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Maailmantalous 

Nyt punnitaan kestävän kasvun edellytykset 

Odotamme maailmantalouden kasvavan voimakkaasti tänäkin vuonna. Koska vapaata kapasiteettia 

on kuitenkin käytössä entistä niukemmin, ja rahapolitiikkakin on kiristymään päin, uskomme suh-

danteen olevan lähellä huippuaan. Lisäksi uskomme globaalin kasvun hidastuvan konsensusennus-

teita nopeammin vuosina 2019 ja 2020. Korkojen nousu ja yltiöoptimistiset kasvuodotukset kasvat-

tavat riskiä sisältävien omaisuusluokkien hintakorjauksen mahdollisuutta. Elvyttävä finanssipoli-

tiikka onnistunee kuitenkin pehmentämään USA:ssa talouskasvun hidastumista, jota ennakoimme 

tammikuun suhdanneraportissamme. Nyt suurimpina riskeinä ennusteessamme pidämme protek-

tionismin kasvua ja inflaation kiihtymistä, joista jälkimmäinen saa polttoainetta USA:n finanssipo-

litiikan kevennyksestä. 

 

Globaali talous elpyy yhtenäisesti 

Edellisessä ennusteessamme nostimme suurennuslasin 

alle maailmantalouden hyvät kasvunäkymät sekä kehitty-

neiden maiden työmarkkinoiden laajamittaisen elpymi-

sen. Myös keskeiset kehittyvät taloudet ovat suoriutuneet 

kiitettävästi. Venäjä ja Brasilia toipuvat tuoreimmasta las-

kusuhdanteestaan, ja Kiinassa ja Intiassa kasvu on jatku-

nut vakaana. Maailmantalous kasvoi 2017 vahvemmin 

kuin kertaakaan sitten vuoden 2011. Erityinen piirre glo-

baalin taloussuhdanteen kasvussa on sen jakautuminen 

tasaisesti alueittain ja toimialoittain. 

Globaali kasvu lähellä lakipistettään 

Vaikka talouskasvu edelleen ylittää monin paikoin selvästi 

oman potentiaalinsa, näkyvissä on jo merkkejä siitä, että 

BKT:n globaali kasvu lähestyy lakipistettään. Keskeisten 

talouksien taloustilastot ylittivät edellisvuonna toistuvasti 

analyytikoiden odotukset. Kuluvan vuoden trendi on tois-

taiseksi ollut vaimeampi, sillä G10-maita kuvaava Citiban-

kin talouden yllätysindeksi (Economic Surprise Index) on 

pudonnut miinukselle vuoden 2017 huippulukemista  

(kuva 1). Kansainvälisen kaupan ja teollisuustuotannon 

tunnusluvut kertovat samaa tarinaa. Kasvukäyrä junnaa 

paikoillaan, kun se vielä 2017 oli tiukasti noususuuntainen 

(kuva 2). Globaalia aktiviteettia kuvaavat tunnusluvut ovat 

tämän vuoden osalta varsin sekalaista luettavaa (kuva 3).  

Rajallinen kapasiteetti ja kiristyvä rahapolitiikka 

hidastavat kasvua 

Vaikka maailmantalouden aktiviteettia kuvaavat indikaatto-

rit ovat viime aikoina osoittaneet heikkenemisen merkkejä, 

odotamme globaalin kasvun pysyvän hyvänä vielä tämän 

vuoden (kuva 4). Tämän jälkeen kasvu alkaa hidastua. Ra-

hapolitiikka on vielä yleisesti elvyttävää, mutta näemme 

sen kiristyvän asteittain ennustejakson aikana. Kielteiset 

vaikutukset kasvuun syntyvät korkeampien korkojen ja 

edellisvuosia heikomman osakemarkkinakehityksen 

kautta. Työmarkkinat ovat normalisoitumassa useimmissa 
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kehittyneissä maissa, ja tästä seurauksena olevat työvoi-

man saantirajoitukset hidastavat talouskasvua (kuva 5). 

Uskomme vaikutusten näkyvän selvimmin USA:ssa, jossa 

suhdanne on edennyt muita pidemmälle. Ennakoimmekin 

USA:n talouskasvun hidastumisen muodostavan vasta-

tuulta globaalille taloudelle. Nämä kasvun esteet konkreti-

soituvat maailmankaupassa ja rahoitusmarkkinoilla. 

Maailmankauppa ja investoinnit 

Globaali kauppa on kulkenut samassa tahdissa maail-

mantalouden elpymisen kanssa. Vuonna 2017 kansain-

välisen kaupan kasvu ohitti talouden kokonaiskasvun en-

simmäisen kerran sitten vuoden 2011, mikä heijastaa 

osin investointisuhdanteen piristymistä. Kokonaiskysyn-

nän (kotimainen ja ulkomainen) vahvistuminen on lisän-

nyt yritysten halukkuutta lisätä tuotantokapasiteettiaan. 

Investointien osuus BKT:sta on kasvanut sekä USA:ssa 

että euroalueella jo muutaman vuoden ajan, ja suhdeluku 

on perinteisesti ollut kiinteästi sidoksissa yleiseen suh-

dannekehitykseen. Jos historia toistuu, uusille investoin-

neille on lyhyellä aikavälillä tilaa, sillä investoinnit eivät 

viime vuosina ole kulkeneet samassa tahdissa kapasitee-

tin käyttöasteen kasvun kanssa (kuva 6).  

Kauppasodan pelko painaa osakekursseja 

Protektionismin kasvu ja Valkoisen talon koventuneet sa-

navalinnat ovat omiaan varjostamaan kasvunäkymää.  

Vaikka nyt käyttöön otetut tullit eivät toistaiseksi ole mer-

kittävästi vaikuttaneet kansainväliseen kauppaan, epä-

varmuus kaupan toimintaympäristön tulevaisuudesta on 

kasvanut kauppasotapuheiden myötä. Ennakoimme, että 

nykyinen nahistelu ei olennaisesti rajoita vapaakauppaa. 

Kauppaan liittyvä epävarmuus on kuitenkin ehtinyt levitä 

myös osakemarkkinoille ja lisännyt selvästi kurssiheilun-

taa viime vuodesta. Osa heilunnasta selittynee tosin 

korko-odotuksilla ja kansainvälisten yritysbarometrien 

heikentymisellä, joskin barometrit edelleen ennakoivat 

myönteistä kehitystä. Helmikuisen kurssinotkahduksen 

taustalla lienee ollut USA:ssa vellonut inflaatiopelko, joka 

sysäsi pitkät korot nousuun ja jätti markkinat epävarmuu-

teen siitä, onko korkea osakkeiden arvostustaso perus-

teltu kiristyvässä korkoympäristössä. Lisääntynyt epävar-

muus globaalin vapaakaupan kohtalosta ja osakemarkki-

noiden tuen pieneneminen voivat karsia yritysten inves-

tointisuunnitelmia. Mutta kuten aiemmin totesimme, in-

vestointien kasvulle on lyhyellä aikavälillä edelleen tilaa 

sekä USA:ssa että euroalueella. 

