkitsee 
olemattomia tuottoja lyhytaikaisille korkosijoituksille vielä lukuisia vuosia.         

 Joukkolainakorot nousivat tuntuvasti loppukeväällä ja kesäkuussa. Alkuvuonna ne olivat 
laskeneet tuntuvasti ja huhtikuussa korkotaso oli laskenut jo absurdin alhaiseksi 
euroalueella. Lasku heijasti sekä olemattomia inflaatiopaineita että EKP:n osto-ohjelmaa. 
Korkojen nousu päättyi kesäkuussa ja se on nähtävä lähinnä korjausliikkeenä aiempaan 
laskuun. Perusteita trendinomaiselle pitkien korkojen nousulle ei ollut tuolloin eikä 
ole tälläkään hetkellä. EKP:n ohjelma jatkuu vähintään ennallaan ja inflaatioriskiä ei ole 
raaka-aineiden hintaromahduksen jälkeen. Ainoa tekijä, mikä voisi aiheuttaa korkojen 
nousua euroalueella (ja dramaattista euron heikentymistä valuuttamarkkinoilla), olisi 
EU:n ajautuminen vakavaan poliittiseen kriisiin, jossa myös euron tulevaisuus 
kyseenalaistettaisiin (ks. sivut 12-17). Kreikan ajautuminen lähelle euroeroa ei 
myöskään nostanut korkoja kuin hetkellisesti heinäkuussa. Myöskään tulevat Kreikan kriisit 
sellaisenaan eivät enää heiluta joukkolainamarkkinoita, ellei niihin liity vakavampaa EU:n 
poliittista kriisiä. Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousupaineet ovat vaimentuneet ja 
perusteita trendinomaiselle korkojen nousulle ei ole. Yrityslainojen osalta HY-lainat jäivät 
selvästi jälkeen muusta korkokehityksestä viime vuonna. Kuluvana vuonna HY-lainat 
ovatkin antaneet paremman tuoton IG- lainoihin verrattuna. Arviomme mukaan 
yrityslainojen korkoerot valtionlainoihin eivät juuri enää kavennu, mutta syyskuun 
lopun tilapäinen korkojen nousu väistyy.     

 Valuuttamarkkinoilla euro heikkeni voimakkaasti viime vuoden kesäkuusta aina kuluvan 
vuoden kevääseen saakka. Realiteettien pakottamana EKP aloitti merkittävän 
rahapolitiikan keventämisen kesällä 2014. Tämä keventäminen huipentui tammikuussa, 
kun EKP päätti käynnistää laajamittaiset valtionlainojen ostot maaliskuusta alkaen. Koska 
FED lopetti omat arvopaperiostonsa viime vuoden syksynä, rahapolitiikka on nyt selvästi 
keveämpää euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Tämä eriytyminen lisäsi euron 
heikentymispaineita aina huhtikuuhun saakka, jolloin euron dollarikurssi kävi noin tasolla 
1,050. Koska odotukset FED:n koronnostoista eivät ole toteutuneet, euron 
heikentymispaineet ovat vaimentuneet tuntuvasti kesällä ja EUR/USD kurssi on asettunut 
1.1 - 1.15 välille. Pelkästään talouskehitykseen ja rahapolitiikkaan liittyen euron 
heikentymispaineet on nyt pääosin nähty. Euron lisäheikentyminen voisikin johtua lähinnä 
poliittisesta kriisistä, mitä kohti koko eurojärjestelmä ja EU ovat menossa. Näitä 
skenaarioita ja sijoittaja valuuttastrategiaa on pohdittu tarkemmin sivuilla 12-17.  
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Frontin sijoitusstrategia: Osakkeet alipainoon 
kesällä    

 
 Tuotot arvopaperimarkkinoilla ovat olleet erinomaisen hyviä viime vuosina ja osakkeiden 

nousumarkkinat jatkuivat ainakin keväästä 2009 kevääseen 2015 saakka. Ainoastaan 
vuosina 2011 ja 2012 nähtiin tilapäisiä notkahduksia osake- ja korkomarkkinoilla, kun 
eurokriisi oli pahimmillaan.  Alkuvuonna osakekurssien nousu perustui korostetusti 
keskuspankkien harjoittamaan likviditeetin pumppaukseen markkinoille, kun EKP 
ilmoitti tammikuussa valtionlainojen osto-ohjelmastaan. Keskuspankkien harjoittama 
likviditeetin pumppaus rahoitusmarkkinoille ja siitä seuraava korkojen poikkeuksellinen 
mataluus vauhdittavat osakekurssien nousua, mutta samalla osakkeiden arvostus on 
noussut jo varsin korkeaksi. Suhdannekehityksen tulisi vahvistua merkittävästi, yritysten 
marginaalien tulisi säilyä korkealla tasolla ja palkkojen ym. kustannusten ei tulisi nousta, 
jotta arvostukset olisivat perusteltuja. Se, että voittojen osuus BKT:sta on monissa maissa 
ennätyskorkealla, kertoo korkeasuhdanteen huipusta. Suhdanteet on siis viritetty lähes 
äärimmilleen tuloskasvun näkökulmasta. Teollisuusmaissa viimeinen ”resurssi” 
tulosten, suhdanteiden ja osakemarkkinoiden kannalta on yksityisen velkaantumisen 
lisääntyminen, joka pitkään jatkuessaan on lopulta myös tie umpikujaan kuten nk. 
teknokuplan aikana vuosituhannen vaihteessa tai ennen Finanssikriisiä (2006-2007).  

 

 Tällä kertaa osakekupla syntyy nimenomaan poikkeuksellisen keveän rahapolitiikan vuoksi, 
joka on globaalia. Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi 
ovat niin suuret, että riski rahoitusmarkkinoiden ajautumisesta epätasapainoon on 
merkittävä. EKP:n tammikuussa julkistama likviditeettiohjelma varmistaa, että OECD-
maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat epätasapainoon ja korjausliike tulee aikanaan 
rajuna. Myös Kiinan keskuspankin rahapoliittinen elvytys vahvistaa tätä skenaariota.  
Yksityinen (netto)säästäminen tulee edelleen vähenemään tänä ja ensi vuonna kohti tasoa, 
joka ruokkii ja ylläpitää pörssikurssien nousua kestämättömälle tasolle. Lopulta monelle 
osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa osakkeisiin se, että korkosijoitusten tuotto-
odotus on niin tavattoman alhainen. Varsinkin Yhdysvaltojen osalta osakemarkkinat pitävät 
sisällään entistä enemmän velkakuplan piirteitä. Yksityisen sektorin säästämisen 
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trendinomainen lasku synnyttää lopulta osakekursseihin samankaltaisen kuplan kuin 
vuosituhannen vaihteessa tai ennen Finanssikriisiä.  

 Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio muutettiin kesällä varovaiseksi, 
eli osakkeet ovat jatkossa alipainossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
osakepaino vaihtelee (taktisesti) neutraalin ja tuntuvan alipainon välillä. Strateginen (ja 
taktinen) painotus oli ollut pitkään osakesijoituksia vahvasti suosiva, aina Frontin etf-
varainhoidon käynnistämisestä 2011 saakka. Emme siis väitä, että osakekurssit ovat 
kääntyneet trendinomaiseen laskuun viime keväästä alkaen, mutta varaudumme vähitellen 
siihen riskiin, että rahoitusmarkkinoiden sykli saavuttaa jälleen huippunsa noin vuoden 
kuluessa. Muutos strategisessa allokaatiossa on merkittävä, sillä kevääseen saakka (aina 
vuodesta 2011 alkaen) taktiset osakepainon vaihtelut tapahtuivat aina neutraaliallokaation 
yläpuolella.  

 

 Lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk) taktinen allokaatio ylipainotti alkuvuonna osakkeita, 
toukokuussa siirryttiin neutraalipainoon ja kesällä alipainoon. Alkuvuoden 
voimakkaan kurssinousun yhteydessä osakkeita myytiin helmi-toukokuussa. Osakkeiden 
nettomyyntejä jatkettiin heinäkuussa ja elokuun alkupuolella. Elokuun lopulla osakkeita 
lisättiin hieman, mutta osakkeet ovat edelleen kokonaisuutena alipainossa. Lyhyellä 
aikavälillä näemme markkinatilanteen haastavana sekä teknisesti että arvostuksen 
kannalta samalla, kun poliittiset riskit ovat kasvussa. Riskit liittyvät ennen kaikkea 
euroalueen osakkeisiin, mutta myös Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat haastavat. Lisäksi 
raaka-aineita tuottavien EM-maiden tilanne säilyy sekä talouden että poliittisten riskien 
kannalta haastavana. Luonnollisesti taktista osakepainoa voidaan nostaa loppuvuonna, jos 
markkinatilanne antaa siihen mahdollisuuksia, kun tilanteet muuttuvat.   

