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Maailmantalous  

Epäsymmetriset haasteet 

Maailmatalouden kehitys on yhä pirstaloitunutta. Paikoittain kasvu on vakaata, mutta toisaalla jäädään 

jälkeen. Erityisen selvästi ilmiö näkyy verrattaessa USA:ta euroalueeseen, mutta vahvaa jakautumista on 

havaittavissa myös esimerkiksi kehittyvien talouksien välillä. Kiinan talous kasvaa, mutta Brasilia ja Venäjä 

näyttävät olevan umpikujassa. Saksa jatkaa vahvoja esityksiään, kun taas Ranska, Italia ja Espanja eivät saa 

laskusuhdannetta katkaistua. Maailmantalouden näkymiä ja finanssimarkkinoiden kehitystä tulee edelleen 

tarkastella näitä taustoja vasten. 

USA:n talouden elpyminen on vähitellen saavuttamassa uuden, kypsemmän vaiheen. Toi-

puminen puolen vuosikymmenen takaisesta finanssikriisistä on ollut toivottua heikompaa, 

eikä talouden suorituskyky ole yltänyt aiempien noususuhdanteiden tasolle. Talouden mitta-

reita tarkasteltaessa on kuitenkin ilmeistä, että suhdanne on vahvistunut asteittain. Työttö-

myys on laskenut tasaisesti, eikä vapaata kapasiteettia liiemmin enää ole. Samaan aikaan 

kotitaloudet ovat saaneet omia taseitaan korjattua. Liittovaltion valtaisa budjettialijäämä on 

enää muisto, eikä julkinen talous ole nyt uhka talouden ja rahamarkkinoiden vakaudelle. 

Yhdysvaltain talouskasvun edellytykset ovat siis yhä suotuisat. Odotamme BKT:n kasvu-

vauhdin yltävän tasolle, joka edesauttaa työttömyyden laskua. Keskuspankki Federal Re-

serve eli Fed vaikuttaa tyytyväiseltä rahoitusmarkkinoiden elpymiseen ja nostanee ohjaus-

korkoa ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun työttömyysaste laskee lähelle luonnollisen 

työttömyysasteen tasoa. Tämä taso saavutettaneen joulu- tai tammikuussa. Uutistoimisto 

Bloombergin keräämän konsensusennusteen mukaan ensimmäinen koronnosto ajoittuu 

ensi vuoden toiselle neljännekselle. Fedin korkofutuureihin nosto on kuitenkin hinnoiteltu 

vasta ensi vuoden heinäkuulle. Odotamme tilanteeseen muutosta ennen pitkää. Uskomme, 

että markkinoiden odotukset muuttuvat matkan varrella, mikä antaa tilaa markkinakorkojen 

nousulle ja dollarin vahvistumiselle euroon nähden. 

 

Euroalueen tilanne on kovin erilainen, joskin näin on ollut jo pitkään. Sen sijaan, että euro-

alue olisi kirinyt USA:ta kiinni, riskinä on että talouskasvu pysähtyy uudelleen. Alueen näky-

mät ovat synkemmät kuin alkuvuodesta. Taustalla näemme kaksi keskeistä negatiivista ta-

pahtumaketjua. Ensinnäkin alati kiristyvät geopoliittiset jännitteet ovat heittäneet varjonsa 

talouden ylle. Lännen ja Venäjän väliset suhteet ovat heikentyneet ennen kaikkea Ukrainan 

kriisin myötä, millä on huomattavan kielteiset vaikutukset euroalueen talouteen. Vaikutukset 

ovat laadultaan epäsymmetrisiä ja osuvat Eurooppaan muita alueita kovemmin. USA puo-

lestaan on selvinnyt vähemmällä. On selvää, että Lähi-itä on valtava haaste sekä globaalisti 

että USA:n näkökulmasta. Geopolitiikan vaikutukset talouteen jäänevät kuitenkin USA:ssa 

vähäisemmiksi kuin Euroopassa. 

USA:n elpyminen 

etenee 

Työttömyysasteen 

laskun jatkuminen 

laukaisee Fedin ko-

ronnostot 

Euroalueen yllä yhä 

tummia pilviä 
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Viimeaikaisten geopoliittisten kriisien ajoitus on euromaiden kannalta huonoin mahdollinen. 

Alueen talouskasvu on haurasta, ja kotimaisen kysynnän hiipuminen ajaa monet maat no-

jaamaan vahvasti vientiin. USA, Iso-Britannia ja Ruotsi eivät ole viennistä yhtä riippuvaisia. 

Euroalueen riskit ovat siten moninaiset, koska se sijaitsee lähempänä maailman kriisipesäk-

keitä ja koska sen talous ei alun alkaenkaan ole ollut yhtä omavarainen. Myös euroalueen 

sisällä erot ovat suuria. Saksa selviytyy naapureitaan paremmin vahvan vientisektorinsa ja 

vakaan taloutensa ansiosta. Muilla isoilla euromailla on edessään kivinen tie. 

Toinen merkittävä ongelma on hitaus, jolla euroalueen sisäisiin kriiseihin on reagoitu. Eu-

roopan keskuspankki EKP on toki onnistunut palauttamaan luottamuksen valtion joukkolai-

noihin, mutta kriisimaiden pankkien ja yritysten paineet eivät hellitä. Vaikka valtion joukkolai-

nojen korot ovat laskeneet, yrityksien ja pankkien rahoituskustannuksissa ei ole näkynyt 

merkkejä kevenemisestä. Ongelmaa pahentaa se, ettei EKP ole onnistunut katkaisemaan 

siipiä deflaatiouhalta. Ja vaikka valtionlainojen nimelliskorot ovat matalat, vaikutus ei välttä-

mättä heijastu reaalikorkoihin. Ilmiön selittää inflaatio, joka on nyt kriittisen hidasta. 

 

Toivoimme keväällä, että EKP puuttuisi ongelmiin käynnistämällä velkakirjojen osto-

ohjelman. Valmistelut ohjelman toteuttamiseksi ovat käynnistämistä vailla, joten toiveemme 

näyttää toteutuvan. Deflaation vastainen taistelu edellyttää heikompaa euroa, ja tässä koh-

taa uudet elvytystoimet tulevat tarpeeseen. Euron arvo on heikentynyt, mutta ei riittävän 

paljon eikä riittävän nopeasti. Jos deflaatio saa jalansijan velkakierteisissä kriisimaissa, fi-

nanssimarkkinat ovat vaarassa joutua uudelleen epätasapainoon. Tämä puolestaan olisi 

uhka taloudelliselle aktiviteetille ja työllisyydelle. 