Kiinan kasvu hidastuu asteittain 

Kiinan kuukausittain julkaisemat tilastot talouden vireestä 

ovat alkuvuonna ylittäneet odotukset. Vaikka vuosi 2018 

käynnistyi vahvasti, odotamme talouskasvun hidastuvan 

asteittain (kuva 7). Rakennusbuumi on todennäköisesti 

ohi – siitä pitävät huolen viranomaisten lukuisat toimet 
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spekulaation hillitsemiseksi ja kuumentuneiden asunto-

markkinoiden viilentämiseksi. Viranomaiset haluavat hil-

litä myös luotonannon ja erityisesti varjopankkitoiminnan 

kasvua. Kun yhtälöön lisätään ilmansaastumista ehkäise-

vät toimet ja USA-kauppaan liittyvät jännitteet, talous-

kasvu on näkemyksemme mukaan vaarassa hidastua. 

Finanssipoliittinen elvytys kasvattaa kysyntää 

USA:ssa 

Olemme jo tovin ennakoineet USA:n talouden jarruttavan 

voimakkaasti vuonna 2019 talouden ylikuumenemisen ja 

rahoitusolosuhteiden kiristymisen seurauksena. Odo-

tamme yhä BKT:n kasvun hidastuvan ensi vuonna, joskin 

aikaisemmin ennakoimaamme vähemmän. Talouden ilma-

piiriä ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut ovat edelleen vah-

voja, eivätkä ennakoi nopeaa käännettä huonompaan.  

Syy sille, että olemme korjanneet ennustettamme USA:n ta-

louden näkymistä, on finanssipoliittisen elvytyksen vahvis-

tuminen lähivuosina. Odotamme verouudistuksen ja talous-

arvioesityksen menolisäysten kasvattavan liittovaltion ali-

jäämää vuosina 2018-20 summalla, joka vastaa 2 prosent-

tia BKT:sta. Elvytyksen vaikutus BKT:n kasvuun jäänee pie-

nemmäksi, noin 0,5 prosenttiyksikköön tänä vuonna ja 0,5-

1 prosenttiyksikköön ensi vuonna. Koska verouudistus an-

taa yrityksille paremmat edellytykset selviytyä velkakustan-

nusten ja mahdollisesti myös palkkatason noususta, lähiai-

kojen äkillisen ja jyrkän laskusuhdanteen riski on pienenty-

nyt. Ja kun myös palkkojen nousu on pysynyt maltillisena, 

yritysten voittomarginaaleihin ei kohdistu merkittäviä pai-

neita. Odotamme, että kapasiteettirajoitukset, korkojen 

nousu ja finanssipoliittisen elvytyksen vähentyminen hei-

kentävät yhdessä kasvuedellytyksiä ennustejakson loppu-

puolella. Tämän seurauksena näemme USA:n BKT:n kas-

vun hidastuvan ensi vuonna 1,8 prosenttiin tämän vuoden 

2,7 prosentista ja 1,1 prosenttiin vuonna 2020. 

USA:n johdolla laskusuhdanteeseen 

Kaiken kaikkiaan ennustamme vuodelle 2018 huomattavaa 

globaalia kasvua ja työmarkkinoiden kiristymistä. Tämä 

siksi, että talouden ilmapiiriä ja toimintaa kuvaavat tilastot 

ovat edelleen vahvoja, finanssipolitiikka on aikaisempaa vä-

hemmän kasvua rajoittavaa, paikoin suorastaan kasvua el-

vyttävää, ja koska korot ovat edelleen matalat.  

Hyvästä lähiajan globaalista kasvuvireestä huolimatta, 

uskomme investointien kasvun jäävän rajalliseksi. Näin 

ollen kapasiteettirajoitukset alkavat konkretisoitua, mikä 

hidastaa maailmantalouden kasvua 2019-20 (kuvat 6 ja 

7). Kun käytettävissä olevaa työvoimaa on keskeisissä ta-

louksissa rajallinen määrä, kasvava tuotanto johtanee 

palkkojen nousuun ja hintainflaatioon. Tämä vuorostaan 

saa keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa nope-

ammin, minkä seurauksena kysynnän kasvu hiipuu. 

Vaikka vaikutukset näkyvän ensin selkeimmin USA:ssa, 

ulkomaankauppa ja finanssimarkkinat pitävät huolen 
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siitä, että USA:n hidastuvan talouskasvun vaikutukset 

ulottuvat myös laajemmalle. Odotamme myös Kiinan kas-

vun hidastuvan lähivuosina, kun politiikan painopiste siir-

tyy kasvun määrästä kasvun laatuun. 

Inflaatio on matala mutta kiihtyy 

Inflaatio on yhä keskuspankkien tavoitetasoa hitaampaa 

useimmissa keskeisissä teollisuusmaissa (kuva 8).  

Vaikka inflaatio kiihtyi edellisvuonna hieman, tahti on jää-

nyt odotuksista. Jotkut analyytikot ovat kyseenalaistaneet 

työttömyyden ja inflaation välisen kytköksen, nk. Phillipsin 

käyrän. Vaikka tilanne työmarkkinoilla on kohentunut reip-

paasti, palkkakehitys on silti jäänyt maltilliseksi. Tämä on 

vähentänyt yritysten painetta hintojen nostoon. Vaimea 

palkkapaine liittyy todennäköisesti maailmanlaajuisesti 

heikkoon tuottavuuden kasvuun. Jos tuottavuuden kasvu 

jää heikoksi, palkkakehityksen pienikin kiihtyminen nos-

taa yritysten työn yksikkökustannuksia nopeammin kuin 

mihin aiemmin on totuttu. Odotamme edelleen, että työ-

markkinoiden kiristyminen nostaa palkkoja ajan myötä, 

jolloin myös inflaatio kiihtyy (kuva 9).  

Rahapolitiikka normalisoituu: Edessä kuoppainen tie  

Elvyttävä rahapolitiikka on vähitellen tulossa tiensä pää-

hän, joskin maakohtaisia eroja on nähtävissä (kuva 10). 

USA:n keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoaan 

kuusi kertaa sitten loppuvuoden 2015. Edellinen korotus 

nähtiin tämän vuoden maaliskuussa. Fed vähentää myös 

arvopaperiomistuksiaan ja uskomme, että sen julkistama 

linja pitää. Fedin koroista päättävä avomarkkinakomitea 

on indikoinut vielä kahta koronnostoa tälle vuodelle, mutta 

kolmeen korotukseen uskovien jäsenten määrä kasvaa 

komiteassa. Tämä on linjassa ennusteemme kanssa. 

Ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla odotamme kahta 

lisäkorotusta. Koska tämä on enemmän kuin mitä markki-

nakorkoihin on hinnoiteltu, joukkolainojen korkojen pitäisi 

nousta. Odotamme 10-vuotisten valtion velkakirjalainojen 

korkojen nousevan tänä vuonna USA:ssa korkeimmillaan 

runsaaseen 3 prosenttiin. Vuonna 2020 ennakoimme Fe-

din sen sijaan jo laskevan korkoja vastauksena heikkene-

viin talousnäkymiin.  

