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Maailmantalous  

Keskuspankkien lääke vaikuttaa mutta ei tee ihmeitä 

Taloudellinen kahtiajako USA:n ja euroalueen välillä säilyy. USA:n BKT on jo ylittänyt selvästi globaalia 

finanssikriisiä edeltävän tason, kun taas euroalueen bruttokansantuote polkee paikoillaan. Euroopan 

keskuspankin tammikuinen päätös ryhtyä tositoimiin deflaation torjumiseksi vaikuttaisi ohjaavan kehitystä 

oikeaan suuntaan. Mikäli USA:n keskuspankki Fed aloittaa rahapolitiikkansa kiristämisen tänä vuonna, 

dollarin vahvistuminen todennäköisesti jatkuu. Pohjoismaista Ruotsi on saanut taloutensa parhaaseen 

kuntoon ja siksi Ruotsin kruunu voi irrottautua heikon euron vanavedestä ennusteperiodillamme 2015–17. 

USA:n talous kestää rahapolitiikan kiristämisen 

USA:n talouden suunta on edelleen ylöspäin, joskin kasvu osoitti ensimmäisellä vuosinel-

jänneksellä tilapäisiä hidastumisen merkkejä. Kehitystä jarruttivat huonot säät, länsirannikon 

satamien työtaistelut ja nettoviennin heikkeneminen. Loppuvuoden näkymät ovat vakaat, ja 

kasvu saavuttanee uuden huippunsa ensi vuoden puolella. Tätä taustaa vasten odotamme 

työttömyyden jatkavan laskuaan. Keskuspankki Fed on toistaiseksi pitäytynyt rahapolitiikan 

kiristämisestä ja aiheuttanut näin lievää hämmennystä analyytikkojen keskuudessa. Ennus-

tamme, että ensimmäinen koronnosto nähdään syyskuussa, minkä jälkeen keskuspankki 

jatkaa maltillisten nostojen linjalla.  

 

EKP elvyttää vielä pitkään 

Euroalueen talous laahaa kaukana perässä. EKP:n tammikuinen päätös polkaista määrälli-

nen elvytys käyntiin heikensi tuntuvasti euroa suhteessa dollariin ja paransi luottomarkkinoi-

den tilannetta rahaliiton sisällä. Myös reaalitalous näyttäisi olevan matkalla oikeaan suun-

taan, sillä suhdannebarometrit puhuvat talouden asteittaisen elpymisen puolesta. Euroalu-

eella on kuitenkin vielä monin paikoin runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia, joten EKP:n 

elvytyspolitiikalle ei näy lähitulevaisuudessa loppua. Tämä vahvistanee edelleen dollaria 

suhteessa euroon.  

Aasian kehittyvien talouksien kasvu melko vahvaa, Brasilian ja Venäjän ei 

Kiinan tuoreimmat tilastot vahvistavat talouskasvun hidastuneen. Koska taustalla on enimmäk-

seen rakenteellisia tekijöitä, perinteinen finanssi- ja rahapoliittinen elvytys voi vain jarruttaa 

hidastuvaa trendiä, ei pysäyttää sitä. Riskeistä huolimatta uskomme Kiinan välttävän jyrkän 

pudotuksen ja säilyttävän asemansa maailmantalouden veturina. Myös Intian suhteen olemme 

luottavaisia. Venäjän tilanne on kohentunut aavistuksen verran ennen kaikkea öljyn hinnan 

hienoisen nousun myötä. Taantuman uhka ei silti ole väistynyt, emmekä siksi näe syytä korjata 

synkähköä pitkän aikavälin ennustettamme. Myös Brasilian näkymät ovat negatiiviset. 

USA:n työmarkkinat 

kiristyvät 

Euroalueella run-

saasti käyttämätöntä 

kapasiteettia 

Kiinan tilastot vah-

vistavat kasvun hi-

dastuneen 



Talousennuste, 4. toukokuuta 2015 

 5 

  

Pohjoismaiden kasvunäkymissä selviä eroja 

Pohjoismaat muodostavat talouden osalta sekalaisen joukon. Tanskan talouskehitys yllätti 

myönteisesti viime vuoden jälkipuoliskolla ja herätti toiveen kestävästä elpymisestä vuosia 

kestäneen synkkyyden jälkeen. Mitään merkittävää parannusta ei kuitenkaan näillä näkymin 

ole luvassa. Suomen tilanne on vieläkin tukalampi johtuen sekä syklisistä että rakenteellisis-

ta tekijöistä. Huhtikuun eduskuntavaaleissa äänestettiin vahvasti muutoksen puolesta. Nyt 

Keskusta-vetoisella hallituksella on edessään joukko vaikeita päätöksiä, jotta kituva talous 

saadaan jälleen jaloilleen. Norjan talouden jarrutusliike on ollut keskuspankin odotuksia no-

peampi. Niinpä edessä saattaa olla uusi koronlasku.  

 

Ruotsilla on kaikista Pohjoismaista vahvin talous. Suhdannenäkymät ovat valoisammat kuin 

euroalueella muistuttaen monella tapaa Isoa-Britanniaa. Esimerkiksi kapasiteetin käyttöaste 

on suhteellisen korkea korkeahkosta työttömyydestä huolimatta. Inflaatio on silti pysynyt 

keskuspankin tavoitetta matalampana ja saanut keskuspankin ottamaan käyttöön negatiivi-

set korot. Vaikka olemme edelleen sitä mieltä, että keskuspankin olisi pitänyt seurata tiu-

kemmin Norjan keskuspankin ekspansiivista linjaa, uskomme että keskuspankki onnistuu 

tällä kertaa saamaan inflaation lähelle virallista tavoitetta. 
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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/ 

2014 2015E 2016E 2017E

USA 2.4 2.7 2.7 2.5

Euroalue 0.9 1.5 1.6 1.5

Iso-Britannia 2.8 2.7 2.5 2.1

Japani -0.1 1.0 1.0 0.9

Venäjä 0.6 -4.0 0.5 1.0

Kiina 7.4 6.9 6.5 6.3

Intia 7.2 7.4 7.7 8.0

Brasilia 0.1 -1.0 0.8 1.7
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Euroalue  

Deflaatiouhka varjostaa elpyvää taloutta 

Suhdannebarometrit puhuvat asteittaisen elpymisen puolesta, ja olemme yhä konsensusodotusta 

optimistisempia vuoden 2015 talouskasvun suhteen. Ensimmäinen vuosineljännes näyttää kuitenkin yhä 

suhteellisen heikolta etenkin teollisuustuotannon ja tilausten osalta, mutta luottamuksen kasvu heijastuu jo 

osin kotimaiseen kysyntään. Vapaata työvoimaa on euroalueella paikoin runsaasti, mikä lisää palkkoihin ja 

inflaatioon kohdistuvaa laskupainetta. Tilanne on päinvastainen Saksassa, jossa palkat ja inflaatio kohoavat 

kiihtyvällä vauhdilla. Tämä ei kuitenkaan estä Euroopan keskuspankkia jatkamasta elvyttävää 

rahapolitiikkaansa vielä hyvän tovin. 

