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Kahden vuoden lamaannus

Teksti Teppo Tiilikainen Kuvitus Lassi Kaikkonen 
Grafiikka Joakim Breitenstein

aanantai 5. tammi-
kuuta 2009. Saksalai-
nen miljardööri Adolf 
Merckle pysäköi ilta-
päivällä auton lääke-
yhtiönsä Ratiophar-
min parkkipaikalle 
Blaubeurenin pikku-

kaupungissa Etelä-Saksassa. Hän jatkaa 
matkaa kävellen junaradalle ja heittäytyy 
ohikiitävän paikallisjunan alle.

Merckle oli yksi Saksan vaikutusvaltai-
simmista liikemiehistä. Hän kasvatti pie-
nestä perheyhtiöstä 100 000 työntekijän 
bisnesimperiumin, johon kuuluu myös 
Suomessa toimiva lääketukkuri Tamro.

Viime vuonna kärjistynyt fi nanssikriisi 
ajoi Mercklen pahoihin vaikeuksiin. Hän 
keskusteli viikkokausia rahoittajien kans-
sa, mutta sitten usko petti. Hän ei enää jak-
sanut.

Mercklellä on kohtalotovereita monis-
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Maailmantalouden kriisi alkaa todennäköisesti 
helpottaa ensi vuonna. Kuiville noustaan 
aikaisintaan 2011, mutta silloin ollaan korvia 
myöten veloissa. M
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◼ Wen Jiabao

sa maissa. Kiinteistömarkkinoilla valta-
via tappioita kärsinyt chicagolainen yrit-
täjä Steven L. Good ampui tammikuussa 
itsensä.

Brittiläinen investointipankkiiri Kirk 
Stephenson heittäytyi junan alle. Hänen 
kerrotaan menettäneen 250 miljoonaa eu-
roa Lehman Brothersin konkurssissa.

Ranskalainen suursijoittaja René-Thierry 
Magnon de la Villehuchet viilsi ranteensa 
hävittyään 1,5 miljardia dollaria huijarik-
si paljastuneen Bernard Madoffi n rahasto-
seikkailuissa.

Suuren laman opetukset
Bisnesmiesten itsemurhat ovat yksittäisiä 
inhimillisiä tragedioita, mutta ne kertovat 
siitä, että nyt eletään todellakin saman luo-
kan talouskriisiä kuin 1930-luvulla, vaikkei 
länsimaissa nähdäkään nälkää.

Yritysten konkurssit ja jättitappiot ai-
heuttivat suuren laman aikana epätoivoa ja 
itsemurhia. Osakekurssit laskivat Yhdysval-
loissa lähes 90 prosenttia, teollisuustuotan-
to romahti puoleen, bruttokansantuote su-
pistui kolmanneksen ja työttömyys kohosi 
25 prosenttiin. Lama johti vaikeaan defl aa-
tioon – hinnat putosivat yli 30 prosenttia 
vuosina 1929–35.

Nyt ei olla vielä näin pitkällä, mutta taan-
tuma synkkenee päivä päivältä. Lamakau-
den loppumisesta ei ole näkyvissä mitään 
merkkejä.

Suuri lama alkoi helpottaa 1930-luvulla 
sen jälkeen, kun Franklin D. Roosevelt nou-
si presidentiksi 1933. Hän alkoi toteuttaa 
merkittäviä talousuudistuksia, joita kutsut-
tiin New Deal -ohjelmaksi.

”Yhdysvalloissa aloitettiin silloin rajaton 
elvyttäminen. Tilanne oli hyvin samanlai-
nen kuin nyt Barack Obaman noustua val-
taan”, Taaleritehtaan rahastoyhtiön toimi-
tusjohtaja Esko Immonen sanoo.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 
Etlan tutkija Paavo Suni muistuttaa, että 
1930-luvun kriisistä on otettu opiksi sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa. Valtioval-
ta ja keskuspankit lähtivät nyt paljon no-
peammin liikkeelle turvatakseen yritysten 
rahoituksen.

