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Maailmantalous  

USA:n noususuhdanne vetelee pian viimeisiään 

Globaali noususuhdanne on asteittain kypsymässä ja lähestymässä käännepistettään. Erityisesti 

tämä pätee Yhdysvaltoihin, jossa talouskasvu hidastuu vuoden 2018 loppupuoliskolla. Vuonna 2019 

odotamme USA:n talouden ajautuvan virallisesti taantumaan ja työttömyysaste kääntyy uuteen 

nousuun. Kun euroalueella kasvua ei saada juurikaan vahvemmaksi ja Kiinassakin BKT:n kasvu 

maltillisesti hidastuu, on näkymä globaalille suhdanteelle selvästi vaimeampi seuraavan parin vuo-

den aikajänteellä.  

 

Trump ei muuta USA:n suhdannekiertoa 

Vaikka Yhdysvaltojen tämän hetkinen suhdannetilanne 

on edelleen suhteellisen vakaa, on talous pikkuhiljaa lä-

hestymässä käännepistettä (kuvat 1 ja 2). Noin vuoden 

päästä odotamme USA:n työttömyysasteen saavuttavan 

pohjansa ja kääntyvän sen jälkeen uuteen nousuun. Sen 

mukaisesti talouskasvu hidastuu ennusteessamme vuo-

den 2018 toisella puoliskolla ja vuonna 2019 USA ajautuu 

virallisesti taantumaan. 

Taantumaan talouden vie kasvanut niukkuus tuotannon-

tekijöistä. Työttömyysaste on Yhdysvalloissa jo tällä het-

kellä historiallisesti matala, ja palkkojen nousu, kohoavat 

korot sekä vahva USA:n dollari rajoittavat ennen pitkää 

yritysvoittoja, minkä seurauksena yritykset vetäytyvät in-

vestoinneista ja lopulta irtisanovat työntekijöitään kannat-

tavuutensa varmistamiseksi. Tämä laukaisee talouden 

taantumakierteen (kuva 3). 

Seuraava laskusuhdanne saattaa hyvinkin olla edellisiin 

taantumiin nähden suhteellisen lievä. Toisaalta, kun huomi-

oidaan harjoitetun rahapolitiikan seurauksena talouteen syn-

tynyt massiivinen likviditeettiylijäämä, on vaikeaa edeltä kä-

sin nähdä, millaisia tasapainottomuuksia talouteen on syn-

tynyt ja millaisia hinnoitteluvirheitä nousevat korot kenties 

paljastavat. USA:n talouden elpyminen finanssikriisin jälkei-

sestä suuresta lamasta on ollut kaikkea muuta kuin tavan-

omainen. Siten on hyvin mahdollista, ettei seuraava taantu-

makaan noudata perinteistä historiallista kaavaa. 

Onnistuuko presidentti Trump sitten muuttamaan Yhdys-

valtojen tulevaa suhdannepolkua? Tuskin, on lyhyt vas-

tauksemme. Ensiksikin näyttää mielestämme todennä-

köiseltä, että Trumpin verouudistus ja infrastruktuuripa-

nostukset ovat jäämässä vaikutuksiltaan merkittävästi 

analyyttikkoyhteisön tämän hetken ennustuksia vaatimat-

tomammaksi. Merkittävän kokoiset politiikkatoimet syn-

nyttäisivät toki lyhytaikaisia kasvuvaikutuksia, mutta ne 

tuskin muuttaisivat suhdanneuraa, ja siksi suhdannepro-

fiili ei Trumpin vaikutuksesta muutu. Tämän takia Yhdys-

valtojen keskuspankin koronnostoja vuosina 2017-18 

seuraa rahapolitiikassa vuoden 2019 alkupuoliskolla 

käänne toiseen suuntaan. 
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EKP:n rajalliset kiristysmahdollisuudet 

Euroalueen suhdannenäkymä on vuoden alussa ollut var-

sin pirteä. Vuosi 2016 päättyi talouskasvun osalta suh-

teellisen vahvasti ja tämä piristyminen näyttää jatkuneen 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Talouden luotta-

mustiedustelut ovat korkeimmalla tasollaan kuuteen vuo-

teen ja talouskasvun rakenne on laajapohjaisempaa, kun 

kotimaisen kysynnän lisäksi ulkomaankauppa on synnyt-

tänyt kasvua. Kuluttajahintainflaation kiihtyminen talou-

den yleisen piristymisen ohessa on synnyttänyt markki-

noilla jo hienoista pohdintaa, olisiko Euroopan keskus-

pankin (EKP) rahapolitiikan kiristämisen alku lähesty-

mässä (kuva 4).  

Tällainen arvio on mielestämme ennenaikainen. Euroalu-

een suhdannenousu on jo varsin kypsä, ja vaikka työttö-

myys on työttömien määrällä mitattuna edelleen korkea, 

raportoivat yritykset jo työvoiman niukkuudesta. Tämä 

kertoo työttömien työnhakijoiden ja työpaikkojen heikosta 

kohtaannosta. Vaikka Espanjassa on koettu varsin vahva 

talouden elpyminen, on tuottavuuden kasvu koko euro-

alueella hidasta, ja kasvua painavat tämän lisäksi ratkai-

sematta olevat rahoitussektorin ongelmat. Lisäksi poliitti-

set riskit ovat edelleen merkittävät, vaikka Hollannin vaa-

litulos synnyttikin toiveita maltillisten euromyönteisten 

puolueiden voittomahdollisuuksista. Odotamme siten eu-

roalueen talouskasvun hidastuvan ja epäilemme inflaa-

tion kiihtymisen olevan riittävän kestävää avaamaan 

EKP:lle ikkunan koronnostoihin. 