 Taktinen osakepaino on vaihdellut tuntuvasti viime vuosina markkinatilanteen mukaan 
(katso yo. kuva). Vuoden 2014 jälkipuolisko oli ihanteellista aikaa osakepainon taktisille 
lisäyksille ja vähennyksille. Alkuvuonna vastaavia mahdollisuuksia on ollut vähemmän. 
Vaikka osakepainon aktiivinen taktinen säätely on jatkossakin tärkeä osa 
sijoitusstrategiaamme, osakepainon strateginen, eli yli syklien tapahtuva säätely 
nousee ratkaisevaksi avainkysymykseksi lähivuosina sijoitusmarkkinoilla 
menestymisen kannalta.  
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 Korkostrategiassa Frontin näkemys oli vuosina 2013 ja 2014 se, että deflaatiovaara 
oli euroalueella todellinen ja että keskuspankit jatkavat keveää rahapolitiikkaa 
pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että 
korkostrategia oli korostetun tuottohakuinen ja korkosalkussa painotettiin juoksuajaltaan 
pitkäaikaisia ongelmamaiden (Italia, Espanja, Belgia) valtionlainoja ja HY-yrityslainoja. 
Korkoriski (eli salkun duraatio) oli marraskuusta 2013 lokakuuhun 2014 merkittävä. 
Ensimmäisen kerran korkoriskiä vähennettiin hieman lokakuussa 2014, kun pitkät korot 
kävivät huomattavan alhaalla. Kuluvana vuonna Frontin korkostrategia painotti erityisesti 
HY-yrityslainoja, mutta myös euroalueen korkean tuoton valtionlainoja. Salkun korkoriski, 
duraatio, oli vertailusalkun duraatiota pienempi. Huhti-toukukuun vaihteessa ja uudelleen 
kesäkuun lopulla korkostrategiaa muutettiin jälleen korkoriskin näkökulmasta 
tuottohakuisemmaksi, kun euroalueen pitkien valtionlainojen korkojen nousu oli toteutunut.  
Duraatio on nyt likimain sama kuin vertailuindeksillä, eli noin 5 vuotta. Arviomme mukaan 
pitkien korkojen trendinomaista nousua ei ole näköpiirissä, sillä pitkän aikavälin 
inflaatiopaineet ovat lähes olemattomat ja EKP:n valtionlainojen osto-ohjelma jatkuu 
ainakin syksyyn 2016.  

 

 Frontin osakestrategian päälinja on painottaa defensiivisiä maita ja toimialoja. DM-
maiden osalta tämä tarkoittaa tällä hetkellä Sveitsin, Ison-Britannian sekä Japanin 
ylipainotusta. Euroalue (ml. Suomi) ovat alipainossa, kuten myös Pohjoismaat. Yhdysvallat 
on likimain neutraalipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat riskiä ja suojaavat salkkua 
potentiaalisilta maailmanpolitiikan riskeiltä. Maapainotuksia muutettiin tuntuvasti 
syyskuussa. DM-osakesalkussa toimialapainotukset ovat tärkeällä sijalla 
osakestrategiassa. Sijoituksissa ylipainotetaan niiden toimialojen yrityksiä, joiden 
liiketoiminta on korostetun globaalia: terveydenhoito, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -
palvelut. Terveydenhoito on tällä hetkellä erityisen suuressa ylipainossa. Teknologian 
painoa pienennettiin jo keväällä vahvan kurssinousun vuoksi. Suomalaisten osakkeiden 
strategiassa on jo pitkään painotettu yrityksiä ja toimialoja, joiden liiketoiminta on 
korostetun globaalia. Kotimarkkinayritysten tilanne säilyy pitkään vaikeana ja niiden paino 
on vähäinen.   

 Vaikka EM-maiden osakkeet ovat selvästi edullisemmin arvostettuja kuin DM-maiden 
kesällä tapahtuneen kurssilaskun seurauksena, ovat EM-osakkeet nyt 
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kokonaisuudessa tuntuvassa alipainossa. EM-osakkeita myytiin sekä keväällä että 
kesällä tuntuvasti. Manner-Kiinan osakkeet myytiin pääosin toukokuussa ja heinäkuussa 
(elokuun lopulla niitä otettiin jo hieman takaisin). Hong Kong:ssa listattuja kiinalaisosakkeita 
myytiin myös keväällä ja kesällä.  Raaka-ainemaiden, kuten Brasilian ja Etelä-Afrikan lähes 
olematonta painoa pienennettiin keväällä ja kesällä entisestään. Ainoa EM-maa, jonka 
painoa kasvatettiin keväällä, on Intia, jota lisättiin tuntuvasti toukokuussa.  Lisäksi 
osakestrategia painottaa niitä EM-maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä ja 
kasvunäkymät vahvat. Kehittyvillä markkinoilla tämä merkitsee Aasian maiden 
huomattavaa ylipainotusta. Eri maiden osakemarkkinoiden arvostukset ja vaihtotaseen 
tasapaino oli esitetty taulukossa 2 (sivu 22). Tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä 
hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä Keski-Eurooppaa. 
Venäjä oli EM-osakestrategiassa syksystä 2013 saakka lähes olemattomalla painolla. 
Syyskuussa Venäjä otettiin takaisin EM-osakesalkkuun. Vaikka emme näe Venäjän 
talouskehityksessä käännettä parempaan arvioimme, että Venäjän ulkopoliittisissa 
ongelmissa (Ukraina, pakotteet, länsisuhteet) voi tapahtua yllättävää parantumista, mikä 
heijastuisi positiivisesti sekä ruplan arvoon että venäläisiin osakkeisiin.    

 Valuuttamarkkinoilla arvioimme, että euron heikentyminen on pääosin nähty ja päävaluutat 
ovat ainakin tilapäisesti saavuttaneet toisiinsa nähden jonkinlaisen tasapainotason. Euron 
heikentymistä perustelee lähinnä euroalueen rakenteelliset ongelmat ja EKP:n 
rahapolitiikka, joka on suhteellisesti keveämpää kuin FED:n politiikka. Ainoa peruste euron 
vahvistumiselle on euroalueen vaihtotaseen ylijäämä, joka antaa eurolle tukea liiallista 
heikentymistä vastaan. Pelkästään talouskehitykseen ja rahapolitiikkaan liittyen euron 
heikentymispaineet on siis pääosin nähty. Euron lisäheikentyminen voisikin johtua lähinnä 
poliittisesta kriisistä, mitä kohti koko eurojärjestelmä ja EU ovat nyt menossa. Näitä 
skenaarioita ja sijoittajan valuuttastrategiaa on pohdittu tarkemmin sivuilla 12-17. Frontin 
sijoitusstrategiassa merkittävä osa sijoituksista on edelleen hajautettu euroalueen 
ulkopuolisiin valuuttoihin.   

     29.9.2015     Ari Aaltonen 

 

 Kaavio 1. Frontin yhdistelmäsalkun allokaationäkemys 29.9.2015 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 18,0% 15,0% 3,0%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 21,6% 10,0% 11,6%

Matala riski (IG) 12,3% 25,0% -12,7%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,0% 20,0% -4,0%

Kehittyneet (DM) 25,6% 25,0% 0,6%

Käteinen 6,6% 5,0% 1,6%
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Maailmantalouden kasvu vielä kohtuullista, poliittiset 
riskit lähivuosille kasvussa   

 Maailmantalouden kasvunäkymät ovat säilyneet varsin vakaina kesän aikana, vaikka 
sijoitusmarkkinoiden myllerryksen perusteella voisi ajatella aivan muuta. Myös 
raaka-aineiden hintojen romahdus on vaikuttanut varsin vähän lähiaikojen näkymiin. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eri maiden ja maaryhmien näkymät eivät olisi muuttuneet 
merkittävästi kesän aikana.  