Keynesiläinen elvytys on muodissa kaik-
kialla maailmassa. Pankkeihin on pum-
pattu satoja miljardeja dollareita ja euroja, 
mutta kriisi ei ole islantilaistaustaista Fram 
Foods Groupia helpottanut. Päinvastoin, se 
uhkaa kärjistyä uudelleen, jos pankit pihis-
televät edelleen luotonantoaan.

Jättimäisten elvytyspakettien teho on 
asetettu kyseenalaiseksi viime viikkojen 
keskustelussa. Kukaan ei tiedä mitä tapah-
tuu, kun kaikki elvyttävät samanaikaisesti 
velaksi.

Markkinoille tulvii valtioiden lainapape-
reita. Pitkät korot alkavat nousta. Rahoitta-
jat pelkäävät, etteivät heikoimmat kansan-
taloudet selviydy kasvavista veloistaan.

Islanti on konkurssin partaalla, se on jo 
joutunut turvautumaan Kansainvälisen va-
luuttarahaston (IMF) apuun. Euroalueella 
vaikeimmassa tilanteessa sinnittelee Kreik-
ka, joka ei tahdo saada enää velkakirjojaan 
kaupaksi.

Myös Irlanti joutuu maksamaan lainois-
taan huomattavasti korkeampaa korkoa 
kuin Suomi tai Saksa, joka saa suurena 
maana rahaa kaikkein halvimmalla.

Suomi ottaa tänä vuonna miljarditolkul-
la uutta lainaa, josta valtaosa menee vanho-
jen velkojen lyhennyksiin. Valtiokonttorin 
fi nanssijohtaja Teppo Koivisto vakuuttaa, 
ettei rahojen hankkiminen tuota vaikeuk-
sia, sillä Suomen julkinen talous on hyvässä 
kunnossa. Valtiolla on velkaa 54,5 miljardia 
euroa. Se on selvästi vähemmän kuin euro-
mailla keskimäärin myös kansantalouden 
kokoon suhteutettuna.

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö 
(kok) muistutti kuitenkin viime viikolla 
valtiopäivien avajaisissa, että velat on myös 
maksettava takaisin. Hänen mukaansa sii-
nä vaiheessa ei ole kuin kaksi keinoa – ko-
vat menoleikkaukset tai raju infl aatio.

Tuomiopäivän ennusteita
Meneillään oleva taantuma on taloushisto-
riassa poikkeuksellinen. Koko teollistunut 
maailma kärsii siitä samanaikaisesti – se 
koskee rahoitussektoria, teollisuutta, pal-
veluja, investointeja, ylipäätään kaikkea.

Syyttävä sormi osoittaa Yhdysvaltoihin, 
etenkin ahneisiin amerikkalaisiin inves-
tointipankkiireihin, joiden vastuuttomuu-
desta kaikki saavat nyt kärsiä. Samalla ky-
sytään, mihin kaikki miljoonat ja miljardit 
ovat kadonneet.

Taloustieteilijät ja muut asiantuntijat 
joutuvat myöntämään avuttomuutensa. 
Yhdysvaltain velkaantumisesta varoitel-
tiin vuosikausia, mutta kukaan ei uskonut 
näin jyrkkään romahdukseen. Puhtaimmat 
paperi saa New Yorkin yliopiston professo-
ri Nouriel Roubini, joka alkoi varoitella jo 
2006, että asuntokupla johtaa vääjäämättä 
syvään lamaan.

Kiinan talouskasvu on ollut 30 
viime vuotta kiivaampaa kuin 

missään muualla maailmassa. 
Samalla Kiina on kerännyt valtavat 
ylijäämät, joilla se on rahoittanut 
muun maailman investointeja.