Tällä hetkellä euroalueen palvelusektorin suhdannebarometrit kertovat vahvemmasta kehi-

tyksestä kuin teollisuustuotannon vastaavat mittarit – olkoonkin että euron heikkenemisen 

voisi olettaa suosivan enemmän vientiteollisuutta kuin kotimaista tuotantoa. Yksi selitys on 

Venäjän ja muiden kehittyvien maiden heikentynyt kysyntä, joka vaikuttaa kielteisesti euro-

alueen vientiin. Kuluttajien luottamuksen kasvu vauhdittaa autokauppaa, joka on viimein 

toipumassa autokannan vanhenemisen ja kasvavan vaihtotarpeen siivittämänä. 

 

EKP:n rahapolitiikan suunnanmuutos ei ole vaikuttanut pelkästään euron kurssiin ja vien-

tinäkymiin. Myös olosuhteet luottomarkkinoilla ovat kohentuneet - lukuun ottamatta joukosta 

selvästi poikkeavaa Kreikkaa. Yritysluottojen korot ovat viimein laskussa myös eteläisellä 

euroalueella, mikä on välttämätön edellytys rahapoliittisen elvytyksen onnistumiselle.  

Uskomme, että euron heikkeneminen ja luottomarkkinoiden normalisoituminen vaikuttavat 

positiivisesti euroalueeseen ja luovat perustan elpymiselle, joka kestää pidempään kuin vain 

muutaman vuosineljänneksen. Kuten joulukuun talousennusteessa kirjoitimme, yritysvoitot 

ovat kestävän elpymisen kannalta avainasemassa. Tähän saakka vahva euro on syönyt 

yritysten hinnoitteluvoimaa ja heikentänyt voittomarginaaleja.   

USA:han verrattuna euroalueen työvoimakustannukset ovat reagoineet erittäin hitaasti heik-

koon työmarkkinaan. Tämä selittää osaltaan sen, miksi voittomarginaalit eivät ole nousseet 

euromaissa, vaikka USA:ssa kasvu on ollut huimaa. Tilanteeseen on luvassa muutos, sillä 

paine palkkojen laskuun vahvistuu siellä, missä vapaata työvoimaa on runsaasti. Alkuvai-

heessa talouden piristyminen tuskin synnyttää merkittävästi uusia työpaikkoja. Sen sijaan se 

johtaa tuottavuuden paranemiseen. Toisin sanoen maltilliset palkankorotukset ja tuottavuu-

den kasvu painavat työn yksikkökustannuksia alas.  
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On todennäköistä, että suurempi hinnoitteluvoima ja pienemmät työn yksikkökustannukset 

kasvattavat reippaasti voittomarginaaleja. Tämä nähtiin USA:ssa mutta myös Japanissa, kun 

jenin alamäki alkoi. Jos yritysten voitot eivät kasva, on epätodennäköistä, että työvoiman tarve 

tai investoinnit kasvavat. Kestävä elpyminen edellyttää suurempia voittomarginaaleja. 

Mitä tekee EKP? 

EKP aloitti laajan valtionlainojen osto-ohjelmansa vasta maaliskuussa, mutta jo nyt talouden 

indikaattorit osoittavat ylöspäin, ja euro on heikentynyt nopeasti. Siksi keskustelu siitä, voi-

daanko ohjelmaa jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti syyskuuhun 2016 asti, vai 

pitäisikö se keskeyttää etuajassa, on jo käynnistynyt. Kommentoijat ovat myös ilmaisseet 

huolensa siitä, onnistuuko EKP saavuttamaan ostoilleen asettamansa tavoitemäärät. 

Osa euron heikkenemisestä perustuu odotuksiin EKP:n taseen nopeasta kasvusta. Jos EKP 

alkaa vähentää suunniteltuja velkakirjaostojaan, edessä voi olla euron uusi vahvistuminen. 

Tämä vaarantaisi sekä elpymisen että inflaation kiihtymisen EKP:n tavoitetasolle. Siksi on 

mielestämme epätodennäköistä, että EKP muuttaisi suunnitelmiaan ennen kuin elpyminen 

on päässyt kunnolla käyntiin. Voimme verrata euroalueen tilannetta USA:han. Siellä tarvittiin 

kolme peräkkäistä elvytyskierrosta ennen kuin talous toipui riittävästi ja Fed kykeni lopetta-

maan joukkovelkakirjojen osto-ohjelmansa.  

Deflaation uhka ei siis suinkaan ole väistynyt. Euroalueen työmarkkinat kehittyvät selvästi eri 

suuntiin. Saksassa työttömyys on laskenut tasaisesti vuodesta 2009 alkaen, kun taas muu-

alla euroalueella työttömyys kasvoi aina viime vuoteen saakka. OECD:n arvion mukaan 

Saksan työmarkkinat ovat vaarassa ylikuumentua. Palkankorotusten taso on tästä yksi osoi-

tus. Muissa euromaissa työttömyyden tulee laskea vielä 2–3 prosenttiyksikköä ennen kuin 

voidaan pelätä työmarkkinoiden ylikuumentumista.  

Samaan aikaan kun Saksassa palkat nousevat ja inflaatio kiihtyy, euroalueen eteläisissä 

osissa palkkoihin ja inflaatioon kohdistuu laskupaineita. Ero Saksan ja muun euroalueen 

välillä jatkaakin kasvuaan tänä ja ensi vuonna. 

 

Pidämme kiinni näkemyksestämme, jonka mukaan EKP sivuuttaa Saksan inflatoriset riskit ja 

keskittyy deflaation torjuntaan toisaalla. Deflaation ja korkean velkaantumisasteen yhdistel-

mä tulee todennäköisesti huomattavasti kalliimmaksi mutta myös vaikeammaksi pysäyttää 

kuin Saksan korkea inflaatio. Jännitteet EKP:n johtokunnassa tuskin vähenevät eivätkä sak-

salaiset äänestäjät ilahdu huomatessaan, että inflaatio syö heidän tilisäästöjensä reaaliarvoa 

ja muuttaa korkosijoitusten reaalituoton negatiiviseksi. 

Todennäköisintä on, että EKP pitää kiinni nykyisestä rahapolitiikastaan, kunnes eteläisen 

Euroopan talous paranee merkittävästi. Työmarkkinoiden tilaa mitataan yleisesti työttömyys-

kuilulla, joka on positiivinen silloin kun työttömyysaste on painunut tasolle, jolla on taipumus 

kiihdyttää inflaatiota. Tämä on Saksan tilanne nyt, mutta muun euroalueen työttömyyskuilu 

on päinvastoin selvästi negatiivinen. Vaikka tämä negatiivinen työttömyyskuilu umpeutuisi 
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tiikkaansa vuosiin 



Talousennuste, 4. toukokuuta 2015 

 9 

yhtä nopeasti kuin USA:ssa tapahtui, EKP:ltä vie silti vuosia, ennen kuin se pohtii koronnos-

toa kuten Fed nyt. Euroalueen ja USA:n rahapolitiikan linjat pysyvät siis etäällä toisistaan 

vielä pitkään. 

