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Maailmantalous  

USA elpymisuralla, markkinoiden fokus siirtyy muualle 

USA:n keskuspankki Federal Reserve on vihjannut paluusta normaalimpaan rahapolitiikkaan. Fedin 

kommentit ovat kiihdyttäneet pääomapakoa kasvumarkkinoilta, ja huomio on siirtynyt rakenteellisiin 

heikkouksiin, joihin tulee puuttua. Euroalueella on edelleen sekä lyhyen että pitkän aikavälin ongelmia, eikä 

ratkaisua niihin ole näköpiirissä.  Kontrasti USA:n onnistuneen kriisintorjunnan ja muiden maiden 

riittämättömien toimien välillä on huikean suuri. Odotamme tämän vahvistavan dollaria vähitellen. 

Jos kohta toipuminen finanssikriisistä on ollut USA:ssa tuskaisen hidasta, euroalueella ja 

Isossa-Britanniassa meno on vieläkin tahmeampaa. Kriisi jätti jälkeensä ongelmavyyhdin, 

jonka selvittäminen on vienyt aikaa. Asuntokuplan puhkeaminen paljasti rakenteellisia heik-

kouksia monella suunnalla, erityisesti euroalueen eteläisissä osissa. USA on onnistunut rat-

komaan ongelmia tehokkaammin ja sillä on kilpailukykyisempi liiketoimintamalli. Haasteista 

huolimatta talous on elpynyt. Vielä vuosi sitten USA:n finanssipolitiikkaa pidettiin vakavim-

pana uhkana toipumiselle. Parantunut työllisyys, voittojen kasvu, veronkorotukset ja kulu-

leikkaukset ovat kuitenkin pienentäneet budjettialijäämää reilusti arvioitua enemmän, joten 

uhkaa se ei enää muodosta. 

Vielä vuonna 2008 USA:n talouskasvulle oli koko joukko esteitä, mutta matkan varrella nä-

mä ovat karisseet. Kun ongelmista ehkä mittavin – liittovaltion budjettialijäämä – on nyt pyy-

hitty listalta pois, elpymisen voivat vaarantaa lähinnä maan ulkopuolelta tulevat uhat. Nykyi-

sessä tilanteessa elvytyksen tarve pienenee, ja Fedin kommentit antavatkin odottaa rahapo-

litiikan asteittaista normalisointia. 

Euroopan näkymät eivät ole yhtä valoisat. USA onnistui ratkaisemaan pankkisektorin on-

gelmat jo runsaat neljä vuotta sitten, mutta Euroopassa niitä ratkotaan vielä tovi. Budjettiali-

jäämät ovat valtavat ja kunhan taantumasta noustaan, uudet leikkaukset odottavat. Isossa-

Britanniassa ja Irlannissa asuntojen hinnat nousevat, mutta Espanjassa ja Alankomaissa 

lasku jatkuu. Asuntokuplan synnyttämät ongelmat ovat oma lukunsa, mutta myös rakenne-

poliittisiin toimiin on monin paikoin tarvetta. Kaikki tämä heijastuu laajalti kotimaiseen kysyn-

tään pitäen sen vaimeana vielä vuosia. Euroopan keskuspankin on perusteltua elvyttää ky-

syntää laskemalla korkoa ja täydentämällä vaikutusta epätyypillisellä rahapolitiikalla. Kvanti-

tatiivinen elvytys on toiminut USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa, ja se voisi osoittau-

tua toimivaksi myös euroalueella. Jos USA:n rahapolitiikka kiristyy, euroalueen on jatkettava 

superelvyttävällä linjalla seuraavien neljän tai viiden vuoden ajan. Odotettavissa on, että 

dollari vahvistuu euroon nähden. 

Globaalin kysynnän kasvu, euron heikkeneminen ja EKP:n löysä rahapolitiikka tarjoavat 

Saksalle kolminkertaisen hyödyn. Maan työttömyysaste on kuitenkin jo nyt matala, ja pal-

kankorotuspaineet kasvavat. Uhkana on, että Saksa löytää itsensä tilanteesta, jossa kasvua 

rajoittaa kysynnän sijaan tarjonta, etenkin kun maan demografinen kehitys on jo vuosikym-

menen ajan hidastanut potentiaalista kasvua. Myös moni kehittyvä talous painii samojen 

ongelmien kanssa, joskin kasvupotentiaali ovat niissä huomattavasti suurempi kuin Saksas-

sa. Tarkastellaan siis tilannetta lähemmin. 

Tarjonnan puute on kasvutalouksissa kysynnän puutetta suurempi este  

Maailmantaloudessa on jo vuosien ajan totuttu kehittyvien talouksien vahvaan kasvuun. 

Samalla kun kasvu on mahdollistanut maailmanlaajuisen elintason nousun, kehittyvien talo-

uksien suhteellisesti nopeampi kasvu on osaltaan auttanut korjaamaan niitä vaurioita, jotka 

syntyivät kehittyneiden teollisuusmaiden vajotessa syvimpään taantumaan sitten 30-luvun. 

Globalisaatio, uudistukset ja kasvua edistävät talouspoliittiset strategiat ovat siivittäneet ke-

hittyviä maita ennen näkemättömään kasvuun viime vuosikymmenten aikana. Kenellekään 

ei liene yllätys, että taloudellinen vapautuminen ja globaali toimintaympäristö saavat tuloksia 

aikaan; jo taloustieteen perusteissa opetetaan, että köyhät maat saavuttavat vähitellen rik-
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kaat, kunhan ne saavat rakennettua riittävän nykyaikaiset institutionaaliset puitteet. Tällai-

nen rikkaiden ja köyhien maiden lähentymiseen perustuva kasvu on avannut uusia mahdol-

lisuuksia, joista ovat hyötyneet myös kehittyneiden teollisuusmaiden kuluttajat ja yritykset. 

 

Kehittyvien talouksien malliin on nyt ilmestynyt säröjä. Brasiliasta Intiaan kasvu jää kautta lin-

jan totutusta. Jopa Kiinassa kasvuennusteita on korjattu alaspäin. Miksi näin on käynyt ja onko 

kyseessä pysyvä tila? Kiinan tapauksessa kyseessä voi olla pieni korjausliike. Mutta jos kat-

somme kauemmas tulevaan, tuskin kukaan uskaltaa väittää, että Kiinan kasvu voisi jatkua yhtä 

nopeana kuin aiemmin. On syytä muistaa, että maailman suurimmalla kehittyvällä taloudella ei 

enää ole käytössään rajattomasti halpaa työvoimaa.  Teknisesti ottaen kyse on siitä, että mata-

limmat oksat on poimittu tyhjiksi hedelmistä. Mitä on tapahtumassa ja mihin suuntaan kasvuta-

loudet ovat matkalla? Onko kyseessä syklinen ilmiö vai pitkän aikavälin trendi? 