Mutta nyt vauhti on hidastunut. 
Talouskasvu putosi viime vuoden 
viimeisellä neljänneksellä 6,8 pro-
senttiin.

Luku kuulostaa eurooppalaisesta 
näkökulmasta lohdulliselta, mutta 
Kiinan olosuhteissa se tietää ongel-
mia. Työttömyys kääntyy nousuun, 
jos kasvu putoaa alle kahdeksaan 
prosenttiin.

Sitä paitsi Kiinalla on tapana 
verrata kunkin vuosineljänneksen 
kasvulukuja vain edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan. Muualla 
maailmassa niitä verrataan myös 
edellisen neljänneksen kasvuun, mi-
kä antaa muutosvauhdista selvem-
män kuvan.

Tällä tavoin laskettuna Kiinan 
talous alkoi yskiä erittäin pahasti 
viime vuoden lopulla. Investointi-
pankki Goldman Sachs arvioi, että 
Kiinan talous olisi kasvanut vain 2,6 
prosenttia edellisestä neljännekses-
tä. Morgan Stanleyn mukaan se olisi 
supistunut 0,5 prosenttia.

Kiinan hallitus pelkää levotto-
muuksia. Työttömyys on iskenyt en-

simmäiseksi siirtotyöläi-
siin, jotka ovat lähteneet 
kotiseuduiltaan töihin kau-
punkeihin. Jopa 20 miljoonaa 
on jo menettänyt työpaikkansa, 
kun perinteinen vientiteollisuus on 
ajautunut vaikeuksiin.

Kiinan johto lupaa panostaa sato-
ja miljardeja dollareita elvytykseen. 
Rahat on määrä käyttää infrastruk-
tuurin ja terveydenhuollon kehittä-
miseen. Osa on tarkoitus suunnata 
kulutukseen, jotta talouden pyörät 
pysyisivät käynnissä.

Kiinalla on myös varaa elvytyk-
seen, päinvastoin kuin USA:lla. Sillä 
on maailman suurimmat, noin 2 000 
miljardin dollarin valuuttareservit, 
joilla se joutuu nyt osallistumaan 
myös Yhdysvaltain elvytyspaketin 
rahoittamiseen.

Kotimaiset ongelmat saattavat vä-
hentää Kiinan kiinnostusta amerik-
kalaisten huoliin. Sitä paitsi maiden 
suhteet joutuivat koetukselle, kun 
valtiovarainministeri Timothy 
Geithner tuli syyttäneeksi Kiinaa va-
luuttakurssinsa manipuloinnista.

Väite on varmaan totta, mutta se 
suututti Kiinan johdon. Pääminis-
teri Wen Jiabao syytti Yhdysvaltoja 
sokeasta voiton tavoittelusta ja 
koko kriisin aiheuttamisesta. Sekin 
on totta. ▪

”Tuomion tohtoriksi” ristitty Roubini 
näkee lähitulevaisuuden erittäin synkäksi. 
Hän laskee, että Yhdysvallat on parhaassa 
tapauksessa vasta taantuman puolivälissä. 
Hän muistuttaa, että  pankkijärjestelmä on 
käytännössä konkurssitilassa – luottotap-
piot ja tulevat alaskirjaukset ylittävät selväs-
ti pankkien pääomat.

Yhdysvalloissa asuva suomalainen ta-
loustieteen professori Bengt Holmström 
on samoilla linjoilla. Hän pelkää, että kan-
sainvälinen talouskriisi pitkittyy ja Yhdys-
valtojen pankkisotkut leviävät entistä laa-
jemmin Eurooppaan.

Taloustutkijat tuntuvat suorastaan kil-
pailevan siitä, kuka iskee pöytään synkim-
män ennusteen.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
tutkimusjohtaja Olivier Blanchard arvioi, 
että maailmantalouden kasvu taantuu tänä 
vuonna 0,5 prosenttiin. Se on alhaisin luku 
toisen maailmansodan jälkeen.