Myös kehittyvien talouksien epäsuhtainen kehitys on tosiasia. Kiina on elvyttänyt harkiten ja 

onnistunut toistaiseksi pitämään kasvun vakaana. Rakennemuutosten toteuttamistahti on 

kuitenkin hidas, ja ennustamme Kiinan kasvun hiipuvan vähitellen parin lähivuoden aikana. 

Kehitys mahdollistaa kuitenkin sen, että maan valuutta vahvistuu. Myös muualla Aasiassa 

näkymät ovat valoisat, mutta samaa ei voi sanoa kaikista kehittyvistä talouksista. Erityinen 

pessimismin lähde on Venäjä, jonka odotamme alisuoriutuvan vielä pitkään. Sama kohtalo 

odottaa Brasiliaa. Sen lisäksi, että raaka-ainemarkkinat ovat menettäneet puhtiaan, molem-

milla mailla on myös merkittäviä rakenteellisia heikkouksia. Venäjän ongelmat ovat toki 

omaa luokkaansa. 

Myös Pohjoismaat etenevät eri tahtiin. Vielä alkuvuodesta Tanskasta kantautui myönteisiä 

uutisia, mutta sittemmin kasvukäyrä on tasaantunut. Odotamme kasvun jatkuvan vaimeana 

ja pelkäämme heikon euroalueen muodostuvan uhaksi. Suomi puolestaan saa jo nyt tuntea 

Venäjän heikon kehityksen negatiivisia vaikutuksia, eivätkä tulossa olevat budjettileikkaukset 

ainakaan nopeuta talouskasvua. Norjan osalta näkymät ovat kirkkaammat, joskin Venäjän 

pakotteet heijastuvat esimerkiksi kalankasvatukseen. Ruotsi kasvaa lähivuosina vakaasti. 

Tuoreet tilastot saivat meidät laskemaan vuoden 2014 ennustetta ja nostamaan vastaavasti 

hieman vuosien 2015–16 ennustetta. Ruotsi elää samoissa ulkoisissa olosuhteissa naapu-

Vientivetoinen kasvu 

vaarassa 

EKP onnistunut vain 

puolinaisesti 

Euroalue tarvitsee 

heikomman euron 

Kiina on edelleen 

globaalin kasvun 

tukipilari 

Ruotsi nojaa vah-

vaan kotimaiseen 

kysyntään, Suomen 

kasvu saa iskuja Ve-

näjän tilanteesta 
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reidensa kanssa, mutta kotimaisen kysynnän vahvat kasvunäkymät parantavat talouden 

vastustuskykyä. 

Inflaatio on laskenut Ruotsin keskuspankin tavoitetason alapuolelle. Mielestämme mikään 

argumentti ei siltikään tue yleistä käsitystä siitä, että keskuspankin äärimmäisen pehmeä 

rahapolitiikka kestäisi vielä pitkään. Jos inflaatioennusteemme toteutuu ja Fed aloittaa ko-

ronnostot, Ruotsin keskuspankki vaihtaa suuntaa nopeammin kuin mitä markkinat saati se 

itse olisivat uskoneet. Ensimmäistä kertaa vuosiin uskomme keskuspankin inflaatioennus-

teen osuvan kohdilleen. Kun yhtälöön lisätään näkemyksemme EKP:n toimista, tuntuu loo-

giselta odottaa Ruotsin kruunun vahvistuvan suhteessa euroon. 

Keskeiset BKT:n kasvuennusteet maailmantaloudelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Gunnar Tersman, +46 8 701 2053, gute03@handelsbanken.se 

 

Lisää maailmatalouden suhdannenäkymistä on luettavissa Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä 

globaaleista talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta http://research.handelsbanken.se/Macro-

Research/ 

 

2013 2014E 2015E 2016E

USA 2.2 2.1 3.1 2.7

Euroalue -0.4 0.9 1.2 1.5

Iso-Britannia 1.7 2.9 2.5 2.2

Japani 1.4 1.2 1.0 1.0

Venäjä 1.3 0.2 1.0 1.6

Kiina 7.7 7.5 7.0 6.8

Intia 4.7 4.7 5.5 6.5

Brasilia 2.3 1.0 1.7 2.5

Ruotsin keskuspank-

ki vaihtaa suuntaa 

ennakoitua nope-

ammin 

mailto:gute03@handelsbanken.se
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Euroalue  

EKP:n toimia tarvitaan deflaation torjuntaan 

Euroalueen näkymät ovat synkemmät kuin keväällä. Niitä ovat tummentaneet sekä geopoliittiset jännitteet 

että ratkaisematta jääneet ongelmat. Olemme aiemminkin todenneet, ettei EKP ole onnistunut 

pyrkimyksessään helpottaa reuna-alueiden yritysten ja pankkien rahoitusahdinkoa. Hidastunut inflaatio on 

nostanut pankkiluottojen reaalikorot tasolle, joka on 3–4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakriisin 

huippuvuonna 2012. Tämä on kutistanut luotonantoa ja paisuttanut ongelmaluottojen määrää. EKP:n uudet 

elvytystoimet ovat tervetulleita, jotta euro saataisiin heikentymään merkittävästi ja auttamaan kriisimaat irti 

deflaatiokierteestä. 

Geopoliittisten jännitteiden kasvu on luonut tumman varjon euroalueen ylle. Ukrainan kriisin 

ja Lähi-idän konfliktin vaikutukset jakautuvat epätasaisesti. Vaikutus talouteen ja rahoitus-

markkinoihin tuntuu Euroopassa huomattavasti kovemmin kuin USA:ssa. Hyvä esimerkki 

tästä on Venäjän tuonti, josta 50 prosenttia on peräisin Euroopasta ja vain 5 prosenttia 

USA:sta. 

Geopoliittisten jännitteiden kasvu vaikuttaa eri laajuudessa 

Euroalueen ja USA:n välillä on myös toinen merkittävä epäsuhta. Euroalueen talouksista moni 

on erittäin riippuvainen vientivetoisesta kasvusta, koska kotimainen kysyntä on yhä heikkoa. 

USA:n kotitaloudet näyttävät sen sijaan päässeen kulutuksen makuun. Vientivetoisen kasvun 

varassa olevat taloudet ovat hauraampia ulkoisen kysynnän muutosten edessä. Myös euro-

alueen sisällä on maita, joihin maailmantalouden ongelmat iskevät muita kovemmin. 