 Loppukesällä eniten huomiota on saanut Kiinan talouden tilanne, kun markkinoilla on 
pohdittu sitä, heijastaako manner-Kiinan osakemarkkinoiden romahdus laajemmin 
talousvaikeuksia Kiinassa. Tosiasiassa Kiinasta ei ole saatu mitään sellaista uutta 
reaalitalouden informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai maan hallinnon 
arvioita ja näkemyksiä taloudesta. Teollisuustuotannon kasvuvauhti on hidastunut 
loppukesällä runsaaseen 6 prosenttiin, mutta tämä kuvaa vain sitä talouden 
rakennemuutosta, jossa kotimainen kysyntä ja palvelut alkavat korvata investointeja ja 
kaksinumeroista teollisuustuotannon kasvua. Vähittäiskaupan kasvu onkin säilynyt 
nopeana loppukesällä, mikä kertoo myös siitä, että osakemarkkinoiden romahdus manner-
Kiinassa (Shanghai ja Shenzhen) ei juurikaan vaikuttanut kotitalouksien mielialoihin ja 
kulutukseen. Tämä ei ole yllättävää, sillä vain alle 10 % kiinalaisista ylipäänsä omistaa 
osakkeita. Tuonnin supistuminen on ollut alkuvuonna voimakasta Kiinassa. Tämän on 
tulkittu heijastavan talouskasvun selvää hidastumista, mutta on huomionarvoista, että 
supistuminen johtuu pääasiassa raaka-aineiden hintojen romahduksesta ei tuontivolyymien 
laskusta. Sama pätee vientiin, mutta niiden osalta hintojen lasku on ollut maltillisempaa. 
Kiina kauppataseen ylijäämä onkin paisunut merkittävästi alkuvuonna. Kiina talouskasvu 
yltänee tänäkin vuonna asetettuun 7 % kasvutavoitteeseen ja ensi vuonna kasvun voidaan 
odottaa hidastuvan noin 6,5 %:iin. Samalla kasvun luonne muuttuu, aivan kuten hallinto on 
pyrkinyt viestimään viime vuosina. Kasvun moottorina on jatkossa kotimainen kulutus 
samalla, kun rakentamisen ja teollisuuden sekä investointien rooli supistuu.  
Rahoitusylijäämäisenä taloutena Kiina kykenee helposti tekemään tämän 
rakennemuutoksen, mutta vaikutukset muuhun maailmaan tulevat olemaan merkittävät.  
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 Raaka-aineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat ja syvenevät. Näin varsinkin 
energian ja teollisuusmetallien tuottajien osalta. Merkittävimmät hyötyjät raaka-
aineiden hintojen laskusta EM-maiden osalta ovat Itä- ja Etelä-Aasian maat. Myös itäisen 
Keski-Euroopan maat (Puola jne.) hyötyvät tilanteesta. Suurista EM-maista hyötyy eniten 
Intia, joka on saanut vaihtotaseen parantumisen lisäksi nopean inflaationsa kuriin. Intian 
talouskasvun odotetaan nopeutuvan tänä vuonna 7,5 prosenttiin ja pysyvän ensi vuonna 
samalla tasolla. Myös Etelä-Korea, Taiwan ja Thaimaa hyötyvät merkittävästi. Kiina kuuluu 
luonnollisesti nettohyötyjien joukkoon. Sitä vastoin korruptioskandaaleissa rypevän 
Brasilian kasvuarviota on heikennetty edelleen kesällä ja maa on ajautunut lamaan. Kaiken 
kaikkiaan latinalaisen Amerikan näkymät ovat heikentyneet raaka-aineiden hintojen laskun 
vuoksi. Brasilia, Chile, kuten myös Peru ja Bolivia kärsivät metallien hintojen laskusta. 
Ecuador, Venezuela, Meksiko ja Kolumbia vastaavasti energiahintojen romahduksesta. Jo 
valmiiksi vaihtotaseeltaan syvästi alijäämäinen Etelä-Afrikka ajautunee kasvaviin 
ongelmiin. Nigeria, joka on edustanut ”tulevia” talouskasvun kärkimaita, ajautuu 
vaikeuksiin. Lähi-idän maista Persianlahden öljyntuottajavaltiot sekä Saudi-Arabia selviävät 
huomattavankin matalan raakaöljyn hinnan kanssa, mutta esimerkiksi Iran, Algeria sekä 
Keski-Aasian maat ajautuvat tilanteeseen, jossa niiden on pakko pyrkiä vain kasvattamaan 
markkinaosuuttaan energiamarkkinoilla (raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun) 
hintatasosta riippumatta ylläpitääkseen vientitulojaan. Luonnollisesti Venäjän tukala 
taloustilanne jatkuu raakaöljyn hinnanromahduksen vuoksi. Lisämurheita tuo se, että 
maakaasun hinta on romahtanut Euroopan markkinoilla tänä vuonna. Venäjä on 
maakaasun suurin viejä maailmassa.  

 

 Raaka-ainehintojen lasku tulee näkymään väistämättä poliittisen levottomuuden 
lisääntymisenä EM-maissa.  Varsinkin latinalaisen Amerikan maiden sekä tärkeimpien 
Afrikan maiden osalta riskit ovat kasvussa. Lähi-idän tilanne on aina ollut räjähdysherkkä, 
mutta nyt riskit levottomuuksista ovat kasvaneet entisestään. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan 
passiivisuus Lähi-idässä on omiaan kärjistämään ongelmia. Iranin ydinsopu kesällä nostaa 
Iranin merkitystä olennaisesti taloudellisena ja poliittisena voimana alueella. Kun tähän 
yhdistetään Venäjän ajautuminen umpikujaan Ukrainan seikkailun ja energiahintojen 
romahduksen vuoksi, on todennäköistä, että lähikuukausina alueen tapahtumat nousevat 
uutisten keskiöön. Venäjän on pakko saavuttaa Ukrainan kriisissä jonkinlainen ratkaisu 
Länsivaltojen ja Ukrainan kanssa, jotta kuristavat talouspakotteet puretaan. Venäjä on 
vajonnut taloutena jo Espanjaa pienemmäksi (aiemmin Italiaa suurempi), joten se ei voi 
pitkään ylläpitää itselleen vahingollista konfliktia yllä. Eräänlaisen kunniallisen ulospääsyn 
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sisä- ja ulkopoliittisesti tarjoaisi yhteisesiintyminen Lähi-itää (Syyria ja Irak) piinaavan IS-
kalifaatin vastaisessa sotilasoperaatiossa yhdessä Länsivaltojen ilmavoimien sekä Syyrian 
ja Irakin armeijan kanssa. Tukea operaatiolle saataisiin ainakin Irakin ja Syyrian 
kurditaistelijoilta ja mahdollisesti Iranilta. Venäjä onkin kuljettanut merkittävästi maa- ja 
ilmavoimien sotilaskalustoa sekä maavoimien eliittijoukkoja Latakiaan, Syyrian rannikolle. 
Alueella on jo pitkään ollut Venäjän laivastotukikohta. Länsimaiden olisi vaikea vastustaa 
IS-kalifaatin vastaisia toimia, sillä pakolais-/siirtolaiskriisi Euroopassa on merkittävältä osin 
lauennut juuri IS-kalifaatin toiminnan vuoksi. Putin ehdotti tätä 28.9. YK:ssa pitämässään 
puheessa, mutta Yhdysvallat suhtautui aloitteeseen empivästi vedoten Lännen 
vastenmielisyyteen Syyrian Assadin hallintoa kohtaan. Todennäköisesti Venäjä tulee 
toimimaan lähikuukausina riippumatta Lännen mukanaolosta. Vaikea Länsimaiden on 
asettua IS-kalifaatin puolellekaan.  

 Ukrainan kriisin ratkaisumallina voisi toimia vapaiden (ja kansainvälisesti valvottujen) 
vaalien järjestäminen sekä Itä-Ukrainassa että Krimillä. Lopputuloksen osalta Putinin 
hallinto voisi hyvällä syyllä odottaa, että Krimin alue siirtyisi lopullisesti Venäjään. Itä-
Ukrainan ”rosvovaltioiden” luhistuminen ja paluu Ukrainaan ei olisi Putinin hallinnolle 
kohtalokasta, jos samalla Länsi alkaisi purkaa talouspakotteita. Sijoitusmarkkinoiden 
kannalta edellä kuvattu Lähi-idän ja Venäjä/Ukrainan skenaario merkitsisi ainakin Venäjän 
osakemarkkinoiden toipumista, mutta myös tilapäistä suurta levottomuutta 
energiamarkkinoilla.  

 

 Eurooppa, Yhdysvallat ja Japani hyötyvät myös raaka-aineiden hintojen laskusta 
vaihtotaseen näkökulmasta, mutta inflaation näkökulmasta uutta deflaatiosykäystä ei olisi 
enää tarvittu. Inflaatiopaineet ovatkin nyt poikkeuksellisen vähäiset, joten rahapolitiikan 
voidaan odottaa säilyvän poikkeuksellisen keveänä vielä pitkään. Euroalueen 
talouskasvu on nopeutunut heikentyneen euron ja energiahintojen laskun tukemana. 
Saksa on kasvun veturina ja muut euroalueen maat ovat päässeet mukaan vaihtelevalla 
menestyksellä. Euron heikentyminen auttoi alkuvuonna myös deflaatiopaineiden 
hillitsemisessä, mutta loppuvuonna tämä vaikutus on poistumassa. Deflaatiopelot 
palaavat keskusteluun loppuvuonna. Kreikan 3. tukipaketti ylläpitää maan velkojen 
leikkausneuvotteluja vielä pitkään ja todennäköisyys uusista kriiseistä on suuri. Suurin riski 



 

 

 

 

 

- 11 - 

Euroopan talouskehitykselle lyhyellä aikavälillä on hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisi, 
joka ei ole EU:n eikä sen jäsenmaiden hallinnassa. Romahtanut Schengen-järjestelmä luo 
levottomuutta kotitalouksien keskuuteen ja uhkaa Euroopan elpymistä. Myös Saksan 
autoteollisuuden päästöskandaali (VW) saattaa muodostua merkittäväksi talouskasvua 
hidastavaksi tekijäksi Saksassa. Autoteollisuuden osuus on Saksan BKT:sta noin 3 % ja 
viennistä jopa 20%. Kerrannaisvaikutukset huomioiden, päästökriisin syveneminen voi 
vaikuttaa koko Euroopan suhdannekuvaan. Euroalueen talouskasvun odotetaan 
nopeutuvan tänä vuonna 1,5 prosenttiin ja ensi vuonna 1,7 prosenttiin. Riskit heikommasta 
kehityksestä ovat valitettavasti olemassa.   

Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta 

 

Lähde: Bloomberg, IMF sekä suomalaiset ennustelaitokset ja pankit  

 Yhdysvaltojen talouskasvu on nopeutunut kesällä vaisun alkuvuoden jälkeen.  Vahvistunut 
dollari on yksi syypää heikohkoon kehitykseen, kuten myös olemattomaan inflaatioon. FED 
on entistä enemmän globaalin keveän rahapolitiikan vanki, kun Kiina on jatkanut 
politiikkansa keventämistä kesällä. Arviomme mukaan FED ei tule nostamaan korkojaan 
niin, että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot siirtyvät ja nousu jää 
vähäiseksi. Ensimmäinen koronnosto ei siis tarkoita aggressiivista noususarjaa.  

 Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan 2015 noin 2,5 prosenttiin, mutta 
maailmantalouden kasvu pysyy vuoden 2014 tasolla 3,4 prosentissa. Ensi vuonna myös 
maailmantalouden kasvun odotetaan nopeutuvan hieman. Suurin riski maailmantaloudelle 
piilee raaka-aineiden hintaromahduksessa, mikä syö kasvun eväät keskipitkällä aikavälillä 
lukuisilta EM-mailta, joiden piti olla tulevia kasvun moottoreita.      

 

 

  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maailma 4,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,7 2,8 2,5 2,0 1,6 2,6

DM 1,7 1,2 1,4 1,8 2,4 2,4 2,6 1,8 1,3 1,4 0,4 1,6

Yhdysvallat 1,6 2,2 1,5 2,4 2,5 2,7 3,2 2,1 1,5 1,6 0,3 2,0

Japani -0,5 1,8 1,6 -0,1 0,7 1,2 -0,3 0,0 0,4 2,7 0,8 1,0

Euromaat 1,6 -0,8 -0,3 0,9 1,5 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1 1,2

Britannia 1,6 0,7 1,7 3,0 2,6 2,4 4,5 2,8 2,6 1,5 0,2 1,5

Suomi 2,8 -1,4 -1,1 -0,4 -0,1 0,9 3,4 2,8 1,5 1,0 -0,1 0,9

EM 6,2 5,2 5,0 4,6 4,3 4,7 6,5 4,3 4,7 3,8 3,6 3,4

Kiina 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 6,6 5,4 2,7 2,6 2,0 1,5 2,0

Intia 6,6 4,7 6,9 7,2 7,5 7,5 9,5 10,2 9,5 7,2 5,6 5,4

Venäjä 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,7 0,5 8,5 5,1 6,8 7,8 15,2 7,1

Brasilia 4,0 1,8 2,8 0,2 -2,4 -0,5 6,6 5,4 6,2 6,3 8,8 6,2

BKT:n kasvu-% (reaalinen) Inflaatio-%
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Epäonnistunut euro, romahtanut Schengen, 
lamaantuva EU    

 
 EU on ajautunut tänä vuonna poikkeukselliseen kriisiin, joka uhkaa koko yhteisön 

yhtenäisyyttä. Kriisi on monitahoinen, mutta sen kaksi tärkeintä syytä ovat eurojärjestelmän 
epäonnistuminen ja romahtanut Schengen-järjestelmä. Molemmat ongelmat ovat 
osoittaneet nykyisen EU:n toiminnan heikkoudet, minkä seurauksena EU:n jäsenmaiden 
keskinäiset välit ovat heikentyneet dramaattisesti ja useassa kysymyksessä maat ovat 
tukkanuottasilla keskenään. Riitainen EU on tullut tiehaaraan, jossa vaihtoehtoja on 
yhteisön osittainen hajoaminen ja löyhemmän EU:n synty tai nopeutuva 
liittovaltiokehitys, jossa kansallinen päätöksenteko minimoidaan ja valta siirtyy 
suurimpien maiden hallitsemalle ”liittovaltiolle”.  

Epäonnistunut euro jakaa ja piinaa euromaita ilman ratkaisua 
paremmasta 

 Eurojärjestelmän ongelmia ja kriisin dynamiikkaa on käsitelty useasti Frontin 
kolmannesvuosittain ilmestyvässä Strategiakatsauksessa. On turha palata kaikkiin näihin 
kirjoituksiin, mutta seuraavassa kertaus, mistä tärkeimmät kirjoitukset löytyvät.  

o Eurokriisin syitä ja kriisin akuuttia tilannetta vuoden 2012 alussa on pohdittu Talven 2012 
julkaisussa (sivut 6-11) otsikolla: Euromaiden velkakriisi, EKP ja euro – pysyykö kriisi 
hallittuna  

o Eurokriisin dynamiikasta kesällä 2012 on kirjoitettu Kevään 2012 julkaisussa (sivut 6-9) 

otsikolla: Kreikka ja Espanja – pysyykö euroalueen kriisi hallittuna    

o Eurojärjestelmän kriisin dynamiikkaa pidemmällä aikavälillä on pohdittu Syksyn 2012 
julkaisussa (sivut 10-15) otsikolla: Euroalueen Kriisi: Tulipalot sammutetaan, entä pitkä 
aikaväli?   

o Eurojärjestelmän rakenteellisia ongelmia ja merkitystä Suomelle on pohdittu Talven 2013 
julkaisussa (sivut 10-15) otsikolla: Eurojärjestelmä, Suomi ja suomalaiset osakkeet 
sijoitusstrategiassa  

 Yksinkertaistettuna eurojärjestelmän ongelmat johtuvat seuraavista tekijöistä: 1) Euroalue 
ei ole optimaalinen valuutta-alue kuin ainoastaan sen ydinmaille: Saksa, Ranska, 
Benelux-maat ja Itävalta. Erityisen huonosti alueeseen sopivat Kreikka, Suomi ja Irlanti. 
Alueen eri maiden tuotannon rakenne on hyvin erilainen, kuten myös alueen sisäisen 
kaupan rakenne. Ulkomaankaupan merkitys on huomattavan erilainen eri euromaille, joten 
euron valuuttakurssi on aina jonkin alueen maan kannalta joko liian heikko tai vahva. 
Eurovaluutta siis kärjistää, ei tasaa, eri maiden suhdannevaihteluita. 2) Em. ongelmaa 
helpottaisi, jos euroalueen maiden työmarkkinat toimisivat paremmin ja työvoima 
siirtyisi vapaasti ja palkat ym. kustannukset joustaisivat aina suhdanteiden ja maan 
kilpailukyvyn mukaisesti. Myös eri maiden työmarkkinakäytännöt, lukuisat eri kielet ym. 
jäykistävät euroalueen työmarkkinoiden toimintaa ja lisäävät euron vahingollista vaikutusta. 
Tästä syystä työllisyys ja julkisen sektorin alijäämät ovat tärkein joustoelementti 
suhdannevaihteluihin. Käytännössä tämä on johtanut euroalueella heikkoon talouskasvuun 
ja työllisyyskehitykseen sekä suuriin julkisen talouden alijäämiin. Myös yritysten investoinnit 
ovat jääneet heikolle tasolle. Ainoastaan Baltian maat, Slovakia ja ydinmaa Saksa ovat 
kyenneet saattamaan työmarkkinansa eurokuntoon. Itävalta ja jossain määrin Alankomaat 
menestyvät lähinnä siksi, että maat ovat jo pitkään olleet syvästi integroituneita Saksan 
talouteen. 3) Eurojärjestelmän tukena ei ole niitä keskeisiä liittovaltion instituutioita, 
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jotka tarvittaisiin järjestelmän uskottavuuden ja vakauden varmistamiseksi. 
Käytännössä eurojärjestelmää pitää koossa ainoastaan keskuspankki EKP ja muutama 
eurokriisin myötä syntynyt hätäjärjestelmiä, kuten Euroopan vakausmekanismi (EVM) ja 
alkutekijöissään oleva pankkiunioni. Koska liittovaltio puuttuu, euromaat ovat ajautuneet 
epämääräiseen tulonsiirtounioniin, jossa erilasten kriisien kautta järjestelmää on pönkitetty 
lukuisilla tukipaketeilla: Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja, Kypros… Liitovaltiotasoiset 
elimet tarvittaisiin, jotta alueen maat saisivat edes teoriassa ne edut, mitä yhteinen valuutta 
voisi tuottaa. Toisaalta liittovaltion perustaminen jäsenmaiden yläpuolelle merkitsisi 
väistämättä olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden ja julkisen vallan sekä 
varainkäytön rajoittamista. Missään euroalueen maassa ei olla valmiita antamaan 
merkittävältä osin päätösvaltaa koskien verotusta, sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmiä, 
budjettivaltaa ym. liittovaltiotasoiselle elimelle. Olennaista on myös se, että euromailla ei 
ole edes omaa demokraattisesti valittua parlamenttia, joka voisi olla mahdollisen 
liittovaltion legitimiteetin (laillisen uskottavuuden) perusta. Nykyinen EU-parlamentti on 
nimittäin kaikkien EU-maiden yhteiselin ja siinä on merkittävässä määrin euroalueen 
ulkopuolisia maita.  

