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Pääkirjoitus 

Kohtalokas korko 

OECD arvioi Suomen bktn olevan 20 prosent
tia tuotantomahdollisuuksien alapuolella. Luku 
on OECD-maiden selvästi suurin ja esimerkiksi 
Ruotsissa tämä tuotantokuilu on vain 5 prosent
tia. Näihin arvioihin liittyy tietysti paljon epä
varmuutta. Tosiasia on kuitenkin se, että Suo
men kansantalous käy nyt ainutlaatuisen alhai
silla kierroksilla. 

Voimavarojen suuresta vajaakäytöstä voi 
vetää muun muassa seuraavat johtopäätökset. 
Ensinnäkin kasvumahdollisuudet ovat huikeat. 
Toiseksi kansantalous ei törmää kapasiteettikat
toon lähivuosina, vaikka kasvu olisi 5-7 
prosenttia vuodessa. Yksittäisissä yrityksissä tai 
ammattiryhmissä kapeikkoja kyllä syntyy ja 
varmaan on jo syntynyt, mutta ne eivät aiheuta 
hallitsematonta inflaatiota. 

Kotimaisen kysynnän kasvulle ei ole enää 
ulkoista rajoitetta. Vaihtotase pysynee tasapai
nossa jatkossakin, kun ainakaan inflaatio ei ole 
kilpailukykyä rapauttamassa. Miksi talous ei 
ole sitten lähtenyt kovaan kasvuun, joka alen
taisi työttömyyttä, paikkaisi budjettivajetta ja 
taittaisi valtion velkaantumisen kasvun? Mistä 
kenkä puristaa? Vastausta pitää hakea laman 
syistä. 

Lamaselityksistä yleispätevin lienee velka
deflaatio. Sen sijaan on epäselvää, aiheuttiko 
velkadeflaation talouspolitiikka, pankit, kasino
huuma, ulkomaiset häiriöt vai nämä kaikki yh
dessä. Elvytysreseptin määrittämiseksi ei kui
tenkaan tarvitse etsiä syntipukkia. Riittää kun 

tietää, että varallisuusarvojen raju lasku ja 
korkeat reaalikorot yhdessä suuren velkataakan 
kanssa oli se myrkky, joka tyrmäsi kysynnän. 
Talous voi kasvaa toden teolla vasta sitten kun 
velkataakkaa on purettu tarpeeksi ja omaisuu
sarvot nousevat. 

Kasvu ei kuitenkaan lähde hevillä liikkeel
le, vaikka yksityinen sektori onkin vähentänyt 
jo paljon velkaantumistaan. Lama aiheutti trau
man, jonka vuoksi yritykset ja kotitaloudet ovat 
nyt ylivarovaisia velkaantumaan ja lisäämään 
kysyntäänsä. Laman opetusten lisäksi korkea 
reaalikorko jäädyttää kysyntää. Reaaliset anto
lainauskorot ovat nyt luokkaa 5 prosenttiyk
sikköä korkeammat kuin ennen lamaa. 

Korkojen lasku tukee talouskasvua monella 
tavalla, mutta mainitsen vain kolme vaikutus
kanavaa, jotka ovat jääneet vähemmälle huo
miolle. Ensinnäkin korot vaikuttavat kysyntään 
ja kasvuun pankkien vakavaraisuuden kautta. 
Heikko vakavaraisuus rajoittaa pankkien luoto
nantokykyä ja -halua. Vakavaraisuus on sidok
sissa pankkien omaisuusarvoihin, jotka puoles
taan riippuvat ennen muuta koroista. Mitä ma
talammat korot, sitä paremmin omaisuusarvot 
eli mm. pörssikurssit ja kiinteistöhinnat kehit
tyvät. 

Toinen korkojen välittymiskanava liittyy 
myös omaisuusarvoihin. Niiden romahduksen 
myötä vakuudet ja lainanottomahdollisuudet 
ovat rajusti heikentyneet. Tätä vaikutusta ko
rostaa se, että pankit panevat vakuuksille liian 
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suuren painon. Kyllä yrityksen lainanhoitokyky 
riippuu enemmän sen kassavirrasta kuin konei
den tai toimitilojen arvosta. 

Vakuuksien peräämisen voi selittää pank
kien ylivarovaisuus, joka onkin eräs elpymisen 
hidaste. Pankit eivät kuitenkaan pysty maksa
maan veronmaksajilta lainaamiaan rahojaan 
takaisin, jos ne eivät ensin salli talouden päästä 
jaloilleen. Ilman talouskasvua täällä eivät ku
koista pankit sen enempää kuin muutkaan yri
tykset. 

Kolmas korkojen välittymiskanava talos
kasvuun on sen välitön vaikutus työllisyyteen. 
Työllistäminen on nykyisin yhä enemmän 
investointi, jonka alkuvaiheessa aiheutuu vain 
kustannuksia, kun uutta työntekijää koulutetaan 
ja opastetaan tehtäviinsä. Nämä kustannukset 
yritys saa takaisin usein vasta pitkän ajan kulut
tua. Tässä mielessä työllistäminen on kuin mikä 
tahansa investointi, joka täytyy jollain tavoin 
rahoittaa. 

* * * 

Suomelle on nyt tarjolla pitkään jatkuva nopean 
kasvun kausi. Olemme myös siinä mielessä 
poikkeuksellisessa asemassa, että kasvun avai-
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met ovat omissa käsissämme. Elpyminen ei ole 
ulkomaisen veto avun varassa, sillä ongelmana 
on kotimainen kysyntä - ei vienti. Kotimaisen 
kysynnän kasvun tulppana on ylivarovaisuus 
kulutuksessa, investoinneissa, työllistämisessä 
ja pankeissa. Tämän tulpan aukaisee parhaiten 
matala reaalikorko. 

Jacques Drezen ja Edmond Malinvaudin 
johdolla joukko ranskalaisia, hollantilaisia ja 
belgialaisia ekonomisteja julkistivat viime ke
sänä ohjelman Euroopan työttömyyden alenta
miseksi. Ohjelmassa, jonka EU:n komissio 
painatti tänä keväänä European Economy -jul
kaisussaan, ehdotettiin lyhyiden reaalikorkojen 
laskemista nollaan nimelliskorkoja alentamalla. 
Tuo ehdotus on edelleen ajankohtainen. Se on 
sitä erityisesti Suomessa, jossa työttömyys on 
Euroopan korkeimpia ja inflaatio matalimpia. 

Talouspolitiikka tukee kysynnän ja työlli
syyden kasvua parhaiten sellaisella yleisvirityk
sellä, joka pitää korot ja inflaation alhaalla. 
Korko on nyt tehokkain ase ja ase, jossa on 
eniten pelivaraa. 

Martti Hetemäki 




