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Maailmantalous

Moottori hyrrää, mutta horisontissa pilviä
Globaali kasvu on ollut hyvässä vauhdissa tänä vuonna. Keskeiset taloudet ovat yltäneet kasvuun,
jossa talouden vapaat tuotantoresurssit tasaisesti niukentuvat. Odotamme olosuhteiden pysyvän
suotuisina myös lähitulevaisuudessa, mutta maailmantalouden kasvu kääntyy kuitenkin heikompaan suuntaan vuonna 2019, kun rahoitusolosuhteet Yhdysvalloissa kiristyvät. Tämän hidastumisen
takia globaali rahapolitiikka ehtii kiristyä vain vähän.
Edellisessä suhdannekatsauksessamme teemanamme
oli meneillään oleva maailmantalouden vahvistuva suhdanne, jonka voima vaihteli maittain, mutta jossa yhtäaikaisesti oli mukana lähes kaikki taloudet ja talouden sektorit. Nyt kuusi kuukautta myöhemmin globaalin talouden
kiihdytys on edelleen käynnissä. Sekä talouskasvu että
kasvuodotukset ovat kaikissa keskeisissä talouksissa
vahvistuneet, ja ainakin lähietäisyydellä näkymät tehdasteollisuudelle, maailmankaupalle sekä investoinneille
ovat valoisat. Mikään ei kuitenkaan kestä ikuisesti, ja odotammekin globaalin kasvun menettävän oleellisesti voimaansa vuonna 2019. Kun taloudet pääsevät lähelle
täystyöllisyyttä, lisäkasvu synnyttää ennen pitkää tuotannollisia pullonkauloja työvoimaresurssien niukentuessa.
On myös olemassa riski, että Yhdysvalloissa asteittain
etenevä rahapolitiikan normalisointi aiheuttaa ongelmia
korkeasti velkaantuneelle yrityssektorille, joka on menneen vuosikymmenen aikana tottunut erittäin keveisiin rahoitusolosuhteisiin. Maailmantalouden kasvun hidastumisella on vaikutuksensa myös Handelsbankenin kotimarkkinoihin (Suomi, Tanska, Ruotsi, Alankomaat, Norja ja
Iso-Britannia). Pääasiallinen välittymismekanismi maailmantaloudesta näille markkinoille kulkee ulkomaankaupan ja rahapolitiikan kautta.

Globaali kasvu on yhä vahvaa
Aina finanssikriisistä asti, jo noin kymmenen vuoden ajan,
keskeisten talouksien kasvu on johdonmukaisesti yllättänyt olemalla odotuksia heikompaa. Nyt kasvuodotukset
tämän vuoden osalta ovat vuoden edetessä koko ajan
vahvistuneet (kuva 1). Talouden aktiviteetista ja sentimentistä kertovat indikaattorit kääntyivät vahvaan nousuun vuoden 2016 jälkipuoliskolla ja ne ovat pysyneet
vahvoilla tasoillaan koko kuluneen vuoden (kuva 2). Lisäksi olemme nähneet raaka-ainemarkkinoiden vakaantuvan. Kevään ja kesän aikana tehdasteollisuudessa koettiin tuotannon uusi vahvistuminen sen jo lähdettyä hiipumaan hetkeä aikaisemmin vuoden alussa. Teollisuustuotannon kasvun vahvistumisen myötä myös maailmankauppa on saanut nostetta (kuva 3). Vielä tämän vuoden
alussa maailmankaupan kasvuun kohdistui paljon epävarmuutta poliittisen ilmapiirin muututtua merkittävästi negatiivisemmaksi globaalia kauppaa kohtaan, erityisesti
Yhdysvalloissa, mutta myös muualla. Nämä huolet ovat
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osoittautuneet liioitelluiksi, mutta täysin protektionismin
riskiä ei voida poissulkea.
Yhdysvalloissa talouskasvu jäi tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä pettymykseksi. Osittain hidas
kasvu oli seurausta säähän liittyvästä kulutuskysynnän
kasvun hidastumisesta. Edellisten vuosien kausivaihtelun
mukaisesti talouskasvu kuitenkin vahvistui toisella vuosineljänneksellä ja ylitti jopa kasvuodotukset. USA:n työmarkkinat ovat edelleen vahvoissa kantimissa ja synnyttävät työllisyyteen kasvua, joka on riittävää painamaan
työttömyysastetta yhä matalammaksi alle täystyöllisyyden tason. Euroalueen talouskasvussa kaikki sylinterit
ovat tänä vuonna käytössä ja kasvu onkin kevyesti ylittänyt ennusteet. BKT:n 0,6 prosentin neljännesvuosimuutos sekä vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä on trendikasvua nopeampaa ja siten riittävän vahvaa kiristämään työmarkkinoita (kuva 4).
Yhdysvalloille ennustamme sekä tälle että ensi vuodelle
noin kahden prosentin BKT:n kasvua. Euroalueella talouskasvu hieman hidastuu ensi vuonna tarjonnan kasvurajoitteiden takia. Euroalueella 1,5 prosentin BKT:n
kasvu vuonna 2018 riittää kuitenkin kiristämään entisestään työmarkkinoita. Kiinassa tuotannon rakenneuudistus
vienti- ja investointivetoisesta taloudesta enemmän kulutukseen ja palveluihin pohjautuvaksi taloudeksi jatkuu ja
sen seurauksena talouskasvu hidastuu ensi vuonna
(kuva 5). Tähän suuntaan Kiinaa vie myös lisääntynyt luotonannon sääntely, joka hidastaa rakentamisen kasvua.