 

Ranskan, Saksan ja Italian toisen vuosineljänneksen BKT-luvut aiheuttivat pettymyksen, 

eikä kolmannen vuosineljänneksen alku näytä sen lupaavammalta useiden suhdanneindi-

kaattoreiden mukaan. Vaikka Saksaa yleisesti pidetäänkin Euroopan veturina, myös siellä 

yrityssektorin odotukset heikentyivät heinäkuussa. Jos geopoliittiset jännitteet laukeavat ja 

Venäjän ja EU:n väliset pakotteet puretaan, luvassa voi lähikuukausina olla käänne parem-

paan, mutta lyhyen aikavälin kasvua ei mikään enää pelasta.  

Sijoittajien luottamus Venäjää kohtaan on kärsinyt kolauksen, jonka vaikutukset tuntuvat 

vielä pitkään. Yleisesti on myös vahvistunut käsitys siitä, että Venäjän talouskasvu on jää-

mässä kauas viime vuosikymmenen keskiarvosta. Heikko talouskasvu rasittaa Venäjän 

tuontia EU:sta. Lisäksi se heikentää venäläisten turistien virtaa, joka on viime vuosina muo-

dostunut tärkeäksi monelle maalle. 

Monilta euromailta 

puuttuu vastuskyky 

maailmantalouden 

iskuille 

Ranskan, Saksan ja 

Italian kasvuluvut 

pettymyksiä 

Venäjän talouskas-

vun hidastuminen 

iskee moneen euro-

maahan 
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Tässä kohtaa on syytä todeta, että Citibankin julkaisemaa euroalueen yllätysindikaattoria 

varten laatimamme ennustemalli varoitti notkahduksesta jo puoli vuotta sitten. Mallissa ei 

luonnollisestikaan ole ennakoitu geopoliittisia jännitteitä, mikä viittaa siihen, että jo ennen 

jännitteiden kärjistymistä euroalueen talouskasvun edellytykset olivat uskottua heikommat. 

Ennusteemme euroalueelle ovat olleet kautta linjan konsensuksen alla, mutta laskemme silti 

hieman vuoden 2014 kasvuennustettamme. 

Euroalueen talousodotusten kannalta uusi takaisku ei olisi voinut tulla huonompaan aikaan. 

Moni odotti, että vuodesta 2014 tulisi elpymisen vuosi ja että finanssikriisin synnyttämät ar-

vet voisivat vihdoinkin haaleta. Paluu kasvu-uralle olisi ollut tervetullut myös siksi, että huoli 

inflaatiokehityksestä kasvaa kasvamistaan. Jos tarkastelemme koko euroaluetta, tilanne ei 

välttämättä ole hälyttävä. Mutta kuten jo keväällä varoitimme, eteläisten kriisimaiden deflaa-

tiokehitykseen tulee suhtautua vakavasti. Kreikka on ollut deflaation kourissa jo alkuvuodes-

ta 2013, ja sekä Portugali että Espanja ovat tehneet sille seuraa viime kuukaudet. Myös Ita-

lia on nyt liittynyt joukon jatkoksi. 

 

EKP:n toimia tarvitaan deflaation estämiseksi 

Deflaatio on erityisen vastenmielinen ilmiö velkaantuneille maille, sillä hintojen lasku kasvat-

taa luottojen reaaliarvoa ja tekee velan vähentämisestä työlästä. Deflaatio nostaa myös re-

aalikorkoja. Muiden kuin finanssialan yritysten luottokorot eivät ole laskeneet (Saksaa lu-

kuun ottamatta) huolimatta EKP:n toimista euroalueen kriisin lievittämiseksi. Samalla kun 

kriisivaltioiden inflaatiovauhti on laskenut 3–4 prosenttiyksikköä, yritysluottojen reaalikorot 

ovat nousseet saman verran.   

Näin ei luoda edellytyksiä talouden tai luotonannon kasvulle. Reaalikorkojen nousu tarkoit-

taa myös, että yritysten on entistä vaikeampi maksaa lainansa takaisin. Tulokset näkyvät jo 

Kreikassa, jossa järjestelemättömien saatavien osuus kasvaa koko ajan (30 prosenttia vii-

meaikaisten arvioiden mukaan) ja sen lisäksi myös Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa 

(noin 15 prosenttia kussakin). Moni tarkkailija on jo ehtinyt julistaa EKP:n voittajaksi taiste-

lussa euron pelastamiseksi. Perusteena väitteelle on ollut reuna-alueiden valtionlainojen 

korkoerojen supistuminen suhteessa Saksaan. Mutta kun tarkastellaan pankkien antolai-

nauskorkoja, ero Saksaan on vain kasvanut samalla kun kriisimaiden pankit ovat leikanneet 

luotonantoaan yrityksille. EKP:n taistelu siis jatkuu. 

Ennustemalli indikoi 

euroalueen kasvun 

hiipuvan 

Huoli inflaatiokehi-

tyksestä kasvaa 

Luotonanto ja laina-

korot kertovat euro-

alueen tarinan 

Reaalikorkojen nou-

su ei edistä eteläisten 

maiden tilannetta 
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Toivoimme keväällä, että EKP tarttuisi ongelmaan ja käynnistäisi velkakirjaostot. Tämä odo-

tus näyttää nyt toteutuvan, sillä vakuudellisten lainapaperien osto-ohjelman on tarkoitus 

käynnistyä lokakuussa. Uskomme vahvasti, että EKP:n elvytys saa euron arvon laskuun. 

Heikkenemistä on jo tapahtunut, mutta ei riittävän nopeasti eikä laajamittaisesti. Jos kriisi-

maiden deflaatiota ei saada kuriin, uhkana on uusi finanssimarkkinoiden epävakauden aika. 

Keskeiset ennusteet euroalueelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Jan Häggström, +46 8 701 1097, jaha05@handelsbanken.se 

 

2013 2014E 2015E 2016E

BKT:n kasvu -0.4 0.9 1.2 1.5

Inflaatio 1.3 0.5 1.3 1.5

Työttömyysaste 12.0 11.7 11.5 11.1
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Suomi  

Sopeutuminen tekee kipeää 

Suomen suhdannetilanne jatkui apeana vuoden alkupuoliskolla, mikä näkyi kotimarkkinoilla kulutuksen 

supistumisena ja työmarkkinatilanteen heikentymisenä. Viennissäkään ei ole toistaiseksi nähty luotettavaa 

kasvukäännettä, ja jos sanktiosota Venäjän ja lännen välillä pitkittyy vuoden 2015 puolelle, uhkaa ulkoinen 

kysyntä jäädä vaimeaksi ensi vuonnakin. Finanssikriisin jälkeinen työn tuottavuuden ja yritysten 

kannattavuuden heikkeneminen osoittavat, että syyt talouden heikon suoriutumisen takana ovat pitkälti 

rakenteellisia, ja siksi toipuminen on hidasta ja kivuliasta. Näiden riskien ja tärkeimmän 

vientimarkkinamme euroalueen talouskasvun uuden heikentymisen vuoksi laskemme vuosien 2014–15 

BKT:n kasvuennusteitamme. 