Tarkastellaan ensin syklistä tilannetta. On olemassa lukuisia syitä sille, miksi kehittyvien 

maiden talouskasvu ei enää vastaa odotuksia ja miksi pettymyksiin on syytä varautua tois-

taiseksi. Yksittäisistä syistä ilmeisimpiä ovat kapasiteettiin kohdistuvat rajoitukset. Edellises-

sä suhdannekatsauksessamme varoitimme, että useiden kehittyvien talouksien, Kiina mu-

kaan lukien, on syytä varoa elvyttämästä liikaa. Siksi olemme odottaneet kehittyvien talouk-

sien toipuvan selvästi hitaammin kuin vuosina 2009–10, jolloin vapaata kapasiteettia oli run-

saasti. Tilanne on kuitenkin vakavampi kuin ennakoimme. Paikoin kaikki tuotantokapasiteetti 

on käytössä eikä kasvulle ole enää tilaa. Hyvä esimerkki on Venäjä, jossa talouskasvu on 

lähes pysähtynyt samalla kun työttömyys on alimmillaan 10 vuoteen. Myös toinen raaka-

ainetuottaja Brasilia on samassa veneessä. Jos kehittyvät maat elvyttävät kysyntää löysällä 

finanssi- ja rahapolitiikalla, tuloksena on joko inflaatio tai tuonnin kasvu tai molemmat. Mak-

ropolitiikka ei ole oikea väline ongelman ratkaisuun.   

Näissä olosuhteissa tuottavuutta parantaville investoinneille saattaisi olla käyttöä. Tiellä on 

kuitenkin esteitä. Matkan varrella kasvumaiden ulkoinen kilpailukyky on heikentynyt suh-

teessa kehittyneisiin maihin, mikä on saanut yrityksiä harkitsemaan toimintojensa siirtämistä 

takaisin kotimaahan viime vuosien vahvan ulkoistamistrendin jälkeen. Kilpailukyvyn heikke-

neminen liittyy vahvasti tuotantokapasiteetin puutteeseen. Työmarkkinoiden kiristyminen on 

vahvistanut kasvutalouksien reaalisia valuuttakursseja. Inflaation puristuksessa keskus-

pankkien on yhä vaikeampi ylläpitää matalaa korkotasoa. Kehittyneissä talouksissa kehitys 

on päinvastainen. Yritykset saavat luottomarkkinoilta rahaa ennätyksellisen halvalla, ja sa-

maan aikaan reaaliset vaihtokurssit ovat saavuttaneet huomattavasti aiempaa houkuttele-

vamman tason.   

Kehittyvissä talouksissa on silti runsaasti investointivaraa. Mutta kun mielenkiinto kohdistuu 

vaihteeksi kehittyneisiin maihin, halukkuus investointeihin on vähäinen. Rahoitusmarkkinat 

luottavat vahvasti siihen, että USA, Pohjois-Eurooppa ja jopa Japani ovat kääntämässä uut-

ta sivua, ja nopea vilkaisu maailman osakemarkkinoihin todistaa samaa. Samalla kun pää-

oma löytää yhä useammin tiensä kehittyneisiin maihin, kehittyvien talouksien on vaikeampi 

Kehittyvien talouksi-

en malliin on nyt 

ilmestynyt säröjä 

Tuotantorajoitteet 

hidastavat jo kasvua 

kehittyvissä talouk-

sissa 

Kasvumaiden ulkoi-

nen kilpailukyky on 

heikentynyt 

Investoinnit ovat 

siirtymässä enene-

vässä määrin länsi-

maihin 



TALOUSENNUSTE, 11. SYYSKUUTA 2013 

6   

saada rahoitusta investoinneilleen. Intia, joka on vahvasti riippuvainen ulkomaisesta rahoi-

tuksesta ja jossa heikko infrastruktuuri on vakava ongelma, on vaikeassa tilanteessa. Pa-

hempaa on luvassa, jos USA:n keskuspankki Fed leikkaa vähitellen velkakirjaostojaan. Mut-

ta myös Venäjä, jonka vaihtotase on vahvasti ylijäämäinen, kärsii tilanteesta. Vaikuttaa siltä, 

että sekä venäläiset että ulkomaiset sijoittajat karttavat investointeja Venäjälle. 

 

Isoissa raaka-ainetuottajamaissa Brasiliassa ja Venäjällä ongelma korostuu. Kiinan kasvava 

rooli maailmantaloudessa on kasvattanut raaka-ainetuottajien tulovirtaa, mikä on kiihdyttänyt 

inflaatiota näissä maissa. Raaka-aineralli, joka näyttäisi viime aikoina laantuneen, on naker-

tanut raaka-ainesektorin ulkopuolella toimivien yritysten kilpailukykyä. Talousalan kirjallisuu-

dessa ilmiö tunnetaan ”Hollannin tautina”. Kun raaka-ainesektorilla pyyhkii hyvin, hinnat ja 

palkat nousevat, ja muut vientisektorit taantuvat. Niiden jättämän aukon täyttävät toimialat, 

jotka tuottavat hyödykkeitä kotimaista kysyntää varten. Noususuhdanteen aikana tilanne 

saattaa näyttää hyvältä. Mutta esimerkiksi Venäjä on nyt kovan paikan edessä, sillä maa ei 

onnistunut hillitsemään kysyntää riittävästi hyvinä aikoina. Se ei myöskään tehnyt riittävästi 

rakenteellisia uudistuksia edistääkseen raaka-ainesektorin ulkopuolisten toimialojen kasvua. 

Kun tarkastellaan investointeja laajemmassa merkityksessä – ei siis vain investointeja ko-

neisiin ja rakennuksiin vaan myös ihmisiin, instituutioihin ja menetelmiin – matalat suhteelli-

set hinnat eivät yksin riitä pitkälle. Sen sijaan koulutuksen ja nk. yritysilmaston merkitys ko-

rostuu. Sveitsin tulo- ja tuottavuustason saavuttaminen on mahdotonta ilman Sveitsin lakeja, 

yrityskulttuuria ja koulutusta. Kehittyvät maat eivät yllä samalle tasolle, joten niissä tuloerot 

pysyvät suurina. Rikkaimmassa BRIC-maassa Venäjällä ostovoimakorjattu bruttokansan-

tuote henkeä kohden ylsi alle puoleen Saksan vuoden 2012 luvuista. Vaikka kiinalainen 

keskiluokka on kasvanut jo monimiljoonaiseksi, keskitulo jää silti matalaksi. Tätä taustaa 

vasten matalan tulo- ja tuottavuustason maissa on edelleen tilaa vahvalle kasvulle. Jos maat 

ovat valmiit tarttumaan tuottavuutta lisääviin toimiin, saatamme nähdä kehittyvien maiden 

talouskasvuvauhdin olevan kehittyneitä maita nopeampaa jopa vuosikymmenten ajan. Mutta 

halu ja kyky toteuttaa oikeanlaista politiikkaa on kiinni maista itsestään. 

Kansainväliset tutkimukset raportoivat säännöllisesti suurista puutteista yritysilmastossa, 

mikä viittaa joidenkin maiden olevan “rakenteellisen haasteen” edessä. Toisin sanoen ne 

ovat saavuttaneet tason, jossa kasvu tyssää rakenteellisiin syihin. Kiina on ainoa BRIC-maa, 

joka näyttää porskuttavan eteenpäin. Rakenteelliset ongelmat keskittyvät todennäköisesti 

raaka-ainetuottajamaihin, sillä taipumus “Hollannin tautiin” rapauttaa yleensä juuri niitä ra-

kenteita, jotka ovat välttämättömät tietoperustaiselle kasvulle. Valtavista hiilivety-, mineraali- 
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ja muista luonnonvaraesiintymistä huolimatta Venäjä ei ole kyennyt saavuttamaan selkeää 

kilpailuetua kuin muutamalla toimialalla. Brasilia vaikuttaisi onnistuneen paremmin talouten-

sa hajauttamisessa, mutta maata rasittavat kova verotus, tehoton julkinen talous, heikko 

koulutusjärjestelmä ja ylisäännellyt työmarkkinat. Intiassa rasitteina ovat vanhentunut sään-

tely ja yleinen kilpailukyvyn puute. Järjestelmän uudistaminen ja kilpailun lisääminen eivät 

käy helposti, koska järjestelmää leimaa vahva oman edun tavoittelu. Kaikissa BRIC-maissa 

korruptio on yhä merkittävä ongelma. 