 

 Epäonnistunut eurojärjestelmä on siten ajautunut vain runsaan 15 vuoden 
historiansa jälkeen umpikujaan, jossa riitaisat euromaat eivät ole kyenneet 
ratkaisemaan yhteisiä ongelmia tai useimmiten edes oman maansa 
eurojäsenyyteensä liittyviä ongelmia. Kesällä 2014 EKP:n oli pakko aloittaa merkittävä 
rahapoliittinen elvytys, jotta järjestelmä olisi pysynyt koossa. Käytännössä tämä johti euron 
ulkoisen arvon merkittävään heikentymiseen, mikä on lyhyellä aikavälillä hieman 
helpottanut tilannetta. Elvytys huipentui tammikuussa 2015 EKP:n ilmoitukseen aloittaa 
massiiviset arvopapereiden ostot, jotka jatkuvat kuukausittaan 60 mrd. euron vauhdilla 
ainakin syksyyn 2016 saakka. Kyse ei tietenkään ole eurojärjestelmän perustavan laatua 
olevien vikojen korjaamisesta, vaan ajan ostamisesta ja ongelmien siirtämisestä ajassa 
eteenpäin. EKP:n toiminnasta huolimatta alueen heikoin lenkki, Kreikka ajautui tänä 
kesänä hyvin lähelle euroeroa. Kreikka oli tammikuussa valtaan nousseen 
äärivasemmistolaisen hallituksen johdolla ajautunut umpikujaan neuvotteluissa 2. 
tukipaketin ehdoista ja heinäkuussa maa joutui sulkemaan pankkijärjestelmän 
rahoitusmarkkinoiden ja pankkijärjestelmän romahduksen estämiseksi. Kreikan euroero 
olisi puhdistanut ilmaa ja antanut selvän viestin muille euromaille, miten maalle käy, kun se 
ei noudata mitään sovittuja sääntöjä eikä edes yritä tervehdyttää talouttaan. Euroalueen 
poliitikot eivät kuitenkaan uskaltaneet ottaa tätä askelta, vaan Kreikalle rakennettiin 3. 
tukipaketti, jonka menestymiseen kukaan ei usko. Sekin antaa vain lisäaikaa Kreikan 
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ongelmien pitkittämiseen ja vaikeiden päätösten tekemiseen. Lopputuloksena tästä 
sotkusta on lähinnä se, että eurojärjestelmän valuvikoja ei edes yritetä korjata, 
liittovaltiota ei halua kukaan ja euroalueen maita jakaa epäluottamus ongelmamaita 
rahoittaneiden ja tukia vastaanottaneiden välillä. Lisäksi vastuuton Kreikka jakaa myös 
kriisimaita kahteen leiriin. Portugali ja Espanja kokevat epäoikeudenmukaiseksi, että 
Kreikka saa lisätukia, vaikka se ei ole edes yrittänyt noudattaa tervehdyttämisohjelmia.  
Euromaiden sisällä ristiriidat ovat myös kasvussa. Tukijamaiden osalta ristiriita kasvaa 
EU- ja euromyönteisten ryhmien/puolueiden ja tukipaketteja vastustavien leirin välillä. 
Tukia saaneissa maissa perinteiset (ja ongelmiin johtaneesta talouspolitiikasta vastuussa 
olevat) valtapuolueet ovat saaneet haastajikseen lähinnä (ääri)vasemmistolaisia uusia 
ryhmittymiä, joiden tavoitteena on muuttaa koko talouspoliittinen ajattelu, oli se sitten 
realistista tai ei. Epäonnistunut euro ei jätä euroaluetta rauhaan, vaan luo EKP:lle 
kasvavan paineen tukea talouskehitystä ultrakeveällä rahapolitiikalla, jotta ongelmat 
eivät kärjisty. Keveä politiikka taas varmistaa, että rakennemuutoksia ei tehdä ja 

liittovaltiota ei synnytetä.  

Romahtanut Schengen tuhosi illuusion EU:sta yhteisenä valtiona      

 Yhteisen valuutan rinnalla EU:n toinen merkittävä hanke on ollut vapaata 
liikkuvuutta edistävä Schengen sopimus, jonka puitteissa järjestelmään kuuluvien 
maiden kansalaiset ja tavarat ym. ovat voineet ylittää maiden rajat helposti. 
Lentomatkustamista tämä ei ole juurikaan helpottanut, sillä 11.9.2001 Yhdysvalloissa 
tapahtuneen ääri-islamistien terroritekojen jälkeen matkustusasiakirjat vaaditaan kaikissa 
sisäisissäkin lennoissa. Schengen järjestelmä asetti erityisiä vaatimuksia alueen 
ulkorajojen valvontaan niiden maiden osalta, joilla on maaraja (Norja, Suomi, Baltian maat, 
Puola, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Kreikka) Schengen alueen ulkopuolisiin maihin tai 
meriraja merialueille, joiden ylittäminen onnistuu pienilläkin aluksilla (Espanja, Italia, 
Kreikka).  

 Koska Schengen sopimus merkitsi alueen välisten rajatarkastusten poistamista, 
muodosti se eräänlaisen esiasteen EU:n laajuiselle ”valtiolle”, joka vastaa 
ulkorajojen valvonnasta. Alueen kansalaisten kokeman turvallisuuden kannalta on siten 
keskeistä, että jäsenmaat voivat luottaa siihen, että rajavalvonta toimii ulkorajoilla ja 
sopimuksista pidetään kiinni. Koska maailma on epävarma paikka ja erilaiset kriisit ja 
pakolaisuus arkipäivää, Schengen järjestelmä vaati yhteisen sopimuksen siitä, miten 
EU:ssa ja varsinkin Schengen maissa käsitellään turvapaikanhakijoita, jotka saapuvat 
EU:iin. Schengen maille tämä oli erityisen tärkeää, sillä niiden välisestä rajavalvonnasta oli 
luovuttu. Synnytettiin nk. Dublin sopimus, joka astui voimaan 1997 ja sen keskeisenä 
sisältönä on säädellä sitä, miten ja millä periaatteella turvapaikanhakijoiden asiat 
käsitellään EU:n alueella eri maissa. Dublin sopimus sisältää periaatteet, joiden mukaan 
määräytyy se maa, joka käsittelee turvapaikkahakemuksen. Yksi keskeisistä periaatteista 
on nk. ensimmäisen maan periaate, eli käsittely tapahtuu siinä maassa, missä 
turvapaikanhakija ensimmäisenä jättää hakemuksensa. Dublin menettelyä tukee nk. 
Eurodac-asetus, jonka perusteella on perustettu EU:n sormenjälkitietokanta kaikista 
turvapaikanhakijoista, jotta hakijat eivät voisi tehdä peräkkäisiä hakemuksia saatuaan 
kielteisen päätöksen jossakin EU-maassa.  

 Schengen järjestelmä ja Dublin menettely alkoi ajautua kasvaviin vaikeuksiin jo 
vuoden 2014 aikana, kun lähinnä Afrikasta alkoi vyöryä turvapaikanhakijoiden aalto 
Italiaan ihmissalakuljettajien toimesta. Sanomattakin oli selvää, että konfliktialueilta 
tulleiden turvapaikanhakijoiden mukaan liittyi ihmisiä, jotka hakivat parempia elinoloja 
Euroopasta. Schengen järjestelmä ja Dublin menettely alkoi murentua, kun Italia ei 
rekisteröinytkään turvapaikanhakijoita/siirtolaisia, vaan ohjasi heitä eteenpäin Keski-
Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Tuli siis mahdolliseksi, että turvapaikanhakijat/siirtolaiset 
voivat itse alkaa valita, missä maassa hakemuksensa jättävät. Luonnollisesti hakemukset 
alkoivat kasaantua maihin, jossa todennäköisyys turvapaikan saannista on 
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mahdollisimman suuri ja taloudelliset tuet/edut parhaat turvapaikanhakijalle sekä 
hakuaikana että turvapaikan saannin jälkeen. Koska ihmissalakuljetus on pääosin 
liiketoimintaa, uusi tilanne tarjosi liigoille valtavat mahdollisuudet ja uskottavan 
myyntistrategian kuljetuspalveluilleen, kun tilanne oli muuttunut.  

 

Kuvio 1. Schengen maat 

 

Lähde: HS, EU-komissio 

 