Rakenteelliset painolastit verottavat kasvua nyt ja tulevaisuudessa 

Suomi ei ole vielä vuoden 2014 puoliväliin mennessä toipunut vuonna 2008 alkaneesta fi-

nanssikriisin jälkeisestä talouskriisistä. Kriisin olemus poikkeaa täysin 1990-luvun alun la-

masta, sillä tällä kertaa työn tuottavuus on romahtanut. Näin ei tapahtunut 1990-luvun la-

massa, jolloin työtuntien voimakas supistuminen oli kokonaistuotannon laskun päällimmäi-

nen selittäjä. Työn tuottavuuden voimakkaan heikentymisen taustalla on pitkälti vuoden 

2008 alusta alkanut Nokian matkapuhelinten markkinaosuuden putoamisesta käynnistynyt 

elektroniikkateollisuuden alasajo, mutta maailmantalouden kysynnän rakenteen muutos on 

aiheuttanut voimakkaita kielteisiä vaikutuksia myös muille keskeisille toimialoillemme. 

 

Nykyisen kriisin taustalla on siis voimakas tuottavuuden heikentyminen, eikä tuottavuus ole 

Suomessa elpynyt samalla tavoin kuin Ruotsissa ja Saksassa. Tällainen pitkäkestoinen työn 

tuottavuuden heikentyminen viittaa vakavammanlaatuisiin reaalisiin kilpailukykyongelmiin 

suomalaisessa yrityskentässä ja kenties koko kansantaloudessa. Elektroniikkateollisuuden 

voimakas kansantaloutemme tuottavuutta kasvattava vaikutus ennen kriisiä perustui vah-

vasti suomalaisten yritysten kehittämään uuteen tieto- ja viestintäteknologiaan. Tämä osaa-

minen on edelleen tallella Suomessa, mutta kysymys kuuluukin, pystytäänkö tämä osaami-

nen ja resurssit allokoimaan uudelleen kansantaloudessa yhtä tuottavasti ja millä realistisel-

la aikataululla tämä voisi onnistua? Yhtälö on vaikea ja nopeaa ratkaisua tuskin löytyy, var-

sinkin kun vientimme ja teollisuutemme rakenne on kriisin jälkeen osoittautunut varsin yksi-

puoliseksi ja ohueksi eikä Suomella näytä olevan vientipaletissaan ainakaan aivan lähitule-

vaisuudessa sellaisia hyödykkeitä tai palveluja, joille maailmalta löytyisi vastaavia massa-

markkinoita kuin Nokia matkapuhelimille. 

Työn tuottavuus on 

romahtanut finans-

sikriisin jälkeen 

Miten kohdentaa 

osaaminen ja resurs-

sit uudelleen tuotta-

vasti? 
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Suhdanteessa ei vielä näy selvää käännettä 

Suomen talouden tekninen taantuma, eli BKT:n vähintään kaksi vuosineljännestä kestänyt 

supistuminen, päättyi tämän vuoden huhti-kesäkuussa, kun BKT kasvoi 0,2 prosenttia edel-

lisestä neljänneksestä. Vuodentakaiseen verrattuna BKT supistui kuitenkin yhä hieman. Kai-

ken kaikkiaan talouden suoriutuminen oli edelleen heikkoa: Tullin tilastojen mukaan tavara-

vienti kasvoi vuoden 2014 toisella neljänneksellä edellisvuodesta ainoastaan laivatoimitus-

ten ansiosta ja kansantalouden neljännesvuositilinpito osoitti, että yksityinen kulutus sekä 

kone- ja laiteinvestoinnit supistuivat. Teollisuuden luottamusindeksit ja tilauskantakyselyt 

eivät myöskään anna viitteitä olosuhteiden ripeästä parantumisesta. 

Vientikysynnän heikkous ei ole tänä vuonna kuitenkaan ollut tasaista. Tammi-heinäkuussa 

euroalueelle vietyjen tavaroiden arvo kasvoi 6,1 prosenttia ja euroalueen ulkopuolisiin EU-

maihin vietyjen tavaroiden arvo 6,8 prosenttia vuodentakaisesta. Samalla ajanjaksolla Euroo-

pan unionin ulkopuolisiin maihin vietyjen tavaroiden arvo puolestaan supistui 9,3 prosenttia 

vuodentakaisesta painaen koko tavaraviennin arvon muutoksen negatiiviseksi. EU:n ulkopuoli-

sen vientikysynnän heikentymisestä suuri osa on Venäjän jo parin vuoden ajan hidastuneen 

kasvun ja kysynnän vaikutusta. Euron viimeaikainen heikentyminen kahden vuoden vahvistu-

mistrendin jälkeen tukee kuitenkin jonkin verran viennin kilpailukykyä ja uskomme euron hei-

kentymisen jatkuvan ennusteperiodillamme, kun Euroopan keskuspankki kääntää taseensa 

uuteen kasvuun useilla kesän ja alkusyksyn aikana julkistamillaan operaatioilla ja Yhdysvalto-

jen keskuspankki ryhtyy vuodenvaihteessa kiristämään rahapolitiikkaansa.  

 

On selvää, ettei kotimaisesta kysynnästä ole talouskasvun vauhdittajaksi lähivuosina. Vä-

hittäiskaupan määrä on supistunut jo 2,5 vuotta ja taso on tällä hetkellä sama kuin vuoden 

2008 alussa, ennen finanssikriisiä. Kuluttajien luottamusindikaattori on pysytellyt pitkän 

ajan keskiarvonsa alapuolella jo yli 3 vuotta, pisimmän yhtäjaksoisen periodin kyselyn 
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senttia huhti-
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vuosineljännekseen 
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1990-luvun puolivälistä alkaneen historian aikana. Työttömyyden lisääntyminen, matalat 

palkankorotukset ja finanssipolitiikan kiristäminen ovat nakertaneet ostovoimaa, eikä ti-

lanne oleellisesti parane lähivuosina. Edes aiempaa selvästi hitaampi inflaatio ei lähivuo-

sina auta reaalisen ostovoiman nostamiseen, kun palkkasumma kasvaa nimellisesti vain 

vähän. Kotimarkkinasta kysyntänsä ammentaville yrityksille tämä tietää ankeiden aikojen 

jatkumista. Yritysten työllistämisen ja investointien näkymiä varjostaa lähivuosina ennen 

kaikkea heikentynyt kannattavuus. 