 

Mielestämme kehittyvien markkinoiden nykyongelmat ovat seurausta syklisten ja rakenteel-

listen ongelmien yhdistelmästä. Osassa kehittyviä maita kasvun hidastuminen selittynee 

osittain rajallisella kapasiteetilla, inflaatio-ongelmilla ja kilpailukyvyn rapautumisella, mutta 

kasvua jarruttavat myös rakenteelliset heikkoudet. Elvyttävä talouspolitiikka vain pahentaa 

ongelmia. Elvytys tukisi epäilemättä kotimaista kysyntää, mutta kasvuvaikutukset jäisivät 

todennäköisesti vaatimattomiksi ilman rakenteellisia muutoksia. Vaikka uskomme edelleen, 

että kehittyvät markkinat kurovat umpeen eroa kehittyneisiin teollisuusmaihin, korjaamme 

alaspäin lähivuosien kasvuennusteita useiden maiden osalta. Kun Fed avasi keskustelun 

velkakirjaostojen vähentämisestä, tuloksena oli pääomapako, joka näkyi kehittyvissä talouk-

sissa valuuttoihin kohdistuvina laskupaineina. Olemme nähneet saman kuvion toistuvan 

niinkin erilaisissa maissa kuin Brasilia, Intia ja Indonesia. Vaikka heikko valuutta lisää näissä 

maissa teollisuuden kilpailukykyä, se kasvattaa samalla inflaatiopaineita pakottaen keskus-

pankit nostamaan korkoa ja jarruttaa näin kotimaista kysyntää. 

Keskeiset BKT:n kasvuennusteet maailmantaloudelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

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

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/ 

2012 2013E 2014E 2015E

USA 2.8 1.6 2.6 2.9

Euroalue -0.6 -0.5 1.0 1.1

Iso-Britannia 0.3 1.1 1.4 1.7

Japani 2.0 1.7 1.3 1.0

Venäjä 3.4 2.2 2.8 3.1

Kiina 7.8 7.5 7.3 7.0

Intia 5.1 5.0 5.0 6.0

Brasilia 0.9 2.3 2.8 3.3
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Euroalue  

Kasvua näköpiirissä, mutta ongelmat jatkuvat 

Taantuma on ohi. Kasvun veturina toimii vahva Saksa, mutta eteläistä euroaluetta piinaavat edelleen heikko 

kotimainen kysyntä ja rahoitusongelmat. Kriisitalouksien työllisyystilanteeseen tarvitaan täyskäännöstä, 

mutta kukaan ei osaa sanoa, miten se tehdään. Euroopan keskuspankilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää 

korot pohjalukemissa vielä pitkään, mikä heikentää euroa. 

Euroalue palasi kasvun tielle toisella vuosineljänneksellä. Saksan talous kasvoi 0,7 prosent-

tia ja Ranskan 0,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Espanjan talous 

supistui 0,1 ja Italian 0,2 prosenttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aiempina nel-

jänneksinä. Uskomme euroalueen jättäneen taantuman taakseen. 

Edellisessä suhdannekatsauksessamme ennustimme euroalueen BKT:n kasvun olevan noin 

--0,6 prosenttia vuonna 2013, joten hiljainen olettamuksemme on ollut, että toinen vuosipuo-

lisko tuo mukanaan elpymisen. Koska toinen vuosineljännes osoittautui odotettua parem-

maksi, hienosäädämme ennusteen -0,5 prosenttiin. Odotamme edelleen Saksan toimivan 

kasvun veturina. Eteläinen Eurooppa sen sijaan pysyy heikkona. Suhtaudumme epäillen 

ajatukseen siitä, että Ranskan kasvu yltäisi jatkossakin 0,5 prosentin vuosineljännesvauhtiin. 

Jos globaali ennusteemme kasvutalouksien, USA:n, Japanin ja Ison-Britannian elpymisestä 

toteutuu, euroalueen vientinäkymät kohenevat. Olemme kuitenkin varoittaneet, että kasvuta-

louksissa ei tulla näkemään toisintoa vuodesta 2009, ei edes likimain. Kiinan viennin elpy-

minen on hyvä uutinen, mutta 7,5 prosentin BKT:n kasvu kolkuttelee jo kasvuvauhdin ylära-

jaa. Suhtaudumme hieman pessimistisesti muiden BRIC-talouksien elpymistahdin nopeu-

teen; emme niinkään kysynnän vaan tarjonnan puutteen vuoksi. 

 

Vallitseva korkotaso on erittäin matala, mikä normaalisti riittäisi potkaisemaan talouden 

käyntiin. Nyt vain Saksalla on tähän mahdollisuus. Julkisen ja yksityisen sektorin vakautta-

minen on välttämätöntä euroalueen eteläosissa, joskin seurauksena on luottokysynnän hii-

puminen. Pankkien heikot taseet puolestaan karsivat tarjontaa. Euromaiden finanssipolitiik-

ka ei vuonna 2013 ole enää yhtä kireää kuin aiemmin. Budjettitasapaino ei kuitenkaan juuri 

parane, joten on vain ajan kysymys, milloin uudet leikkaukset näkevät päivänvalon. Espan-

jan kuuden kuukauden budjettialijäämä on lähes edellisvuotisen suuruinen, mikä on petty-

mys kun otetaan huomioon, että viime vuonna tehdyt leikkauspäätökset yltävät 10 prosent-

tiin BKT:sta. 

Euroalueen työttömyyden kasvu taittui toisella vuosineljänneksellä, mutta uskomme kestä-

vän laskun alkavan vasta vuoden loppupuolella. Myös EKP seuraa tiiviisti työllisyyden kehi-

tystä. Jos otamme vertailukohdaksi vuoden 2011, jolloin EKP aloitti koronnostot, meidän on 
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odotettava työttömyyden alittavan 10 prosentin kynnyksen ennen seuraavaa koronnostoa. 

Näin tuskin tapahtuu kolmen vuoden ennustejaksomme aikana. Kansainvälinen valuuttara-

hasto IMF ennustaa euroalueen työttömyysasteen päätyvän vuonna 2018 keskimäärin 10,5 

prosenttiin. Tämän perusteella korkoa ei siis nosteta seuraavaan viiteen vuoteen. Teimme 

saman päätelmän ennusteessamme viime vuoden alussa emmekä näe erityistä syytä muut-

taa käsitystämme. 