Iso-Britannian talous on osoittautunut yllättävän iskuky-

kyiseksi. Talouden liikevoima on kuitenkin nyt ehtymässä  

ja odotamme BKT:n kasvun hidastuvan kuluvan vuoden 

aikana (kuva 5). Hyvät kauppasuhteet euroalueeseen koi-

tuisivat niin brittien kuin EU-maiden hyödyksi, mutta tä-

män saavuttaminen näyttää tällä hetkellä poliittisesti mah-

dottomalta. Uskomme Britannian välttävän hiuksen hie-

nosti taantuman ennusteperiodilla 2017-19. Alanko-

maissa talouskasvulle on tilaa, ja odotammekin hyvän 

kasvuvireen jatkuvan. 

Kiinan kasvu hidastuu edelleen kontrolloidusti 

Kiinan viranomaiset ovat tähän asti onnistuneet ohjaa-

maan suhdannettaan ilman talouskasvun romahtamista. 

Kasvu on hidastunut asteittain ja hallitusti (kuva 6). Tämä 

trendi näyttää edelleen jatkuvan. Kiinan kasvussa on par-

haillaan nähtävissä kiinteistömarkkinoiden avittama 

vauhdittuminen, mutta suhdanteen voimistuminen jäänee 

kuitenkin lyhytaikaiseksi. Rahoitusolosuhteinen kiristymi-

nen todennäköisesti viilentää ennen pitkää ylikuumen-

neita kiinteistömarkkinoita. Viranomaisilla on kuitenkin hy-

vät olosuhteet saavuttaa kasvutavoitteensa.  

Kokonaisuudessaan kehittyvät markkinat ovat tällä hetkellä 

kirjava joukko talouksia (kuva 6). Sellaiset raaka-ainetuotta-
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jat kuten Brasilia ja Venäjä hyötyvät Kiinan vakaasta kysyn-

nästä eivätkä Trumpin hallinnon kauppapoliittiset rajoituk-

setkaan pysty niihin luultavasti suuremmin iskemään. Toi-

saalta raaka-aineiden hintojen paikallaan sahaus ei myös-

kään sanottavimmin synnytä niille uutta nostetta. Intian ta-

louden nousun uskomme jatkuvan lähivuosina.  

Ruotsin kasvu per henkilö ei ole erityisen vahvaa 

Ruotsi on kasvanut jo useita vuosia nopeammin kuin ver-

rokkimaat. Tämä on kuitenkin pääosin seurausta nopeasti 

kasvaneesta työvoimasta, mikä taas on laajan maahan-

muuton ansiota. Ruotsin työn tuottavuuden kasvu ei ole 

oleellisesti poikennut pitkällä aikavälillä verrokkimaiden 

kasvusta. Talouskasvun hidastuessa lähivuosien aikana 

edellytykset henkeä kohden mitatun BKT:n kasvun vah-

vistumiselle näyttävät vaatimattomilta. Se tuskin kuiten-

kaan estää Ruotsin keskuspankkia Riksbankenia kiristä-

mästä rahapolitiikkaansa korkoja nostamalla vuoden 

2018 huhtikuussa, kun työmarkkinoiden ylikuumenemi-

sen uhka on ilmeinen (kuva 7). 

Tanskan talouden varsin varovainen kasvuennuste selittyy 

rakenteellisilla kasvua rajoittavilla tekijöillä, Norjassa sen 

sijaan kasvu on selvästi saamassa päälle vahvemman 

vaihteen. Odotammekin Norjalta suhteellisen vahvaa kas-

vua vähintään ensi vuoden ajan. Inflaatio on hidastunut jyr-

kästi Norjan keskuspankin tavoitetta hitaammaksi, minkä 

keskuspankki saattaa hyväksyä, jos inflaatio-odotukset py-

syvät tukevasti ankkuroituna (kuva 8). Koronlaskua emme 

voi kuitenkaan täysin sulkea pois laskuista. 

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/ 

 

 

 

 
 

     Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

 

  

Prosenttimuutos 2016 2017E 2018E 2019E

Ruotsi 3,1 2,5 1,9 1,7

Norja, (Manner-Norja) 0,8 1,6 1,9 2,0

Suomi 1,4 1,8 1,3 0,9

Tanska 1,3 1,4 1,0 0,5

EMU 1,7 1,5 1,2 1,1

USA 1,6 2,0 2,1 0,3

Iso-Britannia 1,8 1,9 1,2 1,4

Alankomaat 2,1 2,0 1,7 0,9

Japani 1,1 1,2 0,7 0,1

Brasilia -3,6 0,3 2,2 1,9

Venäjä -0,2 1,1 1,5 2,0

Intia 7,5 7,3 7,5 7,5

Kiina 6,7 6,4 6,1 5,8

Puola 2,8 3,0 3,2 3,0

Handelsbanken: BKT-ennusteet

mailto:gute03@handelsbanken.se
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Euroalue  

Elpyminen hiipuu ja inflaatio kiihtyy vain maltillisesti 

Yllättävän vahvat luottamusindikaattorit ja vuoden alussa jo kahdessa prosentissa käynyt inflaatio 

ovat nostaneet euroalueen kasvuodotuksia. Tämän seurauksena markkinoilla spekuloidaan yhä kii-

vaammin, onko Euroopan keskuspankki EKP siirtymässä pois elvyttävältä linjaltaan. Palkkakustan-

nusten kasvunopeus ratkaisee rahapolitiikan suunnan, mutta odotuksissamme on vain hienoista 

palkkojen nousupainetta. Luotonannon kasvu ei enää riitä talouden vauhdittajaksi ja talouden elpy-

misen hiipuessa emme usko, että EKP:n lisäelvytystarpeen loppuminen kuitenkaan johtaisi koron-

nostojen tielle. 

