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Italiassa uuden hallituksen linjaukset tulevasta talouspolitiikasta saivat markkinat hermostumaan touko-kesäkuussa. 
Hallitusneuvottelujen aikana julkisuuteen vuosi hallitusohjelman luonnos, joka säikäytti korkomarkkinat pahanpäiväisesti ja 
nosti Italian korkoeroa suhteessa Saksaan reippaasti. Myös osakemarkkinoilla Italian tapahtumat lisäsivät markkinaheiluntaa 
ja painoivat lyhytaikaisesti kursseja touko-kesäkuun vaihteessa. Osakemarkkinoiden nousutrendiä Italian tilanteen emme näe 
toistaiseksi uhkaavan, joten säilytämme allokaatiossamme osakkeet lievässä ylipainossa. (Kuva 1) 

Italian uuden hallituksen linjaukset kestämättömiä

Hallitusehdokkailla oli suunnitelmissa tasaveromalli, jossa 
toteutettaisiin valtava veroale korvaamalla progressiivinen 
verotus 15 % tasaveroilla. Tämä laskisi valtion tuloja arviolta 
noin 80 miljardia euroa. Samalla suunnitelmissa oli kasvattaa 
sosiaaliturvamenoja 17 miljardilla eurolla ja perua eläkeuudistus, 
mikä lisäisi kustannuksia 15 miljardia euroa. Hallituksen 
suunnittelemat toimet tekisivät yhteensä yli 100 miljardin euron 
loven julkisen talouden rahoitustasapainoon, mikä vastaa noin 
kuutta prosenttia suhteutettuna maan bruttokansantuotteeseen. 

Aiemman hallituksen talouspolitiikalla odotuksissa oli, että 
Italian julkisen talouden velka kääntyisi tästä vuodesta 
eteenpäin pienoiseen laskuun. Uuden hallituksen politiikka 
veisi toteutuessaan sen sijaan Italian julkisen talouden täysin 
kestämättömälle polulle. IMF on arvioinut, että Italian julkisen 
talouden velka voisi nousta jopa seitsemän prosenttiyksikköä 
vuodessa seuraavien parin vuoden aikana mikäli uuden 
hallituksen kaavailut päätetään lopulta toteuttaa. Kaiken 
kukkuraksi toukokuussa hallituspuolueet esittivät, että EU:n tulisi 
mitätöidä Italian velkoja 250 miljardilla eurolla. 

Italialla on jo valmiiksi massiivinen määrä julkista velkaa. Tällä 
hetkellä Italian julkisen talouden velka on 132 % suhteessa 
maan bruttokansantuotteeseen, mikä on euroalueen toiseksi 
korkein suhdeluku Kreikan jälkeen. Uuden hallituksen 
talouspolitiikkaehdotusten myötä velka voisi kohota jopa 145 
%:iin vuoteen 2020 mennessä. (Kuva 2 & 3)

Kuva 1: Italian korkoero suhteessa Saksaan pomppasi rajusti touko-kesäkuussa

Kuva 2: Italian julkisen talouden velka (2017) on Kreikan jälkeen euroalueen 
toiseksi korkein 

Italian käytös ikävä häiriötekijä markkinoille 

Italian talous tarvitsee rakenneuudistuksia, ei 
finanssielvytystä

Jo nykyisellä politiikalla Italialla on ollut vaikeuksia tasapainottaa 
julkista talouttaan. Finanssipolitiikka on ollut viime vuosina 
neutraalia tai ekspansiivista, jolloin velkasuhde on pysynyt 
karkeasti ottaen ennallaan huolimatta siitä, että talous on 
kasvanut yli potentiaalisen kasvutahdin. Ilman uuden hallituksen 
suunnitelmiakin Italian velkasuhteen kehityksestä voisi olla 
huolissaan ja kysyä onko julkinen talous kestävällä tolalla. 
Aikanaan heikompien talouden aikojen koittaessa julkiseen 
rahoitukseen kohdistuu nopeasti paineita, alijäämät lähtevät 
kasvuun ja velka suhteessa kokonaistuotantoon kohoaa. 