Fedin tase jatkaa paisumistaan mittavien velkakirjaostojen seurauksena. Ostot jatkuvat tule-

vien neljänneksien aikana, vaikka Fed alkaakin vähentää niitä. EKP:n tase puolestaan pie-

nenee pankkien maksaessa lainojaan takaisin. USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa, 

jossa keskuspankit ovat valinneet elvytyskeinoiksi joukkolainaostot ja taseen kasvattamisen, 

valuutat ovat heikentyneet ja varallisuusarvot nousseet. Tämä on auttanut taloutta nouse-

maan jaloilleen. Näyttää siis siltä, että epätavallinen lääkitys on parantanut potilaan. Myös 

EKP:n taseen kasvattamisesta olisi taloudelle hyötyä. Emme ole varmoja ottaako keskus-

pankki uudet keinot käyttöön, mutta uskomme, että niin kauan kuin euro pysyy vahvana, 

toipuminen ei edisty. Tilanne muuttuu aikanaan, kun Fed karsii velkakirjaostojaan ja aloittaa 

koronnostot. Tällöin myös euro heikkenee suhteessa dollariin. Mitä aiemmin näin tapahtuu, 

sitä helpompi euroalueen on selättää ongelmat. 

 

Tehdäkö työtä vai ollako tekemättä – siinä kysymys 

Työttömyyden kasvu euroalueen eteläosissa on inhimillinen ja yhteiskunnallinen tragedia. 

Se vie myös pohjan pois nykyiseltä talouspolitiikalta ja uhkaa synnyttää radikaaleja poliittisia 

liikkeitä sekä oikealle että vasemmalle. Siihen asti kunnes elpyminen on saavuttanut kestä-

vän tason ja matka kohti täystyöllisyyttä alkanut, hallitukset ovat haavoittuvia. Tämä nähtiin 

kesällä Kreikassa, missä yhden puolueen irrottauduttua koalitiosta hallituspuolueiden 

enemmistö jäi vain muutamaan paikkaan. 

 

Euroalueen elpymi-

nen verkkaista – niin 

kauan kuin euro py-

syy vahvana 

Hallitukset ovat haa-

voittuvia, kun työ-
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kot 
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Voimakkaasti heikentynyt työllisyys nakertaa myös julkisen talouden tilaa ja kasvattaa tule-

via budjettihaasteita. Eteläisen euroalueen väestö ikääntyy nopeasti. Kasvaneet vanhusten-

huollon kustannukset lisäävät työssäkäyvän väestön taakkaa. Taantuman seurauksena 

työssäkäyvän väestön osuus koko väestöstä on laskenut Espanjassa ja Italiassa 37 prosent-

tiin ja Kreikassa vain yksi kolmesta käy työssä. Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa noin 

50 prosenttia väestöstä on työllisiä. Suomessa vastaava luku on 46 prosenttia. 

Espanjassa ei vähene ainoastaan työllisyys. Myös työvoima on alkanut vähentyä nopeasti. 

Niiden työttömien määrä, jotka eivät enää saa työttömyyskorvauksia, on noussut kahteen 

miljoonaan eli noin 40 prosenttiin työttömistä. Moni on lopettanut kokonaan työnhaun työn-

välitystoimistojen kautta. Arviomme mukaan n. 350 000 henkilöä poistui työvoimasta viime ja 

tämän vuoden toisen neljänneksen välisenä aikana eli yhteensä n. 1,5 prosenttia aktiiviväes-

töstä. Tämä on keskeinen syy sille, miksi työttömyysasteen kasvu ei enää noudata ennustei-

ta. Samasta syystä Espanjan potentiaalisen bruttokansantuotteen kasvu hidastunut rajusti. 

Arvioimme potentiaalisen BKT:n kasvun pudonneen noin prosenttiin, kun se vielä nou-

susuhdanteen ollessa korkeimmillaan ylsi 3 prosenttiin. Tällöin nopeaa kasvuvauhtia kiihdyt-

tivät maahanmuuttajat. Kehitys heittää pitkän varjon julkisen talouden näkymien päälle. 

 

Ennen kriisiä yksi työntekijä elätti Espanjassa ja Kreikassa noin 0,85 työtöntä tai työvoimaan 

kuulumatonta. Nyt huoltosuhde on 1,30 eli vanhusten, lasten, opiskelijoiden, työttömien ja 

muiden työssä käymättömien tukemisen aiheuttama huoltotaakka on kasvanut noin 50 pro-

senttia. Luku muodostaa todellisen taustan niille massiivisille veronkorotus- ja budjettileik-

kaustarpeille, joita budjettialijäämän kuriin saaminen edellyttää. Julkisen sektorin palvelut 

ovat heikentyneet ja äänestäjät saavat kasvaneelle verotaakalleen huomattavasti vähem-

män vastinetta – tällä tuskin saavutetaan poliittista suosiota. 
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Emme usko, että nykytilanne voi olla poliittisesti kestävä. Työllisyysasteen on noustava 

huomattavasti, mutta millä keinoin? Kotimainen kysyntä pysyy vaimeana niin kauan kuin 

yksityinen sektori keventää velkataakkaansa ja palkkoihin kohdistuu voimakkaita laskupai-

neita. Nettovienti kasvaa, mutta maiden kilpailukyky ei riitä BKT:n kasvun luomiseen viennin 

avulla. Palkkojen suhteellinen lasku on edelleen tarpeen.  

Irlannin viennin BKT-osuuden kasvu on ollut riittävän suuri tasapainottamaan rakentamisen 

ja vähittäiskaupan romahdusta. Espanja ei yllä lähellekään Irlannin kasvulukuja. Ikävä totuus 

on, että rakentamisen osuus BKT:sta on pudonnut Irlannissa yli 15 prosenttiyksikköä alle 7 

prosenttiin BKT:sta mutta Espanjassa pudotus jää alle 10 prosenttiyksikköön. Todennäköis-

tä on, että rakentamisen osuus säilyy Espanjassa liian suurena, 12 prosentissa BKT:sta. 

 

Kilpailukyvyn kasvattamisessa on olennaista myös, että kilpailukyvyn lähde on muualla kuin 

suhteellisissa palkanalennuksissa. Maailmassa, jossa huomattavasti matalamman palkkata-

son maat Kiina mukaan lukien kouluttavat työvoimaansa ja käyttävät enemmän rahaa tutki-

mukseen ja kehitykseen, jopa Saksan ja Ruotsin kaltaisilla mailla on vaikeuksia pysyä kilpai-

lussa mukana. 

Eteläinen Eurooppa on epäonnistunut pahasti näillä osa-alueilla, joten miten se onnistuu 

luomaan työpaikkoja sektoreille, joilla on mahdollisuus kilpailla nopeasti kasvavien kehittyvi-

en talouksien kanssa? Pohjoisosiin verrattuna eteläisen euroalueen nuoret ovat huomatta-

vasti heikommin koulutettuja. 20–24-vuotiaista espanjalaisnuorista vain 60 prosenttia on 

suorittanut toisen asteen tutkinnon, mikä on Euroopan mittakaavassa heikko saavutus. Sak-

sassa vastaava luku on 75, Ruotsissa 85 ja Irlannissa 90 prosenttia. Vielä kauemmas kär-

jestä etelä jää vertailtaessa tutkimukseen ja kehitykseen käytettyjä varoja. Elinkeinoelämän 

investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen yltävät Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa vain 

0,7 prosenttiin BKT:sta ja Kreikassa vain neljännesprosenttiin. Innovatiivisuudestaan tunne-

tut Sveitsi, Ruotsi, Suomi ja Saksa käyttävät vähintään 2 prosenttia BKT:sta tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen. Etelässä on myös pulaa riskipääomasta. Näissä olosuhteissa ei ole help-

poa synnyttää kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka voisivat imeä työvoimaa massatyöttömyyden 

riivaamilta alueilta. 