 Vuoden 2015 puolella pakolaiset/siirtolaiset ja alueella toimivat ihmissalakuljetusta 
harjoittavat liigat alkoivat suosia uutta reittiä Turkin kautta Kreikkaan ja sieltä edelleen 
Keski-Eurooppaan. Osaltaan paineet valtavaan muuttoaaltoon aiheutti Syyrian ja Irakin 
sodat, joissa ISIS-järjestö oli kylvänyt kauhua kesästä 2014 saakka. Kreikka ei kyennyt 
eikä välittänyt toimia kuten Dublin menettely olisi edellyttänyt ja toisaalta 
pakolaiset/siirtolaiset eivät edes halunneet jäädä talouskurimuksen raunioittamaan 
Kreikkaan. Massamuutto räjähti käsiin, kun Saksan liittokansleri Merkel toivotti kaikki 
tulijat tervetulleeksi kesällä 2015. Merkel siis kannusti kaikkia halukkaita saapumaan 
EU:iin ja Saksaan, ja tulijat kokivat, että turvapaikka oli lähes ”luvattu”. Hyvää tarkoittava 
kutsu johti valtavaan muuttoaaltoon, jota matkan varrella olevat maat eivät voineet 
mitenkään padota tai hallita. Kreikasta tuli läpikulkumaa, eivätkä Makedonia ja Serbia 
kyenneet tai edes halunneet toimia ihmisiä vastaanottavina maina. Mukaan lähti myös 
paljon ”pakolaisia” Albaniasta, Kosovosta ym. Balkanilta, vaikka alueen maissa ei ole ollut 
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aseellista konfliktia sitten 1990-luvun. Ensimmäisenä Schengen maana Ranska oli 
”sulkenut” Italian vastaisen rajansa jo kesäkuussa. Unkari kohtasi kestämättömän paineen 
loppukesällä ja tilanne johti elokuussa maan hallituksen päättämään raja-aitojen 
rakentamisesta Unkarin ja Serbian väliselle rajalle. Syyskuussa tiukkaa linjaa täydennettiin 
lisäämällä poliisien ja rajavalvojien valtuuksia rajojen turvaamiseksi. Saksa oli ajautunut 
kestämättömään tilanteeseen elokuussa, kun kymmeniä tuhansia ihmisiä saapui 
lähes päivittäin Baijeriin Itävallan halki Balkanilta ja Italiasta. Maahan saapuu tänä 
vuonna yli miljoona henkeä. Saksa joutui ottamaan käyttöön osittaisen rajavalvonnan ja 
junien liikkuminen Saksaan Itävallasta lopetettiin. Seuraavaksi Itävalta joutui ottamaan 
vastaavat toimet käyttöön. Pakolaisten/siirtolaisten alkaessa vyöryä Kroatian kautta 
Sloveniaan, Slovenia sulki rajansa. Ja seuraavaksi Kroatia sulki Serbian vastaisen rajansa 
syyskuun lopulla. Ihmisiä alkoi vyöryä myös pohjoismaihin ja Tanska ei kyennyt 
hallitsemaan tilannetta, vaan suuria määriä pakolaisia/siirtolaisia pyrki ja pääsi Ruotsiin. 
Ruotsikaan ei noudattanut Dublin menettelyä, vaan salli matkan jatkumisen Suomeen ja 
Norjaan.  

 Miksi tämä on merkittävää EU:n kannalta? Aluksi pitää pohtia, mikä on valtion keskeinen 
piirre. Valtio on toimija, joka hallitsee rajojaan ja se saa määrittää, kuka sen alueella saa 
tulla ja millä perusteella. Jos valtio ei hallitse rajojaan, se lakkaa olemasta valtio ja kaikki 
sen toiminnot alkavat vähitellen lamaantua, kun kansalaisten luottamus rajojen pitävyyteen 
ja yhteiskunnan toimintaan alkaa romahtaa. Maailmanhistoria ei tunne yhtäkään valtiota, 
joka ei ole muuttunut anarkistiseksi kaaokseksi, kun valtion rajat lakkaavat olemasta. 
Schengen oli pyrkimys tilanteeseen, jossa EU:n jäsenvaltiot ja asukkaat mieltäisivät 
Schengen alueen ”valtioksi” joka takaa rajavalvonnan ja turvallisuuden. Kun Schengen 
romahti merkittävältä osin ”dominonappula dominonappulalta”, EU:n ja Schengenin 
asema keskeisenä turvan takaajana joutui vähintäänkin kyseenalaiseksi alueen 
kansalaisten silmissä. Rajavalvonnan menettäneen maan poliitikkojen ja virkakoneiston 
uskottavuus romahtaa nopeasti, jos tilannetta ei saada hallintaan. Kansalaisille ei riitä 
selitykseksi, että ihmisten hallitsematon vyöry maan alueelle on jokin ”luonnonvoimaan” 
rinnastettava asia, jolle ei muka voi mitään. Kun lisäksi Schengenin romahduksessa on 
kyse eri maiden toisistaan poikkeavasta toiminnasta ja usein karkeasta Dublin menettelyn 
rikkomisesta (Kreikka, Italia, Itävalta, Ruotsi ym.), epäluulot eivät ole lisääntyneet 
pelkästään maiden sisällä vaan myös eri Schengen maiden välillä. Hämmentävää maiden 
keskinäisessä riitelyssä ja syyttelyssä on se, että kriisin aikana Unkaria on syytetty 
ankarasti toimintatavoistaan, vaikka Unkari on vaikeassa tilanteessa yrittänyt noudattaa 
yhteisiä sopimuksia niin Schengenin kuin Dublin-asetuksen osalta.  

 Saksa yhdessä EU-komission kanssa vaati ”taakanjakoa”, jossa lähinnä Kreikan, Italian ja 
Unkarin suuria pakolaismääriä/siirtolaisia  jaettaisiin muihin EU-maihin. Tätä menettelyä 
ovat vastustaneet eniten Itä-Euroopan maat, Baltian maat sekä Suomi ja Espanja. 
Enemmistöpäätökseen perustuvassa ”taakanjaossa” ohitetaan suoraan EU-maiden oma, 
suvereeni päätöksenteko, mikä jo sinänsä aiheuttaa vastustusta. Lisäksi 
turvapaikanhakijoiden/siirtolaisten automaattinen siirtäminen eteenpäin aiheuttaa 
”taakanjakoa” vastustavien maiden mielestä vain houkutuksen salakuljetusliigoille 
kasvattaa ihmisen kuljetusmääriä EU:iin. Iso-Britannia ja Tanska sekä luonnollisesti EU:n 
ulkopuoliset maat, Norja, Sveitsi ja Islanti eivät ole yhteisen turvapaikkapolitiikassa mukana 
ja niitä ”taakanjako” ei koske. Saksan ja EU-komission painostuksesta enemmistö päätti 
syyskuun lopulla sitovasti 160 000 turvapaikanhakijan jakamisesta, mutta mm. Unkari 
ilmoitti, että se ei osallistu järjestelyyn, vaan pitäytyy Schengen ja Dublin sopimuksiin. 
Myös Slovakian pääministeri on ilmoittanut, että maa ei aio noudattaa päätöstä. Sopimusta 
vastustivat myös Tsekki ja Romania. Suomi äänesti tyhjää, mikä EU:n sääntöjen mukaan 
tulkitaan kielteiseksi kannaksi. 

 EU on syvästi jakautunut EU sekasortoisen päätöksenteon ja Lähi-idän tilanteen 
aiheuttaman kaaoksen seurauksena. EU-maat ovat epäluuloisia toistensa 
tarkoitusperistä ja luottamus on heikentynyt merkittävästi EU:n sisällä. Varsinkin 
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Saksa on joutunut arvostelun kohteeksi. Toisaalta EU ja varsinkaan Saksa eivät ole 
valmiita tekemään mitään esimerkiksi Lähi-idän konfliktien ratkaisemiseksi. Siltä osin 
toiveet kohdistuvat Yhdysvaltoihin, Turkkiin ja nyt uutena toimijana alueelle tulleeseen 
Venäjään.  

 EU:n sisällä maiden väliset ristiriidat ovat kasvussa. Etelä-Euroopan maat, kuten Kreikka ja 
Italia näkevät, että Saksa ajoi ensin eurokriisin aikana maat taloudelliseen ahdinkoon, joten 
ne pitävät nyt luonnollisena, että pakolaisten/siirtolaisten virrat kulkevat niiden läpi kohti 
rikkaampia maita. Espanja on ollut sivussa tästä kriisistä, mutta se onkin hoitanut 
esimerkillisesti merirajansa valvonnan ja estänyt tehokkaasti ihmissalakuljetusliigojen 
toimintaa. Itä-Euroopan maat, joihin pakolaiset/siirtolaiset eivät edes halua mennä, eivät 
luonnollisestikaan hyväksi sitä, että he joutuvat muiden (Saksan) aiheuttamien ongelmien 
”taakanjakajiksi”. Osansa keskinäiseen syyttelyyn tuo Iso-Britannia, joka on noudattanut 
tiukkaa politiikkaa laittomien maahantulijoiden suhteen, mutta on ilmoittanut olevansa 
valmis ottamaan aidosti hädänalaisia suoraan Syyrian pakolaisleireiltä. Hännänhuippuna 
Suomi kokee tulleensa petetyksi, kun jopa naapurimaa Ruotsi lipeää Dublin menettelystä ja 
EU:n ulkorajojen valvonta ei toimi, vaikka Suomi itse on hoitanut esimerkillisesti oman EU:n 
ulkorajansa Venäjän suuntaan.   

Riski EU:n lamaantumisesta kasvaa 

 EU on ajautunut yhteen olomassaolonsa suurimpaan kriisiin sekä epäonnistuneen 
eurojärjestelmän että romahtaneen Schengenin vuoksi. Ristiriidat eri EU-maiden välillä 
ovat kasvussa ja johtajuus kadoksissa. Toimimaton eurojärjestelmä on hitaasti vaikuttava 
myrkky, joka hajottaa euroalueen varmasti, jos liittovaltiokehitystä ei saada aikaiseksi. EKP 
voi antaa ainoastaan lisäaikaa eurolle ultrakevyellä rahapolitiikalla, jonka lopputuloksena 
on trendinomaisesti heikentyvä euro valuuttamarkkinoilla. Jossakin vaiheessa tämäkin tie 
on kuljettu loppuun, jos euron uskottavuus rahana ja arvon säilyttäjänä romahtaa.  