Keskeiset ennusteet euroalueelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Jan Haggstrom, +46 87011097, jaha05@handelsbanken.se 

2014 2015E 2016E 2017E

BKT:n kasvu 0.9 1.5 1.6 1.5

Inflaatio 0.4 0.2 1.4 1.7

Työttömyysaste 11.6 11.2 10.9 10.7
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Teema: Työmarkkinat ja palkat  

Työmarkkinat elpyvät, mutta entä palkat? 

Talouksien elpyminen finanssikriisin jälkeen on ollut tyypillistä suhdannenousua hitaampaa ja moni 

eurooppalainen talous on kokonaistuotannolla mitattuna yhä heikommassa tilassa kuin ennen kriisiä. Vaikka 

USA:n BKT:lla mitattu elpyminen on myös ollut normaalia hitaampaa, ovat työmarkkinat kohentuneet 

nopeasti niin, että työttömyysaste on laskenut kaikkia ennusteita matalammaksi. Silti inflaatio on pysynyt 

hitaana. Vastaava tilanne on Isossa-Britanniassa, jossa sielläkin keskuspankin ensimmäisen koronnoston 

ajoitukseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Epävarmuus kumpuaa siitä, ettei perinteinen yhteys 

työttömyyden ja palkkainflaation välillä näytä pitävän paikkaansa.  

Keskeisissä kehittyneissä G7-talouksissa työmarkkinat ovat kohentuneet merkittävästi. Työt-

tömyyskuilun, eli OECD estimoiman inflaation vakaana pitävän työttömyysasteen eli NAIRU-

työttömyysasteen, ja todellisen työttömyysasteen välisen erotuksen perusteella on helpompi 

arvioida eri kansantalouksien välisiä työmarkkinatilanteiden eroja kuin pelkästään työttö-

myysasteita vertaamalla. On selvästi nähtävissä, että kaikissa G7-maissa työmarkkinat eivät 

olleet tasapainossa vuonna 2010 ja että USA, Iso-Britannia ja Japani olivat kauimpana täys-

työllisyystilanteesta. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi sen jälkeen - OECD:n 

laskelmien perusteella viisi G7-maihin kuuluvaa taloutta pääsee tänä vuonna täystyöllisyy-

teen tai lähelle sitä. Ainoastaan Ranska ja Italia ovat kaukana täystyöllisyydestä.  

 

Vaikka USA:n työttömyysaste on laskenut merkittävästi, on työttömyyden rakenteessa ta-

pahtunut merkittävä muutos. Esimerkiksi lyhytaikainen työttömyys on vähentynyt lähestul-

koon edellisen suhdannepohjan tasolle, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen suurta. Erot 

eri koulutustason omaavien työttömyysasteissa ovat myös merkittävät. Vähän koulutettujen 

työllisyys on kasvanut paljon vähemmän kuin korkeasti koulutettujen, ja erot näiden ryhmien 

välillä ovat suuret myös työttömyyden osalta. Samanlaisia trendejä löytyy muistakin talouk-

sista. Näyttäsi siltä, että työmarkkinoilla tietyn tyyppisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

välinen kohtaanto-ongelma on kasvanut.  

Yksi selitys näille havaituille työmarkkinatrendeille on globalisaatio, joka ei vaikuta vain tava-

roiden ja palveluiden kysyntään ja tarjontaan, vaan koskee myös työn kysyntää ja tarjontaa. 

Vähän koulutetun työvoiman tarjonta on kasvanut ja korkean tulotason maissa tämä näyttää 

synnyttävän palkkojen laskupaineita. Korkeasti koulutetun työvoiman kohdalla tilanne näyt-

tää olevan päinvastainen. Teknologinen kehitys on myös tärkeä ajuri työn kysynnälle eri 

koulutustason töissä, sillä uusi teknologia mahdollistaa tietyn tyyppisen työn korvaamisen 

koneilla ja laitteilla samalla, kun teknologinen muutos lisää näiden teknologioiden käyttöön 

erikoistuneiden työntekijöiden kysyntää.  

USA:n työttömyyden 

rakenteessa on ta-

pahtunut merkittävä 

muutos 
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Monissa kehittyneissä talouksissa työmarkkinoihin vaikuttavat samat globaalit voimat, minkä 

seurauksena työmarkkinatrendit ovat varsin yhtenevät. Merkittäviä eroja kuitenkin löytyy. 

USA on hyvin lähellä täystyöllisyyttä, samoin Saksa, Japani ja Iso-Britannia. Eteläisessä 

Euroopassa työttömyysasteet ovat kuitenkin pysyneet sitkeästi korkeina. Yksi selitys saattaa 

olla se, että valuuttakurssimuutokset saattavat auttaa maita tilanteessa, jossa työn hinta ei 

ole kilpailukykyinen globaalisti. Tällaiset valuuttakurssimuutokset saadaan aikaan rahapoli-

tiikalla. Japani kelpaa hyvin esimerkiksi maasta, jossa rahapolitiikan keinoja on käytetty sää-

telemään valuuttakurssia. Rahaliitossa oleville yksittäisille maille tällainen apu ei ole mahdol-

linen ja nimellispalkkojen muutos on ainut tie kilpailukyvyn parantamiseen. Eri mailla on eri-

laiset työmarkkinainstituutionsa ja palkanmuodostusmallinsa, ja on selvää, että tämä aiheut-

taa hyvin erilaisia palkanmuodostuskäytäntöjä ja eroja palkkatasoissa.  

Beveridge-käyrä kuvaa työmarkkinoiden muutosta 

Niin kutsuttu Beveridge-käyrä on yksi tapa kuvata työmarkkinoilla vallitsevaa työn kysynnän 

ja tarjonnan välistä kohtaanto-ongelmaa. Käyrä kuvaa avoimien työpaikkojen ja työttömyy-

den välistä suhdetta eli sitä miten työmarkkinoilla avoimet työpaikat ja työntekijät löytävät 

toisensa. Työmarkkinat käyttäytyvät tyypillisesti niin, että suhdannenousussa avoimien työ-

paikkojen määrä kääntyy kasvuun ja työllisyys elpyy. Tällöin avoimien työpaikkojen suhde 

työvoimaan eli avoimien työpaikkojen työvoima-aste kasvaa ja työttömyysaste laskee. Yh-

dysvalloissa avoimien työpaikkojen työvoima-aste on nyt noussut enemmän kuin mitä työt-

tömyysaste on laskenut, mikä on aiheuttanut Beveridge-käyrän siirtymisen oikealle. Tulkinta 

tälle siirtymiselle on kasvanut kohtaanto-ongelma avoimien työpaikkojen ja työpanostaan 

tarjoavien välillä. Kohtaanto-ongelmaan viittaa myös avoinna olevien työpaikkojen ja lyhytai-

kaisen työttömyyden välinen yhteys, jossa tällaista siirtymää ei ole havaittavissa. Eli koh-

taanto on vaikeampi ongelma nimenomaan pitkäaikaistyöttömien kohdalla kuin lyhyen aikaa 

työttömänä olleiden keskuudessa.  