 

Yritysten kannattavuusongelmat hidastavat työmarkkinoiden elpymistä 

Suomen talouden heikkoon suoriutumiseen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen liittyy vah-

vasti yritysten kannattavuuden merkittävä heikentyminen. Taustalla on se, etteivät työvoi-

makustannukset ole sopeutuneet tuottavuutta vastaavalle tasolle. Vuoden 2007 jälkeen 

työvoimakustannukset sivukuluineen ovat kasvaneet työntekijää kohden koko kansanta-

louden osalta nimellisesti noin 20 prosenttia ja reaalisesti noin 5 prosenttia. Kun työn tuot-

tavuus työntekijää kohden on laskenut vuodesta 2007 huipusta 3,5 prosenttia, on selvää, 

etteivät työvoimakustannukset ole tällä hetkellä linjassa tuottavuuden kanssa. Ruotsa-

laisyritysten (pois lukien rahoitussektorin yritykset) bruttomääräinen operatiivinen liikevoit-

to kansantalouden tilinpidon termein on vaikeista vuosista huolimatta kriisiä edeltävällä 

tasolla (vertailuajankohtana vuoden 2008 alku), kun Suomessa ollaan tältä osin noin 8 

prosenttia matalammalla. 

 

Ennen rahaliittoon kuulumista kannattavuusongelmat korjattiin valuutan devalvoinnilla, mutta 

rahaliitossa tällainen ratkaisu ei ole mahdollinen. Näissä olosuhteissa kannattavuus paranee 

joko reaalipalkkojen laskun tai työllisyyden heikentymisen kautta. Sopeutuminen näyttää 

edenneen yksityisellä sektorilla toistaiseksi pääasiallisesti työllisten määrän vähenemisen 

kautta. Työllisyys on supistunut varsin tuntuvasti, eikä näytä kääntyvän kasvuun aivan lähi-
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keen tuottavuus on 
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aikoina. Tämä ei ole yllättävää, onhan teollisuuden arvonlisä edelleen noin neljänneksen ja 

yksityisen palvelusektorin prosentin matalampi kuin vuoden 2008 alussa. 

 

Työllisyyden heikentymisen lisäksi yritysten investoinnit ovat romahtaneet, mikä on ymmär-

rettävä seuraus kannattavuuden heikentymisestä. Investointilaman jatkuminen vielä tänä 

vuonna viittaa siihen, ettei yksityisen sektorin työllisyys aivan lähiaikoina kohene, sillä kään-

ne investoinneissa kulkee normaalisti käsi kädessä työllisyyden kasvun kanssa. Uskomme 

työllisyyden pahimman supistumisvaiheen olevan takana, mutta sekä työllisten määrä että 

työvoima supistuvat yhä vuonna 2014 ja työttömyysaste pysyy korkeana ennusteperiodil-

lamme 2014–16. Stagnaation jatkuminen ja rakenteelliset ongelmat viittaavat siihen, että 

työmarkkinat alkavat elpyä odottamaamme myöhemmin, ja työttömyysaste kääntyy laskuun 

vasta vuonna 2016.  

 

Työmarkkinatilanne heijastuu luonnollisesti myös asuntomarkkinoille, joilla kysyntä on 

vaimentunut, hintojen nousu on pysähtynyt tai hinnat ovat lievästi laskeneet. Asuinraken-

nusinvestoinnit ovat jatkaneet supistumistaan, kun kotitaloudet ja lainoittajat ovat aiempaa 

varovaisempia. 

Ukrainan kriisi ja Venäjän ongelmat uusi merkittävä kasvuriski Suomelle 

Venäjän ja lännen välisten suhteiden kiristyminen vaikuttaa suoraan joidenkin suomalais-

yritysten toimintaan Venäjän vastattua EU:n asettamiin sanktioihin ruuan tuontikiellollaan. 

Se, kuinka paljon geopoliittinen konflikti Ukrainan ympärillä vaikuttaa Suomen talouteen, 

riippuu suuresti sanktiosodan kestosta ja mahdollisesta syvenemisestä. Suorien kauppa-

vaikutusten lisäksi vienti Venäjälle todennäköisesti kärsii myös Venäjän rahoitusympäris-

tön kiristymisestä, mikä hidastaa kulutusta ja investointeja. Rahahanojen tiukentuminen 

Venäjällä vaikuttaa Suomesta pääomahyödykkeitä vieviin yrityksiin usean kuukauden vi i-

peellä ja jos sanktiot jäisivät lyhytikäisiksi, olisivat myös negatiiviset vaikutukset pienet. 
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Konflikti saa kuitenkin jatkuvasti uusia käänteitä, joten riski kriisin pitkittymiselle on todell i-

nen. Myös Venäjän ruplan heikentymisen jatkuminen olisi negatiivista Suomen ja Venäjän 

välisen kaupan ja turismin kannalta.  

 

Suomen vienti ei ole toipunut entisille huipputasoilleen. Vuosien 2008–2009 romahduksen 

jälkeen vienti elpyi, mutta sen määrä on edelleen noin 14 prosenttia aikaisempaa huippuaan 

matalampi. Käytännössä viennin stagnaatio on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2011 alka-

en. Markkinakinaosuutemme maailmankaupasta on selvästi pienentynyt, sillä globaalin kau-

pan kasvu on ollut huomattavasti Suomen viennin kasvua nopeampaa vuodesta 2011 alka-

en. Venäjän viennin supistuminen, joka alkoi jo keväällä 2013, on yksi markkinaosuutemme 

pienenemistä selittävä tekijä. Jos sanktiosota Venäjän ja EU:n välillä jatkuu ensi vuoden 

puolelle ja euroalueen talouskasvu jatkaa hidastumistaan, ulkoisen kysynnän antama kas-

vuimpulssi jää vaimeaksi myös vuonna 2015. Tällöin luottamus talouteen pysyy heikkona ja 

kotimainen kysyntä ja työmarkkinat jäävät vaille kipeästi kaipaamaansa kasvun käynnistä-

jää. Näiden riskien ja euroalueen talouskasvun uuden heikentymisen vuoksi laskemme 

Suomen bruttokansantuotteen kasvuennusteemme -0,3 prosenttiin vuodelle 2014, 0,8 pro-

senttiin vuodelle 2015 ja pidämme vuoden 2016 ennusteen ennallaan 1,8 prosentissa. 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Finanssipolitiikka kiristyy ja hallitus vaihtuu vuonna 2015 