Yksi vaihtoehto on, että palkat laskevat vielä huomattavasti, mikä hidastaa edelleen yksityi-

sen ja julkisen talouden elpymistä. Kriisivaltioilla on myös mahdollisuus sopeuttaa valuutta-

kurssinsa irtautumalla eurosta ja devalvoimalla valuuttansa. Uskomme jälkimmäisen vaihto-

ehdon olevan todennäköisempi, mikäli työllisyys ei käänny nopeasti kasvuun. Siksi pitkien 

valtionlainojen korot pysyvät reuna-alueilla korkeina ydinmaihin verrattuna. Euroalueen taan-

tuma on kuuden neljänneksen jälkeen viimein ohi, mutta monet taustalla olevista ongelmista 

eivät ole kadonneet mihinkään. Talouskasvu jatkuu epätasaisena, ja poliittiset ja taloudelli-

set jännitteet säilyvät vielä pitkään. 

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

Haurasta kasvua 

Talous palasi hauraaseen kasvuun toisella vuosineljänneksellä. Tämän vuoden BKT:n kasvu painuu 

kuitenkin hiukan negatiiviseksi rakenteellisten ongelmien ja heikon kasvuperinnön vuoksi. Vuosina 2014–15 

ennustamme kasvun maltillisesti vahvistuvan niin kotimaisen kuin ulkoisenkin kysynnän siivittämänä. 

Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan Suomen talous kasvoi toisella vuosinel-

jänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä, kun aiemmin julkaistu kokonaistuotannon kuukausiku-

vaaja antoi vastaavaksi kasvuluvuksi 0,7 prosenttia. Myös ensimmäisen vuosineljänneksen 

kasvu painui negatiiviseksi, vaikka heinäkuun vuositilinpidon julkistuksen jälkeen taantuma 

näytti päättyneen jo vuodenvaihteeseen. Vuodentakaiseen verrattuna BKT supistui toisella 

neljänneksellä 1,2 prosenttia. Vuoden alkupuoliskon heikkous oli laaja-alaista: työllisyys ja 

teollisuustuotanto supistuivat, kaupan volyymit laskivat ja sekä kuluttajien että yritysten luot-

tamusindeksit pysyivät matalilla tasoilla. Kasvun hauraista kantimista kertoo, että ensimmäi-

sellä vuosipuoliskolla kokonaistuotannon supistumista hillitsi nettoviennin positiivinen kontri-

buutio kasvuun, kun vienti supistui tuontia vähemmän. Maailmalta on kuitenkin viimeaikoina 

saatu positiivisia talousuutisia: luottamusindikaattorit osoittavat ylöspäin Atlantin molemmin 

puolin ja Saksan teollisuustuotanto sekä -tilaukset kasvavat. Tämä on yleensä ennakoinut 

myös Suomen teollisen suhdanteen paranemista. Tuonnin supistuessa vientiä enemmän 

myös loppuvuonna 2013, uskomme nettoviennin tukevan talouskasvua yhdessä vaimeasti 

kasvavan yksityisen kulutuksen kanssa. Siksi pidämme mahdollisena, että talous pysyy 

vaimeassa kasvussa loppuvuoden. Monet estimaatit kuitenkin viittaavat talouden tuotanto-

kuilun olevan melko pieni, mikä tarkoittaa elpymisvaran olevan suhteellisen rajoitettu. Siksi 

uskomme elpymisvaiheen BKT:n kasvun jäävän aiempia suhdannenousuja vaimeammaksi. 

 

Vuodelta 2012 saatavan negatiivisen kasvuperinnön ja viivästyneen elpymisen vuoksi en-

nustamme BKT:n supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2013, kun vielä keväällä odotimme 0,7 

prosentin kasvua. Vuosille 2014–15 odotamme keskimäärin 2,1 prosentin talouskasvua. 

 

 

 

 

 

 

Talous kasvaa, mutta 

elpymisvara on rajoi-

tettu 

Ennustamme BKT:n  

supistuva 0,2 pro-
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Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

Vientikysyntä riittämätöntä nostamaan Suomea kestävälle kasvu-uralle 

Globaalien ennakoivien suhdanneindikaattoreiden mukaan maailmantalouden kasvu on as-

teittain vauhdittumassa, mikä mahdollistaa Suomen vientikysynnän vauhdittumisen loppu-

vuonna. Suomen päävientimarkkinoiden Ruotsin ja Saksan kysyntänäkymät ovat vahvistu-

massa. Paperiteollisuuden kysynnän hiipuminen jatkuu kuitenkin vielä, minkä vuoksi myös 

paperiteollisuudelle tuotantovälineitä valmistaneen konepajateollisuuden kysyntä Suomessa 

on romahtanut. Vastaavanlainen negatiivinen ketjureaktio on nähtävissä suomalaisen tuo-

tantonsa lopettaneen ja matkapuhelintoimintonsa Microsoftille myyvän Nokian ja sen ali-

hankkijayritysten välillä. Näistä rakenteellisista syistä teollisuustuotannon elpyminen jää to-

dennäköisesti selvästi aiempia suhdannenousuja vaimeammaksi ja riittämättömäksi yksin 

nostamaan kansantaloutta kestävälle kasvu-uralle. Vientikysynnän riittämättömyys ei myös-

kään kannusta yrityksiä lisäämään investointejaan merkittävästi. Uskomme vientikysynnän 

elpyvän hieman loppuvuonna, kun taas kotimaisen kysynnän aneemisuus painaa tuontia. 

Tällöin nettoviennin kasvuvaikutus on näkemyksemme mukaan loppuvuonnakin positiivinen. 

Ensi vuonna odotamme viennin vauhdittuvat 4,6 prosentin ja tuonnin 3,0 prosentin kasvuun.  

 

Kotimainen kysyntä vahvistuu asteittain 

Kun euroalueelta on kuultu aiempaa vähemmän negatiivisia uutisia, suomalaiskuluttajien 

luottamus on elpynyt hieman viime vuoden loppupuoliskon heikoilta tasoilta. Kansalaisten 

kriisitietoisuutta peräänkuulutetaan kuitenkin ahkerasti samalla kun työllisyys supistuu, joten 

emme usko luottamuksen lähiaikoina elpyvän pitkän ajan keskiarvonsa yläpuolelle. Työ-

markkinatilanne on heikentynyt viime vuoden syksystä lähtien ja viimeisin työmarkkinatutki-

mus heinäkuulta viittaa monien lannistuneen työnhaussa ja siirtyneen työvoiman ulkopuolel-

le, ainakin väliaikaisesti. Tämä painaa alas niin työllisyyttä kuin työttömyysastettakin. Työ-

Prosenttimuutos, suluissa toukokuun ennuste 2011 2012 2013E 2014E 2015E

Yksityinen kulutus 2.6 0.2 0.5(0.6) 1.0(1.2) 1.7(2.0)

Julkinen kulutus 0.5 0.6 0.7(1.5) 0.5(0.6) 0.5(0.5)

Investoinnit 5.7 -1.0 -2.5(-1.8) 3.5(3.4) 5.0(5.0)

Vienti 2.7 -0.4 -1.3(1.7) 4.6(5.3) 4.5(3.5)

Tuonti 6.2 -1.2 -3.5(0.7) 3.0(4.0) 4.2(3.7)