Elpyminen ottaa taka-askelia lähivuosina 

Talouden aktiviteetti kohosi vuoden 2016 lopussa suh-

teellisen korkealle tasolle. Hyvä vire on jatkunut alku-

vuonna 2017, jolloin talouden luottamusbarometrit  ylsivät 

lähelle kuuden vuoden huipputasoa (kuva 1). Kokonais-

tuotannon kasvu on ollut aiempaa laaja-alaisempaa, sillä 

nettoviennin vaikutus on jälleen kääntynyt positiiviseksi 

(kuva 2). Siten alkuvuosi 2017 ennakoi vahvempaa elpy-

mistä, jota on vauhdittanut myös hieman odotettua nope-

ampi työttömyyden lasku. Ensimmäiset merkit kotimaisen 

kysynnän taantumisesta ovat kuitenkin ilmassa, ja aina-

kaan toistaiseksi kuukausittaiset teollisuustuotannon ja 

vähittäiskaupan tilastot  eivät ole tarjonneet tukea vah-

valle optimismille. Näkemyksemme on yhä, että euroalu-

een kasvu on maltillisempaa tänä vuonna, kun yksityisen 

kulutuksen kasvu vaimentuu. Suhdanne on kypsymässä, 

ja rahapolitiikasta ei ole luvassa lisää piristysruisketta. Ly-

hyellä aikavälillä näemme riskien kohdistuvan ennen 

kaikkea poliittisiin kysymyksiin. On myös mahdollista, että 

reunavaltioiden velkaantumiseen ja pankkisektoriin liitty-

vät ongelmat kärjistyvät uudelleen. Näemme kuitenkin 

myös positiivisia riskejä, jotka kumpuavat elvyttäväm-

mästä finanssipolitiikasta sekä luotonannon kasvun odo-

tettua suuremmasta taloutta elvyttävästä vaikutuksesta.   

Inflaatio kiihtyy maltillisesti 

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt hieman odotettua no-

peammin ja saavutti helmikuussa 2 prosentin tason, joka 

on linjassa EKP:n tavoitteen, hieman alle 2 prosentin in-

flaation kanssa. Tilanne tuskin on pysyvä, sillä kiihtymi-

sen taustalla on energiahintojen väliaikaiseksi jäävä poh-

javaikutus. Energian ja ruoan hinnoista puhdistettu poh-

jainflaatio on pysynyt vakaana ja varsin hitaana viimeiset 

pari vuotta, ja EKP on toistuvasti painottanut, että raha-

politiikan suunnanmuutos edellyttää riittävän vahvoja 

merkkejä pohjainflaation pysyvästä kiihtymisestä. Poh-

jainflaation vaimea kehitys selittyy ennen kaikkea palve-

luhintojen hitaalla kasvulla yhdistettynä vaatimattomaan 

palkkakehitykseen. Viimeisten kahden vuoden aikana 

työttömyys on liukunut lähemmäs rakenteellista työttö-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yhdistetty PMI tarkoittaa yhdistettyä teollisuu-
den ja palvelujen ostopäälliköiden indeksiä. 
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myyttä (NAIRU- eli tasapainotyöttömyys), jonka saavutta-

minen lisää palkkoihin kohdistuvia nousupaineita. Työttö-

myyskuilun kapeneminen on ollut erityisen nopeaa euro-

alueen reunavaltioissa, kun taas Ranskan kehitys on ollut 

hienoinen pettymys (kuva 3). Yhä useammin tuotantoa 

rajoittaa heikko työvoiman saatavuus. Näemme silti 

useita syitä sille, miksi palkkojen tuntuvampaa nousua ei 

nähdä vielä lähiaikoina: 1) palkkatason nousun ja inflaa-

tion välinen viive on tuntuva, noin vuosi, 2) työmarkkinoilla 

on enemmän vapaata työvoimaa kuin mitä viralliset työt-

tömyysluvut kertovat, koska kokoaikaisten työntekijöiden 

määrä on laskenut (kuva 4), 3) heikko tuottavuuden kasvu 

erityisesti reuna-alueilla ja myös Saksassa antaa vähem-

män tilaa palkkojen nousulle 4) työttömyyskorvauksia lei-

kattiin kriisin alkuaikoina ja viimeisenä 5) pakolaistulva.  

Palkkojen hyvin maltillisesta noususta huolimatta on mah-

dollista, että pohjainflaatio kiihtyy tänä vuonna. Kuluttaja-

hintainflaation kiihtymisellä on todennäköisesti heijastus-

vaikutuksia myös pohjainflaatioon, ja palkkojen pitäisi hie-

man nousta työvoiman niukentuessa ja sopimuspalkko-

jen noustessa (kuva 5). Kaikki tekijät huomioiden odo-

tamme inflaation kiihtymisen jäävän vaimeaksi ja hidastu-

van ensi vuonna selvästi alle 2 prosenttiin. 

Luotonannon kasvun elvyttävä vaikutus hiipuu  

EKP:n rahapoliittiset elvytystoimet ovat kiistatta vahvista-

neet eurotaloutta viimeisten kahden vuoden aikana. Tä-

män seurauksena luotonanto niin kotitalouksille kuin yri-

tyksille on kasvanut. Viime aikoina luotonannon kasvu-

vauhti ei ole enää kiihtynyt ja luottoimpulssi, joka mittaa 

luottokannan kasvun voimaa ja ennakoi siten kohtalaisen 

hyvin BKT:n kasvua, on kääntynyt negatiiviseksi (kuva 6). 

Tämä indikoi loppuvuodesta luotonannosta vähemmän 

tukea talouskasvulle ja inflaatiolle. Tarkasteltaessa 

EKP:n luotonantobarometreja, nähdään sekä yritysten 

että kotitalouksien luottokysynnän heikentyneen (kuva 7). 

Tällä on merkitystä, sillä luottokysyntä on viime vuosina 

osoittautunut paremmaksi luotonannon kasvun selittä-

jäksi kuin pankkien luotonanto-olosuhteet. Yksityisen 

sektorin kokonaisvelka on laskenut noin 100 prosenttiin 

bruttokansantuotteesta, kun velkaa vuoden 2010 huippu-

tasolla oli 118 prosenttia BKT:stä. Suuntaa on vahvistanut  

erityisesti yritysvelkojen poismaksu. Velkaantumisaste on 

edelleen korkea, ja  tämä pitänee painopisteen velkamää-

rien purkamisessa myös jatkossa.  