Kehittyvissä talouksissa hyvä vire
Vientivetoiset kasvutaloudet Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ovat nauttineet globaalin vientikysynnän piristymisestä ja saaneet näin oman kasvunsa elpymään (kuva 6).
Vahvasti raaka-aineisiin nojaavat kasvutaloudet ovat hyötyneet raaka-aineiden hintojen noususta, vaikkakin
OPEC-kartellin jäsenet ovat joutuneet leikkaamaan volyymejaan saadakseen öljynhinnan nousuun. Odotamme
kehittyvien talouksien positiivisen kierteen jatkuvan suurimman osan vuodesta 2018. Niissä kehittyvissä talouksissa, joissa vallitsee poliittinen kaaos, kasvuvaihteen löytäminen on haasteellista (kuva 6).
Alkuvuodesta 2017 kehittyvien markkinoiden hyvät talousnäkymät ja USA:n dollarin arvon lasku houkuttelivat
pääomaa moniin kehittyviin talouksiin, mikä osaltaan kiihdytti niiden kasvua. Sittemmin Fedin koronnostot ja odotukset dollarin vahvistumisesta ovat tyrehdyttäneet pääomavirrat. Vain Intia erottuu poikkeuksena. Joissain kasvutalouksissa on odotettavissa, että pääomavirtojen
suunta kääntyy takaisin kohti USA:ta, mikä tietäisi huonoa
niiden kasvuodotuksille.
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Globaali kasvu hidastuu vuonna 2019
Euroopan velkakriisin jälkeinen noususuhdanne on ollut
pitkä ja hidas verrattuna aiempiin nousukausiin. Kapasiteetin käyttöasteet lähestyvät monilla talousalueilla jo normaaleja tasoja ja Yhdysvalloissa pula osaavasta työvoimasta on ilmeinen useilla talouden segmenteillä (kuva 7).
Käytettävissä olevien resurssien niukentuminen heikentää tulevaisuuden kasvupotentiaalia ja sen vaikutukset tulevat koko ajan selvemmin esiin ennusteperiodimme aikana 2017-19.
Odotamme Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin jatkavan
ohjauskoron nostojaan seuraavan vuoden aikana. Äärimmäisen matalien korkojen jakso on jatkunut niin pitkään, että on vaikea arvioida, miten se vaikuttaa kotitalouksiin ja yrityksiin. Riskinä on, että korkeampi korkotaso vaikuttaa negatiivisesti velkaantuneiden talouden
sektoreiden käyttäytymiseen. Erityisesti tämä huoli koskettaa USA:n yrityssektoria.
Investointien kasvuun eniten vaikuttaneet sektorit, kuten
energia, yleishyödylliset hyödykkeet (utilities) ja kiinteistöt, ovat erittäin korkoherkkiä toimialoja. Korkojen nousu
saattaa siten johtaa investointiaktiviteetin huomattavaan
heikentymiseen. Aneeminen investointien kasvu sekä
odotukset talouskasvun ja työllisyyden hiipumisesta voivat hyvin toteuttaa itse itsensä ja levitä koko talouteen. On
lisäksi huolestuttavaa, että vaikka korot ovat pysyneet
matalina, ovat yritysten velanhoitomenot viime vuosien aikana merkittävästi kasvaneet (kuva 8).
Odotamme rahoitusolosuhteiden tiukentumisen johtavan
USA:n talouskasvun merkittävään hidastumiseen vuonna
2019, kun rahoituskustannusten nousu iskee erityisesti
korkeasti velkaantuneeseen yrityssektoriin. Kasvun hidastumista edesauttaa myös yrityslainojen riskilisien leventyminen sekä osakemarkkinoiden heikentyminen.
Vuosien 2017-18 noin kahden prosentin kasvuvauhtia
seuraa USA:n BKT:n kasvun painuminen 0,5 prosenttiin
vuonna 2019. Tämä heijastuu erityisesti ulkomaankaupan kautta myös muualle maailmaan, ja siten globaali
kasvu hidastuu vuonna 2019.

Rahapolitiikka kiristymässä lähiaikoina
Yhdysvaltojen, Euroopan ja Englannin keskuspankit ovat
viestineet vetäytyvänsä rahapolitiikan elvytystoimistaan
seuraavan vuoden aikana. Fed on kulkenut muiden keskuspankkien edellä nostaessaan ohjauskorkoaan jo neljä
kertaa edellisen kahden vuoden aikana. EKP jatkaa taseensa kasvattamista arvopapereiden osto-ohjelman
puitteissa, mutta on selvästi ilmaissut osto-ohjelman lopun olevan lähestymässä. Keskuspankkien globaali määräelvytys on nyt huipussaan, kun Fed on aloittamassa taseen supistamisen ja EKP vähentää kuukausittaisia ostojaan ensi vuoden alusta lähtien (kuva 9). Käsittelemme
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tätä tarkemmin teema-artikkelissamme ”Keskuspankit
päättämässä määräelvytystään”.
Rahapolitiikan tulevaa kiristämistä hankaloittaa hidas inflaatio niin USA:ssa kuin euroalueella (kuva 10). Energian
ja ruoan hinnoista puhdistettu pohjainflaatio on merkittävästi keskuspankkien tavoitteita hitaampaa. Tästä johtuen korkomarkkinat hinnoittelevat vain kahta Fedin ohjauskoronnostoa vuodelle 2018, kun Fedin avomarkkinakomitea itse ennustaa nostavansa neljä kertaa.
Myös EKP:lle inflaatio on keskeisessä roolissa rahapolitiikansa tulevassa normalisoinnissa. Euroalueen pohjainflaatio on pysynyt jääräpäisesti hitaana viime vuosina
osittain korkean resurssien vajaakäytön vuoksi. Tilanne
on nyt muuttumassa ja inflaatio osoittaa varovaisia kiihtymisen merkkejä. Odotammekin EKP:n pienentävän arvopapereiden ostojaan ensi vuoden alusta lähtien.
Kun globaali talouskasvu hidastuu vuonna 2019, se lopettaa keskuspankkien rahapolitiikan kiristämisen Atlantin
molemmin puolin. Ennustamme Fedin nostavan ohjauskorkoaan seuraavan 12 kuukauden aikana kolme kertaa
ja arvioimme niistä ensimmäisen tulevan jo tämän vuoden
joulukuussa. Fed joutunee kuitenkin lopettamaan koronnostonsa syksyllä 2018, kun USA:n talouden näkymät
muuttuvat hauraammiksi (kuva 11). Vuonna 2019 Fed
joutuu sitten tukemaan talouskasvua ja inflaatiota koronlaskuin. EKP puolestaan lopettaa määräelvytyksensä
mukaiset joukkolainojen netto-ostot vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen ja nostaa syksyllä 2018
muutaman kerran talletuskorkoaan. Odotamme kuitenkin
talletuskoron olevan edelleen negatiivinen ennusteperiodimme lopussa vuonna 2019.