 

USA, Saksa, Japani 
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Myös Ruotsissa on nähtävissä Yhdysvaltojen kaltaisia kohtaanto-ongelmia, mistä kertoo 

Beveridge-käyrän siirtyminen oikealle. Avoimien työpaikkojen työvoimaosuus on linjassa 

aikaisempien talouden suhdannehuippujen kanssa, mutta työttömyysaste on merkittävästi 

korkeampi kuin aiemmissa suhdannepohjissa. Saksan Beveridge-käyrä poikkeaa merkittä-

västi Yhdysvalloista ja Ruotsista, sillä Saksan käyrä on viime vuosina siirtynyt sisäänpäin 

vasemmalle. Saksan käyrä siirtyi merkittävästi ulommas oikealle 1990-luvun puolivälistä 

2000-luvun puoliväliin. Tämä saattaa liittyä Saksojen yhdentymiseen, mutta voi kuvastaa 

myös työmarkkinoiden kasvanutta jäykkyyttä. Vuosien 2003–2004 työmarkkinareformien 

jälkeen Beveridge-käyrä on siirtynyt takaisin sinne, missä se oli 1990-luvun alussa. 

Ruotsin työttömyydessä on nähtävissä samanlaisia trendejä kuin Yhdysvaltojen, kun tarkas-

tellaan työttömyyttä eri koulutustasoilla. Erot työttömyydessä ja työllisyydessä ovat lisäänty-

neet merkittävästi koulutettujen ja vähän koulutettujen välillä. Kuten monissa muissa Euroo-

pan maissa Ruotsin nuorisotyöttömyys on kasvanut suhteessa koko työttömyyteen. Nuoriso-

työttömyydessä Saksa on selvä poikkeus – nuorisotyöttömyys on siellä selvästi vähäisem-

pää, mikä korostaa työmarkkinoiden säätelyn ja työmarkkinainstituutioiden keskeistä roolia.  

 

Työttömyydessä näyttää olevan myös kysynnästä riippumaton maantieteellinen ulottuvuus. 

Työllistymisolosuhteet ovat tyypillisesti paremmat kaupungeissa, mutta esimerkiksi Tukhol-

man ja Malmön vertaaminen paljastaa, että työttömyysasteet ovat eriytyneet merkittävästi, 

vaikka avoimien työpaikkojen työvoimaosuus on kehittynyt yhteneväisesti. Tukholman työt-

tömyysaste on laskenut tuntuvasti toisin kuin Malmön.  

Ruotsin työmarkkinoilla näkyy merkittävää jakautumista myös syntyperän suhteen. Muualla 

kuin Ruotsissa syntyneiden työttömyysasteet ovat nousseet verrattuna Ruotsissa syntynei-

siin. Näin on erityisesti nuorisotyöttömyyden kohdalla: Ruotsissa syntyneiden työttömyysas-

te on lähellä finanssikriisiä edeltänyttä tasoa, kun taas ulkomailla syntyneiden15–24 -

vuotiaiden työttömyysaste on korkea. Ruotsissa syntyneiden 25–75 -vuotiaiden työttömyys-

aste on vain 3,5 prosenttia, vain puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisessä työttö-

myyden suhdannepohjassa ja linjassa vuoden 2006 tason kanssa, jolloin työmarkkinoilla 

vallitsi Riksbankenin mukaan täystyöllisyys.  

Viimeisimmät NAIRU-estimaatit Ruotsille ja Saksalle (NAIRU-työttömyysasteella tarkoite-

taan inflaation vakaana pitävää työttömyysastetta) näyttävät yhtäpitäviltä Ruotsin Beveridge-

käyrän ulospäin siirtymisen kanssa ja Saksan käyrän sisäänpäin siirtymisen kanssa. Ne ovat 

yhtäpitäviä myös työttömyyden rakenteellisten muutosten kanssa molemmissa maissa. 

Ruotsin NAIRU-työttömyysaste on noussut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, 

kun taas Saksan NAIRU on laskenut tuntuvasti 2000-luvun puolivälistä.  

Työttömyys- ja työl-

lisyyskuilut ovat li-

sääntyneet koulutet-

tujen ja kouluttamat-

tomien välillä 

Työttömyyden 

maantieteellinen 

ulottuvuus ei aina 

odotetunlainen 

Ruotsin NAIRU-

työttömyysaste on 

noussut kymmenessä 

vuodessa, Saksan 

laskenut 



Talousennuste, 4. toukokuuta 2015 

 13 

 

OECD:n laskelmien mukaan NAIRU on noussut Saksan ulkopuolisella euroalueella enem-

män kuin Ruotsissa. Myös todellinen työttömyys on noussut euroalueelle enemmän kuin 

Ruotsissa. Näin ollen kuilu euroalueen NAIRU-estimaatin ja todellisen työttömyyden välillä, 

niin sanottu työttömyyskuilu, on noin 2,5 prosenttiyksikköä, kun Ruotsin työttömyyskuilu on 

vähemmän kuin puoli prosenttiyksikköä. Ruotsi on toisin sanoen hyvin lähellä USA:ta työt-

tömyyskuilun osalta.  

Heijasteleeko palkkainflaatio yhä työmarkkinatilannetta? 

Globalisaatio ja kasvanut kilpailu matalampien palkkakustannusten maista näyttää muutta-

neen tietyn tyyppisen työn kysyntää. Nämä voimat ovat saattaneet vaikuttaa myös luonnolli-

seen työttömyysasteeseen (NAIRU-työttömyysasteeseen), vaikka tämän todentaminen on 

vaikeaa. Työmarkkinoilla esiintyy myös vastakkaisia voimia, jotka eroavat merkittävästi eri 

maiden välillä ja jotka ovat seurausta työmarkkinoiden institutionaalisista eroista. Jousta-

vimmilla työmarkkinoilla globalisaation ja kilpailun vaikutus palkkoihin on suurempi ja jous-

tamattomilla työmarkkinoilla näiden vaikutus työllisyyteen on tuntuvampi. 

Kun maailma muuttuu, herää kysymys, missä määrin voimme enää luottaa historialliseen 

työmarkkinatilanteen ja palkkainflaation väliseen yhteyteen. Tarkasteltuamme palkkainflaa-

tiota usean maan osalta löydämme yhä selvän yhteyden palkkapaineiden ja kiristyvän työ-

markkinatilanteen välille. Tämä on ilmeistä erityisesti euromaita tarkastellessa.  

Saksa kärsi 1990-luvulla usean vuoden ajan korkeasta työttömyydestä (työttömyyskuilu oli 

negatiivinen), minkä seurauksena palkkainflaatio oli hyvin hidasta. Samanaikaisesti muut 

nykyisen euroalueen taloudet olivat työmarkkinoiden osalta ylikuumentuneet, mistä osoituk-

sena oli palkkainflaation kiihtyminen. Roolit ovat viime vuosina vaihtuneet palkkainflaation 

hidastuessa muualla euroalueella kuin Saksassa ja palkkojen nousun kiihtyessä Saksassa. 