EKP:n avokätinen määräelvytys on edelleen keskeinen 

kasvua tukeva tekijä, eivätkä hanat ole todennäköisesti 

vielä hetkeen sulkeutumassa. EKP on kuitenkin tiedosta-

nut ongelmat omaisuuserien osto-ohjelmien (APP) toteut-

tamisessa, ja lienee todennut , että taseen kasvattamisen 

vaikutus reaalitalouteen on vaimenemassa (kuva 8). Si-

ten uskomme, että EKP on halukas pienentämään osto-

ohjelmaansa mahdollisimman pian kun olosuhteet sen 
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sallivat. Tämä takia EKP todennäköisesti ilmoitti joulu-

kuussa 2016 pienentävänsä ostojaan tämän vuoden huh-

tikuusta alkaen, vaikka virallisesti keskuspankki kertoi 

edelleen pitävänsä kaikki optiot auki osto-ohjelman kes-

ton suhteen.  

EKP:n rahapolitiikan lisäelvytys loppumassa? 

EKP:llä on syytä optimismiin, sillä monet merkit viittaavat 

”vakaaseen” elpymiseen ja inflaation kiihtymiseen (kuva 9). 

EKP:n viimeisimmässä rahapoliittisessa kokouksessa pää-

johtaja Draghin kommentit enteilivät talousnäkemyksen as-

teittaista normalisoitumista. Odotamme palkkojen nouse-

van ja pohjainflaation kiihtyvän asteittain. Samaan aikaan 

muista keskuspankeista kantautuu viestiä rahapolitiikan 

linjan muuttumisesta kiristävämpään suuntaan. Näemme-

kin mahdollisena, että EKP luopuu tänä vuonna koronlas-

kuihin perustuvasta lisäelvytyslinjastaan ja keskuspankin 

riskipainotus rahapolitiikan suunnasta tasapainottuu. 

Emme siltikään usko, että EKP:ltä olisi tänä vuonna lu-

vassa varsinaista rahapolitiikan kiristämistä, mutta tiedos-

tamme, että spekulaatiot arvopapereiden osto-ohjelman 

lopettamisesta jo tänä vuonna saattavat lisääntyä. Odo-

tamme EKP:n ilmoittavan määräelvytyksen asteittaisesta 

vähentämisestä tämän vuoden lopussa niin, että se tulisi 

voimaan vuoden 2018 alkupuolella. Osto-ohjelma lakkaisi 

kokonaan vuoden 2018 puolivälissä. Näemme tähän ske-

naarioomme kohdistuvien riskien suuntautuvan äkillisem-

pään osto-ohjelman lopettamiseen. 

Koska elpyminen hidastunee lähivuosina, on aikaikkuna, 

jonka sisällä EKP halutessaan voi karsia elvytystä, sul-

keutumassa jo vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Tämä voisi 

nopeuttaa rahapolitiikan kiristämisen tahtia aiemmasta 

ennusteestamme, jossa ensimmäisen koronnoston ajan-

kohdaksi arvioimme vuoden 2018 loppua. Koronnosto 

seuraisi arvopapereiden osto-ohjelman määrän pienentä-

mistä, joskaan emme usko osto-ohjelman kokonaan lo-

pettamisen olevan koronnoston edellytys. Siksi odotam-

mekin EKP:ltä talletuskorkoon 10 korkopisteen nostoa 

vuoden 2018 puolivälin tienoilla ja toista nostoa myöhem-

min syksyllä. Suhteellisen vaimea odotuksemme euroalu-

een taloudesta tukee näkemystä, että vuoden 2018 talle-

tuskoron nostot eivät ole kuitenkaan merkki rahapolitiik-

kaa kiristävän koronnostosyklin alkamisesta. On myös 

mahdollista, että EKP ei välttämättä astu lainkaan koron-

nostojen tielle. Ennustamamme talletuskoron nostot tulee 

ennemmin nähdä askeleena erittäin elvyttävän rahapoli-

tiikan normalisoimiseksi kuin EKP:n ennaltaehkäisevänä 

toimena talouden ylikuumentumiseen. 

Rasmus Gudum-Sessingø, +45 46791619, ragu02@handelsbanken.dk 

 

 

 
 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

Prosenttimuutos 2016 2017E 2018E 2019E

BKT 1,7 1,5 1,2 1,1

Kotitalouksien kulutus 1,7 1,4 1,2 1,2

Investoinnit 2,9 2,0 1,8 1,5

Nettovienti* -0,2 0,2 0,1 0,0

Työttömyysaste** 10,0 9,4 9,2 9,2

Kuluttajahintaindeksi 0,2 1,6 1,4 1,3

Keskuspankkikorko*** -0,40 -0,40 -0,20 -0,20

*kontribuutio BKT-kasvuun, **%:a työvoimasta, ***talletuskorko

Keskeiset talousennusteet
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Suomi  

Vihdoin näkyvissä laaja-alaisempaa kasvua 

Suomi on palannut maltillisen talouskasvun uralle. Ennustamme BKT:n kasvun olevan tänä ja ensi 

vuonna laaja-alaisempaa, kun kotimaisen kysynnän lisäksi myös nettovienti tukee talouskasvua. 

Viime aikojen vahvat luottamusindikaattorit sekä reaalitalouden tilastot tukevat tätä näkemystä. 

Talouden elpymisestä huolimatta hallituksen tavoitteiden mukaista tasapainoa julkisen talouteen 

tuskin saavutetaan, ja uusille julkisen talouden sopeutustoimille on vain vähän tilaa ilman, että ta-

louskasvu vaarantuu. 

Vuonna 2016 Suomi palasi kunnolla kasvuun 

Suomen talouden kunnollista elpymistä ehdittiin odotella 

kauan. Edellisvuonna BKT kasvoi kuitenkin 1,4 prosent-

tia, mikä selvästi ylitti 1,0 prosentin kasvuennusteemme. 

Myös vuoden 2015 osalta BKT:n kasvuvauhtia korjattiin  

hieman ylöspäin 0,3 prosenttiin.  