Myös Euroopan keskuspankki EKP on lähestymässä het-

keä, jolloin sen tase ei enää kasva, ja ensimmäistä koron-

nostoa vuoden 2011 jälkeen odotetaan ensi vuoden alku-

puoliskolle. Myös Englannin keskuspankki nosti korkoja 

viime vuoden lopulla, ja sen odotetaan jatkavan koronnos-

tojaan vielä tänä vuonna ennen kuin Brexitin taloutta hei-

kentävät vaikutukset alkavat selvemmin näkyä. Saksan val-

tionlainojen korot nousevat hieman, mutta uskomme eron 

USA:han pysyvän  historiallisesti tarkastellen suurena.  

Uskomme edelleen, että USA:n dollari vahvistuu euroon 

nähden vuoden 2018 aikana, kun lyhyellä aikavälillä Yhdys-

valtojen talouskasvu suhteellisesti vahvistuu, ja korot nou-
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sevat USA:ssa enemmän kuin markkinat tällä hetkellä odot-

tavat. Ensi vuonna USA:n kasvu hidastuu ja tämä kääntää 

dollarin eurokurssin asteittain heikompaan suuntaan. 

Vaikka USA:n laskusuhdanne jää aiemmin ennusta-

maamme laimeammaksi, ennakoimme tänä vuonna 

haastavampia aikoja riskipitoisille omaisuuslajeille, osa-

kemarkkinat mukaan lukien. Vähemmän elvyttävä raha-

politiikka ja kypsä taloussuhdanne saattavat haastaa 

sekä arvostustasot että voittoennusteet. 

Kotimarkkinat riippuvaisia globaalista kasvusta 

Handelsbankkenin kotimarkkinat (Ruotsi, Norja, Suomi, 

Tanska, Iso-Britannia ja Alankomaat) ovat kaikki saaneet 

nostetta maailmankaupan kasvun piristymisestä. Suomi 

on saanut osakseen erityisen vahvan kasvusykäyksen ul-

komaankaupasta viime syksystä lähtien. Maiden kasvu-

tekijöiden välillä on kuitenkin myös eroja. Ruotsissa ja 

Norjassa ovat asuntojen hinnat syksystä alkaen laske-

neet, mutta molemmissa maissa nähtävissä on nyt hinto-

jen vakautuminen, minkä vuoksi emme usko asuntomark-

kinoiden tilanteen kehittyvän talouksille laajemmaksi on-

gelmaksi. Norjan taloutta tukee öljyn hinnan nousu ja 

Alankomaissa elvyttävä finanssipolitiikka ylläpitää koko-

naiskysyntää. Tanskassa kotitalouksien halu keventää 

velkataakkaa rajoittaa edelleen kulutusta. Ennustamme 

talouskasvun olevan tänä vuonna nopeinta Ruotsissa ja 

Alankomaissa, lähes 3 prosentin luokkaa, kun Tanskassa 

ja Iso-Britanniassa kasvu jää selvästi hitaammaksi, noin 

1,5 prosenttiin. Maailmankaupan kasvun hidastuminen 

heijastuu tänä vuonna kaikkiin kotimarkkinoihimme, ja 

Iso-Britannian kasvua rasittaa tämän lisäksi myös Brexitin 

tuoma epävarmuus (kuva 11). 

Ennusteen uhkakuvat:  

Protektionismi kasvaa ja inflaatio kiihtyy  

Tammikuisen ennusteemme jälkeen globaalin kasvun 

uhat ovat muuttaneet muotoaan. Lyhyellä aikavälillä us-

komme, että taantuman riski USA:ssa on pienentynyt, en-

nen kaikkea elvyttävän finanssipolitiikan ansiosta. Sa-

maan aikaan kuitenkin kauppasodan uhka ja protektio-

nismi ovat nousseet jälleen fokukseen. 

USA:n ja Kiinan kauppapoliittisten jännitteiden kasvu on 

uhka talouskasvulle. Vaikka nyt määrätyt tullit eivät merkit-

tävästi ole vaikuttaneet maailmankauppaan, kauppasodan 

riski on kasvanut samaan aikaan, kun epävarmuus globaa-

lin kaupankäyntiympäristön tulevaisuudesta on kasvanut. 

Ei ole lainkaan poissuljettua, etteikö kauppasota voisi kiih-

tyä ja/tai että nykytilanteen vaikutukset yleiseen luottamuk-

seen sysäävät maailmankaupan jyrkkään laskuun. Pahin 

vaihtoehto on maailmanlaajuinen taantuma.  

On todennäköistä, että USA:n finanssipoliittiset helpo-

tukset tukevat kasvua seuraavien parin vuoden aikana. 

Ne voivat kuitenkin myös nostaa kasvun tasolle, jolla pit-

kän aikavälin riskit kasvavat, etenkin kun työmarkkinat 
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ovat jo valmiiksi kireät (kuva 12). Kapasiteetin käyttöas-

teen ollessa korkea riskinä on, että potentiaalinsa ylit-

tävä kasvu voi kiihdyttää palkka- ja hintainflaatiota, mikä 

vuorostaan sysää korot ja rahoitusolosuhteet kasvua ra-

joittavalle alueelle. Kasvava talouden alijäämä voi myös 

nostaa valtionlainojen korkoja ja vaikuttaa näin kieltei-

sesti rahoitusympäristöön ja osakemarkkinoihin.  

Tammikuisessa ennusteessamme varoittelimme, että in-

flaatio saattaa kiihtyä sekä omia että muiden ennusteita 

nopeammin ja että seurauksena olisi finanssimarkkinoi-

den heiluriliikkeen vahvistuminen. Juuri näin tapahtui hel-

mikuussa, kun USA julkaisi odotuksia korkeammat inflaa-

tio- ja palkkatilastot. Seurauksena oli korkojen nousu ja 

tilapäinen notkahdus arvopaperimarkkinoilla. Sen jälkeen 

palkkoihin ja inflaatioon kohdistuvia paineita kuvaavat ti-

lastot ovat välittäneet maailmantaloudesta sekalaista 

viestiä. USA:han ne ennakoivat kiihtyvää inflaatiota, kun 

taas euroalueella inflaation vauhdittuminen jäisi vaime-

aksi. Näkemyksemme on, että resurssien käytön globaali 

kasvu voimistaa inflaatiopaineita, ja uskomme yhä, että 

inflaatio voi yllättää positiivisesti. Keskuspankkien reaktio 

nykyistä nopeampaan inflaatioon olisi alkuvaiheessa 

myönteinen, mutta kestävästi nopeampi inflaatio asettaisi 

keskuspankit sen vaikean kysymyksen eteen, miten pal-

jon korkojen nousua taloudet nykytilassaan kestävät, 

etenkin kun velka-aste on finanssikriisin jälkeen kasvanut 

kaikkialla maailmassa. Emme voi poissulkea sitäkään 

vaihtoehtoa, että kiihtyvä inflaatio ja sen myötä nouseva 

korkotaso johtaisivat merkittävästi heikompaan talous-

kasvuun tai pahimmassa tapauksessa jopa uuteen taan-

tumaan. Englanninkielisessä maailmantalouden suh-

danne-ennusteessamme olevassa teema-artikkelis-

samme, “The trend is broken; time for interest rates to 

rise”, pohdimme pitkien korkojen tason mittaamisen vai-

keutta, ja siihen liittyvää ongelmaa määritellä, missä mää-

rin rahapolitiikka on elvyttävää tai kiristävää. 