 Schengenin romahdus ja hallitsemattomat pakolais-/siirtolaisvirrat ovat taas paljon 
nopeammin ja syvemmin eurooppalaisten turvallisuuden tunteeseen ja EU:n 
uskottavuuteen vaikuttava tekijä. Ristiriitojen lisääntyessä EU-maiden sisällä ja maiden 
välillä on todennäköistä, että poliittiset ääriliikkeet saavat kannatusta ja väkivalta ja 
levottomuus lisääntyvät. Ongelmiin vähättelevästi suhtautuvien poliitikkojen ja virkamiesten 
uskottavuuden romahtaessa levottomuuden voidaan odottaa lisääntyvän merkittävästi. 
Tästä on nopeasti tie taloudellisen toimintakyvyn heikentymiseen ja 
taantumaan/lamaan.  

 Lyhyellä aikavälillä suurimmat riskit EU:n hajoamiseen liittyy Iso-Britannian pyrkimykseen 
muuttaa EU:ta löyhempään, vapaakauppa-unionin suuntaan. Mielipidekyselyissä EU:sta 
eroajien määrä on jo suurempi Isossa-Britanniassa kuin EU-jäsenyyden säilyttäjien. 
Hälyttävintä kyselyissä on kuitenkin se, että jos pakolais-/siirtolaistilanne säilyy 
hallitsemattomana Keski-Euroopassa, mielipidemittausten mukaan selvä enemmistö 
briteistä haluaa erota EU:sta. Äänestys mahdollisesta Ison-Britannian EU-jäsenyydestä 
pidetään 2017, mikäli Cameron ei saa neuvoteltua mielestään uutta sopimusta EU:sta. 
Toinen hajoamispiste EU:ssa on Espanjan Katalonia, jonka alueparlamentissa 
itsenäisyyden kannattajat saivat enemmistön syyskuun lopussa. Alueparlamentti aikoo 
rakentaa nyt itsenäisen valtion instituutioita tavoitteenaan itsenäinen valtio.     

 Tässä ympäristössä on vaikea uskoa, että EU tiivistyisi ja liittovaltiokehitys nopeutuisi. 
Päinvastoin ristiriidat ovat kasvussa ja lähivuodet ovat EU:lle vaikeita. Sijoittajalle tämä 
merkitsee kasvaneita riskejä koskien sekä euroalueen osakemarkkinoita että 
eurovaluutan arvoa.  
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Suomi: Ajopuu kohti poliittista epävakautta 
 

Suomen talouden heikko kehitys on jatkunut tänäkin vuonna. Konsensusarvioissa 
myös kuluvasta vuodesta tulee miinuskasvun vuosi, jo neljättä kertaa peräkkäin. 
Loppukesällä useat indikaattorit viittaavat jälleen heikompaan kehitykseen: Vähittäiskaupan 
myynti laski elokuussa runsaat 3 % viime vuodesta, rakennuslupien supistuminen ennakoi 
vaisua rakentamisen volyymia, vienti polkee paikoillaan ja matala inflaatio kertoo heikosta 
kysynnästä. Samaan aikaan ilmapiiri taloudessa on heikentynyt sekä hallitsemattoman 
pakolaiskriisin että työmarkkinoiden osalta, kun hallitus pyrkii omilla toimenpiteillään 
parantamaan kilpailukykyä työmarkkinajärjestöjen siinä epäonnistuttua.  

 Suomen talouden ongelmia ja talouskriisin dynamiikkaa on käsitelty useasti Frontin 
kolmannesvuosittain ilmestyvässä Strategiakatsauksessa. On turha palata kaikkiin näihin 
kirjoituksiin, mutta seuraavassa kertaus, mistä tärkeimmät kirjoitukset löytyvät: 

o Suomen talouden haasteita osana eurojärjestelmää on pohdittu Talven 2013 julkaisussa 

(sivut 12-15) otsikolla: Suomi osana eurojärjestelmää  

o Suomen talouden rakenteellisia ongelmia ja talouspolitiikan haasteita on pohdittu Talven 
2014 julkaisussa (sivut 11-14) otsikolla: Suomen taloudelle pitkä korpivaellus   

o Suomen talouden näivettymistä ja haasteita on pohdittu Kevään 2014 julkaisussa (sivut 

16-17) otsikolla: Maailmantalouden kasvu elpyy, Suomen ahdinko lisääntyy 

 Perimmiltään Suomen ahdingossa on kyse siitä, että talouden rakenteet ja 
toimintatapa ovat pitkälti markka-ajalta, eli talouden sopeutuminen euroaikaan on 
täysin kesken. Julkisen talouden hyvä tilanne vuosituhannen vaihteessa ja vielä 
Finanssikriisin alkaessa 2008, antoi Suomelle lisäaikaa vitkutella rakenteiden ja 
toimintatapojen uudistamisessa. Nyt maailmantalouden globalisaatio ja jäsenyys 
eurovaluutassa entisestään kärjistää vaatimusta muutokselle. Kyse ei siis ole 
suhdanneluontoisesta ongelmasta, vaan rakenteiden ja kilpailukyvyn ongelmasta. 
Velkaelvytys ja suhdannepolitiikka ei siis anna kuin hetkellistä helpotusta, mutta kasvattaa 
pitkän aikavälin ahdinkoa. Rakenteiden muuttaminen taas on äärimmäisen vaikeaa, sillä 
nyt niiden samojen puolueiden ja etujärjestöjen pitäisi kyetä muuttamaan niitä rakenteita ja 
toimintatapoja, joita ovat itse olleet aikanaan luomassa. Kataisen hallitus juuttui täysin 
paikalleen rakenneuudistuksissa ja lopulta se ei kyennyt tekemään mitään. Kehityksen 
kruunasi Stubbin hallitus, joka äänesti jopa omia uudistusehdotuksiaan vastaan.  Lopulta 
vain verotusta kiristettiin merkittävästi, mikä kärjisti kotimarkkinoiden ongelmia ostovoiman 
heikentyessä. Suomen talouden kriisi ei ollut vielä silloin riittävän syvä, jotta todellisia 
päätöksiä olisi kyetty tekemään ja todelliset johtajat olisivat astuneet esiin.  

 Tosiasiassa Suomen tilanne on kuitenkin heikentynyt dramaattisesti viimeisen 3 
vuoden aikana. Hyvän kuvan tästä saa tarkastelemalla laajimman työttömyysmittarin 
kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana. TEM:n Työllisyyskatsauksen laajin työttömyyden 
käsite on työnhakijat, johon luetaan työttömien ohella: lomautetut, lyhennetyllä työajalla 
olevat, työllisyyskoulutuksessa olevat, erilaisten työllisyystoimenpiteiden piirissä olevat (nk. 
tempputyöllistetyt) sekä työttömyyseläkeläiset ja muut työnhakijat. Tässä työttömyys 
käsitteessä näkyy siis työttömyyden todellinen kuva, kun kaikki valtion toimet ”tilastojen 
kaunistamiseksi” on riisuttu pois. Työttömyys on lisääntynyt noin 200 000 hengellä 
viimeisen kolmen vuoden aikana ja kasvu on ollut lähes yhtä jyrkkää kuin 1990-luvun alun 
lamavuosina. Jos nykyinen trendi jatkuu ennallaan, työnhakijoiden määrä ylittää 
lamavuosien (1993-1994) pahimman tilanteen vuonna 2017, kun Suomi viettää  
satavuotisjuhlaansa.  
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 Kevään vaalien jälkeen uusi hallitus on oivaltanut Suomen talouden ongelmien perussyyt. 
Se onkin lähtenyt suomalaisittain rajuihin toimiin rakenteiden muuttamiseksi. Opposition ja 
työmarkkinajärjestöjen vastustus on ollut luonnollisesti voimakasta, sillä nyt pyritään 
muuttamaan nimenomaan rakenteita ja toimintatapoja. On selvää, että tämänkaltainen uusi 
politiikka jakaa äänestäjiä. Suomalainen konsensus-lintukoto on nyt väistymässä, kun se ei 
ole kyennyt uudistumaan.  