Kotimainen loppukysyntä, eli kulutus ja investoinnit, oli 

merkittävin talouskasvun lähde vuonna 2016. Sen kasvu-

vaikutus BKT:n vuosimuutokseen oli yhteensä 2,4 pro-

senttiyksikköä. Kulutusta tukivat yhä matala korkotaso, 

maltillinen työllisyyden kasvu sekä kotitalouksien yhä li-

sääntynyt velkaantuminen. Lisäksi vahva rakentaminen 

sekä kone- ja laiteinvestointien elpyminen vauhdittivat yk-

sityiset investoinnit ripeään kasvuun. Nettovienti (vienti 

vähennettynä tuonnilla) sen sijaan tuotti selvästi negatii-

visen 0,8 prosenttiyksikön vaikutuksen BKT:n kasvuun 

(kuva 1). Sen taustalla oli tuonnin vauhdittuminen kotimai-

sen kysynnän elpymisen myötä samalla kun viennin elpy-

minen jäi vielä toteutumatta.  

Luvassa laaja-alaisempaa kasvua 

Vuosina 2017-19 kotimainen kysyntä kasvaa yhä varsin 

vahvasti, ainakin finanssikriisin jälkeisten vuosien mitta-

puun mukaan. Arvioimme kulutuksen ja investointien kas-

vun kuitenkin käyneen huipussaan viime vuonna, joten 

kotimaisen kysynnän kasvuvaikutus kokonaistuotantoon 

jää huomattavasti maltillisemmaksi (kuva 2). Näkemys-

tämme kohtuullisesta kysynnän kasvusta tukevat vahvat 

kotimaan luottamusbarometrit ja edelleen varsin suotui-

sat maailmantalouden näkymät. Vientimme on vihdoin 

saamassa nostetta ja nettovienti tuokin pienen positiivi-

sen kasvuvaikutuksen tänä vuonna ja selvästi suurem-

man vuonna 2018 (kuva 3). Ennusteemme mukaan Suo-

men talouskasvu on tänä vuonna ylittämässä euroalueen 

kasvuvauhdin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.  

Reaalitalouden positiivisten uutisten virta on kohentanut 

yleistä luottamusta, ja se onkin näkynyt Suomen BKT:n 

kasvuennusteiden nostoina. Kuluttajaluottamus on ennä-

tyskorkealla, vaikkakin esimerkiksi vähittäiskaupan tilastot 

eivät täysin heijasta kotitalouksien vahvaa luottamusta. Ta-

louden fundamentit pysyvät myös tänä vuonna pääosin 
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suosiollisina yksityisen kulutuksen kasvulle. Kotitaloussek-

torin säästämisaste kuitenkin laski viime vuonna selvästi 

negatiiviseksi, mikä arviomme mukaan viittaa siihen, että 

suurin osa kotitalouksien patoutuneesta kysynnästä on jo 

purkautunut (kuva 4). Tämä yhdessä asuininvestointien 

suhdannehuipun kanssa todennäköisesti rajoittaa kulutuk-

sen kasvua vuosina 2017-19. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna 

arviomme mukaan 0,9 prosenttiin ja vuosina 2018-19 noin 

1,2 prosenttiin. Näin ollen kotitalouksien reaalisten käytet-

tävissä olevien tulojen kasvu ei olennaisesti poikkea edel-

tävistä vuosista. Kokonaisuutena odotamme kulutuksen 

kasvavan viime vuotta hitaammin. 

Investointien näkymät ennusteperiodille 2017-19 ovat va-

loisammat kuin aiemmin odotimme. Yritysten luottamus-

barometrit ja asuntorakentamisen uudet luvat viittaavat 

suhteellisen vilkkaan yritysinvestointien ja rakennusaktivi-

teetin jatkumiseen myös tänä vuonna (kuva 5). Ennus-

tammekin tälle vuodelle vain vähäistä investointien kas-

vun hidastumista. 

Viennin elpyminen näyttää vihdoin mahdolliselta, ei vähiten 

laiva-, auto- ja metsäteollisuuden suotuisien vientiodotus-

ten takia. Nettovienti kääntyykin ennusteemme mukaan 

positiiviseksi kasvutekijäksi vuosina 2017-18, kun viennin 

elpyessä kotimaisen kysynnän tuontia kasvattava vaikutus 

pienenee suurimman kulutuspatouman purkauduttua ja in-

vestointien kasvun hidastuttua. Maailmantalouden suh-

danteen heikentyminen vuonna 2019 kääntää nettovien-

timme kasvuvaikutuksen jälleen negatiiviseksi. 

Hallituksella edessä monia haasteita 

Suomen keskeisenä haasteena pidemmällä aikavälillä 

on ikääntyvän väestön kasvusta aiheutuva eläke- ja ter-

veydenhoitomenojen lisääntyminen. Menojen kasvu on 

voimistumassa vuoden 2020 jälkeen, ja siksi hallitus pyr-

kii nostamaan työllisyysasteen 72 prosenttiin, jotta hy-

vinvointivaltion rahoituksen pohja voidaan taata ilman 

rajuja sopeutustoimia tai velan hallitsematonta kasvua. 

Työllisyysastetavoite näyttää kuitenkin saavuttamatto-

malta ilman uusia rakenneuudistuksia, joista keskeisim-

mät kohdistuisivat erityisesti työmarkkinoiden toimintaan 

ja palkanmuodostukseen. 

Virallisten ennusteiden mukaan Suomen julkisen talou-

den kestävyysvaje on 3 prosenttia BKT:stä eli noin 6,5 

miljardia euroa vuoden 2016 BKT:n tasosta laskettuna. 

Taantuman pitkittyminen on vaimentanut sekä edellisen 

että nykyhallituksen talouden sopeutustoimien vaikutuk-

sia julkisen talouden tasapainoon. Julkisen sektorin vaje 

näyttää siten pysyvän ennusteperiodilla hallituksen tavoi-

tetta suurempana ja julkinen velka suhteessa BKT:hen 

jatkaa kasvuaan (kuva 6).  