USA:n dollari vahvistuu hetkellisesti
Ennustamme Yhdysvaltain dollarin eurokurssin vahvistuvan tasolle 1,13 vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä (kuva 12). Syynä tähän on se,
että korot nousevat enemmän Yhdysvalloissa kuin euroalueella, jossa työttömyys vähenee kuitenkin enemmän
kuin USA:ssa. Kun euroalueella taloudelliset olosuhteet
pysyvät Yhdysvaltoja pidempään suotuisina, odotamme
dollarin vahvistumisen jäävän väliaikaiseksi ja vuoden
2018 puolivälissä ennustamme dollarin jälleen heikentyvän euroa vastaan. Lisäksi odotamme Iso-Britannian punnan heikentyvän ensi vuonna euroa vastaan Britannian
talouskasvun suhteellisen heikentymisen takia (kuva 12).

Pohjoismaat, Alankomaat ja Iso-Britannia
yhteisessä sävelessä
Talouden näkymistä kertovat indikaattorit ovat vahvistuneet myös kotimarkkinoillamme (kuva 13). Kapasiteetin
käyttöasteiden perusteella joissain maissa (Alankomaissa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa) kapasiteetti on
yhtä tiukassa kuin ennen finanssikriisiä, mikä kertoo in-
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vestointien välttämättömyydestä mikäli tuotantoa halutaan lisätä. Norjassa, jossa öljysektorin investointien romahdus aiheutti talouteen laajapohjaisemman laskusuhdanteen vuosina 2015-16, kapasiteetin käyttöasteen
nousu on ollut vaatimattomampaa.
Kaikilla kotimarkkinoillamme näemme talouksien siirtyneen vahvan kasvun vaiheeseen, mutta Ruotsi ja Alankomaat näyttävät kulkevan tässä joukossa edellä. Tähän
mennessä palkkojen nousu ja inflaatio ovat pysyneet pääasiassa vaatimattomana. Työvoimapulasta kertovat indikaattorit erityisesti Tanskassa, Alankomaissa ja Ruotsissa ovat kuitenkin historiallisesti sellaisilla tasoilla, että
työvoiman saatavuus on keskeinen pullonkaula tuotannon lisäämiselle. Näin ollen inflaatio-odotusten ollessa lähellä inflaatiotavoitetta ja globaalin kysynnän vahvistuessa odotamme palkkojen nousun kiihtyvän. Yhdysvaltojen sekä euroalueen suhdanteiden vahvistumisen vanavedessä myös kotimarkkinoillamme inflaatio kiihtyy lähelle tavoitevauhtiaan.
Maailmantalouden kasvun hidastumisella vuonna 2019
on negatiiviset vaikutuksensa myös Pohjoismaihin, Alankomaihin ja Iso-Britanniaan ja tuolloin rahoitusolosuhteet
uudelleen kevenevät (kuva 14).
Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa
Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista
talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/

Handelsbanken: BKT-ennusteet
Prosenttimuutos

2016

2017E

2018E

2019E

Ruotsi
Norja, (Manner-Norja)
Suomi
Tanska

3,1
1,0
1,9
1,7

2,9
2,0
3,3
2,2

2,4
2,1
2,0
1,6

1,8
1,9
1,1
0,9

EMU
USA
Iso-Britannia
Alankomaat
Japani
Kiina

1,7
1,5
1,8
2,1
1,1
6,7

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

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

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

Lähde: Handelsbanken Capital Markets
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Euroalue

Elpyminen jatkuu – silti EKP kiristää vain maltillisesti
Euroalueen elpyminen on jatkunut odotettua vahvempana ja taloudelliset olosuhteet ovat lähentyneet
toisiaan niin jäsenmaiden kesken kuin euroalueen ja muun maailman välillä. Palkkojen odotetaan euroalueella tasaisesti nousevan ja inflaation asteittain kiihtyvän, mutta BKT:n kasvu lähestyy jo lakipistettään. Ikkuna EKP:n rahapolitiikan kiristämiselle olisi nyt avoinna, mutta vain hetken aikaa.

Keskeisten euroalueen tunnuslukujen mukaan euroalueen talouden elpyminen on kesän jälkeen jatkunut yhtä
vauhdikkaana kuin toisella vuosineljänneksellä. BKT:n
kasvuvauhti vuoden toisella neljänneksellä seurasi aiempia kolmea neljännestä, mutta kasvutekijät kuitenkin hieman muuttuivat kotimaisen kysynnän hiipuessa. Sitä kuitenkin kompensoi nettoviennin kasvu (kuva 1). Vahvoilla
tasoilla pysyvät luottamusbarometrit enteilevät kasvun jatkumista pirteänä myös kolmannella vuosineljänneksellä.
Noususuhdanne kypsyy ja kasvu maltillistuu kuitenkin
vuonna 2018. Kasvunäkymät ovat ensi vuodelle silti hieman aikaisempaa valoisammat, vaikkakin euron vahvistuminen ja luottokysynnän hiipuminen omalta osaltaan
jarruttavat talouden aktiviteettia. Vahvistuneen euron negatiivisia vaikutuksia todennäköisesti vaimentaa euroalueen merkittävä sisäisen kaupan osuus kokonaiskaupasta. Lisäksi vahva euro tukee kotimaista kysyntää matalampien tuontihintojen kautta. Odotamme kasvun hidastuvan lisää vuonna 2019 globaalin kasvuspurtin hiipuessa entistä voimallisemmin, kun USA:n ja Iso-Britannian
talouskasvu heikentyy enemmän kuin analyytikkoyhteisö
tällä hetkellä odottaa.
Poliittiset riskit hälventyivät hetkeksi Ranskan vaalien jälkeen, mutta sittemmin poliittisten riskien kartalle on tullut
uusia huolia Saksan vaalien ja Katalonian itsenäisyyspyrkimysten muistutettua populististen puolueiden ja separatististen liikkeiden olemassaolosta. Ensi kevään Italian
vaalit ovat seuraava koetinkivi. Ranskassa rakenteellisia
uudistuksia toteutetaan presidentti Macronin johdolla, ja
lopputulos niistä voi olla hyvinkin positiivinen pidemmällä
aikavälillä, jos ne nostavat alueen kasvupotentiaalia.