BKT 2.7 -0.8 -0.2(0.7) 2.0(1.8) 2.2(2.2)

Ansiotasoindeksi 2.7 3.2 2.4 1.7 1.4

Kuluttajahintaindeksi 3.4 2.8 1.8 2.2 2.6

Työttömyysaste* 7.8 7.7 8.2 8.0 7.7

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä** -0.8 -1.9 -2.0 -1.6 -1.2

* prosenttia työvoimasta

** prosenttia BKT:sta

Vientikysynnän 

vauhdittumisen 

merkkejä näkyvissä 

Heikko ostovoima 

hillitsee kulutusta 

2013–14 
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markkinoiden käännepisteen ajoituksen ennustaminen on vaikeaa, mutta vuositasolla us-

komme työllisten määrän kasvavan ensi vuonna, kun se tänä vuonna supistuu noin prosen-

tin. Yhdessä kiristyneen verotuksen ja todennäköisten hyvin maltillisten palkankorotusten 

kanssa työllisyyden supistuminen nakertaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Positii-

vista on, että kuluttajahintojen nousu todennäköisesti syö ostovoimaa vähemmän kuin ai-

emmin oletimme. Kaiken kaikkiaan uskomme yksityisen kulutuksen kasvavan hyvin maltilli-

sesti 2013–14 ja kiihtyvän vuonna 2015, kun työmarkkinat ja luottamus ovat vahvistuneet. 

 

Asuntomarkkinoiden aktiviteetti on jäähtynyt kuluvan vuoden aikana ja velka-asteen nousu 

näyttää pysähtyneen. Asuinrakennusinvestoinneille nämä uutiset ovat negatiivisia, mutta 

toisaalta erittäin matalana pysyttelevä korkotaso kannattelee asuntojen hintoja. Ennustam-

me asuinrakennusinvestointien supistuvan tänä vuonna, mutta kääntyvän maltilliseen kas-

vuun 2014–15. 

Hallitus ajaa rakenteellisia uudistuksia 

Hallitus esittää vuoden 2014 valtion budjetin alijäämäksi 6,7 miljardia euroa, mikä on 3,2 

prosenttia ensi vuoden bruttokansantuote-ennusteeseemme suhteutettuna. Budjetti ei sisäl-

lä merkittäviä uusia muutoksia verotukseen, sillä niistä päätettiin jo kevään budjettiraami-

neuvotteluissa. Elokuun budjettiriihensä päätteeksi hallitus esitteli mittavan rakenneuudis-

tuspaketin, jolla on tarkoitus kuroa umpeen 9-10 miljardin euron kestävyysvaje. Vaikka mo-

nien uudistusten yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa, on eduskunnan tarkoitus päättää 

niistä ennen vuoden vaihdetta. Rakennetoimilla pyritään työllisyysasteen nostoon, työssä-

oloajan lisäämiseen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja julkisen sektorin toiminnan 

tehostamiseen. Pidämme rakenneuudistuspakettia osoituksena siitä, että kuuden puolueen 

hallitus ottaa julkisen talouden kestävyysongelman tosissaan ja pystyy sisäisestä hajanai-

suudestaan huolimatta tekemään vaikeitakin päätöksiä. Vuoden 2013 lisäbudjetissa hallitus 

esitti myös pieniä, lähinnä korjausrakentamiseen suunnattuja täsmäelvytystoimia, jotka kui-

tenkaan eivät ole uutta elvytystä siinä mielessä, että niihin käytetyt varat mahtuvat jo aiem-

min sovittuun budjettiraamiin. Näiden toimien tarkoitus lieneekin helpottaa vaikeiden raken-

teellisten uudistusten läpiviemistä. 

Asuinrakennusinves-
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Hallitus pitää tavoitteensa pysäyttää julkisen velan BKT-osuuden nousu hallituskauden 

loppuun eli kevääseen 2015 mennessä, mikä tarkoittaa että lisäsopeutustoimia on odotet-

tavissa ensi keväänä. Näyttääkin siltä, että suurin osa suunnitelluista finanssipolitiikan 

kiristystoimista ajoittuu aivan hallituskauden loppuun, mikä yleensä ei ole istuvan hallituk-

sen intressien mukaista. Pidämme edelleen mahdollisena, että hallitus saavuttaa täpärästi 

velkatavoitteensa. 

Millainen on Suomen talouden tulevaisuus matkapuhelinten jälkeen? 

Nokian osuus Suomen kansantuotteesta oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) mu-

kaan
1
 suurimmillaan vuosina 2000–2003, keskimäärin lähes 4 prosenttia BKT:sta, kun taas 

viime vuonna vaikutus oli hieman negatiivinen. Etlan mukaan Nokia työllisti prosentin Suo-

men työllisistä vuonna 2000, kun kesäkuuhun 2013 mennessä osuus oli laskenut 0,4-0,5 

prosenttiin. Finanssikriisin ja Nokian alamäen yhtäaikainen vaikutus oli Suomen kansanta-

loudelle raju: Etlan mukaan vuoden 2009 BKT:n 8,5 prosentin supistumisesta noin 2 pro-

senttiyksikköä oli Nokian vaikutusta. Nokian alamäellä on ollut selvä vaikutus myös tämän 

jälkeen, kun Suomen talous ja teollisuustuotanto ovat selvästi alisuoriutuneet suhteessa 

kilpailijoihin Ruotsiin ja Saksaan. 

  

                                                 
1 Ali-Yrkkö, Jyrki; Kalm, Matias; Pajarinen, Mika; Rouvinen, Petri; Seppälä, Timo & Tah-

vanainen, Antti-Jussi (3.9.2013). ”Microsoft Acquires Nokia: Implications for the Two 

Companies and Finland”. 
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Miten matkapuhelinliiketoiminnan suunniteltu myynti Microsoftille sitten vaikuttaa Suomen 

talouteen? Microsoft on ilmoittanut Suomesta tulevan sen matkapuhelinkehityksen keskus, 

mikä antaisi ymmärtää, ettei mittavia henkilöstövähennyksiä ole suunnitteilla edellyttäen, 

että Microsoft saa katkaistua matkapuhelinliiketoiminnan laskukierteen. Siihen sillä on suu-

rena yrityksenä Nokiaa paremmat resurssit. Microsoft myös ilmoitti investoivansa Suomeen 

noin 250 miljoonaa euroa maksavan datakeskuksen. Kysymysmerkki on myös, mitä Mic-

rosoft tekee halvempien peruspuhelimien kehitykselle Suomessa. Ne eivät välttämättä ole 

ohjelmistoyhtiön strategiassa keskeisellä sijalla, sillä ne eivät käytä Windows-

käyttöjärjestelmää. Jos Microsoft luopuu näistä malleista, on sillä negatiivisia työllisyysvaiku-

tuksia Suomeen, vaikka tuotanto onkin jo aiemmin siirretty muualle. Vaikka Microsoft pitäisi-

kin matkapuhelintoiminnot Suomessa nykyisessä laajuudessaan, voi kauppa aiheuttaa py-

syviä muutoksia Suomen vaihtotaseeseen palveluviennin ja -tuonnin kautta. Näiden erien 

arvioiminen on pitkään ollut erittäin vaikeaa, sillä suurin osa palveluviennistä ja -tuonnista on 

Suomessa toimivien (suomalaisten tai ulkomaisten) yritysten ja samaan konserniin kuuluvi-

en ulkomailla toimivien yksiköiden välisiä siirtoja, esimerkiksi markkinointiin, hallintopalvelui-

hin, tuotekehitykseen, insinööripalveluihin, rojalteihin ja lisenssimaksuihin liittyviä maksuja. 