Tulevien vuosien talouskasvu voi myös yllättää myöntei-

sesti, ja huomautamme, että ennusteemme on monia muita 

pessimistisempi. Investoinnit ovat jo pitkään pysyneet vaa-

timattomina, ja jos tulevaisuudenuskoa riittää, niissä on po-

tentiaalia kasvaa. Ja jos kapasiteettia lisäävät investoinnit 

tuovat uutta kasvupotentiaalia, kapasiteettirajoitukset eivät 

tule silloin yhtä nopeasti vastaan. Vahva talousympäristö 

voi myös houkutella uusia ihmisiä työmarkkinoille lisäten 

tuotannollisia työvoimaresursseja. Tämä ei kuitenkaan ole 

pääskenaariomme, sillä väestö ikääntyy, ja todennäköisesti 

suurin osa työnhausta syrjäytyneestä työvoimasta on jo tä-

hän mennessä palannut takaisin työmarkkinoille. 

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa 

Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista 

talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta 

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/ 

 

 

 
 

Prosenttimuutos 2017 2018E 2019E 2020E

Ruotsi 2,7 2,9 1,6 1,6

Norja, (Manner-Norja) 1,8 2,5 2,0 1,4

Suomi 2,6 2,5 1,9 1,2

Tanska 2,2 1,3 1,6 1,0

EMU 2,5 2,2 1,8 1,3

USA 2,3 2,7 1,8 1,1

Iso-Britannia 1,8 1,5 1,4 1,3

Alankomaat 3,2 2,9 2,2 1,0

Japani 1,6 1,1 0,8 0,4

Kiina 6,9 6,5 6,0 5,7

Lähde: Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken: BKT-ennusteet

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Euroalue  

Kasvuhuippu jää taakse 

Euroalueen talouskasvu voimistui viime vuonna ja useimmat jäsenmaat pääsivät siitä osallisiksi. Ar-

vioimme noususuhdanteen kuitenkin jo saavuttaneen huippunsa, kun esimerkiksi suotuisista rahoi-

tusolosuhteista saatu tuki talouskasvulle on vähitellen katoamassa. Odotamme BKT:n kasvun vähi-

tellen hidastuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Inflaation kiihtyminen luo puolestaan EKP:lle 

edellytykset nostaa ensimmäisen kerran korkoa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Euroalueen talouskasvu oli viime vuoden lopussa vahvaa 

ja kosketti laaja-alaisesti koko euroaluetta (kuva 1). Tämän 

myötä talouspolitiikalta vaadittavat toimet olivat eri jäsen-

maiden kesken aiempaa yhdenmukaisempia ja siten hel-

pommin hallittavissa. Vaikka euroalueen talouskasvu to-

dennäköisesti hidastuu tänä vuonna, pysyy se yhä varsin 

vahvana. Näemme kasvuvauhdin vaimenevan lisää seu-

raavina vuosina, kun jotkin aiemmin kasvua tukevat tekijät 

näyttävät vähitellen katoavan. Odotamme talouskasvun hi-

dastuvan vuonna 2020 1,3 prosenttiin, kun maailmanta-

lous siirtyy heikompaan suhdannevaiheeseen USA:n joh-

dolla. Euroalueen työttömyys jatkaa laskuaan vuosina 

2018-19, mutta arvioimme työttömyysasteen kääntyvän 

ylöspäin vuonna 2020. Inflaatio on pysynyt vuoden alku-

puolella maltillisena, mutta näköpiirissä on kuluttajahintain-

flaation asteittainen kiihtyminen vuoden aikana. Sen myötä 

EKP nostaa korkoaan ensimmäistä kertaa vuoden 2019 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä on hieman markki-

noiden nykyistä konsensusodotusta aiemmin.  

Vienti ja tehdasteollisuus kohtaavat vastatuulia 

Euroalueen talous yllätti positiivisesti vuoden 2017 toi-

sella puoliskolla, minkä johdosta talousalueen kasvuen-

nusteita yleisesti nostettiin. Vauhdittuneen maailmanta-

louden aktiviteetin myötä myös euroalueen vienti ylsi 

vankkaan kasvuun, ja synnytti BKT:hen korkeimman kas-

vuvaikutuksen viiteen vuoteen. Edes vahvistunut euro ei 

estänyt vientikysynnän piristymistä (kuva 2). Tästä eteen-

päin mentäessä emme odota nettoviennin tuovan enää 

vastaavaa kasvusysäystä euroalueen taloudelle, sillä 

maailmankauppa ei todennäköisesti enää vahvistu niin, 

että se voisi kompensoida vahvan euron kilpailukykyä 

heikentävää vaikutusta. Lisäksi lisäharmia voi koitua Kii-

nan kasvun hidastumisesta ja maailmankauppaan koh-

distuvista jännitteistä. Viime vuonna vientiolosuhteista 

hyötyi erityisesti teollisuussektori, mutta merkkejä kään-

teestä on jo nähtävillä. Esimerkiksi teollisuuden ostopääl-

likköindeksi on alkuvuoden aikana notkahtanut talven 

huippulukemista (kuva 3).  

Viime kuukausina vallinnut finanssimarkkinoiden epävar-

muus ja huolet kauppasodasta ovat saattaneet vaikuttaa 

teollisuusyritysten mielialoihin, mutta luottamustasojen 

pehmeneminen oli muutenkin odotettavissa, kun euroalu-

eella yritysbarometrit kohosivat varsin korkealle suhteessa 
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merkittäviin kauppakumppanimaihin, Yhdysvaltoihin, Iso-

Britanniaan ja Kiinaan. Kuten aiemminkin on tapahtunut, 

niin teollisuuden kasvuhuippu voi tälläkin kertaa ennakoida 

yleisen talouskasvun käännettä kohti hidastumista. 

Investointien kasvulle vielä tilaa 

Euroalueen talouskasvu saanee tänä vuonna yhä tukea 

yritysten investointien piristymisestä. Viime vuonna yritys-

investoinnit taantuivat vahvistuvasta tuotannosta ja vien-

nistä huolimatta. Nyt näemme potentiaalia investointien 

elpymiselle, ainakin lyhyellä aikavälillä, kun euroalueen 

yritysten tilauskirjat ovat aiempaa täydempiä varastoihin 

nähden ja kapasiteetin käyttöaste on hivuttautunut kor-

keimmalle tasolleen sitten vuoden 2007. Myös lisääntyvä 

niukkuus ammattitaitoisesta työvoimasta voisi suunnata 

yritysten panostuksia tuottavuuden kasvattamiseen kiin-

teiden investointien kautta (kuva 4). Investointien vaimen-

tuminen edellisen 1-2 vuoden aikana kosketti ensisijai-

sesti syklisiä sektoreita, kuten kuljetusta, mutta myös 

liike-elämän immateriaalisia hyödykkeitä ja palveluja.  