Julkinen velka oli 32,7 prosenttia BKT:stä vuonna 2008, 

mutta se kasvoi vuoden 2016 loppuun mennessä jo 63,6 

prosenttiin. Hallituksen tavoitteena on nelivuotiskautensa 

 

 

 

 

 

 

 
Kestävyysvaje viittaa tarvittavaan tulojen lisäyk-
seen, joka tarvitaan julkisen talouden tasapai-
nottamiseksi pitkällä aikavälillä. Nykyinen viralli-
nen arvio kestävyysvajeesta on 3 prosenttia 
BKT:stä. 
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loppuun mennessä laskea velka-astetta ja supistaa vaje 

suhteessa BKT:hen 0,5 prosenttiin. Mikäli hallitus haluaa 

pitää kiinni tavoitteistaan, tarvitaan mitä todennäköisim-

min uusia sopeuttamistoimia. Näitä voi hyvinkin olla tu-

lossa, mutta kunnallisvaalien läheisyys on hämärtänyt 

hallituksen viestiä sopeutustarpeesta. Kun eduskunta-

vaalit jo siintävät edessä keväällä 2019, saattaa poliittinen 

ikkuna epäsuosituille ja kasvua rajoittaville sopeutustoi-

mille olla sulkeutumassa. 

Janne Ronkanen, +358 10 444 2403, jaro06@handelsbanken.se 

Tiina Helenius, +358 10 444 2404, tihe01@handelsbanken.se 

 

 
 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

 
  

  

Prosenttimuutos 2016 2017E 2018E 2019E

BKT 1.4 1.8 1.3 0.9

Yksityinen kulutus 2.0 1.4 1.0 0.7

Investoinnit 5.2 4.0 2.5 1.7

Nettovienti* -0.8 0.3 0.7 -0.3

Työttömyysaste** 8.8 8.3 8.0 7.9

Kuluttajahintaindeksi 0.4 0.9 1.2 1.3

* Kontribuutio BKT:n kasvuun  **Prosenttia työvoimasta

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle

mailto:jaro06@handelsbanken.se
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Globaalit kasvutekijät  

Kasvuspurtin takana kolme sykliä  

Viime aikojen taloustilastojen osoittamat nousupiikit ovat herättäneet odotuksia itseään ruokki-

vasta maailmantalouden elpymisestä. Näemme aktiviteetin piristymisen olevan seurausta kolmesta 

merkittävästä tekijästä, mutta odotamme niissä kaikissa nähtävän hiipumista vuoden aikana. Näin 

ollen nykyinen kasvun piristyminen uhkaa jäädä lyhytaikaiseksi. 

Edellisen lokakuussa ilmestyneen talousennusteemme 

jälkeen on maailmantalouden aktiviteetti ollut ripeää. Fi-

nanssikriisistä lähtien maailmantalouden kasvu on kuiten-

kin tuottanut kokonaisuudessaan pettymyksiä, ja sen seu-

rauksena kasvuennusteita on yleisesti laskettu. Tämä on 

ollut erityisen selvästi havaittavissa Fedin arvioissa 

USA:n pitkän aikavälin kasvuvauhdista. Olemme finans-

sikriisin jälkeen kuitenkin nähneet kaksi maailmantalou-

den kasvun vauhdittumisperiodia, joiden suhdannehuiput 

ajoittuivat loppuvuoteen 2010 ja vuoteen 2014 (kuva 1). 

Molemmat herättivät odotuksia maailmantalouden itse-

ään ruokkivasta elpymisestä, jonka myötä olisi ollut mah-

dollista myös vähentää keskuspankkien harjoittamaa el-

vytystä. Tällä kertaa kasvuspurtin rinnalla elää toive, että 

Yhdysvaltain ekspansiivisempi finanssipolitiikka vauhdit-

taisi yritysten investointeja. Toteutuessaan se sekä pitkit-

täisi että vahvistaisi nykyistä kysynnän kasvuperiodia. 

Tämä on toki mahdollista, mutta näemme kuitenkin to-

dennäköisempänä skenaariona sen, että kasvupyrähdys 

vaimenee vuoden aikana – aivan kuten tapahtui kahden 

edellisen lyhytaikaiseksi jääneen kasvuperiodin aikana.  

Mielestämme meneillään oleva globaali kasvun vahvistu-

minen voidaan selittää kolmella hallitsevalla tekijällä. 

Kaksi ensimmäistä viittaa kehittyneissä talouksissa har-

joitettuun keskuspankkielvytykseen sekä Kiinan talouspo-

litiikkaan. Kolmas tekijä on raaka-ainemarkkinoiden ja eri-

tyisesti öljyn hinnan nousu.  

G3-maiden rahapolitiikan vaikutus vaimenee  

Kun rahapolitiikan keskeiset korot ovat suurimmissa ta-

louksissa jumiutuneet nollan prosentin tuntumaan, on 

keskuspankin taseen käytöstä tullut tosiasiallinen rahapo-

litiikan väline. G3-maiden keskuspankkien (Fed, EKP, Ja-

panin keskuspankki) yhdistettyä tasetta voidaan käyttää 

kuvaamaan yleistä rahapolitiikan viritystä länsimaissa. 

Tasetrendi on ollut nousussa vuodesta 2008 lähtien, mikä 

heijastelee juuri tasetta kasvattavan määräelvytyksen 

(QE) käyttöä rahapolitiikan elvytyskeinona. Tosi asiassa 

määräelvytyksessä on kyse joukkovelkakirjojen ostami-

sesta keskuspankkirahalla. On hyvä huomioida, että G3-

maiden keskuspankkien taseen kasvuvauhti on kuitenkin 

poikennut yli ajan.  
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Kuten vuosien 2010 ja 2014 kasvuperiodien aikana, on 

nykyinen taloustilastojen vahvistuminen osittain seu-

rausta G3-maiden harjoittamasta määräelvytyksestä. 

