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Pandemia on suuri epävarmuuden lähde 
taloudessa – mutta ei ainoa

Eurooppa
- Brexit

Globaalit
- Ilmastonmuutoksen hidastamisen 
välttämättömyys
- Velkaantumisen nopea tahti 

Kiina
- Kauppa- ja 
teknologiajännitteet

USA
- Presidentinvaalit 
- Kauppa- ja 
teknologiajännitteet

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
- Jännitteitä mm. itäisellä Välimerellä
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Koronakriisin talouspolitiikka Euroopassa
• Reagointi nopeampaa kuin edellisissä kriiseissä

• Euroopan keskuspankin mittava rahapoliittinen elvytys
• Finanssipoliittinen elvytys jäsenvaltioissa

• Koronakriisin aikana finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ovat 
tukeneet toisiaan

• EKP:n ja EU-tason uudet vakausvälineet luotu tällä kertaa 
nopeammin: PEPP ja EU:n elpymisrahasto

• Pankkiunioni on vahvistanut euroalueen rahoitusjärjestelmää
• Epävarmuus jatkunee silti niin pitkään, kunnes ihmiset näkevät ja 

uskovat, että pandemia saadaan aisoihin.
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Suomen loppuvuoden talousnäkymä on 
heikentynyt

• Lyhyen aikavälin mallit ennustavat 
talouskehityksen vaimenemista 
vuoden lopulla

• Pandemian toinen aalto on iskenyt 
voimalla Eurooppaan – Suomeen 
lievemmin

• Viime aikojen uutiset Yhdysvaltain 
presidentinvaaleista ja rokotteista 
voivat lieventää epävarmuutta
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Yhdysvaltain vaalien vaikutus euroalueen ja Suomen 
talouteen – kolme keskeistä vaikutuskanavaa

• Yhdysvaltain talouskasvu 
• USA on maailman merkittävin talous, määrää globaalin talouskehityksen 

tahdin
• Euroalueen tärkein kauppakumppani, Saksan ja Ruotsin ohella Suomen 

tärkein vientimaa 

• Kauppapolitiikka
• Suomelle monenvälinen, sääntöpohjainen globaali kauppa on erittäin 

tärkeää

• Epävarmuus  Ennustettavuus?
• Epävarmuus jarruttaa kotitalouksien kulutuspäätöksiä ja yritysten 

investointeja
• Pidemmällä aikavälillä tärkeää, miten ennustettavaa politiikka on
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Miten Suomen talous kestävään nousuun?

• Tänä vuonna keskeistä ollut yritysten ja kotitalouksien tukeminen 
pahimman yli

• Nyt tärkeä mutta vaikea tehtävä hillitä viruksen leviämistä niin, ettei 
samalla tehottomasti rajoiteta elinkeinotoimintaa ja ihmisen arkea

• Kysyntää elvyttävälle finanssipolitiikalle tarvetta toistaiseksi
• Tärkeää käyttää elvyttävän rahapolitiikan luoma liikkumatila 

talouksien uudistamiseen EU-maissa, myös Suomessa
• Jatkossa entistä suurempi tarve vahvistaa julkisen talouden 

kestävyyttä ja kohentaa työllisyyttä rakenteellisilla uudistuksilla
• Uudistumiskykyä tarvitaan – sitä soisi löytyvän
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