Taloudelliset olosuhteet lähentyvät toisiaan
Euroalueen elpymisessä on mielenkiintoinen tekijä ollut
myös taloudellisten olosuhteiden lähentyminen sekä jäsenmaiden kesken että euroalueen ja muun maailman
välillä. Suhteellinen kasvunäkymä perustuen OECD:n ennakoiviin indikaattoreihin on suosinut euroaluetta jo yli
kahden vuoden ajan (kuva 2). Sen myötä euroalueen
työttömyys on tasaisesti laskenut vähentäen työvoimaresurssien vajaakäyttöä, kun taas USA:ssa työttömyyden
lasku on ollut hitaampaa. Pohjainflaatiokaan ei poikkea
talousalueiden välillä merkittävästi. Keskuspankki-indi-
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kaattorimme, joka kertoo rahapolitiikan virityksen sopivuudesta suhdannetilanteeseen, osoittaa, ettei EKP seuraa kovinkaan kaukana Yhdysvaltojen Fediä rahapolitiikan suunnanmuutoksessa kiristävämmäksi (kuva 3).
EKP:n rahapolitiikka on ollut mittarin mukaan ajoittain
jopa liian kevyttä, kun EKP on painottanut rahapolitiikan
päätöksissään alueen heikoimpia jäsenmaita.
Myös euroalueen jäsenmaiden kesken on havaittavissa
lähentymistä keskeisissä mittareissa – esimerkiksi BKT:n
kasvussa ja vielä selkeämmin luottamusbarometreissa
(kuva 4). Työttömyyskin laskee eniten niissä maissa, joilla
on korkeimmat työttömyysasteet. Tämä enteilee jatkoa
euroalueen elpymiselle, mikä todennäköisesti helpottaa
jatkossa EKP:n työtä.

Inflaatio kiihtyy vähitellen
Inflaatio on euroalueella yhä hidasta ja palkkojen nousu
on antanut odotuttaa. Silti työvoimakustannusten kasvu
ylsi kuitenkin tämän vuoden toisella neljänneksellä jo kahteen prosenttiin. Hyvin maltillisena pysynyt palkkainflaatio
viittaa siihen, että työvoimaresursseja on useissa jäsenmaissa vielä vajaakäytössä. Lisäksi uusista työpaikoista
on merkittävä osa ollut osa-aikaisia. Puute osaavista
työntekijöistä on kuitenkin lisääntymässä, ja eräiden mittareiden mukaan se jo rajoittaa merkittävästi euroalueen
tuotantoa (kuva 5). Näemme tämän kiihdyttävän palkkojen nousua seuraavan 1-2 vuoden aikana. Työntekijäkorvausten kasvu yleensä ennakoi yritysten keskituntipalkkoja, ja sen perusteella palkkojen nousutrendi jatkuu ensi
vuonna (kuva 6). Lyhyellä aikavälillä euron vahvistuminen
toki hillitsee kuluttajahintainflaation kiihtymistä, mutta
koska vahvistuminen ei ennusteemme mukaisesti enää
tänä vuonna jatku, uskomme valuutan vaikutuksen jäävän vain väliaikaiseksi. Vaimea inflaatio on huomion keskipisteenä tänä vuonna (kuva 7), mutta odotamme energian ja ruoan hinnoista puhdistetun pohjainflaation vähitellen kiihtyvän vuonna 2018.