Vuosien 2015-16 lisäelvytyksestä vastasivat EKP ja Ja-

panin keskuspankki (kuva 2). Elvytys laski joukkovelkakir-

jalainojen tuottoja Euroopassa ja Japanissa, mutta vaiku-

tus levisi myös USA:n markkinoille. Vaikka on hankala ar-

vioida elvytyksen vaikutusta kokonaiskysyntään, näyttä-

vät matalammat joukkovelkakirjalainojen korot kuitenkin 

tukeneen kysynnän kasvua jokaisen kolmen kasvupe-

riodin aikana, erityisesti Yhdysvalloissa. Tämän havain-

nollistaa USA:n pitkien korkojen ja BKT:n kasvutrendin 

erotus (kuvat 3 ja 4). Kun pitkät korot laskevat alle BKT:n 

trendikasvun, se lisää kokonaiskysyntää ja päinvastoin.  

G3-maiden harjoittaman politiikkaelvytyksen ja laskevien 

korkojen vaikutus vaimenee vuoden 2017 toisella puolis-

kolla, ja kun uusia politiikkatoimia ei ole näköpiirissä, al-

kaa talouden kasvu hiipua ensi vuonna (kuva 4).  

Kiinan talouspolitiikka käännepisteessä  

Toinen talouskasvua vahvistanut tekijä on Kiinan talous-

politiikka. Kiinalaisten poliitikkojen ensisijainen painopiste 

on tukea pitkällä aikavälillä kestävää ja vähemmän vien-

nistä riippuvaista kasvua. Talouden ylikuumentuminen tai 

taantumaan vajoaminen täytyy samalla kuitenkin estää. 

Kiinassa rahapolitiikka vaikuttaa reaalitalouteen suuressa 

määrin kiinteistömarkkinan kautta. Elvyttävä rahapoli-

tiikka nostaa asuntojen hintoja ja kiihdyttää niin rakenta-

mista  kuin teollisuustuotantoa. Se myös lisää kotitalouk-

sien varallisuutta ja tukee kulutuksen kasvua. Poliitikoilla 

on laaja valikoima keinoja käytettävissään, mutta kiinteis-

tömarkkinoihin vaikuttavat eniten korot (kuva 5).  

Viime aikoina nähty kiinteistöjen hintojen jyrkkä nousu 

on välitön seuraus Kiinan keskuspankin vuonna 2015 to-

teuttamista koronlaskuista, joita tarvittiin huolestutta-

vasti heikentyneen talouskasvun tukemiseksi. Viimeisen 

kuuden kuukauden aikana rahapolitiikka on kuitenkin ki-

ristynyt, ja historian perusteella voidaan ennustaa asun-

tomarkkinoiden hiipuvan ennen pitkää ja hieman myö-

hemmin, ennusteessamme vuoden 2017 aikana, talou-

den aktiviteetin heikentyvän. 

Öljy tukee USA:n taloutta lyhyellä aikavälillä 

Kolmas talouskasvua vahvistanut tekijä on ollut raaka-ai-

neiden hintojen nousu (kuva 6). Perusmetallit ovat varsin 

vahvasti linkattu Kiina suhdannesykliin siten, että Kiinassa 

rakennusinvestointien vauhdittuminen vahvistaa näiden 

metallien kysyntää. Raaka-ainetuottajien kannattavuuden 

ja voittojen vahvistuminen leviää globaaliin teollisuuteen 

laajemminkin. Luotonannon vauhdittama Kiinan minisuh-

dannenousu on joka tapauksessa lyhytaikainen ilmiö, kun 

taas kaivannaisteollisuudessa liiketoiminnan ytimessä ovat 

pitkäaikaiset investoinnit. Kiinan suhdanteen piristyminen 
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ei siten ole riittävä syy odottaa pitkäaikaisten investointien 

lisääntymistä raaka-aineteollisuudessa. 

Yhdysvaltojen öljyn tuotannon vahva kasvu aina vuoteen 

2015 asti synnytti merkittävän ylitarjonnan öljymarkki-

noille aiheuttaen jyrkän laskun öljyn hinnassa vuoden 

2015 alussa. Reaktiona öljyn hinnan laskuun yhdysvalta-

laiset tuottajat supistivat tuotantoaan ja tämän myötä in-

vestoinnit öljytoimialalla vastaavasti laskivat, millä taas oli 

merkittävät negatiiviset kerrannaisvaikutukset laajemmin-

kin USA:n talouteen. Tämä iski talouskasvuun vuosina 

2015 ja 2016 (kuva 7).  

Kun liuskeöljystä on USA:ssa tullut kaupallinen raakaöljyn 

lähde, on myös öljyteollisuuden investointisykli muuttu-

massa: enää ei tehdä vain pitkäaikaisia investointeja 

massiivisiin kenttiin, joilla on tuotantopotentiaalia jopa 20 

vuoden päähän, vaan investoidaan lyhytaikaisempiin pie-

nempiin kenttiin, joiden tuotannon elinkaari on jopa alle 

15 kuukautta. Näin öljysektorin investointisyklistä tulee 

merkittävästi volatiilimpi ja investoinnit reagoivat nopeasti 

öljyn hinnan vaihteluihin. 

Amerikkalaiset liuskeöljyn tuottajat ovat myös onnistu-

neet laskemaan öljyn tuotantokustannuksia ja hinnan ja 

tuotantokustannuksen välinen kannattavuusraja on pu-

donnut dramaattisesti jopa tasoilta, joilla oltiin vuosi sitten. 

Öljyntuottajajärjestön OPEC:n jäsenten päätös supistaa 

tuotantoa viime vuoden marraskuussa nosti hinnat ame-

rikkalaisille tuottajille kannattavalle tasolle, minkä seu-

rauksena USA:n öljyn tuotanto nousi entisille huipputa-

soilleen. Odotammekin Yhdysvaltojen tuotannon pysyvän 

kasvussa lähestulkoon koko kuluvan vuoden ajan. Öljyn 

tuotannon kasvu kasvattaa Yhdysvaltojen kokonaisky-

syntää toimialan investointien kasvun kautta. Lisääntynyt 

öljyn tarjonta painaa kuitenkin ennen pitkää alas öljyn hin-

taa ja siksi öljyn hintaennusteemme tämän vuoden lopulle   

on 40 dollaria barrelilta.  