 Lopputulosta on vaikea arvioida, mutta syyskuun lopussa työmarkkinajärjestöjen kolmas 
yritys (edes) kilpailukykyä parantaviin toimiin oli vielä käynnissä. Jotta Suomen talous 
oikeasti kääntyi nousuun, paljon on vielä tehtävä. Kilpailukyvyn kohentaminen on vain 
lääkettä akuuttiin vientialojen ongelmaan. Jotta teollisuuden kestävä nousu saataisiin 
aikaiseksi, täytyisi yritykset saada investoimaan Suomeen. Tässä ratkaisevaa on normien 
perkuu ja sääntelyn purkaminen, verotuksen muuttaminen yritystoiminnalle ja 
investoinneille suosiolliseksi sekä työmarkkinoiden joustojen lisääminen olennaisesti. 
Tämäkään ei vielä riitä, vaan lisäksi Suomen yksityinen sektorin nousu edellyttäisi, että 
työmarkkinoiden joustoja tuotaisiin enenevästi myös julkiselle sektorille. Pian harva 
suomalainen haluaa kouluttautua ja työskennellä globaalille kilpailulle avoimella yksityisellä 
sektorilla, jos julkinen sektori tarjoaa samaan aikaan vakaita ja kohtuullisen hyväpalkkaisia 
työpaikkoja. Kreikka on hyvä esimerkki maasta, jossa kaikki halusivat lopulta olla ”valtiolla 
töissä”. Vaan tämäkään ei riitä, sillä kestävä kasvu edellyttäisi, että suomalaiset alkaisivat 
enenevästi perustaa yrityksiä ja ryhtyä yrittäjiksi. Vain uusien yritysten jatkuva ja suuri 
määrä luo talouteen riittävästi uutta dynamiikkaa, työpaikkoja ja tuloja ja siten myös 
verotulot, jotka turvaavat julkiset palvelut ja eläkejärjestelmän. Eli kaiken tämän 
rakennemuutoksen keskellä pitäisi hyväksyä se, että veropolitiikkaa muutetaan yrittäjyyttä 
suosivaksi ja sallitaan se, että yrittäjä voi myös vaurastua. Viime vuosina maan hallitukset 
ovat tehneet suurta vahinkoa yrittäjyydelle luopumalla hyvin toimineesta avoir fiscal –
periaatteesta, joka aidosti kannusti yrittäjyyteen. Myös verohallinnon tempoileva ja 
ennakoimaton toiminta yrittäjien ja yritysten verotuksessa viime vuosina on tehnyt suurta 
hallaa maan yrittäjyydelle ja maan taloudelle. Vanhojen rakenteiden ja toimintatapojen 
säilyttäjien ja hallituksen välillä säilyy merkittävä vastakkainasettelu vielä pitkään. 
Jos hallitus epäonnistuu, uudistukset tekee joku muu, kuten Kreikan tapauksessa 
IMF ja/tai EU-komissio.  

 Toinen akuutti ongelma Suomessa on hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisi, joka on 
vyörynyt Etelä- ja Keski-Euroopasta myös Suomeen. Tämä kriisi ei olisi voinut tulla 
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huonompaan aikaan, sillä valtiontalouden tilanne on heikko, työllisyystilanne lähes 
katastrofaalinen ja maassa tapahtuu jo nyt suuria muutoksia, jotka lisäävät kotitalouksien 
levottomuutta. Pakolais-/siirtolaiskriisi jakaa myös suomalaisia voimakkaasti 
turvapaikanhakijoiden/siirtolaisten maahantulon vastustajiin ja puolustajiin. Ongelmallista 
kehityksessä on se, että osapuolet eivät halua hyväksyä toistensa argumentaatiota, vaan 
täysin tunnepitoinen tilanteen kommentointi on vallannut keskustelun molemmin puolin.  

 Sinänsä hallitsematon pakolaiskriisi heikensi hallituksen uskottavuutta, kun se reagoi 
hitaasti ja vähäisin toimin tilanteen saamiseksi hallintaan. Vaikka tulijoiden täysin holtiton 
maahantulo saatiin jotenkin hallintaan syyskuun lopulla, tulijoiden määrä on kuitenkin 
edelleen 300-500 henkeä per päivä, joten pääministerin arvio 50 000 hengestä 
yksinomaan tänä vuonna lienee realistinen. Jos arvioidaan varovastikin, että yhden 
turvapaikanhakijan kokonaiskulu vuodessa on noin 30 000 euroa, kun kaikki kulut aidosti 
huomioidaan, päädytään tilanteeseen, jossa valtion vuoden 2016 budjettiin on syntynyt 
noin 1,5 mrd. euron aukko. Aukko kasvaa mitä todennäköisimmin 2017, jos/kun tulijoiden 
virta jatkuu. Suomen erityisongelma on se, maalla ei ole palautussopimusta Irakin ja 
Somalian kanssa, joista suurin osa pakolaisista on tullut. Suomi ei voi siis palauttaa 
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ilman heidän suostumistaan. Mikäli pakolaiskriisi 
tekee kuluttajat varovaisiksi ja asuntomarkkinat hyytyvät, valtion budjetin aukko voi olla 
huomattavasti suurempi, kun talouden plusmerkkiset kasvuarviot ensi vuodelle eivät 
toteudu. 

 Lähivuodet tulevat olemaan vaikeita Suomelle. Vaarallista tässä tilanteessa on se, että 
suomalaisten keskinäiset ristiriidat ovat kasvussa perinteisessä oikeisto vs. vasemmisto 
vastakkainasettelussa, joka ilmenee esim. talouspolitiikassa, verotuksessa ja 
työmarkkinakysymyksissä. Toinen vastakkain asettelu ilmenee arvoliberaalien ja 
konservatiivien vastakkainasettelussa, joka ilmenee mm. suhtautumisessa 
hallitsemattomaan pakolaiskriisiin.  

 Frontin sijoitusstrategiassa on jo pidempään korostettu suomalaisten osakkeiden 
sijoitusstrategiassa niitä yrityksiä ja toimialoja, joiden liiketoiminta on korostetun 
globaalia. Kotimarkkinayritysten paino on vähäinen. Tämä linjaus jatkuu.    
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Taulukko 2. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino 
 

 

Lähde: Bloomberg, IMF, OECD ja keskeiset suomalaiset ennustelaitokset

P/E Vaihtotase / BKT, %

2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DM 15,8

Yhdysvallat 16,2 -3,0 -2,8 -2,3 -2,3 -2,5 -2,5

Kanada 16,9 -2,7 -3,3 -3,0 -2,1 -2,6 -2,3

Australia 14,9 -3,0 -4,3 -3,5 -2,8 -4,0 -3,6

Japani 17,0 2,2 1,0 0,8 0,5 3,0 2,5

Saksa 12,5 5,4 6,7 6,9 7,1 8,0 7,6

Alankomaat 16,0 9,1 10,8 11,0 10,8 10,4 10,0

Ranska 14,8 -2,4 -2,1 -1,8 -1,4 -0,7 -0,8

Italia 16,7 -3,8 -1,4 0,8 1,5 2,1 2,1

Espanja 14,8 -3,7 -2,0 1,0 0,4 0,9 0,9

Kreikka 14,8 -9,9 -2,4 0,8 1,0 0,2 0,2

Suomi 15,3 -1,8 -1,9 -1,8 -1,9 -0,7 -0,5

Ruotsi 14,9 5,1 6,3 6,1 6,5 6,5 6,2

Norja 12,5 13,8 12,7 11,4 10,2 8,0 8,0

Tanska 19,4 5,7 5,5 7,1 6,2 6,9 6,8

Sveitsi 16,8 7,7 10,3 11,1 7,3 8,0 7,1

Iso-Britannia 14,8 -1,7 -3,7 -4,5 -5,5 -4,7 -4,3

EM 11,4

Kiina 13,3 1,8 2,5 1,6 2,1 2,7 2,5

Intia 15,5 -3,5 -5,1 -2,6 -1,4 -1,3 -1,1

Etelä-Korea 10,3 1,6 4,1 6,2 6,3 7,9 6,9

Taiwan 11,9 8,3 9,8 10,8 12,5 13,8 11,8

Malesia 15,3 11,2 5,6 3,9 4,4 2,8 3,4

Thaimaa 14,5 2,5 -0,4 -0,8 3,3 4,5 3,7

Indonesia 14,5 0,2 -2,7 -3,3 -3,1 -2,4 -2,3

Filippiinit 18,8 2,5 2,7 4,2 4,4 5,5 5,0

Venäjä 5,8 5,2 3,5 1,7 3,4 4,9 4,0

Puola 12,2 -5,7 -3,5 -1,3 -1,3 -1,8 -2,4

Tsekki 14,4 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,7 0,5

Turkki 9,6 -9,7 -6,1 -8,0 -5,8 -5,0 -5,3

Brasilia 12,4 -2,0 -2,3 -3,4 -3,9 -3,7 -3,4

Meksiko 20,7 -1,1 -1,3 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2

Chile 15,7 -1,4 -3,6 -3,7 -1,2 -1,2 -2,0

Kolumbia 14,1 -2,9 -3,0 -3,3 -5,0 -5,8 -4,9

Argentiina 12,5 -0,7 -0,2 -0,8 -1,1 -1,7 -1,7

Etelä-Afrikka 15,9 -3,6 -5,5 -5,3 -5,1 -4,4 -4,6

= Arvo suurempi kuin 3 %

= Arvo pienempi kuin -3 %
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sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front Capital 
tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front Capital 
Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät vastaa mistään 
taloudellisista menetyksistä tai kuluista, olivatpa ne 
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat 
seurata mistä tahansa tässä asiakirjassa olevaan 
informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista 
päätöksistä.  
 
 
Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä 
käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto perustuu 
lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää luotettavina. 
Front Capital Oy tai sen työntekijät eivät takaa 
asiakirjassa annettujen tietojen, mahdollisten 
mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, 
tarkkuutta tai täydellisyyttä tai siinä esitettyjen 
asioiden soveltuvuutta lukijalle.  
 

Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset olemassa 
olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, perustuvat 
Front Capital Oy:n käsitykseen lainsäädännöstä ja 
sen tulkinnasta sinä hetkenä, kun tiedot on julkaistu 
eikä Front Capital Oy voi antaa takuita laintulkinnan 
oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. Lait ja laintulkinta 
voivat muuttua tulevaisuudessa. 
 
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai 
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kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.  
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toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 
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