EKP valmiina vähentämään elvytystä
Keskuspankkien linja on yleisesti muuttumassa kiristävämpään suuntaan. Tämä pätee myös EKP:hen, vaikkakin sen liikkeet ovat hyvin hitaita. EKP:n on määrä ilmoittaa kokouksessaan 26. lokakuuta elvytyksen vähentämissuunnitelmastaan. Odotamme EKP:n aloittavan arvopaperiostojensa vähentämisen vuoden 2018 alussa niin,
että osto-ohjelma olisi saatettu loppuun 6-9 kuukauden
kuluessa. EKP halunnee kuitenkin pitää kaikki vaihtoehdot avoimina ja ilmoittaa vähentämissuunnitelmistaan ennemminkin vähitellen pienin askelin kuin ennalta määrätyssä aikataulussa. EKP on korostanut, että osto-ohjelman lopettaminen liittyy deflaatioriskien hälventymiseen,
ja koska nämä riskit ovat poistumassa ei keskuspankin
epätavanomaisille rahapolitiikan keinoille ole enää tarvetta. Vaikka EKP:n eteenpäin katsova ohjeistus on nyt
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aiempaa neutraalimpi (eli keskuspankin elvytyksen ja kiristämisen riskit aiempaa enemmän tasapainossa), on
keskuspankki jatkuvasti painottanut, että korot pysyvät
nykyisillä tasoillaan vielä kauan määräelvytysohjelman
loppumisen jälkeen. Mikäli EKP pysyy tässä linjauksessaan, näyttää todennäköiseltä, että keskuspankin talletuskoron nostot alkavat noin vuoden kuluttua. Odotamme
ensimmäistä talletuskoron 10 korkopisteen koronnostoa
syyskuussa 2018 ja toista vastaavaa nostoa joulukuussa
2018. Pidämme kuitenkin mahdollisena, että EKP toteuttaa nostot jo aiemmin, mikäli määräelvytyksen vähentäminen etenee arvioitua nopeammassa tahdissa, ja/tai jos
taloudellisten olosuhteiden muuttumisen takia EKP muuttaa korko-ohjeistustaan. Olosuhteiden mahdollisen muutoksen takia EKP tuskin haluaa sitoa toimiaan ennalta
määritettyyn aikatauluun, ja lisäksi negatiiviset korot nähdään keskuspankissa poikkeavana rahapolitiikan menettelynä. EKP on hanakasti viestinyt, että epätavanomaisten keinojen poisto ei merkitse rahapolitiikan linjan kiristämistä. Mikäli keskuspankit globaalilla tasolla siirtyisivät
kiristävämmälle linjalle, saattaisi EKP:kin olla pakotettu
toimimaan nykyistä ohjeistustaan aiemmin, kun uhka euron vahvistumisesta ei enää rajoittaisi kiristystoimia.
Emme usko EKP:n noudattavan klassista noususuhdanteen lopun rahapolitiikan kiristyslinjaa. Odotamme euroalueen kasvun hiipuvan seuraavan kahden vuoden aikana ja BKT:n kasvun vajoavan potentiaaliaan heikommaksi jo vuonna 2019. Tämä merkitsee sitä, että ikkuna
EKP:n koronnostolle on avoinna vain hetken aikaa, ja se
alkaa itseasiassa sulkeutua jo vuoden 2019 aikana.
Vaikka saatammekin nähdä keskuspankilta vielä yhden
talletuskoron noston vuonna 2019, emme kuitenkaan
pidä todennäköisenä, että talletuskorko nousisi positiiviseksi ennusteperiodimme 2017-19 aikana.
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Euroalue: keskeiset talousennusteet
Prosenttimuutos

2016

2017E

2018E

2019E

BKT
Työttömyysaste*
Kuluttajahintaindeksi
Keskuspankkikorko**

1.7
10.0
0.2
-0.40

2.0
9.2
1.5
-0.40

1.5
8.8
1.6
-0.20

1.2
8.6
1.4
-0.10

* %:a työvoimasta, **talletuskorko
Lähde: Handelsbanken Capital Markets
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Suomi

Suomi kuroo kiinni menetettyä tuotantoaan
Suomen talous on vihdoinkin kääntynyt vahvaan nousuun, kun sekä kotimainen että ulkoinen kysyntä kasvavat reippaasti. Tämä äkillinen suhdanteen vahvistuminen nojaa vahvasti siihen, että
maailmantaloudessa on käynnistynyt keskeiset taloudet yhtä aikaa tavoittanut kasvuspurtti. Kun
globaali kasvu hidastuu uudelleen vuonna 2019, seuraa Suomi perässä.
Nettoviennin elpyminen lopullinen silaus
Suomen talouden kasvu jatkui kesällä vahvana ja laajapohjaisena. Tästä kertoi osaltaan kuukausittainen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, jonka mukaan tuotanto
kasvoi heinäkuussa 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Talouskasvu syntyy nyt sekä kotimaisesta että ulkoisesta
kysynnästä (kuva 1), ja talouden tarjontapuolelta tarkasteltuna voimme todeta, että kaikki keskeiset tuotantosektorit, palvelut, teollisuustuotanto että rakentaminen osallistuvat kokonaistuotannon kasvattamiseen.
Maailmantalous sai isomman vaihteen päälle vuoden
2016 loppupuolella (kuva 2) ja globaali teollisuussuhdanne toipui vuosien 2014-15 aikana tapahtuneesta kasvun hidastumisesta. Tämän myötä myös Suomen vienti
sai vihdoin vetoapua, ja vienti alkoi kunnolla elpyä vuoden
2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman tätä käännettä
viennissä, Suomen BKT:n kasvu olisi jäänyt tämän vuoden alussa merkittävästi vaatimattomammaksi. Näkymät
viennin kasvulle ovat edelleen positiiviset, ja sen takia
nostamme BKT-kasvuennusteitamme koko ennusteperiodimme 2017-19 osalta, mutta niin, että kasvun huippu
ajoittuu kuluvaan vuoteen.
Syy sille, miksi Suomi on syttynyt niin vahvasti globaalin
suhdanteen voimistumiselle on se, että tällä kertaa globaalin kasvun kiihtyminen on ollut vahvasti teollisuusvetoista ja ulottunut investointeihin eikä kiihtyminen ole ollut
seurausta pääsääntöisesti kulutuksen ja palveluiden kasvun kiihtymisestä. Sekä teollisten välituotteiden että pääomahyödykkeiden kysyntä on elpynyt ja nämä tuotteet
muodostavat edelleen Suomen viennin ytimen. Lisäetuna
Suomelle on ollut viime vuosina vironnut kysyntä luksusristeilijöille sekä saksalaisen autonvalmistajan Daimler
Benzin päätökset laajentaa tilauksiaan suomalaisesta kokoonpanotehtaasta. Seurauksena on ollut jonkin asteinen
paikallinen teollinen ylikuumeneminen Länsi-Suomessa,
jonne laivanrakennus ja autojen kokoonpano sijoittuvat.
Kun vienti elpyy, seuraa tuonti normaalisti perässä, kun
tuotantoon tarvitaan vähitellen myös ulkomaisia tuontipanoksia. Siten uskommekin nettoviennin (vienti miinus
tuonti) tuovan suurimman lisäyksensä kokonaiskasvuun
juuri tänä vuonna. On selvää, että vientimme on jälleen
hyvin riippuvainen globaalista kasvusta, ja hyvistä lä-
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hiajan näkymistä huolimatta (kuva 3) odotamme maailmantalouden suhdanteen asteittain kypsyvän vuosien
2018-19 aikana, ja kun globaali kasvu hidastuu tuntuvammin vuonna 2019, seuraa Suomi perässä.