Blanchardin mukaan taloudessa on ta-
pahtunut kolmen viime kuukauden aika-
na jyrkkä käänne huonompaan suuntaan. 
Tuotanto ja kaupankäynti supistuvat jyr-
kästi kaikkialla.

IMF laskee, että fi nanssikriisin aiheutta-
mat tappiot nousevat 2 200 miljardiin dol-
lariin eli noin 1 650 miljardiin euroon. Se 
vastaa Suomen valtion 36 vuoden budjet-
tia.

Merrill Lynchin ekonomisti David Rosen-
berg ei puhu enää taantumasta vaan lamas-
ta, jolla tarkoitetaan yleensä poikkeukselli-
sen syvää ja pitkää taantumaa.

Rosenbergin mielestä Eurooppa suhtau-
tuu liian toiveikkaasti presidentti Barack 
Obaman elvytysohjelmaan. Hän uskoo, et-
tä Yhdysvaltain osakemarkkinat putoavat 
vielä 20 prosenttia ja asuntojen hinnat 15 
prosenttia ennen kuin pohja saavutetaan.

Kansainvälistä taloutta analysoivan RGE-
monitorin pääanalyytikko Christian Me-
negatti pitää tilannetta vielä synkempänä. 

Kiina pelkää levottomuuksia

simmäiseksi siirtotyöläi-
siin, jotka ovat lähteneet 
kotiseuduiltaan töihin kau-
punkeihin. Jopa 20 miljoonaa 
on jo menettänyt työpaikkansa, 
kun perinteinen vientiteollisuus on 

Kiinan johto lupaa panostaa sato-
ja miljardeja dollareita elvytykseen. 
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tuurin ja terveydenhuollon kehittä-
miseen. Osa on tarkoitus suunnata 
kulutukseen, jotta talouden pyörät ”Tuomion tohtoriksi” ristitty Roubini 

näkee lähitulevaisuuden erittäin synkäksi. 

▶

▶ Taloustutkijat 
kilpailevat siitä, 
kuka iskee pöytään 
synkimmän 
ennusteen.

TALOUSKASVU HYYTYY 2009
  
  IMF:n ennuste   
  prosentteina

USA  –1,6 

EU  –1,8 

Saksa  –2,5 

Britannia  –2,8 

Kiina  +6,7

Intia  +5,0

Venäjä  –0,7 

Suomi  –1,0

▶
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Hän ennusti tammikuun puolivälissä, et-
tä Yhdysvaltain osakeindeksit saattavat ro-
mahtaa vielä 40 prosenttia.

Tilauskanta kertoo noususta
Samaan aikaan markkinoilla viriää varovai-
nen toivo siitä, että tämän vuoden loppu-
puolella nähtäisiin jo orastavia merkkejä 
seuraavasta nousukaudesta.

Kansainvälisten sijoitusrahastojen joh-
tajat ennustavat  konsulttiyhtiö Watson 
Wyattin kyselyssä, että pörssikurssit käänty-
vät nousuun tänä vuonna. Heidän mukaansa 
maailman osakemarkkinoiden tuotto palaa 
pitkän ajan keskitasolle vuonna 2012.

Taaleritehtaan Immosen mielestä ensim-
mäisiä nousun merkkejä kannattaa etsiä 
yritysten tilauskannasta. Pohja on saavu-
tettu, kun teollisuudelle alkaa kertyä uu-
sia tilauksia. Se tietää, että työllisyys alkaa 
kohentua ja yritysten tulokset parantua. Ja 
se näkyy heti pörssikursseissa.

 Immonen ennustaa, että talouskehitys 
kääntyy paremmaksi aikaisintaan 2010. Sii-
nä tapauksessa myönteinen kehitys alkaisi 
näkyä  osakemarkkinoilla jo vuoden lopul-
la, koska pörssi reagoi suhdannekääntei-
siin etuajassa.