Sen sijaan syklisistä investoinneista rakentamisen trendi 

osoittaa yhä hieman ylöspäin ja kone- ja laiteinvestoinnit 

ovat pysyneet vakaana. Investointien osuus BKT:stä on 

historiallisesti tarkasteltuna yhä melko matalalla, joten in-

vestointisyklillä on mitä ilmeisemmin tänä vuonna yhä ti-

laa vahvistua. Näemme kuitenkin riskinä, että investoinnit 

tuottavat yhä pettymyksen - varsinkin jos yritysten rahoi-

tusolosuhteet jatkossa kiristyvät. 

Yksityisen kulutuksen kasvu asteittain heikkenee 

Yksityisen kulutuksen kasvu on vähitellen vaimentunut 

edellisen kahden vuoden aikana. Hidas inflaatio ja mata-

lat korot yhdistettynä poikkeuksellisen elvyttävän rahapo-

litiikan antamaan tukeen kotitalouksien varallisuudelle 

(osakkeet ja asunnot) ovat pääasiallisia tekijöitä yhä kel-

vollisena pysyneen kasvun taustalla (kuva 5). Myös työt-

tömyyden huomattavalla laskulla on oma roolinsa, mutta 

palkkojen vaimean nousun takia, ei yksityinen kulutus ole 

toistaiseksi saanut työllisyyden kohentumisesta merkittä-

vää lisäspurttia. Vaikka työttömyys jatkaa yhä laskuaan, 

odotamme kulutuksen kasvun yhä hidastuvan, koska ko-

titalouksien rahoitusolosuhteet (korot ja osakkeiden hin-

nat) eivät enää tulevina vuosina pysy niin suotuisina. Li-

säksi inflaatio-odotusten kasvu heikentää reaalipalkkojen 

nousuodotuksia.  

Inflaatio on kiihtymässä; EKP:ltä koronnosto vuo-

den 2019 ensimmäisellä puoliskolla 

Euroalueen inflaatio pysyi vuoden alussa melko maltilli-

sena, kun sitä osaltaan vaimensivat niin ruoan hinnat kuin 

vahva euro. Sen johdosta hieman laskimme tämän vuo-

den inflaatioennustettamme, mutta lisääntyvien työmark-

kinoiden rajoitteiden takia, näemme inflaation silti yhä hie-

man kiihtyvän edellisvuodesta, jopa EKP:n ennusteita 

enemmän (kuva 6). Arvioimme EKP:n lopettavan arvopa-
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pereiden osto-ohjelmansa tänä vuonna ja EKP:n nykyi-

nen ohjeistus siitä, että keskuspankki odottaa ohjauskor-

kojen pysyvän nykyisellä tasolla pidemmän aikaa ja vielä 

osto-ohjelman päättämisen jälkeen, on näkemyksemme 

mukaan linjassa ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 

toteutettavan koronnoston kanssa. Odotammekin EKP:n 

toteuttavan ensimmäisen koronnostonsa vuoden 2019 

toisella vuosineljänneksellä. Se on hieman myöhemmin 

kuin tammikuussa arvioimme, ja syynä muutokseen on 

euroalueen odotettua vaisumpi inflaationäkymä. 

Mikäli EKP nostaa korkoa ensimmäisen kerran vuoden 

2019 toisella vuosineljänneksellä, jää aikaväliä arvopape-

reiden netto-ostojen lopettamisen ja ensimmäisen koron-

noston välillä paljon lyhemmäksi kuin oli Yhdysvaltain 

keskuspankki Fedillä. Globaali talousympäristö on kuiten-

kin nyt huomattavasti vahvempi ja muut keskuspankit liik-

kuvat tiiviimmin kohti rahapolitiikan kiristystä (Yhdysvalto-

jen lisäksi esim. Englannin keskuspankki). Kuten esi-

timme maailmantalouden osiossa, pidämme inflaation 

kiihtymistä keskeisenä globaalin talouden riskinä, ja mi-

käli euroalueen pohjainflaatio kiihtyy odotettua enemmän, 

saattaa EKP:kin kiristää rahapolitiikkaansa jo aiemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Prosenttimuutos 2017 2018E 2019E 2020E

BKT 2,5 2,2 1,8 1,3

Työttömyysaste* 9,1 8,4 8,1 8,1

Kuluttajahintaindeksi 1,5 1,6 1,8 1,7

Keskuspankkikorko** -0,4 -0,4 0,0 0,0

* %:a työvoimasta, **talletuskorko

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

Euroalue: keskeiset talousennusteet
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Suomi  

Vahva, mutta hiljalleen kypsyvä taloussuhdanne 

Vahva maailmantalouden näkymä tällä hetkellä antaa jatkoaikaa myös Suomen noususuhdanteelle, 

ja Suomi saa nauttia hieman aikaisemmin ennakoimaamme pidempään kohtalaisen vahvasta ja ta-

sapainoisesta talouskasvusta. 

 

Suomen noususuhdanne saamassa jatkoajan 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että maailmantalouden ja eri-

tyisesti Euroopan noususuhdanne on osoittautumassa pi-

dempikestoisemmaksi kuin vielä vuoden alussa ennus-

timme, ja sen takia nostamme Suomen BKT:n kasvuen-

nusteitamme vuosien 2018-19 osalta. Keskeiset talous-

kasvua tukevat tekijät Suomen taloudelle ovat edelleen 

hyvin elvyttävä rahapolitiikka euroalueella ja vahvana py-

synyt, vaikkakin jo hienoisesti kypsymässä oleva globaali 

teollisuussuhdanne, joka synnyttää kysyntää Suomessa 

globaalin teollisuuden välituotteiden sekä ja investointi-

hyödykkeiden viennille (kuva 1). 

Aikaisempaa positiivisemman maailmantalouden kas-

vunäkymän siivittämänä nostamme Suomen vuoden 

2018 BKT:n kasvuennusteen 2,5 prosenttiin ja vuoden 

2019 ennusteen 1,9 prosenttiin. Odotamme kuitenkin 

maailmantalouden suhdanteen osoittavan selviä heiken-

tymisen merkkejä vuonna 2020, mikä selittää sen, että 

Suomen kasvu jää tuolloin selvästi vaatimattomammaksi 

ja kasvupotentiaaliamme alhaisemmaksi. 

Positiivinen euroalueen talousnäkymä antaa tukea 

Suomen talouskasvu on tällä hetkellä laajapohjaista, kun 

vientikysyntämme saa tukea edelleen reippaasta talous-

kasvusta keskeisillä vientimarkkinoillamme ja tämän li-

säksi kotimainen kysyntä on pysynyt vahvana. Suomalai-

nen teollisuus näkee tulevaisuutensa edelleen verraten 

positiivisena, katsotaan mittarina sitten tuotanto-odotuk-

sia tai saatuja uusia tilauksia (kuva 2). Näin ollen on mie-

lestämme perusteltua odottaa, että viennissä näemme 

toisen perättäisen suhteellisen hyvän kasvuvuoden. Vien-

nin veto ja hyvässä vauhdissa oleva kotimainen kysyntä 

kiihdyttävät kuitenkin tuontia, ja siten ulkomaankaupan 

positiivinen vaikutus talouskasvulle muodostuu tänä 

vuonna selvästi edellisvuotta pienemmäksi.  