Investoinneilla on vielä tilaa elpyä
Suomi koki finanssikriisin jälkeen syvän investointilaman,
josta hetkellisesti noustiin vuosina 2010-11. Lopullisesti
investointien putoaminen päättyi kuitenkin vasta vuonna
2014. Edellisvuonna yksityiset investoinnit kasvoivat lähes 8 prosenttia ja sekä asuinrakennusinvestoinnit että
investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin lisääntyivät noin 10 prosentilla (kuva 4). Yritysten kannattavuuden parantuminen, globaalin kysynnän vahvistuminen, yritysten ja kotitalouksien vahvistunut luottamus sekä
ennätysmatalat korot ovat tausta investointien elpymiselle.
Rakentamisen elpymiselle on Suomessa useita syitä. Kun
työttömyyden pelko on kotitalouksien keskuudessa hälventynyt, on omistusasumisesta tullut jälleen houkuttelevampaa. Lisäksi matalien korkojen maailmassa asuntosijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia ostamaan uusia pieniä
vuokra-asuntoja. Päällimmäisin syy rakennusinvestointien
ja pienten asuntojen rakentamisen tuntuvalle kasvulle on
kuitenkin vahva sisäinen muuttoliike kasvu- ja maakuntakeskuksiin, joissa paremmat työnsaantimahdollisuudet
houkuttelevat muuttajia (kuva 5). Kaupungistumista tukee
Suomessa myös vanheneva väestö, joka haluaa asua väestökeskittymissä, joissa ikäsidonnaisia palveluita on tarjolla. Lisäksi 60-70-luvuilla rakennettu asuntokanta on tullut
siihen ikään, että asuntojen korjaaminen on välttämätöntä.
Korjausrakentaminen onkin vahvaa elinvoimaisilla alueilla.
Sama pätee maa- ja vesirakentamiseen.
Yritysinvestoinnit ovat elpyneet kannattavuuden parantumisen lisäksi siitä yksinkertaisesta syystä, että kapasiteettirajoitteet ovat lisääntyneet globaalin kysynnän vahvistumisen ja pääomakannan usean vuoden supistumisen myötä. Investoinnit ovat ennusteperiodillamme tärkeä tuki talouskasvulle, mutta odotamme tämän vuoden
olevan yksityisten investointien kasvun huippuvuosi.

Kulutuksen kasvu vaimenee
Yksityinen kulutus on pitänyt tänä vuonna yllä kohtalaisen
ripeää kasvua, sillä toisellakin vuosineljänneksellä kasvua kertyi 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Vahvinta kasvu
on ollut kestokulutushyödykkeissä, erityisesti kodin elektroniikassa, ja palveluissa. Kulutuskysyntää vauhdittaa
tänä vuonna lähinnä kasvanut työllisyys, mutta myös velanotto sekä se, että kotitaloudet käyttävät säästöjään kulutukseen (kuvat 6 ja 7). Koska reaalitulojen kasvu on
Suomessa heikentynyt vuodesta 2016, on kotitalouksien
säästämisaste ollut negatiivinen vuoden 2016 toisesta
vuosineljänneksestä asti emmekä usko säästämisasteen
kääntyvän positiiviseksi ennustejaksolla. Kotitalouksien
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velkaantuminenkin todennäköisesti jatkuu matalien korkojen siivittämänä. Säästämisen lykkääminen näinkin pitkäksi aikaa tekee kotitalouksista luonnollisesti haavoittuvampia tuloihin kohdistuvia äkillisiä shokkeja kohtaan. Se,
että luottohäiriömerkinnät ovat lisääntyneet viimeaikoina,
saattaa olla merkki tästä.
Työntekijöiden ansiotaso on tänä vuonna noussut aneemisesti ja reaalinen ansiotaso jopa supistui edellisvuoteen
nähden lähes prosentilla ensimmäisellä vuosipuoliskolla
(kuva 8). Kotitalouksien tulot sekä kulutus ovat riippuvaisia
enemmän työllisyyden kasvusta ja muista kuin työtuloista.
Inflaatio on pysynyt varsin vaimeana, mutta odotamme inflaation maltillisesti kiihtyvän vuosina 2018-19 verottaen
kotitalouksien ostovoimaa ja kulutuksen kasvuvauhtia.
Talouden elpymisestä huolimatta työttömyysaste on pysynyt korkeana (kuva 9). Tämä selittyy sillä, että työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nk. piilotyöttömät ovat palanneet työmarkkinoille osittain hallituksen aktivointitoimenpiteiden ja ennen kaikkea suhdannenousun myötä. Piilotyöttömyyden vähentyminen on kasvattanut työvoimaa,
kun piilotyöttömät ovat rekisteröityneet työttömiksi. Lisäksi tehdasteollisuudessa, jossa viimeisen 10 vuoden aikana työllisyys on supistunut melkein 100 000 hengellä
myötäillen viennin BKT-osuuden laskua, työllisyys ei ole
vielä juurikaan kohentunut. Työllisyyden kasvun moottorina ovatkin olleet palvelu- ja rakennussektori. Kun yritysten kannattavuus on parantunut ja kysyntä näkymät ja
luottamus kohentuneet, on teollistenkin yritysten ennen
pitkää palkattava uusia työntekijöitä. Ennustamme työttömyysasteen laskevan vuonna 2019 7,9 prosenttiin tämän
vuoden 8,5 prosentista.