Kuva 3: Italian julkisen talouden velka on kasvanut reippaasti sitten 2008-2009 
finanssikriisin 

Italian uuden hallituksen suunnittelemat toimet lisätä julkisen 
talouden menoja ja supistaa tuloja veronkevennyksillä 
voimistavat periaatteessa talouskasvua ja vähentävät 
työttömyyttä kokonaiskysynnän kasvaessa. Pahoin 
velkaantuneessa maassa tämä yhtälö ei välttämättä toimi, 
koska ekspansiivinen finanssipolitiikka voidaan tulkita vain 
lyhytkestoiseksi ja väliaikaiseksi elvytykseksi, jolloin kulutuksen 
sijaan säästäminen lisääntyy kotitalouksien varautuessa 
tuleviin veronkorotuksiin ja epävarmuuteen. Lisäksi Italian 
talousongelmien syynä ei ole huono suhdanne, vaan talouden 
rakenteelliset heikkoudet. Italiassa julkinen hallinto on tehotonta 
ja työmarkkinoiden uudistuksia on lykätty vuosikausia. Näin 
ollen hallituksen kaavailema perinteinen finanssipoliittinen 
elvytys ei ole vastaus maan ongelmiin, vaan pitkälle viedyt 
talouden rakenteelliset uudistukset.

Italian syvä velkakriisi hajottaisi euroalueen

Vaikka todennäköisyys samanlaiselle kriisille kuin Kreikassa on 
pieni Italiassa, sellaisen sattuessa Italia olisi selvästi vakavampi 
ongelma kuin Kreikka. Italian talous on lähemmäs kymmenen 
kertaa suurempi kuin Kreikan. Italian julkisen talouden velka on 
yli 2000 miljardia euroa, kun Kreikan valtion velka on runsaat 
300 miljardia euroa. Puhutaan siis aivan eri mittakaavan 
haasteista. Ääritapauksessa Italian ero euroalueesta aiheuttaisi 
niin suuren shokin koko eurojärjestelmälle, että se haastaisi koko 
järjestelmän olemassaolon. Saksalla, Euroopan keskuspankilla 
ja Brysselin europäättäjillä on kaikki syyt pyrkiä välttämään edes 
asialla spekulointi.

Suuri velkamassa rajoittaa nyt ja tulevaisuudessa Italian 
hallituksen finanssipoliittista liikkumavaraa. Viime vuonna 
Italian julkisen talouden alijäämä oli 2,3 %/BKT ja tänä vuonna 
sen odotetaan olevan noin 1,8 %/BKT alijäämäinen. Ilman 
korkomenoja ja muita velanhoitokustannuksia julkinen talous 
olisi selvästi ylijäämän puolella. Jopa nykyisten alhaisten 
korkojen ympäristössä velkamassa rasittaa julkista taloutta 
ja vähentää politiikan harjoittajien vapausasteita. Merkittävä 
korkotason nousu euroalueella ja Italiassa ajaisi Italian julkisen 
talouden vaikeuksiin ja houkuttelisi esiin jo kertaalleen maton 
alle lakaistun Euroopan valtioiden velkakriisiin. (Kuva4 & 5) 

Suuren velkataakan ohella Italian liikkumatilaa kaventaa 
talouden vaatimaton potentiaalinen kasvu. Italian talouden 
pitkän aikavälin potentiaalisen kasvun arvioidaan olevan  
0,7-0,8 %:n luokkaa. Viime vuosina Italia on kasvanut 
potentiaaliaan nopeammin, mutta maan kokonaistuotannon 
kohoamisvauhdin arvioidaan saavuttaneen nyt huippunsa. 
Jatkossa edessä on aikaisempaa maltillisempia talouskasvu.
vuosia. 

Reaalisen talouskasvun ollessa vaatimatonta ja inflaation 
hidasta, edes inflaatio ja kasvu eivät korjaa velkasuhdelukuja 
kauniimman näköisiksi.   

Kuva 4: Italian julkisen talouden alijäämä (2017) ei toistaiseksi riko asetettua 
vakauskriteeriä



Merkittävä ongelma Italiassa ovat tehottomat pankit, joita 
on hyvin paljon ja joilla on taseessaan runsaasti valtion 
joukkolainoja. Pitkien korkojen nousu - eli valtion velkarahan 
kallistuminen - tarkoittaisi, että joukkolainojen arvo halpenee. 
Korkojen noustessa myös pankkien varainhankinnan yleinen 
kustannus kohoaisi. Tämä aiheuttaisi pankeille ongelmia, 
jotka voisivat kärjistyä pankkikriisiksi. Italian julkisen talouden 
holtiton hoito ja sen seurauksena aiheutuva korkojen nousu 
voisi siis laukausta myös pankkikriisin, jossa pankit joutuisivat 
mahdollisesti turvautumaan julkiseen hätärahoitukseen ja 
pankeille lainaa antaneet kärsisivät tappioita.

Osa hallituksesta tekee irtiottoa alkuperäisistä 
suunnitelmista

Toivoa sopii, että Italian uusi hallitus oivaltaa nopeasti maan 
todellisen finanssipoliittisen liikkumatilan. Italian ja koko 
euroalueen vakauden kannalta on olennaisen tärkeää, että 
myös nykyisen hallituksen aikana maa pyrkii leikkaamaan 
velkaatuneisuuttaan. Viime viikkoina on ollut havaittavissa 
merkkejä siitä, että talouspolitiikan reaaliteetit on ryhdytty 
hyväksymään. Erityisesti Pohjoisen Liiton ja Viiden tähden 
liikkeen ulkopuolelta tulleet ministerit - etunenässä 
valtiovarainministeriksi noussut Giovanni Tria - on tehnyt 
irtiottoa alkuperäisistä hallitusohjelman linjauksista.