Osa Suomen palveluiden ulkomaankauppaan liittyvistä virroista mahdollisesti muuttaa suun-

taa, kun matkapuhelintoiminnot siirtyvät Nokialta yhdysvaltalaiselle Microsoftille.  

Myös jäljelle jäävän Nokian tulevaisuuteen liittyy kysymysmerkkejä Suomen kansantalouden 

kannalta. Positiivista on, että Nokian verkkoliiketoiminta on kannattavaa ja 5,4 miljardin eu-

ron kaupan jälkeen yrityksen kassassa on rahaa investointeihin ja liiketoiminnan kehittämi-

seen. Sitä, miten Nokia kassaansa käyttää, investoiko se mittavasti vai jakaako suurempia 

osinkoja ja minne se mahdolliset investointinsa tekee, ei vielä ainakaan yhtiön ulkopuolella 

tiedetä. Todennäköistä on, että yrityksenä selvästi aiempaa pienemmällä Nokialla on kau-

pan jälkeen liikaa resursseja mm. hallinnossa ja tukitoiminnoissa, minkä saattaa tarkoittaa 

henkilöstövähennyksiä jo ennusteperiodillamme, mutta suhteessa aiemmin tapahtuneisiin 

henkilöstövähennyksiin tulevat muutokset jäänevät pieniksi. 

Uskomme Nokian ja Microsoftin välisen kaupan vaikutusten Suomen kansantaloudelle jää-

vän melko pieniksi ennusteperiodillamme 2013–15, jos toistaiseksi julkistettu informaatio 

pitää paikkansa ja suuria työllisyysvaikutuksia ei ole tulossa. Jos työllisyysvaikutukset jäävät 

pieniksi, myös vaikutukset asuntomarkkinoihin ja kulutukseen jäävät marginaalisiksi. Pi-

demmän aikavälin kansantaloudelliset vaikutukset ovat vielä vaikeasti arvioitavissa, sillä 

niihin vaikuttaa laaja kirjo vielä tuntemattomia muuttujia alkaen kuluttajien tulevista matka-

puhelinmieltymyksistä maailmanlaajuisesti. Viimeaikaiset taloudelliset päätökset, mm. yhtei-

söveron lasku ja mahdollisesti toteutuva maltillinen palkkaratkaisu tuskin ainakaan heikentä-

vät Suomen houkuttelevuutta Microsoftin ja Nokian tulevien investointien kohteena. Myös 

Nokian suuruuden aikoina kasvanut tekninen ja liiketoiminnallinen osaaminen edesauttaa 

Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan menestysmahdollisuuksia tulevaisuudessakin. 

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

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

Nokia-Microsoft -

kaupan välittömät 

työllisyysvaikutukset 

pienet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluviennin ja -

tuonnin virtoihin 

mahdollisesti muu-

toksia 

Mihin Nokia kaup-

pasumman käyttää? 

Vaikutukset työlli-

syyteen, asunto-

markkinoihin ja ku-

lutukseen pienet en-

nusteperiodillamme 

2013–15 



TALOUSENNUSTE, 11. SYYSKUUTA 2013 

 17 

Rahapolitiikka ja valuutat  

Dollarin vahvistuminen vain ajan kysymys 

Ennusteemme USA:n dollarin merkittävästä vahvistumisesta suhteessa euroon ei ole vielä toteutunut, mutta 

uskomme yhä, että niin tulee käymään. Euro ei kuitenkaan heikenny selvästi ennen kuin EKP julkistaa uusia 

toimia talouden elvyttämiseksi. Ruotsin talouskasvu voimistuu vahvistaen kruunua suhteessa euroon. 

Uskomme yhä USA:n dollarin vahvistuvan suhteessa euroon 

Ennusteemme USA:n dollarin merkittävästä vahvistumisesta suhteessa euroon ei ole vielä 

toteutunut. Pääargumenttimme on ollut, että eurotalouden selvästi Yhdysvaltoja heikomman 

suoriutumisen vuoksi Euroopan keskuspankin rahapolitiikan pitäisi olla merkittävästi elvyttä-

vämpää kuin USA:n keskuspankin Federal Reserve’n. Rahapolitiikan erojen pitäisi heiken-

tää euroa suhteessa dollariin. Uskomme yhä perusteluihimme, vaikka dollari on pysytellyt 

heikkona. Mikä siis estää ennusteemme toteutumisen? 

Yksinkertainen vastaus on, että euroalueen rahapolitiikka ei ole ollut juurikaan elvyttäväm-

pää kuin USA:n. Lyhyet markkina- ja ohjauskorot ovat USA:ssa ja euroalueella olleet samoil-

la tasoilla, kuten myös kaksivuotiset swap-korot. Lisäksi Euroopan finanssimarkkinat ovat 

vielä stressitilassa, kun taas USA:ssa pankkijärjestelmä on ripeiden toimien ansiosta jaloil-

laan. Tämän vuoksi luotonanto USA:ssa kasvaa, kun se euroalueella keskimäärin supistuu. 

Ilmeisestä elvytystarpeesta huolimatta EKP:n tase on alkanut supistua, kun taas Fedin tase 

on edelleen kasvanut. Odotimme päinvastaista taseiden kehitystä. On hämmästyttävää, 

ettei EKP:n politiikka ole vieläkään selvästi kevyempää, kun otetaan huomioon erot talouksi-

en vahvuudessa. Lisäksi dollari toimii rahoitusvaluuttana. Ylimääräinen dollarimääräinen 

likviditeetti on siis hakeutunut sijoittajien kautta korkeamman tuoton markkinoille, myös eu-

rokriisimaihin kuten Espanjaan ja Italiaan. Mielestämme tämä ei ole kestävää, mutta niin 

kauan kuin Fed syytää markkinoille tällaista ”kuumaa rahaa”, ei dollarilla ole paineita vahvis-

tua suhteessa euroon.  

 

Velkakirjaelvytyksen vähentäminen on käännepiste. Dollari alkaa vahvistua kestävämmin 

siinä vaiheessa, kun Fed ryhtyy vihdoin vähentämään kuukausittaisia velkakirjaostojaan. 

Tämä ei vielä tarkoita rajua liikettä EURUSD-kurssissa, sillä siihen tarvitaan myös euroalu-

eelta uusia rahapolitiikan kevennystoimia. Näitä voi hyvinkin olla tulossa, sillä eurokriisi on 

yhä voimissaan, vaikka uutiset koko euroalueelta ovatkin olleet kesän aikana entistä va-

loisampia. 

Kreikka tarvitsee vielä kolmannen pelastuspaketin tai velkojen leikkuun – tai molemmat. 

Saksan vaalit pidetään 22. syyskuuta ja eurokriisipuheita on yritetty vältellä, jotta ongelmat 

eivät nousisi esiin ennen vaaleja. Saksan liittokansleri Angela Merkel korostaa, että rahaliitto 

ei ole rahansiirtounioni, mutta uusi pelastuspaketti Kreikalle osoittaisi muuta. Euroalueen 
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viranomaiset ovat kieltäytyneet puhumasta Kreikan uudesta velkojen leikkuusta ennen huh-

tikuuta, mutta on hyvin epävarmaa onko Kreikalla aikaa odottaa niin pitkään. 