Tilanne on yhdenmukainen sen kanssa, mitä Saksan ja sen ulkopuolisen euroalueen työt-

tömyyskuiluille on tapahtunut.  
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USA:n palkkainflaatio on pysynyt hyvin maltillisena, vaikka työttömyysaste lähestyy vauhdilla 

tasoa, jonka aiemmin katsottiin olevan täystyöllisyyden mukainen. Hitaan palkkainflaation 

vuoksi arvioita luonnollisesta työttömyysasteesta on laskettu alaspäin. Yhdysvaltain keskus-

pankin uusin arvio täystyöllisyyden mukaisesta työttömyysasteesta on tämän vuoden maa-

liskuulta ja haarukka sille on 5,0–5,2 prosenttia. Tämän haarukan keskiarvo on matalampi 

kuin joulukuun 2014 arvio 5,2 prosenttia ja joulukuun 2012 arvio 6 prosenttia. Amerikkalai-

nen työmarkkina on hyvin heterogeeninen, mikä on piirre, joka liitetään normaalisti luonnolli-

sen työttömyysasteen nousuun.  

Kun tehdään tilastojen avulla vertailuja palkkainflaation ja työmarkkinapaineiden välillä, on 

syytä huomioida kaksi tärkeää tekijää. Ensimmäinen niistä on inflaatio itsessään. Kun inflaa-

tio on nopeaa, palkat näyttävät nousevan nopeammin kuin hitaan inflaation aikana. Asia 

tuntuu ilmiselvältä, mutta unohtuu usein keskustelussa. Meidän tulisikin tarkastella nimellis-

palkkojen nousun lisäksi myös inflaatiolla korjattuja reaalipalkkoja. Toinen tärkeä tekijä on 

talouden tuottavuus. Taloudessa, jossa tuottavuuden kasvu on nopeaa, palkat nousevat 

nopeammin kuin taloudessa, jossa tuottavuuden kasvu on hidasta.  

Uudet tutkimukset Yhdysvaltojen työmarkkinoista osoittavat palkkainflaation ja tiettyjen työ-

markkinoiden kireydestä kertovien mittareiden välisen yhteyden pysyneen muuttumattoma-

na. Tällaisiin johtopäätöksiin mekin päädymme tarkastelussamme. Kun talous saavuttaa 

täystyöllisyyden, reaalipalkkojen nousu vauhdittuu ja päinvastoin. Reaalipalkat nousevat 

tällä hetkellä aivan historiallisen suhteen mukaisesti (ks. kuvat alla) ja työmarkkinoiden kiris-

tyessä meidän tulisi odottaa reaalipalkkojen nousun kiihtyvän.  

 

Olemme myös estimoineet Yhdysvaltojen palkkainflaatiota tuottavuuden kasvulla korjattuna, 

mikä tarkoittaa itse asiassa samaa kuin työn yksikkökustannukset. Näyttää siltä, että palkko-

jen käyttäytyminen työmarkkinaolosuhteisiin suhteutettuna on pysynyt varsin muuttumatto-
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mana. Se, mikä näyttää muuttuneen, on valuuttakurssin merkitys, sillä sen rooli oli muodos-

tunut merkittäväksi 1990-luvulla. Mallimme työn yksikkökustannuksien estimoimiseksi käyt-

täen otoksessa tilastoja vuosilta 1970–1999 ja ennustaen tällä otoksella vuosien 2000–2014 

kehitystä osoittaa, että malli selittää varsin hyvin todellisten työn yksikkökustannusten kehi-

tystä. Tämä tukee ajatustamme, että historiallinen yhteys työmarkkinatilanteen ja palkkain-

flaation välillä on edelleen voimassa. Viimeisimmät havainnot työn yksikkökustannuksissa 

osoittavat merkittävämpää kiihtymistä kuin pelkästään palkkojen perustella on havaittavissa. 

Kustannusten nousu ei itse asiassa ole kovin kaukana siitä, mitä nähtiin edellisen suhdan-

nehuipun kohdalla. Tämä on yhtäpitävä sen kanssa, että Yhdysvaltojen työmarkkinat lähes-

tyvät täystyöllisyyttä.  

Empiiriset tutkimuksemme Saksan työmarkkinoista viittaavat samaan johtopäätökseen. Eri 

palkkainflaatiosta kertovien mittarien kehitys selittyy työmarkkinatilanteella. Saksan palkkain-

flaation kiihtyminen on linjassa sen kanssa, että työttömyyskuilu ja muut työmarkkinoiden 

kireydestä kertovat mittarit viittaavat Saksan työmarkkinoiden olevan ylikuumentuneet.  

 

Johtopäätöksemme on, että useilla työmarkkinoilla on nähty merkittävä elpyminen, mutta 

näin ei ole tapahtunut aivan kaikissa talouksissa. Erot elpymisessä selittyvät kriisin jälkeen 

harjoitetulla talouspolitiikalla ja ennen kriisiä tehdyillä työmarkkinoiden rakenteellisilla uudis-

tuksilla tai niiden puutteella, minkä vuoksi jotkut työmarkkinat yksinkertaisesti ovat jousta-

vammat ja toimivat paremmin kuin toiset. Kansantalouksien sisällä työmarkkinoilla esiintyy 

myös merkittäviä eroja. Tämä heijastelee osittain globaaleja trendejä ja on osin seurausta 

siitä, että kriisi iski erityisen vakavalla tavalla tiettyihin työntekijäryhmiin, kuten kouluttamat-

tomaan työvoimaan. Työn tarjonnan ja kysynnän välinen kohtaanto-ongelma on pahentunut 

useissa talouksissa, mutta ei aivan kaikissa kuten esimerkiksi Saksassa.  

Palkkainflaatio on pysynyt hitaana monissa talouksissa, vaikka työttömyysaste on laskenut 

tuntuvasti. Jos otamme huomioon hitaan kuluttajahintainflaation ja hidastuneen tuottavuu-

den kasvun, perinteiset työmarkkinoiden kireyden kuvaajat selittävät kuitenkin edelleen 

palkkainflaatiokehitystä kohtalaisen hyvin. Talouksissa, joiden työmarkkinat alkavat kiristyä, 

odotettavissa on reaalipalkkojen ja työn yksikkökustannusten nousun kiihtyminen. Tyypilli-

sesti tämän pitäisi kiihdyttää kuluttajahintainflaatiota, ja työttömyysasteiden pudotessa lisää 

keskuspankeilta vaaditaan suurta valppautta. 

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

Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä 

Suomen tulisi hyötyä Euroopan paremmista kasvunäkymistä, mutta Venäjän viennin romahdus pitää yllä 

ulkoisen kysynnän epävarmuutta. Kustannuskilpailukykyongelmien ja yritysten heikon kannattavuuden 

vuoksi odotamme talouden elpyvän vain maltillisesti ennusteperiodillamme 2015–17. 