Menetetyn tuotannon kurominen on pitkä tie
Vaikka Suomi on nyt vahvassa noususuhdanteessa, lähtee se nousuun muihin pohjoismaisiin ja pohjoiseurooppalaisiin verrokkeihinsa nähden melkoiselta takamatkalta. Tämä on selvää, kun huomioidaan finanssikriisin
jälkeen menetetty tuotantopotentiaali ja romahtanut tuottavuus (kuva 10). Syynä pudotukseen oli globaali lama,
paperi- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon sekä Venäjän kaupan romahtaminen. Vaikka kansantulo putosi rajusti vuoden 2008 jälkeen ja tuottavuuden kasvu hyytyi
eikä elpynyt kuin vasta aivan viime aikoina, kotitalouksien
kulutus ja velat sekä kansantalouden työn yksikkökustannukset jatkoivat nousuaan ylittäen lamaa edeltäneet huipputasonsa. Samaan aikaan immateriaaliset investoinnit
inhimilliseen pääomaan supistuivat trendinomaisesti.
Tämä ei lupaa hyvää tulevaisuuden tuottavuuden kasvulle, vaikka Suomen talouden vuodesta 2016 alkanut
syklinen elpyminen on perustunut tuottavuuden eikä työtuntien kasvuun (kuva 11).
Työttömyys nousi vuonna 2008 nopeasti, mutta kiitos sosiaaliturvaverkkojen tuloerot eivät merkittävästi kasva-

13

Talousennuste, 10. lokakuuta 2017

neet. Tämä heikensi kuitenkin julkista taloutta merkittävästi ja nopeassa tahdissa (kuva 12). Nykyisen hallituksen politiikkaohjelma keskittyykin kustannuskilpailukyvyn
kohentamiseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen
kestävästi sekä ennen kaikkea työllisyysasteen nostamiseen, mihin on pyritty työttömyystuen kestoa lyhentämällä
ja sosiaalietuuksien leikkauksilla ja jäädyttämisillä. Kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, mutta kustannuskilpailukyvyn vahvistamisessa kilpailijamaiden tasolle on vielä tehtävää. Myös julkisen talouden kestävän
tasapainon saavuttaminen jäänee seuraavan vuonna
2019 valittavan hallituksen tehtäväksi. Ennustamamme
BKT:n kasvu-ura tarkoittaa Suomelle sitä, että lamaa
edeltävä BKT:n reaalinen huipputaso (vuoden 2007 lopussa) saavutetaan ensi vuonna. Menetetyn potentiaalisen kasvun kiinnikurominen on sen sijaan pitkä tie, jolla
kohdataan useita rakenteellisia uudistuksia ja todennäköisesti myös kompurointia.

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle
Prosenttimuutos

2016

2017E

2018E

2019E

BKT
Yksityinen kulutus
Investoinnit
Nettovienti*
Työttömyysaste**
Kuluttajahintaindeksi

1,9
1,8
7,2
-1,2
8,8
0,4

3,3
2,3
7,5
0,7
8,5
0,8

2,0
1,5
3,3
0,3
8,1
1,2

1,1
0,9
1,7
0,1
7,9
1,4

*Kontribuutio BKT:n kasvuun **Prosenttia työvoimasta
Lähde: Macrobond ja Handelsbanken
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Teema-artikkeli

Keskuspankit päättämässä määräelvytystään
Finanssikriisin jälkeen keskuspankkien taseiden kasvattaminen on ollut keskeinen talouskasvun elvytyskeino. Tämä globaali määräelvytys (QE) on tukenut talouskasvua, ja nyt keskuspankit ovat valmistautumassa seuraavaan vaiheeseen, taseen pienentämiseen. Tässä Yhdysvaltain keskuspankki
johtaa joukkoja. Millaisia vaikutuksia syntyy, kun keskuspankit väistyvät tase-elvytyksestään, joka
on eittämättä on ollut globaalin kasvun elpymisen kulmakivi?
Finanssikriisin syövereissä Yhdysvaltain keskuspankki
Federal Reserve aloitti määräelvytyksen, jossa käytännössä oli kyse siitä, että keskuspankki ryhtyi ostamaan
markkinoilta vähäriskisiä valtion joukkovelkakirjoja taseeseensa tarkoituksenaan tehdä rahapolitiikasta elvyttävämpää sen jälkeen, kun ohjauskoron taso oli tuotu nollaan. Näiden epätavanomaisten rahapolitiikan keinojen
käyttö oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Toisin kävi, sillä useat
muut keskuspankit ovat joutuneet turvautumaan Fedin tavoin määräelvytykseen viimeisten yhdeksän vuoden aikana (kuva 1). Kolmen keskeisen keskuspankin, Fedin,
EKP:n ja Japanin keskuspankin tase onkin kasvanut tänä
aikana kolmesta tuhannesta miljardista lähes 15 tuhanteen miljardiin USA:n dollariin (kuva 2).
Määräelvytyksen taloudellisista vaikutuksista käydään
edelleen kiivasta keskustelua. Olemme olleet sitä mieltä,
että rahoitusmarkkinoille ja talouskasvulle tärkeämpää on
ollut taseen muutos kuin taseen koko (kuva 3). Olemme
myös argumentoineet, että globaalin kasvun kiihtyminen
vuosina 2013 ja 2016 oli ainakin osittain seurausta keskuspankkien taseiden kasvusta (kuvat 4 ja 5). Rahoitusmarkkinoiden globaalin luonteen takia ei ole yllätys, että
keskeisten keskuspankkien yhteenlasketulla taseella on
ollut suurempi vaikutus kuin yksittäisten keskuspankkien
taseiden kasvulla. Siten EKP:n määräelvytys näyttää laskeneen joukkolainojen korkoja myös Yhdysvalloissa.
Kun Yhdysvaltojen keskuspankki turvautui määräelvytykseen ensimmäisenä keskuspankkina, on se myös ensimmäinen, joka tästä politiikasta vetäytyy. Fed on ilmoittanut
hyvin selvästi, miten se tässä prosessissa etenee (kuva
6). Fed ei myy taseestaan joukkolainoja, vaan se jättää
osan erääntyvistä joukkolainoista ja niiden kuponkituotoista uudelleensijoittamatta. Tämän prosessin Fed
antaa edetä taustalla niin, ettei se keskuspankin ilmoituksen mukaan vaikuta juurikaan Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin tai reaalitalouteen.