Vaikka edellä mainituilla kolmella syklillä on yhdessä po-

tentiaalia vahdittaa globaalia kasvua ja tukea kasvuodo-

tuksia hieman pidempään tänä vuonna, uskomme näiden 

kasvuajureiden vaikutusten vaimenevan vuoden loppua 

kohden mentäessä. Siksi iso kuva globaalin kasvun hi-

dastumisesta pysyy muuttumattomana.  

Mitä markkinahinnoissa on sisällä? 

Osakemarkkinoiden kurssinousua ja sijoittajien riskinotto-

halukkuuden vahvistumista edellisvuoden lopulla pide-

tään presidentti Trumpin aikaansaamana. Taustalla on 

odotus ekspansiivisemman finanssipolitiikan tukemasta 

vahvemmasta talouskasvusta. Me uskomme paremmin-

kin niin, että vahvistuneet taloustilastot globaalitaloudesta 

ja edellä mainitut globaalit kasvun vauhdittajat ovat kurs-

sinousun ja sijoittajien luottamuksen vahvistumisen ta-

kana. Nousun alun ajankohta, joka osui USA:n vaalitulok-

sen selviämiseen, selittyy paremminkin pienentyneellä 
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poliittisella riskipreemiolla, joka vielä ennen vaaleja oli 

merkittävän suuri. Kun vaalit oli käyty ja maailmantalou-

den kasvu tilastojen valossa näytti voimistuvan, markkinat 

arvioivat riskipreemion pienemmäksi ja keskittyivät hin-

noittelemaan uudelleen vahvistunutta suhdannenäky-

mää. Hilary Clintonin voitto olisi luultavasti aikaansaanut 

suurin piirtein samanlaisen kurssireaktion.  

Tätä ajatusta tukee se, että amerikkalaisten syklisten 

osakkeiden korrelaatio kehittyneiden maiden teollisuuden 

ostojohtajien suhdannebarometrin (PMI) kanssa on 

vahva (kuva 8). Nouseva teollisuuden PMI-indikaattori ku-

vaa vahvistuvaa teollisuustuotantoa, mikä yleensä nostaa 

yritysten voitto-odotuksia. Samanlainen yhteys nähdään 

globaalin teollisuuden PMI-indikaattorin ja USA:n valtion 

10 vuoden lainan koron välillä (kuva 9). Molemmat korre-

laatiot indikoivat, että markkinat ovat kyllä hinnoitelleet 

vahvistuneet taloustilastot kursseihin, mutta viimeaikojen 

sahaus viittaa jatkuessaan siihen, ettei markkinoilla juuri 

odoteta kokonaistuotannon kasvun kiihtyvän nykyisestä. 

Claes Måhlén, +46 8 463 4535, clma02@handelsbanken.se 

Martin Jansson, 46 8 461 2343, nija03@handelsbanken.se 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clma02@handelsbanken.se
mailto:gute03@handelsbanken.se


Talousennuste, 5. huhtikuuta 2017 

16   

Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

 
 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

 
 

Valuutta- ja korkoennusteet 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

  

2015 2016 2017E 2018E 2019E

Kulutus 1,1 1,5 1,0 0,7 0,5

Yksityinen kulutus 1,5 2,0 1,4 1,0 0,7

Julkinen kulutus 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0

Investo innit 1,1 5,2 4,0 2,5 1,7

Vienti 2,0 0,5 3,6 2,5 -0,1

Tuonti 3,1 2,5 2,7 0,6 0,6

BKT 0,3 1,4 1,8 1,3 0,9

2015 2016 2017E 2018E 2019E

Ansiotasoindeksi 1.4 1,2 0,7 1,2 1.7

Kuluttajahintaindeksi -0,2 0,4 0,9 1,2 1,3

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 9,4 8,8 8,3 8,0 7.9

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

Vaihtotase, mrd EUR -1,2 -2,3 -1,8 -1,0 -1,5

Vaihtotase, %:a BKT:sta -0,6 -1,1 -0,8 -0,4 -0,6

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -2,7 -1,9 -1,6 -1,4 -1,3

EMU-velka, %:a BKT:sta 63,7 63.6 64.0 65,2 65,6

3.4.2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q4 2018 Q4 2019

EKP talletuskorko -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,20 -0,20

Federal funds, USA* 0,875 1,125 1,375 1,375 1,625 1,625 0,875

Repo-korko rate, Ruotsi -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,50

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa 0,33 0,50 0,60 0,65 0,75 0,80 0,70

10 vuoden obligaatiokorko, USA 2,39 2,40 2,30 2,25 2,10 2,00 1,70

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,95 0,85

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0,46 0,65 0,75 0,85 1,00 1,10 1,00

    korkoero Saksaan, korkopistettä 13 15 15 20 25 30 30

EURUSD 1,07 1,03 1,05 1,07 1,10 1,15 1,25

USDJPY 111,46 108,0 107,0 106,0 105,0 100,0 92,0

EURGBP 0,86 0,86 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

EURSEK 9,55 9,30 9,30 9,25 9,20 9,15 9,15

EURRUB 60,28 61,30 62,00 62,10 62,70 64,40 68,80

Ennusteet periodin lopulle, ellei to isin mainita

*Ennuste on periodin keskiarvo
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

 

2016 2017E 2018E 2019E

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

Euro alue 1,7 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1

Japani 1,1 1,2 0,7 0,7 0,8 0,1

Iso -B ritannia 1,8 1,9 1,8 1,2 1,1 1,4

R uo tsi 3,1 2,5 2,6 1,9 2,0 1,7

T anska 1,3 1,4 1,2 1,0 1,0 0,5

Suo mi 1,4 1,8 1,0 1,3 0,8 0,9

N o rja pl. Öljyteo llisuus 0,8 1,6 1,5 1,9 1,9 2,0

B rasilia -3,6 0,3 0,6 2,2 2,3 1,9

Venäjä -0,2 1,1 1,1 1,5 1,5 2,0

Int ia 7,5 7,3 7,2 7,5 7,6 7,5

Kiina 6,7 6,4 6,4 6,1 6,0 5,8

P uo la 2,8 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0
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