Ulkoiseen kysyntään vaikuttavat positiiviset ja negatiiviset voimat 

Suomen tulisi hyötyä suurimman vientimarkkina-alueensa Euroopan parantuneista kas-

vunäkymistä. Jo pelkästään vaihtosuhteen eli vientihintojen ja tuontihintojen välisen suh-

teen kohentuminen 5 prosentilla vuodentakaisesta antaa toivoa viennin vaimeasta elpymi-

sestä. Viennin pohjaa ei kuitenkaan välttämättä ole ohitettu, sillä Suomen vienti Venäjälle 

on yhä vapaassa pudotuksessa. Tämän epävarmuuden vuoksi viennin ennustaminen on 

yhä hyvin vaikeaa. 

 

Sekä ulkoinen kysyntä että Suomen talouden suoriutuminen on ollut hyvin heikkoa finanssi-

kriisin jälkeen, mikä viittaa vakaviin rakenteellisiin kasvun hidasteisiin ja kustannusongelmiin. 

Vuosina 1995–2008 tavara- ja palveluvienti ylsi keskimäärin 8 prosentin ja bruttokansan-

tuote keskimäärin 3,8 prosentin vuosikasvuun. Vuoden 2010 alun eli finanssikriisin ensim-

mäisen romahdusvaiheen jälkeen vienti on kasvanut keskimäärin 1,9 prosentin ja BKT kes-

kimäärin 0,5 prosentin vuosivauhtia. Kriisiä edeltäneessä huipussaan vuonna 2008 tavara- 

ja palveluviennin suhde bruttokansantuotteeseen oli 45 prosenttia, kun se vuoteen 2014 

mennessä oli laskenut 37 prosenttiin. Tämä suhdeluku laski siis 8 prosenttiyksikköä. Samal-

la ajanjaksolla Ruotsin vastaava suhdeluku putosi 5 prosenttiyksikköä, mutta Saksan nousi 

3 prosenttiyksikköä.  

Näiden ratkaisemattomien rakenteellisten ongelmien vuoksi emme ennusta Suomelle kovin 

vahvaa elpymistä, vaikka maailmantalouden näkymät ovat hieman valoisammat. Vientisek-

torin pienentynyt koko indikoi, että kotimaisen kysynnän on vähennyttävä ja henkeä kohti 

laskettujen tulojen supistuttava, jotta ulkoinen tasapaino voitaisiin saavuttaa. Pidämme 

BKT:n kasvuennusteemme vuosille 2015–16 ennallaan, 0,5 prosentissa vuodelle 2015 ja 

1,5 prosentissa vuodelle 2016, ja ennustamme BKT:n kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2017. 
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Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Yritysten heikko kannattavuus ennakoi investointien vähyyttä 

Suomella on vakava kustannuskilpailukykyongelma verrattuna sen tärkeimpiin kilpailijamai-

hin. Tuotettua yksikköä kohden lasketut työvoimakustannukset ovat Suomessa korkeammat 

kuin Saksassa, mutta Suomen tuotanto on huomattavasti vähemmän erikoistunutta. Katso-

malla pelkästään työvoimakustannuksia ei ole yllätys, että myös suomalaisyritykset siirtävät 

tuotantoaan Puolaan. Heikko kannattavuus selittää myös, miksi yritysten investoinnit jatka-

vat yhä vapaata pudotustaan.  

Olemme aiemminkin tuoneet esille, että yritysten kannattavuuden on palauduttava ennen 

kuin investointien ja työllisyyden kasvu voi kunnolla käynnistyä. Tämä pätee enemmän kuin 

koskaan. Siksi Suomen täytyy maistaa samaa lääkettä kuin Etelä-Euroopan maiden: tuotan-

tokustannuksia on laskettava palkkoja sopeuttamalla ja tuottavuutta parantamalla. Tämä on 

helpommin sanottu kuin tehty rahaliitossa, jossa suurin osa muista jäsenmaista pyrkii sa-

maan. Tämä on myös vaikeampaa nyt, kun tuotannon erikoistumisaste on laskenut matka-

puhelinten tuotannon päättymisen jälkeen. Siksi investointilamasta toipuminen kestää to-

dennäköisesti kauan. 

 

Kotitalouksien näkymät kirkastuvat hieman 

Yksityisen kulutuksen supistuttua kaksi vuotta peräkkäin ovat kotitalouksien näkymät aavis-

tuksen parantumassa. Kuluttajien pessimismi on viime syyskuun jälkeen hieman hellittänyt 

ja kuluttajien luottamusindeksi on kohonnut lähelle pitkän ajan keskiarvoaan. Ruuan ja ener-

gian hintojen lasku, osakkeiden hintojen nousu sekä vähemmän negatiivinen uutisvirta työ-

markkinoilta ja euroalueelta ovat todennäköisesti kohentaneet kuluttajien mielialoja. Politiik-

ka ja geopolitiikka, erityisesti Kreikka ja Venäjä, ovat kuitenkin yhä riskejä kotitalouksien 

luottamukselle ja saattavat olla sitä vielä pitkään. 

Prosenttimuutos, suluissa joulukuun ennuste 2013 2014 2015E 2016E 2017E

Yksityinen kulutus -0.6 -0.2 0.7(0.2) 1.1(1.1) 1.4

Julkinen kulutus 0.6 0.2 0.2(0.2) 0.2(0.5) 0.3

Investo innit -5.3 -5.1 -0.6(-0.5) 3.5(3.5) 3.8

Vienti -0.7 -0.4 3.0(4.7) 4.3(3.7) 3.9

Tuonti -1.6 -1.4 1.8(2.7) 3.5(3.5) 4.6

BKT -1.3 -0.1 0.5(0.5) 1.5(1.5) 1.6

Ansiotasoindeksi 2.1 1.4 1.1 1.3 1.8

Kuluttajahintaindeksi 1.5 1.0 0.0 1.2 1.8

Työttömyysaste* 8.2 8.7 9.1 8.7 8.3

Julkisyhteisö jen rahoitusjäämä** -2.5 -3.2 -2.9 -2.6 -2.3

* prosenttia työvoimasta

** prosenttia BKT:sta
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Työmarkkinoiden heikkous on jatkunut alkuvuonna ja kausitasoitettu työttömyysaste nousi 

maaliskuussa 9.4 prosenttiin, korkeammalle kuin edellisessä huipussaan vuonna 2009. Sitkeä 

talouden pysähtyneisyys on lannistanut työnhakijoita, mikä yhdessä epäsuotuisan väestöra-

kenteen ja teollisuuden rakennemuutoksen kanssa on painanut työvoimaan osallistumisasteen 

tasolle, jolla se on viimeksi ollut ennen vuosituhannenvaihdetta. Tämä tilanne luo valtavan taa-

kan julkiselle taloudelle ja pitää kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehityksen aneemi-

sena. Odotamme hienoisen suhdanteen elpymisen saavuttavan työmarkkinat ja työttömyysas-

teen laskevan marginaalisesti vuosina 2016–17, mutta rakenteellisia työmarkkinaongelmia ei 

elpyvä suhdannekaan ratkaise. Ansiotaso nousee todennäköisesti hyvin vähän ennustepe-

riodillamme ja sen jälkeenkin suomalaisyritysten palauttaessa kilpailukykyään.  