Investoinnit olivat vuonna 2017 keskeinen talouskasvun 

lähde Suomessa. Vahvan kotitalouksien ja yritysten luot-

tamuksen sekä yrityssektorin parantuneen kannattavuu-

den perusteella ennustamme investointien kasvun pysy-

vän myös tänä vuonna hyvässä vauhdissa. Näkyvissä on 

jo kuitenkin merkkejä siitä, että investointisykli on saavut-

tanut huippunsa ja investointien kasvu alkaa kypsyä, mikä 

takia emme odota investointien kasvuvauhdin nousevan 

edellisvuotta korkeammaksi (kuva 3). 
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Kuluttajien luottamus on pysytellyt viime kuukausina his-

torialisissa huippulukemissaan ja sen lisäksi inflaatio on 

ollut hyvin maltillista, itse asiassa joulukuusta 2016 al-

kaen euroalueen inflaatiovauhtia hitaampaa. Nämä tekijät 

ovat olleet keskeisiä pitämään kotitalouksien kulutuksen 

kasvun vakaana, vaikkakin kulutusolosuhteisiin nähden  

kasvu on ollut hillittyä. Odotamme kuluttajahintainflaation 

kiihtyvän 2018-20 vain maltillisesti uuden palkkakierrok-

sen saldona saatujen noin 2 prosentin vuosittaisten pal-

kankorotusten tukemana. Kaiken kaikkiaan vahva kulut-

tajien luottamus, työllisyyden kasvu, matalana pysyvät 

korot ja kohtuulliset palkankorotukset ylläpitävät kulutuk-

sen kasvun vakaana vuosina 2018-19 (kuva 4). 

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma rajoitteena 

Työmarkkinat ovat Suomessa kohentuneet, mutta tämä 

on ollut verrokkimaihin verrattuna hidas prosessi, sillä 

merkittävästi työllisyyden kasvu on vauhdittunut vasta 

vuoden 2017 lopulla heijastellen vahvaa talouskasvuvai-

hetta kyseisen vuoden alkupuolella. Yritystiedustelut ra-

portoivat tällä hetkellä varsin vahvoista yritysten työllistä-

misaikeista, ne ovat itse asiassa korkeimmilla tasoillaan 

sitten finanssikriisin, ja erityisesti teollisuuden palveluissa 

ja vähittäiskaupassa työllistämisaikomukset ovat merkit-

tävän suuret. Odotammekin työllisyyden kasvun jatkuvan 

ja hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta en-

nen seuraavia vaaleja vuoden 2019 huhtikuussa näyttää 

varsin realistiselta, mikäli nykyinen ripeä työllisyyden 

kasvu jatkuu.  

Vaikka työllisyyden kasvu on ollut viime kuukausina vah-

vaa, on työttömyys vähentynyt paljon vaimeammin, kun 

hyvä taloussuhdanne on houkutellut ihmisiä palaamaan 

työmarkkinoille työnhakuun. Viime vuoden syksystä alkaen 

työvoima on kasvanut käsi kädessä työllisyyden kanssa, ja 

odotamme työllisyyden kasvun ennusteperiodilla olevan 

työvoiman kasvua nopeampaa, kun eläköityvien määrä 

kasvaa ja hallituksen työttömien aktivointitoimenpiteet al-

kavat näkyä työllistymisessä. Ennustamme työttömyysas-

teen putoavan tänä vuonna 8,1 prosenttiin ja 7,8 prosent-

tiin ennusteperiodin lopussa vuonna 2020. 

Vaikka Suomen noususuhdanne ei ole vielä ajallisesti ko-

vinkaan pitkä, ovat työmarkkinoiden rakenteelliset ongel-

mat jo näkyvissä. Yritykset raportoivat Suomessa jo laa-

jalti rekrytointivaikeuksista, erityisesti rakentamisessa ja 

palvelusektorilla, mutta samanaikaisesti avoimien työ-

paikkojen määrä on maassa korkea. Avoimien työpaikko-

jen ja työtä hakevien kohtaaminen on selvästi heikentynyt 

finanssikriisin jälkeen, mistä kertoo tätä kohtaantoa indi-

koivan Beveridge-käyrän siirtyminen oikealle (kuva 5). 

Hallitus onkin käynnistänyt tämän ongelman takia akti-

vointitoimia työllisyyden kasvun tukemiseksi, ja aivan 

viime aikoina työllisyydessä on nähty vahva elpyminen. 

Vielä on kuitenkin liian aikaista todeta hallituksen teke-

mien työttömien aktivointitoimien olevan syy työllisyyden 

 

 

 

 

 
 

 

Prosenttimuutos 2017 2018E 2019E 2020E

BKT 2,6 2,5 1,9 1,2

Yksityinen kulutus 1,6 1,9 1,7 1,2

Investoinnit 6,3 4,2 3,5 -1,0

Nettovienti* 1,7 0,5 0,3 -0,1

Työttömyysaste** 8,6 8,1 7,9 7,8

Kuluttajahintaindeksi 0,7 1,0 1,4 1,5

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä***-0,6 -0,3 -0,2 0,1

EMU-velka*** 61,4 59,0 58,1 56,5

* Kontribuutio BKT:n kasvuun  **Prosenttia työvoimasta *** Prosenttia BKT:sta

Lähde: Macrobond ja Handelsbanken

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle
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hyvälle kasvuvireelle alkuvuonna, mutta pidemmällä aika-

välillä on aivan keskeistä, että politiikkatoimet tepsivät, 

sillä liian matala työllisyysaste vaarantaa julkisen talou-

den kestävyyden väestön ikääntymisen kasvattaessa jul-

kisia hoiva-ja terveysmenoja. 

Julkisen talouden tasapaino on viimeisten vuosien aikana 

kohentunut talouskasvun elpymisen ja hallituksen so-

peuttamistoimien takia (kuva 6) ja taloustilanteen pysy-

essä suotuisana tasapaino paranee entisestään vuosien 

2018-2019 aikana. 

 

 

  



Talousennuste, 24. huhtikuuta 2018 

 15 

Rahoitusmarkkinat  

Kypsyvä suhdanne ja korkojen nousu koettelevat arvopa-
perihintoja 

Hiljalleen kypsyvä noususuhdanne sekä vähemmän elvyttävä rahapolitiikka enteilevät vastatuulia ar-

vopaperimarkkinoille. Samalla kun keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan niin myös pidempien 

joukkolainojen korot hiljalleen kohoavat. Odotamme Yhdysvaltain dollarin vahvistuvan tänä vuonna 

kääntyen ensi vuonna kuitenkin uudelleen heikompaan suuntaan, kun USA:n talouskasvu hidastuu. 