Etlan Suni hakee ensimmäisiä nousun 
merkkejä Yhdysvaltain asuntomarkkinoil-
ta, mistä fi nanssikriisi sai alkunsa vuonna 
2007. Hän uskoo, että uusi nousukausi al-
kaa, kun asuntojen hintojen lasku pysäh-
tyy.

”Nyt hinnat laskevat edelleen. Se vahvis-
taa heikkenevää kierrettä ja lisää epävar-
muutta”, Suni sanoo.

Rikkaiden teollisuusmaiden järjestön 
OECD:n pääsihteeri Angel Gurría uskoo, 
että talouskurjuus jatkuu ainakin vuoden 
2010 puoliväliin.

”Ensi vuonna kehitys on jo positiivista, 
mutta heikkoa. Ensimmäinen normaali 
vuosi tulee olemaan 2011”,  hän arveli vie-
raillessaan tammikuussa Helsingissä.

Gurría korosti, että kysymys on puhtaas-
ta arvauksesta – kukaan ei voi tietää, mitä 
lähikuukaudet tuovat tullessaan. Sitä pait-
si elvytyspakettien velkamiljardit rasitta-
vat maailmantaloutta vielä kymmenen 
vuotta.

”Ennustamme, että OECD-maiden työt-
tömyys kasvaa vuoteen 2010 mennessä kuu-
desta prosentista 7,2:een. Se tarkoittaa, että 
saamme kymmenen miljoonaa uutta työ-
töntä”, Gurría sanoi.

Uusi maailmanjärjestys
Presidentti Obama isännöi huhtikuussa 
Washingtonissa 20 johtavan teollisuus-
maan kokousta, jossa on tarkoitus uudis-
taa maailmantalouden instituutioita. Koko 
rahoitusjärjestelmä kaipaa uudistamista. 
Maailmantalouden tärkeimmät pelurit, 
Yhdysvallat, EU, Japani ja Kiina sekä muut 
kehittyvät maat ovat kuitenkin niin erimie-
lisiä, ettei kokoukselta kannata odottaa lii-
koja. 

USA:n elvytykseen liittyy suuria riskejä

▶▶ OECD:n pää-
sihteeri Angel 
Gurría uskoo, että 
talouskurjuus 
jatkuu ainakin 
vuoden 2010 
puoliväliin.
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Presidentti Barack Obama peri 
George W. Bushilta surkeassa 

kunnossa olevan talouden. Yhdysval-
lat on elänyt vuosikausia yli varojen-
sa, ja lopulta kupla puhkesi.

Finanssikriisi alkoi muhia asun-
torahoituksessa jo 2007. Lopullinen 
romahdus tuli viime syyskuussa, kun 
investointipankki Lehman Brothers 
päästettiin konkurssiin. Pankit, va-
kuutusyhtiöt ja muut suursijoittajat 
alkoivat suhtautua epäluuloisesti 

toisiinsa, ja fi nanssimarkkinat 
jäätyivät.

”Yhdysvallat muutti pelisääntöjä 
kesken kaiken, kun Lehman Brother-
sia ei pelastettukaan. Yhtiö oli erit-
täin merkittävä toimija markkinoilla. 
Konkurssi aiheutti valtava kaaoksen, 
se katkaisi kamelin selän”, Etlan tut-
kija Paavo Suni sanoo.

Silti markkinoilla uskotaan, että 
uusi nousu alkaa Yhdysvalloista. USA 
on edelleen maailman rikkain valtio, 
ja se on nostanut maailman aikai-
semmistakin talouskriiseistä – näin 
kävi 1990-luvulla ja uudelleen 2000-
luvun alun it-kuplan jälkeen.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin 
keinot ovat vähissä, sillä sen ohjaus-
korko lähestyy käytännössä nollaa. 
Keskuspankki on valmistautunut niin 
sanottuun setelirahoitukseen eli os-

tamaan markkinoilta valtion pitkäai-
kaisia arvopapereita. 