Kuten odotimmekin, viiden puolueen koalitiohallituksen talouspolitiikkaan ei tullut dramaatti-

sia muutoksia kesän ministerivaihdosten myötä. Mittavasta mediarummutuksesta huolimatta 

elokuun budjettiriihi toi vain pieniä aiemmin sovitun raamin sisällä tehtyjä kohdennuksia val-

tion vuoden 2015 budjettiin. Vaikka huomio kiinnittyy näihin elvytykseksi tarkoitettuihin toi-

miin, finanssipolitiikka kokonaisuudessaan kiristyy vuosina 2015–16. On selvää, että lähi-

Prosenttimuutos, suluissa toukokuun ennuste 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Yksityinen kulutus 0.1 -0.7 -0.2(0.4) 0.7(1.1) 0.9(1.5)

Julkinen kulutus 0.7 1.5 0.2(0.2) 0.2(0.2) 0.5(0.5)

Investo innit -2.5 -4.9 -3.7(-3.3) 0.0(2.8) 4.0(5.0)

Vienti 1.2 -1.7 0.9(3.0) 3.3(5.0) 4.9(4.6)

Tuonti 1.3 -2.5 0.6(1.2) 2.8(4.3) 2.8(5.0)

BKT -1.5 -1.2 -0.3(0.4) 0.8(1.5) 1.8(1.8)

Ansio taso indeksi 3.2 2.1 1.2 1.3 1.8

Kuluttajahintaindeksi 2.8 1.5 1.0 1.6 2.0

Työttömyysaste* 7.7 8.2 8.5 8.6 8.4

Julkisyhteisö jen rahoitusjäämä** -1.8 -2.0 -2.4 -1.6 -1.4

* prosenttia työvo imasta

** prosenttia BKT:sta
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vuosille 2014-15 
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maa 2015-16 
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vuosien talouskasvu ja kotitalouksien ostovoima kärsivät tulevista julkisen talouden tasapai-

nottamistoimista.  

Uuden hallituksen muodostaminen huhtikuun 2015 eduskuntavaalien jälkeen ei todennäköi-

sesti ole kivutonta. Yleisradion syyskuun alussa julkaiseman gallupin mukaan keskustan ja 

kokoomuksen kannatus on melko tasavahvaa, noin 21 prosenttia, kun taas perussuomalais-

ten kannatuslukemat ovat lähellä 17 prosenttia ja SDP:n 16 prosenttia muiden jäädessä alle 

9 prosentin. Jos kannatusluvuissa ei tapahdu suuria muutoksia, mikä toki on mahdollista, 

tarvitaan kolme neljästä suurimmasta puolueesta enemmistöhallituksen muodostamiseen. 

Todennäköistä siis on, että hallituksen kokoonpanosta tulee erilainen kuin mitä koskaan ai-

emmin on nähty. Riskinä on, että myös seuraavan hallituksen puolueiden talous- ja raken-

nepoliittiset näkemykset ja tavoitteet ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa, kuten nykyhallituk-

sen aikana on käynyt. Poukkoileva finanssipolitiikka tai rakenneuudistusten vesittyminen 

johtaisivat todennäköisesti Suomen valtion luottoluokituksen laskuun. 

Suomen mahdollisuudet ovat edelleen ICT-osaamisen hyödyntämisessä 

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) osaaminen ja valmiudet digitaaliseen kansantalouteen 

ovat Suomella hyvät, kuten professori Matti Pohjola toteaa tuoreessa raportissaan ”Suomi 

uuteen nousuun – ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä”. Raportti 

osoittaa, että keskeisillä teollisuutemme aloilla käytetään paljon tieto- ja viestintäteknologiaa, 

jonka suurin tuottavuusvaikutus on vielä kokematta. Talouden uusi kasvupotentiaali löytyy 

tutkimuksen mukaan tavaroiden valmistuksen ja digitaalisen palvelutuotannon yhdistämises-

tä eli niin kutsutusta teollisesta internetistä. Raportti osoittaa myös, varsin lohdullisesti, että 

televiestinnän ja tietojenkäsittelyn (eli ICT pois lukien elektroniikkateollisuus) merkitys koko 

kansantalouden ja työn tuottavuudelle kasvulle on noussut tasaisesti läpi kriisin eikä ole 

pyyhkiytynyt samalla tavoin pois kuin elektroniikkateollisuuden merkitys. 

Se, ettei Suomen palveluviennin osuus kokonaistuotannosta ole pudonnut oleellisesti, ker-

too uskoaksemme siitä, että rakennemuutos on Suomessa käynnistynyt. Näin siksi, että 

uskomme palveluviennissä tällaisen muun ICT-viennin kuin elektroniikkaviennin painoarvon 

olevan keskeinen sekä suoraan että epäsuorasti konsernien sisäisten korvauksien muodos-

sa (esimerkiksi konsernin väliset korvaukset tutkimus- ja kehityspanostuksista). Tulevaisuu-

dessa palveluiden osuus viennissämme todennäköisesti kasvaa, mikä parhaassa tapauk-

sessa synnyttää rinnalle myös uutta korkean lisäarvon hyödykevientiä. Molempia tarvitaan, 

jotta työn tuottavuus saadaan uudelleen nousuun. Lähivuosina rakenteelliset ongelmat do-

minoivat ja tämän takia talouskasvu jää koko ennusteperiodimme 2014–2016 osalta varsin 

vaatimattomaksi. 

 

 

Tuulia Asplund, +358 10 444 2403, tuulia.asplund@handelsbanken.fi 
Tiina Helenius, +358 10 444 2404, tiina.helenius@handelsbanken.fi   
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Korot ja valuutat  

Euro heikentyy ja kruunu vahvistuu 

EKP:n tasetta kasvattavat toimet ja USA:n Fedin rahapolitiikan kiristys kasvattavat Yhdysvaltain ja Saksan 

välisiä korkoeroja vieden euron dollarikurssin pariteettiin 2 vuoden sisällä. Ennusteemme pariteettikurssista 

voi toteutua kuitenkin vain sillä oletuksella, että molemmat keskuspankit tekevät osansa. Ruotsin kruunun 

odotamme vahvistuvan suhteessa euroon. Vahvistuvan kruunun negatiivinen vientivaikutus korvautunee sillä, 

että euroalueen vienti ja kasvu saavat tukea heikentyneestä eurosta, mikä avittaa Ruotsin vientiä alueelle.  