Ruotsin kruunun uskomme pysyvän heikkona siihen asti, kunnes Riksbanken viestii vihdoin olevan 

valmis ohjauskorkonsa nostoon, jonka ajankohdaksi ennustamme kuluvan vuoden loppua.  

 

Arvopaperimarkkinoilla levottomuus jatkuu 

Nostimme tammikuun suhdanneraportissa esiin riskin, 

että finanssimarkkinoiden suotuisat ajat päättyisivät, kun 

makrotalouden olosuhteista kertovat tilastot eivät enää 

tuottaisi positiivisia tilastoyllätyksiä. Vuoden 2017 alussa 

maailmantalouden kasvuodotukset olivat suhteellisen 

vaimeita ja inflaatio-odotukset puolestaan vahvoja. Lop-

putulema oli kuitenkin odotettua parempi kasvu ja hidas 

inflaatio, mikä suosi riskipitoisia arvopapereita. Vuoden 

2018 alussa talouden kasvuodotukset alkaneelle vuo-

delle olivat puolestaan merkittävästi edellisvuoden alkua 

korkeammat, ja kasvava osa sijoittajista näyttäisi uskovan 

hitaan inflaation ympäristön pysyvyyteen. 

Vaikka näkemyksemme USA:n ja globaalin talouden 

osalta ei ole enää yhtä pessimistinen kuin tammikuun ra-

portissamme, niin maailmantalouden kasvunäkymien hii-

puminen pysyy yhä tukevasti ennusteessamme. Nousu-

suhdanne hiljalleen kypsyy ja Yhdysvaltain keskuspankki 

Fed jatkaa koronnostojansa markkinoiden tämän hetkistä 

odotusta ripeämmässä tahdissa. Niiden myötä riskit arvo-

paperimarkkinoilla kasvavat. 

Nostimme aiemmassa raportissamme esiin myös riskin in-

flaation kiihtymisestä, mikä voisi toteutuessaan vähentää 

markkinaosapuolien riskinottohalukkuutta. Inflaation kiihty-

misen pelko olikin osasyynä helmikuussa koettuun markki-

naheiluntaan. Sen sijaan viime aikojen hermoilu osake-

markkinoilla on liittynyt lisääntyneeseen kauppasodan uh-

kaan. Lopulta suhdannetekijät saattavat kuitenkin olla suu-

remmassa roolissa kuin yleisesti mielletään. Kannattaakin 

pitää katse tehdasteollisuuden syklissä, sillä se on yksi par-

haista markkinoiden riskinottohalukkuuden indikaattoreista 

(kuvat 1 ja 2).  

Arvioimme, että globaalit ostopäällikköindeksit ovat nyt 

nähneet lakipisteensä. Luottamustasojen nousua hillitsee 

niin keskuspankkien vähentyvä elvytys, Kiinan talouskas-

vun odotettu hidastuminen ja kapasiteettirajoitteiden il-

maantuminen kasvun esteeksi. Vaikka ostopäällikköin-

deksit yhä osoittavat teollisuuden näköalojen pysyneen 
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vahvana, niin finanssimarkkinat kiinnittävät pikemminkin 

huomionsa käännepisteisiin. Näin ollen tammikuun ra-

porttimme johtopäätös pysyy yhä samana: 2018 on kivi-

nen tie riskipitoisille arvopapereille. 

Keskuspankkien tiet erkaantuvat  

Vaikka talouden elpyminen on koskettanut tasaisesti koko 

maailmaa, poikkeaa eri keskuspankkien rahapolitiikka 

edelleen merkittävästi toisistaan. Kaikki keskuspankit toi-

mivat hitaan inflaation ympäristössä, mutta poikkeamat 

inflaatiotavoitteesta eivät kuitenkaan ole olleet yhdenmu-

kaisia (kuva 3). Tämä on mielestämme tärkeässä roolissa 

rahapolitiikan normalisoinnissa. Ne keskuspankit, jotka 

ovat jo pidemmän aikaa jääneet merkittävästi inflaatiota-

voitteistaan, ovat todennäköisesti varovaisempia politiik-

kamuutoksissaan. Kuva 3 osoittaa korkomarkkinoiden 

odotuksia keskuspankkien koronnostoista kuluvan vuo-

den loppuun mennessä sekä toteutuneen inflaation poik-

keaman keskuspankin inflaatiotavoitteesta edellisten vii-

den vuoden aikana. Yhdysvaltain, Englannin ja Norjan 

keskuspankit ovat olleet lähempänä inflaatiotavoitteitaan 

kuin Euroopan ja Ruotsin keskuspankit. Siksi Fediltä sekä 

Englannin ja Norjan keskuspankeilta myös odotetaan ko-

ronnostoja nopeammassa tahdissa.  

Yhdysvaltojen BKT:n kasvuennusteemme noston perus-

teella odotamme Fedin nostavan ohjauskorkoaan tänä 

vuonna aiempaa ennustamaamme enemmän, eli vielä 

kolme kertaa jo aikaisemmin nähdyn koronnoston lisäksi. 

Tämä ylläpitää nousupainetta Yhdysvaltojen valtion jouk-

kolainojen koroissa siitä huolimatta, että USA:n talouden 

ennakoivat indikaattorit ovat heikentyneet, mikä normaa-

listi painaa obligaatiokorkoja alaspäin. Yhdysvaltain 10 

vuoden joukkolainan korko käy huipussaan hiukan 3 pro-

sentin yläpuolella (kuva 4).  

Euroopan keskuspankki nostaa ensimmäisen kerran tal-

letuskorkoaan ensi vuoden toisella neljänneksellä ja toi-

sen kerran saman vuoden lopussa vieden talletuskoron 

nollan tasolle. Toisin kuin Fedin tapauksessa tämä ei ole 

alku uudelle koronnostosyklille, sillä uskomme globaalin 

kasvun hidastumisen, joka tuolloin on jo täydessä käyn-

nissä, pakottavan EKP:n pidättäytymään lisäkoronnos-

toista. Siitä huolimatta Saksan joukkolainojen korot nou-

sevat hieman EKP:n koronnostojen vanavedessä ja 10 

vuoden joukkolainan korko käy vuonna 2019 huipussaan 

1,2 prosentissa (kuva 4). 

Aikaisempien inflaatioon kohdistuvien virhearviointien ta-

kia yksikään keskuspankki ei näytä janoavan kunnollista 

inflaatiota yhtä paljon kuin Ruotsin keskuspankki Riks-

banken. Koska tänä vuonna inflaatio on toistaiseksi pysy-

tellyt Ruotsissa odotettua vaimeampana, uskomme Riks-

bakenin viivästävän ensimmäistä koronnostoaan joulu-

kuuhun aikaisemmin ennustamamme syyskuun sijaan. 
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Norjan keskuspankin osalta olemme muuttaneet ennus-

tettamme päinvastaisesti. Norjassa ensimmäinen koron-

nosto ajoittuu tämän vuoden kolmannelle neljännekselle. 