EURSEK-kurssin uusi vaihteluväli on 7,75–8,25 

Ruotsin talousnäkymät ovat kohentuneet hyvin samalla tavoin kuin Yhdysvaltojen. Positiivi-

semmista makronäkymistä huolimatta Ruotsin pitkien valtionlainojen korot tuskin nousevat 

yhtä paljoin kuin Atlantin toisella puolella niin kauan kun Saksan matalat obligaatiokorot toi-

mivat ankkurina ruotsalaisille koroille. Odotammekin Ruotsin kruunun heikentyvän USA:n 

dollaria vastaan, mutta vahvistuvan euroa vastaan.  

Vuosina 2002–2007 kruunun vaihteluväli euroa vastaan oli 9,00–9,50. Finanssikriisi ja siitä 

seurannut laskusuhdanne heikensivät kruunua vuosina 2008–2009, kun spekulatiivinen si-

joitusraha pakeni kriisin aikana pienistä talouksista. Vuonna 2011 akuutin kriisin väistyttyä 

EURSEK-kurssi vakautui uudelle vaihteluvälille, jonka keskiarvo oli tasolla 9,00. Tämä taso 

ja vaihteluväli eivät kuitenkaan olleet pysyviä. Ruotsin talous hyötyi vahvasta julkisen talou-

den tasapainosta ja kotimaisesta kysynnästä sekä vientisektorin merkittävästä suuntautumi-

sesta kehittyvään maailmaan samalla kun euroalueen julkisen talouden, rahoitusmarkkinoi-

den ja talouskasvun ongelmat syvenivät odotettua enemmän. Ruotsin euroalueeseen näh-

den suvereeni talouden suorituskyky näkyy kruunun vahvistumisodotusten voimistumisena. 

Siten EURSEK-kurssin vakautuessa odotamme vaihteluvälin olevan haarukassa 7,75–8,25, 

eli kruunu pysyisi aikaisempaa vahvempana. 

Epävarmuus euroalueen poliittisen tilanteen ympärillä on suuri, eivätkä EKP:n tavoitteetkaan 

näytä olevan kiveen kirjoitettu. Ruotsin kruunun ennustaminen onkin vaikeampaa kuin EU-

RUSD-kurssin. Ruotsin talous on tiukasti integroitunut Euroopan unioniin ja siteet euroalu-

eeseen ovat vahvat. Siten euroalueen ongelmat leviävät myös Ruotsiin, kun taas Yhdysval-

lat on paljon paremmin suojassa Euroopan tapahtumilta. 

 

Miten Ruotsin vientiteollisuus sitten kestää kruunun vahvistumisen euroa vastaan? Ruotsin 

kauppapainotettu nimellinen valuuttaindeksi KIX kertoo kruunun olevan ennätysvahva, mikä 

todennäköisesti iskee vientiyrityksiin. Pitää kuitenkin muistaa, ettei euro ole ainut valuutta 

joka määrittää KIX-indeksin vahvuuden. Käytännössä neljä valuuttaa, euro, USA:n dollari, 

Kiinan juan ja Japanin jeni selittävät 90 prosenttia KIX-indeksin vaihtelusta vuoden 1995 

jälkeen. Valuuttakurssiennusteessamme KIX vahvistuu vain hiukan seuraavan kolmen vuo-

den aikana. Jos kruunu vahvistuisi liika, Ruotsin keskuspankki tuskin katsoisi sivusta teke-

mättä mitään, vaan sopeuttaisi rahapolitiikkansa elvyttävämmäksi. 

Petter Lundvik, +46 8 701 3397, pelu16@handelsbanken.se 
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

2011 2012 2013E 2014E 2015E

Kulutus 1.9 0.3 0.6 0.8 1.3

Yksityinen kulutus 2.6 0.2 0.5 1.0 1.7

Julkinen kulutus 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5

Investoinnit 5.7 -1.0 -2.5 3.5 5.0

Vienti 2.7 -0.4 -1.3 4.6 4.5

Tuonti 6.2 -1.2 -3.5 3.0 4.2

BKT 2.7 -0.8 -0.2 2.0 2.2  

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

2011 2012 2013E 2014E 2015E

Ansiotasoindeksi 2.7 3.2 2.4 1.7 1.4

Kuluttajahintaindeksi 3.4 2.8 1.8 2.2 2.6

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 7.8 7.7 8.2 8.0 7.7

Teollisuustuotanto 2.0 -2.0 -4.0 3.5 5.0

Kauppatase, mrd EUR -1.3 0.2 1.0 0.9 0.7

Vaihtotase, mrd EUR -2.9 -3.4 -1.5 -0.7 0.8

Vaihtotase, %:a BKT:sta -1.5 -1.8 -0.8 -0.3 0.4

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -0.8 -1.9 -2.0 -1.6 -1.2

EMU-velka, %:a BKT:sta 49.2 53.6 57.1 58.2 57.4  

Valuutta- ja korkoennusteet 

10.9.2013 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk

EKP refi-korko 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25

Federal funds (USA) 0.125 0.125 0.25 1.25 2.50

Repo-korko rate, (Ruotsi) 1.00 1.00 1.25 1.50 2.00

10 vuoden obligaatiokorko (Saksa) 2.01 1.65 1.65 1.75 1.90

10 vuoden obligaatiokorko (USA) 2.95 2.80 3.00 3.20 3.40

10 vuoden obligaatiokorko (Ruotsi) 2.71 2.40 2.60 2.85 3.00

10 vuoden obligaatiokorko (Suomi) 2.29 1.95 1.95 2.10 2.20

    korkoero Saksaan, korkopistettä 27 30 30 35 30

EURUSD 1.32 1.23 1.10 1.00 1.00

USDJPY 100.2 103.0 105.0 107.0 110.0

EURGBP 0.84 0.83 0.82 0.80 0.75

EURSEK 8.70 8.40 8.30 8.10 8.00  

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

2012 2013E 2014E 2015E

USA 2.8 1.6 1.5 2.6 2.6 2.9 2.6

Euroalue -0.6 -0.5 -0.6 1.0 1.0 1.1 1.1

Japani 2.0 1.7 1.0 1.3 1.2 1.0 1.4

Iso-Britannia 0.3 1.1 0.8 1.4 1.3 1.7 1.1

Ruotsi 1.2 1.5 1.4 3.0 2.9 2.4 2.5

Tanska -0.4 -0.1 -0.1 0.7 0.7 0.8 0.8

Suomi -0.8 -0.2 0.7 2.0 1.8 2.2 2.2

Norja (pl. oljyteollisuus) 3.5 2.0 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0

Tsekki -1.8 -0.8 -0.8 1.7 1.8 2.3 2.3

Unkari -1.7 0.4 0.3 1.6 1.6 2.1 2.1

Puola 1.9 1.2 1.2 2.6 2.6 3.0 3.0

Slovakia 2.0 0.9 0.9 2.2 2.2 2.8 2.8

Brasilia 0.9 2.3 2.6 2.8 3.4 3.3 3.5

Venäjä 3.4 2.2 2.6 2.8 3.1 3.1 3.4

Intia 5.1 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0

Kiina 7.8 7.5 7.5 7.3 7.3 7.0 7.0  

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 
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