EKP kääntää taseensa taas kasvuun 

Deflaation riski on merkittävä monessa euroalueen eteläisessä taloudessa. Hintojen lasku-

paineet ovat lähtöisin korkeasta työttömyydestä ja globaalin kilpailukyvyn parantamiseen 

vaadittavista kustannussäästöistä. Deflaation myötä myös velkojen reaaliarvo kasvaa ja vel-

kojen takaisinmaksu vaikeutuu. Lisäksi deflaatio nostaa niin yritysten kuin kotitalouksien 

maksamia reaalikorkoja. Kun pääomavajeesta kärsivä pankkisysteemi vähentää luotonanto-

aan pystyäkseen selviämään kasvaneista pääomavaateistaan ja samalla julkisen talouden 

tasapainottaminen vaatii etelän talouksilta kovia sopeutustoimia, eivät Etelä-Euroopan mai-

den talousnäkymät voi olla muuta kuin huolestuttavat. 

Saksan tai muiden paremmin menestyvien eurotalouksien kasvu ei ratkaise eteläisten mai-

den ongelmia, vaan niihin on puututtava suoraan. Parasta onkin, että Euroopan keskus-

pankki (EKP) lievittää etelän ongelmia omaa tasettaan kasvattavalla politiikalla, joka tuonee 

euroalueelle tuntuvan likviditeettiruiskeen sekä auttaa heikentämään euroa ja vaimenta-

maan deflatorista riskiä.  

EKP on ilmoittanut aloittavansa tällaisen taseen kautta tapahtuvan elvytyksen syksyn aika-

na, mikä tukee osaltaan euron heikentymistä vieden euron dollarikurssin pariteettiin seuraa-

van 24 kuukauden sisällä. Odotamme lisäksi EKP:n pitävän ohjauskorkonsa nykyisellä nol-

laa lähellä olevalla tasolla ainakin kolmen vuoden ajan.  

 

Fed lähempänä koronnostoa 

Yhdysvaltojen työttömyysaste on laskenut odotettua nopeammin ja lähestyy jo työttömyyden 

luonnollista tasoa, ns. tasapainotyöttömyyden tasoa. Siten keskuspankki Fed on jo myöhästy-

nyt rahapolitiikan kiristämisen käynnistämisessä. Nykyinen rahapolitiikan viritys kuvastaakin 

pääjohtaja Janet Yellenin ajatusta optimaalisesta politiikasta, jossa korot pidetään ultramatala-

na aina siihen asti kun työttömyys on palautunut luonnolliselle tasolleen. Keskuspankki on ko-

rostanut rahapolitiikan määräytyvän taloustilastojen perusteella. Ensimmäisen koronnoston 

ajoitus riippuu siten tulevista talousluvuista. Fed on ilmoittanut vielä käynnissä olevan obligaa-

tioiden osto-ohjelman (QE3) päättyvän tämän vuoden lokakuussa. Vaikka Fed on kertonut 
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suureksi paisuneen taseensa normalisoinnin tapahtuvan asteittain, on obligaatioiden osto-

ohjelman päättyminen tärkeä virstanpylväs matkalla ensimmäiseen koronnostoon, jonka odo-

tamme tapahtuvaksi joulukuussa 2014 tai ensi vuoden tammikuussa. Ensimmäisen koronnos-

ton jälkeen ennustamme ohjauskoron nousevan tasaisesti kolme vuotta.  

Euron dollarikurssi pariteettiin 24 kuukauden sisällä 

Käytämme hyvin yksinkertaista mallia euron dollarikurssin ennustamiseen. Mallissa on vain 

yksi selittävä muuttuja, USA:n ja Saksan kahden vuoden pituisten valtionlainojen korkoero, 

ja siten se on luonnollisesti aivan liian yksinkertainen kuvaamaan todellisuutta. Malli tulisikin 

nähdä välineenä tarkistaa näiden talouksien valuuttojen ja korkojen ennusteiden johdonmu-

kaisuus. Silti mallin selitysaste on hyvä, samoin muuttujien välinen yhteys on intuitiivisesti 

vahvalla pohjalla: Yhdysvaltojen korkeamman korkotuoton pitäisi houkutteella pääomavirtoja 

euroalueelta Yhdysvaltoihin ja vahvistaa samalla dollaria suhteessa euroon. 

 

Ennusteemme riskittömälle 2 vuoden korolle ovat Yhdysvaltojen ja Saksan osalta hyvin eri-

laiset, mikä heijastelee luonnollisesti talouksien suhteellista rahapolitiikan eriytymistä. Käy-

tännössä kahden vuoden riskitön korko määräytyy ohjauskorosta ollen odotettu obligaation 

juoksuajan keskimääräinen ohjauskorko, sillä aikapreemio (pidemmästä sijoitushorisontista 

syntyvä tuottovaatimus) on normaalisti varsin pieni lyhyemmän juoksuajan obligaatioilla.  

Ennustamamme kasvava korkoero Yhdysvaltojen ja Saksan välillä vahvistaa dollaria tuntu-

vasti suhteessa euroon. Malli ennakoi kurssin laskevan tasolle 1,17 seuraavan kahden vuo-

den sisällä, mikä on hiukan vähemmän kuin pariteettiennusteemme. Mallissa ei kuitenkaan 

huomioida sitä, että EKP käynnistää perustavanlaatuisen tasetta kasvattavan elvytysohjel-

man tämän syksyn aikana. Pariteettiennusteemme euron dollarikurssille on mielestämme 

varsin realistinen, kun huomioidaan EKP:n tulevat uudet elvytystoimet.  

Ruotsin kruunun kurssi tasolle 8,00 sekä suhteessa dollariin että euroon 

Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa odotamme dollarin arvon Ruotsin kruunuissa nousevan 

tasaisesti. Koska Ruotsi on talouden perusteiltaan lähempänä Yhdysvaltoja kuin euroaluet-

ta, ennustamme Ruotsin keskuspankin Riksbankenin seuraavan Yhdysvaltain Fediä ohjaus-

koron nostoissa. Ruotsin ohjauskoron sekä pitkien riskittömien korkojen korkoero euroalu-

eeseen näin ollen kasvaa Ruotsin lähtiessä koronnostoihin ja EKP:n pitäessä korkonsa en-

nallaan. Tämä todennäköisesti vahvistaa kruunua tuntuvasti suhteessa euroon. Vahvistuva 

kruunu vaikuttaisi negatiivisesti ruotsalaisiin vientiyrityksiin, ellei heikentyvä euro avittaisi 

euroalueen omaa vientiä ja sen kautta alueen talouskasvua. Euroalueen vahvistuva talous-

kasvu on siten Ruotsin viennille pidemmällä aikavälillä tärkeä piristysruiske. Uskomme eu-

roalueen viennin saavan valuutasta kunnolla tukea ja siksi kruunun vahvistuminen on liioitel-

tu riski ruotsalaiselle vientiteollisuudelle. 