Kiistelty elvytyspaketti
Obama yrittää elvyttää taloutta 
massiivisella 780 miljardin dollarin 
elvytyspaketilla. Noin 40 prosenttia 
varoista on tarkoitus käyttää vero-
helpotuksiin ja loput työttömyys-
korvauksiin, terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja muihin hankkeisiin. 

Republikaanit ovat arvostelleet pa-
ketin laajuutta ja vaatineet suurem-
pia veronkevennyksiä. Kaikki eivät 
kuitenkaan usko niiden elvyttävään 
voimaan. Rahat pannaan tässä tilan-
teessa mieluummin säästöön kuin 
kulutukseen.

Maailmankuulu taloustieteilijä Jef-
frey Sachs pelkää, että massiivinen 
elvytys synnyttää talouteen uuden 
kuplan, joka puhkeaa aikanaan 
katastrofaalisin seurauksin. Sa-
malla se paisuttaa Yhdysvaltain 
velan vaarallisen suureksi.

Velkaantuneisuus on jo nyt 
Yhdysvaltain suurin ongelma. 
Se on aiheuttanut negatiivisen 
kierteen. Pankit odottavat luot-
totappioita, luotonanto vähenee, 
taseet pienenevät. Yritykset eivät saa 
luottoja investointeihinsa. Tuotanto 
supistuu ja työttömyys kasvaa.

”Pankkeja on pääomitettu, mutta 
rahat menevät luottotappioiden kat-
tamiseen. Pankkien mahdollisuudet 
antaa uusia luottoja ovat itse asiassa 
pienentyneet”, Suni väittää.

Sachs muistuttaa, että elvytys an-
taa mahdollisuuksia myös väärinkäy-
töksiin. Esimerkiksi investointipankki 
Merrill Lynch maksoi julkisella tuella 
johtajilleen neljän miljardin dollarin 
bonukset juuri ennen ajautumistaan 
Bank of American omistukseen. Pian 
sen jälkeen yhtiö julkisti 15 miljardin 
dollarin tappiot. ▪
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Mutta muutoksia tapahtuu myös itses-
tään. Monet ennustavat, että Yhdysvallat 
menettää mahtiasemansa ja Kiina nousee 
entistä tärkeämmäksi tekijäksi sekä talou-
dessa että politiikassa. Samalla dollari me-
nettää merkitystään maailmantalouden yk-
kösvaluuttana.

Etlan Suni uskoo kuitenkin, että amerik-
kalaisilla on vielä mahdollisuu-
tensa. Yhdysvallat saattaa jopa 
vahvistaa asemaansa, jos se 
pelaa korttinsa oikein.

”Maailma kaipaa mes-
siasta. Obamasta saattaa tul-
la sellainen, jos hän onnis-
tuu koordinoimaan koko 
maailman yhteistyöhön la-
man torjumiseksi”, Suni 
sanoo.

Edessä on kuitenkin suu-
ria vaaroja. Maailmantalou-
den kasvumahdollisuudet 
heikkenevät, jos valtiot alkavat 
ahdingossaan suojata markkinoitaan 
ulkomaiselta kilpailulta. Se voidaan 
tehdä suojatulleilla, tukemalla omaa 
teollisuutta tai syyttämällä ulkomaisia yri-
tyksiä polkumyynnistä, kuten amerikkalai-
silla on tapana taantuman iskiessä.

”Protektionismi olisi myrkkyä varsinkin 
Kiinalle, jonka kasvu perustuu kansainvä-
liseen työnjakoon. Kiina on pystynyt käyttä-
mään hyväkseen halpaa työvoimaa ja muita 
avujaan” , Suni sanoo.