Öljyn hinnan lasku kohentaa kotitalouksien ostovoimaa ja Euroopan keskuspankki pitää kor-

kotason matalana lähivuodet, mikä tukee kulutuskysyntää. Luottamustiedustelut osoittavat 

lainanottohalukkuuden olevan elpymässä, eikä kotitalouksien lainakannan kasvu enää hi-

dastu – johtuen osittain olemassa olevien lainojen hitaammasta lyhennystahdista. Jotta 

asuntomarkkinat vilkastuisivat, täytyy työmarkkinoilla ensin nähdä selviä elpymisen merkke-

jä, joita tuskin nähdään ennen vuotta 2016. Ennusteperiodillamme 2015–17 odotamme ko-

hentuvan luottamuksen ja asteittain elpyvien työmarkkinoiden tukevan yksityisen kulutuksen 

keskimäärin 1,1 prosentin vuosikasvuun. 

 

Työmarkkinat uuden hallituksen fokuksessa 

Suomessa korporaatioilla on paljon valtaa ja yhteiskunta on rakennettu vahvojen instituutioiden 

varaan. Näille instituutioille, joihin kuuluvat teollisuuden merkittävä rooli taloudessa, hyvinvoin-

tivaltio, keskitetyt palkkaneuvottelut ja ammattiliitot, sopeutuminen globalisaatioon, rahaliiton 

jäsenyyteen ja vanhenevaan väestöön on hyvin vaikeaa. Uusi eduskunta on juuri aloittanut 

kautensa ja hallitusneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme tämän hallituksen tekevän työ-

markkinajärjestöjen avulla pitkäaikaisen palkkoja sopeuttavan ja työmarkkinoiden toimintaa 

parantavan uudistuksen, joka lisää työn tarjontaa. Odotamme myös muutoksia sosiaaliturvan 

ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Kireä finanssipolitiikka jatkuu koko vaalikauden. 

Tiina Helenius, +358 10 444 2404, tiina.helenius@handelsbanken.fi 

Tuulia Asplund, +358 10 444 2403, tuulia.asplund@handelsbanken.fi 
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Korot ja valuutat  

Suuri dollariliike on takanapäin 

Dollarin viime kesän jälkeen tapahtunut suuri kurssiliike on nyt takanapäin ja tästä eteenpäin dollarin 

vahvistuminen etenee pienemmin askelin. Pitäydymme edelleen odotuksessa, että EURUSD-kurssi laskee 

pariteettiin tämän vuoden aikana ja sen jälkeen jopa hieman pariteetin alapuolelle. Ruotsin keskuspankki 

Riksbanken pitää kruunun toistaiseksi heikkona, mutta myöhemmin Ruotsin inflaation osoittautuessa euroalueen 

inflaatiota nopeammaksi, on Riksbankenin helpompi sallia kruunun vahvistuminen suhteessa euroon. 

Rahapolitiikan eriytyminen on nyt konsensusodotus 

Näkemyksemme EURUSD-kurssista on perustunut pääasiassa rahapolitiikan eroihin euro-

alueen ja Yhdysvaltojen välillä. Yhdysvaltain talouden asteittainen elpyminen vei maan tilan-

teeseen, jossa keskuspankin ei enää ollut tarpeellista harjoittaa tasetta ja rahaperustaa kas-

vattavaa määräelvytystä. Todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna Yhdysvaltain keskus-

pankki Federal Reserve on valmis nostamaan ohjauskorkoaan. Euroalueen keskuspankki 

EKP on sen sijaan joutunut aloittamaan määräelvytyksen deflaation juurtumisen estämiseksi 

erityisesti euroalueen eteläisessä osassa, ja deflaatiovaaran vuoksi EKP pitänee ohjauskor-

konsa nollan tuntumassa usean vuoden ajan. Rahapolitiikan näkymien eriytyminen tällä ta-

voin on nyt yleinen odotus finanssimarkkinoilla - konsensusennuste EURUSD-kurssille tä-

män vuoden viimeisen vuosineljänneksen lopussa on pudonnut viime kesän tasosta 1,30 

tasolle 1,07. Siten pariteettiennusteemme ei ole enää niin kaukana konsensusodotuksesta 

kuin mitä se oli vielä vuosi sitten. 

Euron lisäheikentymiselle on arviomme mukaan edelleen tilaa, sillä EKP:n valtionlainojen 

ostot ja kaukaiseen tulevaisuuteen ajoittuvat koronnosto-odotukset ovat kombinaatio, joka 

on laskenut euroalueen ydinmaiden valtioiden lainakorot alle nollan tai sen lähelle jopa 10-

vuotisten lainojen osalta. USA:n valtion 10-vuotisen lainan korko on historiallisesti katsottuna 

normaalia matalampi, mutta korko on silti noin 150 korkopistettä korkeampi kuin euroalueen 

ydinmaissa. Nykyisessä globaalissa korkoympäristössä tuo korkoero muodostaa tuntuvan 

lisätuoton. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ehkä olekaan niin tähdellistä, nostaako Yhdys-

valtain keskuspankki korkoa tämän vuoden kesäkuussa, syyskuussa vai joulukuussa. Odo-

tamme EURUSD-kurssin liikkuvan pariteettiin seuraavan 6 kuukauden sisällä ja tasolle 0,95 

seuraavan 12 kuukauden aikana. 

 

Milloin Riksbanken päästää kruunun vahvistumaan? 

Ruotsin keskuspankki Riksbanken pitää kruunun toistaiseksi heikkona. Keskuspankin fokus 

on siirtynyt valuuttakurssiin, kun keskuspankki aiemmin keskittyi inflaatioon ja sitä ennen 

eteenpäin katsovaan rahapolitiikkaan. Rahapolitiikan fokuksen siirtymisen syy on, etteivät 

Ruotsin nykyiset inflaatiopaineet ole tarpeeksi voimakkaat kiihdyttämään inflaatiota 2 pro-
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sentin tavoitevauhtiin. Energian hintojen voimakas lasku on tehnyt tilanteen hankalammaksi. 

Jos inflaatio-odotukset ovat olemattomat siksi, että inflaatio on tällä hetkellä hyvin hidasta, 

saattavat nämä odotukset hiipiä vuoden 2016 palkkaneuvotteluihin tehden kotimaisen inflaa-

tion vauhdittumisen entistä vaikeammaksi.  