Petter Lundvik, +46 8 701 3397, pelu16@handelsbanken.se 

Anders Brunstedt, +46 701 54 32, anbr42@handelsbanken.se 
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita

 

Valuutta- ja korkoennusteet 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

  

2012 2013 2014E 2015E 2016E

Kulutus 0.3 0.0 -0.1 0.5 0.8

Yksityinen kulutus 0.1 -0.7 -0.2 0.7 0.9

Julkinen kulutus 0.7 1.5 0.2 0.2 0.5

Investo innit -2.5 -4.9 -3.7 0.0 4.0

Vienti 1.2 -1.7 0.9 3.3 4.9

Tuonti 1.3 -2.5 0.6 2.8 2.8

BKT -1.5 -1.2 -0.3 0.8 1.8

2012 2013 2014E 2015E 2016E

Ansiotasoindeksi 3.2 2.1 1.2 1.3 1.8

Kuluttajahintaindeksi 2.8 1.5 1.0 1.6 2.0

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 7.7 8.2 8.5 8.6 8.4

Teollisuustuotanto -8.4 -2.0 0.0 2.5 4.5

Kauppatase, mrd EUR -0.1 0.1 -0.2 -0.2 1.0

Vaihtotase, mrd EUR -2.7 -2.1 -2.3 -2.5 -0.8

Vaihtotase, %:a BKT:sta -1.4 -1.0 -1.1 -1.2 -0.4

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -1.8 -2.0 -2.4 -1.6 -1.4

EM U-velka, %:a BKT:sta 51.8 54.7 57.7 59.0 58.9

08/ 09/ 2014 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk

EKP refi-korko 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Federal funds (USA) 0.125 0.50 1.00 2.25 3.75

Repo-korko rate, (Ruotsi) 0.25 0.25 0.75 1.50 2.25

10 vuoden obligaatiokorko (Saksa) 0.93 1.30 1.60 1.90 2.10

10 vuoden obligaatiokorko (USA) 2.47 2.80 3.10 3.40 3.60

10 vuoden obligaatiokorko (Ruotsi) 1.42 1.95 2.30 2.70 2.90

10 vuoden obligaatiokorko (Suomi) 1.07 1.55 1.90 2.20 2.35

    korkoero Saksaan, korkopistettä 14 25 30 30 25

EURUSD 1.29 1.25 1.10 1.00 1.00

USDJPY 105.4 105.0 107.0 110.0 110.0

EURGBP 0.80 0.79 0.78 0.75 0.75

EURSEK 9.17 9.00 8.75 8.00 8.00
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

2013 2014E 2015E 2016E

USA 2.2 2.1 2.1 3.1 3.1 2.7 2.7

Euro alue -0.4 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5

Japani 1.4 1.2 1.3 1.0 1.1 1.0 1.0

Iso -B ritannia 1.7 2.9 2.7 2.5 2.0 2.2 2.0

R uo tsi 1.6 2.4 2.5 3.1 3.3 2.6 2.5

T anska 0.4 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6

Suo mi -1.2 -0.3 0.4 0.8 1.5 1.8 1.8

N o rja (pl. o ljyteo llisuus) 2.0 2.2 1.7 2.0 1.8 1.8 1.8

T sekki -0.9 2.5 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0

Unkari 1.1 2.8 2.8 2.3 2.4 2.7 2.7

P uo la 1.6 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.8

Slo vakia 0.9 2.3 2.3 2.9 3.0 3.2 3.2

B rasilia 2.3 1.0 1.0 1.7 1.7 2.5 2.5

Venäjä 1.3 0.2 0.2 1.0 1.3 1.6 2.0

Int ia 4.7 4.7 4.7 5.5 5.5 6.5 6.5

Kiina 7.7 7.5 7.5 7.0 7.0 6.8 6.8



 

 

Research disclaimers 
Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as ‘SHB’), is responsible for the preparation of research reports. SHB 
is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of 
Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers 
to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by 
law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research 
reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. 
This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not 
been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. 
In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any 
use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages.  
The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date 
and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that 
the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. 
Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised 
investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for 
sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or 
commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them 
may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange 
rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis.  
No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain 
jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. 
 
Please be advised of the following important research disclosure statements: 
SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt 
capital markets services. No part of analysts’ compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research 
reports. 
From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies 
mentioned in our research.  
We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies.  
We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We 
may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.]  
SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. 
According to the Bank’s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their 
responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence 
of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by 
eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions (“Information 
barriers”) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank’s organisational structure, the Research department is 
kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, 
bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of 
closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank’s ethical guidelines 
please see the Bank’s website www.handelsbanken.com/About the bank/Investor relations/Corporate social responsibility/Ethical guidelines.  
Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank’s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also 
includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee’s family, friends, associates or acquaintances. 
For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: www.handelsbanken.com/research.  
 
When distributed in the UK 
Research reports are distributed in the UK by SHB. 
SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial 
Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the 
Financial Conduct Authority are available from us on request. 
UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK 
Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by 
that scheme. 
This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 
2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are 
professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). 
 
When distributed in the United States 
Important Third-Party Research Disclosures: 
SHB and its employees are not subject to FINRA’s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation 
practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. 
SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 
1934. Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research 
reports to any other person 
Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products 
are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. (“HMSI”) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes 
responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should 
call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number (+1-212-326-5153). 



 

 

Svenska Handelsbanken AB (publ) 

Stockholm 
Blasieholmstorg 11 
SE-106 70 Stockholm 
Tel. +46 8 701 10 00 

Fax. +46 8 611 11 80 

Copenhagen  
Havneholmen 29 
DK-1561 Copenhagen V 
Tel. +45 33 41 8200 

Fax. +45 33 41 85 52 

Helsinki 
Aleksanterinkatu 11 
FI-00100 Helsinki 
Tel. +358 10 444 11 
Fax. +358 10 444 2578 

Oslo 
Tjuvholmen Allè 11, 
Postboks 1249 Vika 
NO-0101 Oslo 
Tel. +47 22 94 0700 
Fax. +47 2233 6915  

London 
Trinity Tower,  
3 Thomas More Square 
LONDON, E1W 1WY 
Tel. +44 207 578  8668 
Fax. +44 207 578  8090 

New York 
875 Third Avenue, 4th floor 
New York, NY 10022-7218 
Tel. +1 212 446 4700 
Fax. +1 212 326 2730 

 