Trian mukaan uusi hallitus ei esimerkiksi tule edes 
keskustelemaan Italian euroerosta. Lisäksi hän on linjannut, 
että Italia tulee myös nykyisen hallituksen aikana pyrkimään 
leikkaamaan velkaantumistaan. Hänen mukaansa ei siksi, että 
Eurooppa niin käskee, vaan siksi, ettei Italian tule aliarvioida 
luottamusta talouden vakauteen. Trian sanomiset voivat 
johtaa ristiriitoihin hallituksen sisällä, joskin suotavampaa 
olisi, että koko hallitus omaksuisi linjan, jota Tria edustaa. 
Tämän ohella keskeinen kysymys euroalueen vakauden ja 
sijoitusmarkkinoiden menestyksen kannalta on, miten Italian 
valtionlainat tulevat kestämään seuraavan vuoden tai kahden 
aikana Euroopan keskuspankin määrällisen elvyttämisen 
alasajon ja rahapolitiikan normalisoinnin aloittamisen.

EKP ostanut aikaa velkaongelmaisille maille - nyt 
elvytystä ryhdytään ajamaan alas

Viimeisimmän korkopäätöksensä yhteydessä kesäkuun puolessa 
välissä EKP linjasi, että se tulee jatkamaan lainojen osto-
ohjelmaansa nykyisellä 30 miljardin euron kuukausivolyymillä 
kuluvan vuoden syyskuuhun saakka. Tästä eteenpäin vuoden 
2018 loppuun volyymi on 15 miljardia euroa, jonka jälkeen 
keskuspankki ei enää nettona kasvata tasettaan, vaan tyytyy 
ainoastaan rullaamaan erääntyviä lainoja. 

Määrällinen elvytys ajetaan siis alas tämän vuoden aikana. 
Ohjauskorkoa keskuspankki ei aio nostaa ennen kuin aikaisintaan 
vuoden 2019 lopulla. 

Kuva 5: Ennen velanhoitokuluja (perusjäämä) Italian julkinen talous on jopa 
ylijäämäinen

Kuva 6: Fediltä odotettavissa lisää koronnostoja - EKP:n 0-korkolinja jatkuu vielä 
vuoden 2019 lopulle



Korkotaso säilyy siis vielä jonkin aikaa euroalueella erittäin 
alhaisena, mikä helpottaa Italiaa hoitamaan lainojaan. 
Yksi keskeisin syy EKP:n lainojen osto-ohjelmalle onkin 
ollut varmistaa se, että Etelä-Euroopan velkaongelmaisten 
maiden - etupäässä Italian - lainoille löytyy kysyntää ja korot 
säilyvät keinotekoisen alhaisella tasolla, joka on laskenut 
velkaantuneiden maiden rahoituskustannuksia ja pitänyt 
hallinnassa Euroopan velkakriisin. Tässä keskuspankki 
on onnistunut, joskaan sen ostaman lisäajan puitteissa 
velkaongelmaiset maat eivät ole saaneet asioitaan kuntoon 
siinä määrin kuin olisi ollut toivottavaa. Muun muassa Italiassa 
talouden rakenteelliset uudistukset ovat jääneet puolitiehen.

EKP:n varovaisuus - joka on ollut täysin ymmärrettävää - 
rahapolitiikan normalisoinnissa on johtamassa siihen, että 
korkoero euroalueen ja USA:n välillä kasvaa entisestään. USA:n 
keskuspankki Fed nosti kesäkuun puolivälissä ohjauskorkonsa jo 
2,0 %:iin, vuoden lopulla se lienee 2,5 % ja ensi vuoden loppuun 
mennessä ohjauskorko on arviomme mukaan vähintään 3,5%. 
Samalla USA:n pitkien korkojen voidaan odottaa nousevan 
nykyisestä 3 %:n tuntumasta vähintään prosenttiyksiköllä. (Kuva 
6 & 7)

Italian tilanne luo epävarmuutta, mutta ei uhkaa 
toistaiseksi osakemarkkinoiden nousutrendiä 