Vahvempi dollari ja viipeellä vahvistuva Ruotsin 

kruunu 

Odotamme edelleen, että Yhdysvaltojen dollari vahvistuu 

tämän vuoden aikana ja alkaa asteittain heikentyä vasta, 

kun merkit USA:n taloussuhdanteen hiipumisesta näyttäy-

tyvät vuonna 2019. USA:n ja euroalueen välinen korkoero 

on selittänyt huonosti dollarin eurokurssia viimeisten kah-

den vuoden aikana, suhteelliset kasvuodotukset ovat olleet 

paljon parempi valuuttaparin ennustaja (kuva 5). Ennus-

tamme euroalueen kasvun käyneen jo huipussaan ja kään-

tyvän heikompaan suuntaan tänä vuonna, ja vaikka sama 

tapahtuu myöhemmin USA:ssa, näyttää suhteellinen kas-

vunäkymä tukevan lähivuosineljännesten aikana dollaria.  

Riksbanken näyttäytyy erityisenä keskuspankkina siksi, 

että sen rahapoliittisia päätöksiä ohjaa tiukasti vallitseva in-

flaatio sekä valuuttakurssitilanne. Keskuspankilla ei ole va-

luuttakurssitavoitetta Ruotsin kruunulle, mutta se on tehnyt 

selväksi, ettei nopea ja raju kruunun vahvistuminen ole 

suotavaa. Korkoeron ja valuutan yhteys on kruunun osalta 

erityisen korkea (kuva 6). Korkea korrelaatio paljastaa, että 

rahapolitiikkaodotukset vaikuttavat kruunun arvoon enem-

män kuin muihin valuuttojen kohdalla tapahtuu. Kruunu on 

tänä vuonna ollut erityisen heikko valuutta euroon nähden, 

mutta nykyinen inflaatiovauhti ja keskuspankin elvyttävänä 

pysyvä rahapolitiikkaohjeistus ovat kruunun tärkeimmät 

määrittäjät ja ne selittävät yhdessä viime aikoina tapahtu-

neen heikentymisen. Ja kun koronnostoa saadaan odottaa 

joulukuulle, ei kruunun vahvistumiselle ole perusteita en-

nen kuin tämän vuoden toisella puoliskolla. 

Rahapolitiikan normalisointiin liittyy riskejä 
Edellisessä tammikuun 2018 suhdanneraportissamme kir-

joitimme riskistä, että USA:n keskuspankin vetäytyminen 

määräelvytyksestä (QE) saattaisi nostaa obligaatiokorkoja 

kiristäen ennen pitkää rahoitusolosuhteita selvästi nykyi-

sestä. Vaikka reaaliset obligaatiokorot ovat nousseet, suu-

rempi nousuliike on tapahtunut lyhemmissä koroissa. Pank-

kien välinen kolmen kuukauden Libor-korko on noussut noin 

0,3 prosenttiyksikköä enemmän, kuin mitä Fedin koronnos-

tojen perusteella voitaisiin odottaa. Ja toisin kuin aikaisem-

milla kerroilla, jolloin pankkien väliset lyhyet rahoituskorot 

nousivat, nyt kyseessä ei ole riskipreemiota nostava rahoi-

tusmarkkinoiden häiriö (kuva 7). Selittäjä tällä hetkellä on yli-

määräisen likviditeetin hupeneminen pankkien välisiltä raha-

markkinoilta, ja tässä Fedin taseen supistumisella on ollut 

oma roolinsa. USA:n liittovaltion alkuvuoteen painottuvat 

budjetin alijäämän rahoitustarpeet ja verouudistuksen tuomat 

kannusteet yrityksille vähentää käteisen määrää vaikuttavat 

myös samansuuntaisesti. Seurannaisvaikutukset Libor-ko-

ron noususta ovat olleet rajoitetut, mutta ajattelemme nousun 

varoittavan rahapolitiikan normalisointiin liittyvistä riskeistä. 
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KESKEISET ENNUSTEET 

Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

  2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Kulutus 1.8 1,5 1,8 1,6 1,0 

Yksityinen kulutus 1,8 1,6 1,9 1,7 1,2 

Julkinen kulutus 1,8 1,3 1,5 1,5 0,5 

Investoinnit 7.4 6,3 4,2 3,5 -1,0 

Vienti 3,5 7,8 4,6 3,5 -0,2 

Tuonti 5,7 3,5 3,3 2,7 0,0 

BKT 2,1 2,6 2,5 1,9 1,2 
      

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

  2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Ansiotasoindeksi 0,9 0,2 1,8 2,3 2,6 

Kuluttajahintaindeksi 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 8,8 8,6 8,1 7,9 7,8 

Teollisuustuotanto, bruttoarvonlisä 1,2 4,0 3,0 1,5 0,8 

Vaihtotase, mrd EUR -0,7 1,6 3,1 2,2 1,6 

Vaihtotase, %:a BKT:sta -0,3 0,7 1,3 0,9 0,6 

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -1,8 -0,6 -0,3 -0,2 0,1 

EMU-velka, %:a BKT:sta 63,0 61,4 59,0 58,1 56,5 
 

 

Valuutta- ja korkoennusteet 

  20.4.2018 Q2 2018 Q3 2018 End 2018 Q1 2019 End 2019 End 2020 

EKP talletuskorko -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 0,00 0,00 

Federal funds, USA* 1,63 1,88 2,13 2,38 2,63 2,88 2,38 

Repo-korko rate, Ruotsi -0,50 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 0,25 0,50 

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa 0,60 0,60 0,80 0,95 1,10 1,20 1,00 

10 vuoden obligaatiokorko, USA 2,95 2,90 3,15 3,00 3,00 2,85 2,80 

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,74 0,80 0,90 1,10 1,30 1,40 1,20 

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0,73 0,70 0,90 1,10 1,30 1,35 1,10 

    korkoero Saksaan, korkopistettä 13 10 10 15 20 15 10 

EURUSD 1,23 1,17 1,15 1,15 1,17 1,20 1,25 

USDJPY 107,15 105,00 101,00 97,00 97,00 97,00 102,00 

EURGBP 0,86 0,88 0,88 0,90 0,91 0,92 0,92 

EURSEK 10,42 10,25 10,00 9,80 9,70 9,50 9,40 

Ennusteet periodin lopulle, ellei toisin mainita             

*Ennuste on periodin keskiarvo               

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

  2017 2018E   2019E   2020E 

USA 2,3 2,7 2,5 1,8 0,6 1,1 

Euroalue 2,5 2,2 2,0 1,8 1,4 1,3 

Japani 1,6 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 

Kiina 6,9 6,5 6,3 6,0 5,8 5,7 

Iso-Britannia 1,8 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 

Alankomaat 3,2 2,9 2,8 2,2 1,5 1,0 

          

Ruotsi 2,7 2,9 2,7 1,6 1,7 1,6 

Tanska 2,2 1,3 1,7 1,6 1,1 1,0 

Suomi 2,6 2,5 2,3 1,9 1,4 1,2 

Norja pl. öljyteollisuus 1,8 2,5 2,3 2,0 2,0 1,4 
 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 
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