Heikko kruunu välittyy inflaatioon paljon nopeammin kuin työmarkkinoiden asteittaisen vah-

vistumisen mukanaan tuomat palkkapaineet. Siksi Riksbanken ei halua, että kruunu vahvis-

tuu ennen kuin se näkee selviä merkkejä siitä, että heikon kruunun vauhdittama tuonti-

inflaatio alkaa kiihdyttää pohjainflaatiota (kuluttajahintainflaatiota, josta ruuan ja energian 

hinnat on puhdistettu pois) ja nostaa inflaatio-odotuksia. Maaliskuussa Riksbanken reagoi, 

kun EURSEK-kurssi putosi tasolle 9,00. Keskuspankki kieltää tavoittelevansa tiettyä valuut-

takurssin tasoa ja korostaa, että se seuraa ennemminkin kruunun kauppapainotettua arvoa, 

jota mitataan KIX-indeksillä. Tämä indeksi oli tasolla 112, kun Risksbanken julkaisi helmi-

kuussa inflaatioraporttinsa ja tällä hetkellä indeksi on tasolla 115. Uskomme keskuspankin 

pelaavan varman päälle ja haluavan kruunun KIX-indeksin mieluummin nousevan (eli kruu-

nun heikentyvän) kuin päinvastoin. 

Odotuksemme EURUSD-kurssista seuraavan 6-12 kuukauden aikana, eli euron heikentymi-

nen lisää dollaria vastaan, mahdollistaa kruunun heikentymisen euroa vastaan ilman, että 

KIX-indeksi putoaa alle 112 pisteen. EURUSD-kurssin putoaminen pariteettiin seuraavan 6 

kuukauden aikana implikoi KIX-indeksin nousevan 2-3 prosenttia. EURUSD-kurssin putoa-

minen tasolle 0,95, minkä odotamme tapahtuvan seuraavan 12 kuukauden sisällä, veisi KIX-

indeksin jo 120 pisteeseen. Ennen pitkää kruunu muuttuu liian heikoksi Riksbankenin keski-

pitkän aikavälin 2 prosentin inflaatiotavoite huomioiden. KIX-indeksin pisteluku päätynee 

tällöin 105 pisteeseen. 

Norjan esimerkki viime vuosilta havainnollistaa valuuttakurssin merkityksen inflaatiovauhdil-

le. Norjassakin valuutan vahvistuminen ensin hidasti inflaatiota tuontihintojen välityksellä. 

Kun Norjan kruunu sittemmin heikkeni, kiihdyttivät tuontihinnat inflaation takaisin tavoite-

vauhtiin. Ruotsin inflaatiokehitys tuntuu seuraavan tätä samaa kaavaa, mutta noin 15 kuu-

kauden viipeellä Norjaan nähden. 

Ruotsin keskuspankki lopettanee jossain vaiheessa kruununsa vahvistumisen estämisen, 

kun merkit inflaation kiihtymisestä euroalueen inflaatiota nopeammaksi ilmentyvät. Tällöin 

käy myös selvemmäksi, että Riksbankenin rahapolitiikan linjan täytyy erota EKP:n linjasta. 

Se, milloin tämä tapahtuu, riippuu kolmesta seikasta: EURUSD-valuuttakurssin kehityksestä, 

tuontihintainflaatiosta ja kotimarkkinainflaation kiihtymisestä. Odotamme EURUSD-

valuuttakurssin laskevan hieman, eli euron heikentyvän lisää seuraavan 6 kuukauden aika-

na. Odotamme samalla ajanjaksolla tuonti-inflaation kiihtyneen sen verran, että Riksbanken 

voi antaa kruunun vahvistua hieman euroa vastaan. Jos kotimaisen inflaation kiihtymisestä 

tuolloin saadaan merkkejä, voi kruunun vahvistuminen jatkua. 

Jan Häggström, +46 8 701 1097, jaha05@handelsbanken.se 
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

2013 2014 2015E 2016E 2017E

Kulutus -0.2 -0.1 0.5 0.9 1.1

Yksityinen kulutus -0.6 -0.2 0.7 1.1 1.4

Julkinen kulutus 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3

Investoinnit -5.3 -5.1 -0.6 3.5 3.8

Vienti -0.7 -0.4 3.0 4.3 3.9

Tuonti -1.6 -1.4 1.8 3.5 4.6

BKT -1.3 -0.1 0.5 1.5 1.6

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

2013 2014 2015E 2016E 2017E

Ansiotasoindeksi 2.1 1.4 1.1 1.3 1.8

Kuluttajahintaindeksi 1.5 1.0 0.0 1.2 1.8

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 8.2 8.7 9.1 8.7 8.3

Teollisuustuotanto -1.5 -1.3 1.5 4.5 4.0

Vaihtotase, mrd EUR -3.6 -3.8 -1.7 -1.2 -1.4

Vaihtotase, %:a BKT:sta -1.8 -1.9 -0.8 -0.6 -0.6

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -2.5 -3.2 -2.9 -2.6 -2.3

EMU-velka, %:a BKT:sta 55.8 59.3 62.0 63.8 64.3

 

Valuutta- ja korkoennusteet 

29.4.2015 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 2.00 3.00

Repo-korko rate, (Ruotsi) -0.25 -0.35 -0.35 1.00 1.75

10 vuoden obligaatiokorko (Saksa) 0.16 0.50 0.65 0.80 1.00

10 vuoden obligaatiokorko (USA) 1.97 2.40 2.70 2.90 3.00

10 vuoden obligaatiokorko (Ruotsi) 0.32 0.65 0.95 1.45 1.95

10 vuoden obligaatiokorko (Suomi) 0.25 0.60 0.75 0.95 1.20

    korkoero Saksaan, korkopistettä 9 10 10 15 20

EURUSD 1.10 1.00 0.95 0.95 0.95

USDJPY 119 130 140 150 150

EURGBP 0.72 0.72 0.72 0.71 0.73

EURSEK 9.37 9.15 8.65 8.50 8.50

EURRUB 57.30 53.50 51.30 50.40 48.50

 

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

2014 2015E 2016E 2017E

USA 2.4 2.7 3.2 2.7 2.6 2.5

Euroalue 0.9 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5

Japani -0.1 1.0 1.2 1.0 1.1 0.9

Iso-Britannia 2.8 2.7 2.4 2.5 2.1 2.1

Ruotsi 2.3 3.2 3.2 2.9 2.5 2.5

Tanska 1.1 1.3 0.8 1.0 1.0 1.0

Suomi -0.1 0.5 0.5 1.5 1.5 1.6

Norja (pl. oljyteollisuus) 2.3 1.3 1.3 0.8 1.2 0.8

Tsekki 2.0 2.5 2.5 2.8 2.8 2.7

Unkari 3.4 2.5 2.2 2.3 2.4 2.5

Puola 3.3 3.5 3.3 3.6 3.6 3.4

Slovakia 2.4 2.7 2.8 3.1 3.1 2.9

Brasilia 0.1 -1.0 -0.5 0.8 1.3 1.7

Venäjä 0.6 -4.0 -4.5 0.5 0.5 1.0

Intia 7.2 7.4 NA 7.7 NA 8.0

Kiina 7.4 6.9 6.9 6.5 6.5 6.3  

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 
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