Kaiken kaikkiaan Italian ongelmat ovat nykyisellään ikävä 
häiriötekijä markkinoille, mutta toistaiseksi tilanne ei ole 
kehittynyt niin vakavaksi, että se kääntäisi osakemarkkinoiden 
nousutrendin pidempiaikaiseksi laskuksi. Italian liikkumavara 
on paljon suurempi kuin mitä se oli aikanaan vaikkapa Kreikalla. 
Finanssikriisin jälkeen Kreikka ei vuosiin saanut rahoitusta 
markkinoilta, kun taas Italia saa sitä edelleen. Italian uusi 
hallitus voi siis tehdä tyhmyyksiä vielä pitkään - niin kauan 
kuin se saa rahoitusta markkinoilta - ennen kuin Euroopan 
osake- ja lainamarkkinat ajautuisivat kaaokseen. Mikäli maan 
hallitus ei tingi talouspolitiikastaan, ennen pitkää edessä 
voi kuitenkin olla tilanne, jossa Italia ja italialaiset pankit 
joudutaan pelastamaan yhteisin varoin. Tällaisen hankkeen 
myyminen muiden euroalueen maiden kansalaisille voi olla 
vaikeaa, ellei mahdotonta. Euroalueen voimavarat ja varsinkaan 
poliittinen tahto eivät välttämättä riittäisi niin massiiviseen 
yhteisvastuulliseen sitoumukseen kuin mitä Italian pelastaminen 
vaatisi. 

Emme usko Italian aiheuttaman poliittisen epävarmuuden 
kasvun tuovan tällä erää pitkäaikaista negatiivista vaikutusta 
osakemarkkinoille. Tästä syystä pidämme edelleen osakkeet 
lievässä ylipainossa. Osakeallokaatiossamme ylipainotamme 
USA:n markkinoita ja tiettyjä Euroopan markkinoita, kuten 
Saksaa, Iso-Britanniaa, Sveitsiä ja Suomea. Kehittyvissä 
markkinoissa olemme lievässä alipainossa. Olemme keventäneet 
erityisesti sijoituksia manner-Kiinaan ja Intiaan. 

Sektoreista ylipainotamme vahvasti teknologiaa sekä 
teollisuustuotteita ja -palveluja. Tuottoa korkopuolella haemme 
korkean riskin yrityslainoista (ns. high yield-lainat), joita 
ylipainotamme allokaatiossamme. Koroissa alipainotamme 
vahvasti valtionlainoja. (Kuva 8)

Kuva 7: USA:ssa pitkät korot ovat lähteneet nousuun, Euroopassa korkotaso 
pysyttelee edelleen erittäin matalana – korkoero USA:n ja euroalueen välillä on 
kasvamassa historiallisesti poikkeuksellisen suureksi

Kuva 8: Front Varainhoidon allokaationäkemys 18.6.2018



Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen käyttöön. 
Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei ole tarjous ostaa 
tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun 
sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun käyttöön. Asiakirjassa 
oleva tieto ei ole ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi 
taikka veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua 
huolellisesti sijoitusmarkkinoihin, rahoitusvälineisiin ja 
erityisesti niiden riskeihin, sijoitustoiminnan verotuksellisiin 
vaikutuksiin sekä sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen tai 
ehtojen sisältöön. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, 
että sijoituspalveluun liittyvät kustannukset heikentävät 
sijoitustuottoa, että historiallinen arvonkehitys ei ole tae 
tulevasta vastaavasta kehityksestä ja että sijoituksesta voi 
koitua tappiota tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeuttaa tai 
tiettynä aikana estää sijoituksen realisoinnin. Sijoittajan tulee 
tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero- tai 
liiketoimintaneuvojaansa.

Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden soveltuvuusarviointi 
sekä tarjottavat sijoituspalvelut on toteutettu huolellisesti 
ja asiantuntevasti. Asiakas vastaa sijoitustoiminnan 
taloudellisesta tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä 
ei voida perustaa pelkästään rahoitusvälinettä koskevaan 
yksittäiseen markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä 
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.

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 
julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Lisätietoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy 
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin ruotsiksi 
ja englanniksi. Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan 
asiakkaalle tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi 
ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n 
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Front 
Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 
00101 Helsinki, puhelin 010 831 51; www.finanssivalvonta.
fi. Front Capital Oy on Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. 
Lisää tietoa palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan 
näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa lisää tietoa muulla 
tavalla kuin Internet-sivuilta, pyydetään asiakasta ottamaan 
yhteyttä Front Capital Oy:hyn.

Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö antaa 
suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin liittyvään 
suoramarkkinointiin sähköisesti, puhelimitse tai postitse 
koskien Frontin nykyisiä ja tulevia tuotteita ja palveluita. 
Front noudattaa suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen 
käsittelyssä Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla on 
oikeus saada Frontilta informaatio henkilötiedoistaan 
ja niiden lähteestä sekä oikeus kieltää milloin tahansa 
suoramarkkinointi.
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