Toivottavasti myös amerikkalaiset ym-
märtävät protektionismin vaarat. Obaman 
massiiviseen elvytysohjelmaan sisältyy aja-
tus kotimaisen teollisuuden suosimisesta 
julkisissa investoinneissa, mikä saattaa 
johtaa kaikille vahingolliseen kauppaso-
taan EU:n kanssa.

Amerikkalaisten tuotteiden suosimiseen 
kehottavilla ”Buy American” -kampanjoil-
la on Yhdysvalloissa pitkät perinteet. Nii-
tä hyödynnettiin jo 1930-luvun laman ai-
kana. SK

menettää mahtiasemansa ja Kiina nousee 
entistä tärkeämmäksi tekijäksi sekä talou-
dessa että politiikassa. Samalla dollari me-
nettää merkitystään maailmantalouden yk-

Etlan Suni uskoo kuitenkin, että amerik-
kalaisilla on vielä mahdollisuu-
tensa. Yhdysvallat saattaa jopa 
vahvistaa asemaansa, jos se 

siasta. Obamasta saattaa tul-

den kasvumahdollisuudet 
heikkenevät, jos valtiot alkavat 
ahdingossaan suojata markkinoitaan 
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EKP LASKEE VAROVAISESTI KORKOA
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◼ Jean–Claude Trichet

Taantuma alkoi euroalueella 
4–6 kuukautta myöhemmin kuin 
Yhdysvalloissa, mutta nyt se 

iskee täydellä voimalla.
Suuret eurooppalaiset pankit 

ovat surkeassa kunnossa, työttö-
myys kasvaa ja valtiot velkaan-
tuvat kovaa vauhtia. Euroalueen 
luottamusindikaattori romahti 
tammikuussa kaikkien aikojen 
alimmalle tasolleen.

Tilanne on huolestuttava myös 
EU:n ulkopuolisessa Sveitsissä, sillä 
sveitsiläisten jättipankkien 
UBS:n ja Credit Suissen vastuut ovat 
7,5 kertaa maan bruttokansantuo-

tetta suuremmat.
Euroopan keskus-

pankkia on arvos-
teltu hidastelusta. 
Se on torjunut 

lamaa selvästi 
varovaisem-

min kuin Yh-
dysvaltain 
keskus-
pankki 
Fed, 
joka laski 
korkonsa 

joulukuussa 
lähelle nollaa.

EKP nosti oh-

jauskorkojaan vielä heinäkuussa, 
ja käänsi ne laskuun vasta loka-
kuussa. EKP:ssa ei myöskään suun-
nitella samankaltaista setelirahoi-
tusta kuin Yhdysvalloissa.

Etlan tutkija Paavo Suni sanoo, 
että euroalueen ongelmat johtuvat 
paljolti alueen mahtimaasta Sak-
sasta, joka kuvitteli vielä syksyllä, 
ettei fi nanssikriisi kosketa sitä 
millään tavalla.

”Saksa on hyvin vientivetoi-
nen talous, ja sen vienti yskii nyt 
todella pahasti. Se säteilee Saksan 
investointeihin ja sitä kautta 
muualle Eurooppaan.”

Tammikuussa Saksakin heräsi 
lopulta tilanteen vakavuuteen. 
Liittokansleri Angela Merkelin 
hallitus rakensi pikavauhtia 
50 miljardin euron elvytys-
paketin, josta suurin osa on 
uutta velkaa.

Hallitus lupaa veronalennuksia. 
Kaikki pieni- ja keskituloiset per-
heet saavat sadan euron ylimää-
räiset bonukset kustakin lapsesta. 
Lisäksi rakennetaan ja korjataan 
teitä, kouluja, päiväkoteja ja sai-
raaloita.

Siitä huolimatta Saksan talou-
den ennustetaan supistuvan tänä 
vuonna yli kaksi prosenttia. ▪

Saksa painaa euroaluetta

▶”Maailma 
kaipaa messiasta. 
Obamasta saattaa 
tulla sellainen”, 
Paavo Suni sanoo.

▶