Näyttääkö Fed tietä muille?
Kun Fed on selvästi muita keskuspankkeja edellä rahapolitiikan syklin osalta, on syytä kysyä, onko Fedin rahapolitiikan kiristys relevantti malli muille keskuspankeille
kuten EKP:lle ja Riksbankenille? On hyvä miettiä ensin
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itse koko prosessia. Fed lopetti määräelvytykseen kuuluvat netto-ostot vuoden 2014 marraskuussa. Reilu vuosi
tämän jälkeen, vuoden 2015 joulukuussa, Fed nosti ensimmäisen kerran ohjauskorkoaan. Nyt melkein vuosi ensimmäisen koronnoston jälkeen Fed aloittaa asteittain taseensa pienentämisen. Vaikka järjestys rahapolitiikan kiristystoimille on todennäköisesti sama EKP:lle ja Riksbankenille, uskomme eri vaiheiden välisten viiveiden jäävän molempien keskuspankkien kohdalla useiden syiden
takia lyhemmiksi. Kun Fed alkoi kiristää rahapolitiikkaansa, oli se tässä kiristyksessään aivan yksin. Ennennäkemättömän rahapoliittisen elvytyksen jälkeen varovainen vetäytyminen lienee paikallaan. Fed on onnistunut ottamaan monta askelta vetäytymisessään ilman sellaisia
negatiivisia vaikutuksia, joista tase-elvytyksen kriitikot varoittelivat. Se on onnistunut myös nostamaan korkoja
enemmän kuin sijoitusmarkkinat ovat hinnoitelleet korkoihin nousua. Tämän luulisi olevan rohkaisevaa muille keskuspankeille, jotka aloittelevat samalla tiellä. Lisäksi se,
että ei ole kiristämisessä ensimmäisenä ja yksin auttaa
hillitsemään viennille haitallisia valuutan vahvistumispaineita. Fediä nopeamman kiristysfrekvenssin puolesta puhuu myös se, että globaali talouskasvu on nyt vahvaa ja
resurssien käyttöaste globaalisti korkeampi kuin Fedin
aloittaessa kiristystoimiaan.

EKP:n tiekartta
Vaikka Fed aloittaa taseensa supistamisen, globaali määräelvytys jatkuu EKP:n ja Japanin keskuspankkien johdolla, sillä ne todennäköisesti jatkavat taseidensa kasvattamista hyvän matkaa ensi vuoteen. Olemme hahmotelleet EKP:lle kohtalaisen ripeän, vain kuusi kuukautta kestävän joukkolainaostojen pienentämisuran, mikä tarkoittaisi, että ensi vuoden puolivälissä joukkolainojen nettoostot päättyisivät. Tällä hetkellä EKP ostaa nettomääräisesti lainoja 60 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP-ennusteemme perustuu pääasiassa siihen, että euroalueella on käynnissä varsin vahva talouden suhdanteen voimistuminen ja ostettaviksi kelpaavien joukkolainojen tarjonta on entistä rajoitetumpi. EKP:n ostot jakaantuvat eri
maiden valtioiden joukkolainojen kesken niin kutsutun
pääoma-avaimen mukaisesti (joka perustuu maan BKT:n
ja väestön kokoon), mikä tarkoittaa määrien osalta sitä,
että suurimman maan Saksan lainoja ostetaan eniten ja
siitä seuraavien maiden lainoja ostetaan alenevissa määrissä. Saksan julkinen talous on vahvassa kunnossa, ja
siksi Saksan valtion joukkolainojen bruttotarjonta on vähäinen (Saksalla on vain vähäinen tarve ottaa lisävelkaa)
(kuva 7). Ei ole myöskään todennäköistä, että EKP luopuisi pääoma-avaimeen perustuvasta ostokäytännöstään. Sehän tarkoittaisi sitä, että Saksan veronmaksajat
subventoisivat muita euromaita. Vaikka Japanin keskuspankki todennäköisimmin jatkaa määräelvytystään vielä
ensi vuoden, globaali keskuspankkitase vähenee ensi
vuoden toisella puoliskolla.
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Riksbankenin tiekartta
Ruotsin keskuspankki Riksbanken liittyi maailmanlaajuiseen määräelvyttäjien joukkoon vuonna 2015. Sen jälkeen keskuspankin arvopapereiden osto-ohjelmaa on
laajennettu useaan kertaan ja osto-ohjelman volyymiksi
kertyy yhteensä 290 miljardia kruunua. EKP:stä poiketen
Riksbankenin osto-ohjelma koostuu ainoastaan valtiolainoista, nimellisistä ja inflaatiolinkatuista, ja nykyisen ostoohjelman on määrä jatkua vuoden 2017 loppuun asti.
Riksbankenin kuukausittaiset arvopaperiostot olivat ostoohjelman alkuvaiheissa suurimmillaan 18 miljardia kruunua. Sen jälkeen ostoja on tehty kuukausi kuukaudelta vähemmän ja ne jäävät tällä hetkellä 5 miljardiin kruunuun.
Riksbanken on yksilöinyt kolme edellytystä, joiden toteutuminen saisi aikaan muutoksen rahapolitiikan linjassa: 1)
hintapaineiden laajeneminen 2) vakaat inflaatio-odotukset 3) kruunun vahvistumisen päättyminen. Viimeisin ehto
heijastelee Ruotsin suhteellista rahapolitiikkaviritystä, eli
muualla maailmassa tapahtuvia rahapolitiikkamuutoksia
ja -odotuksia suhteessa Riksbankeniin. Erityisen suuressa roolissa tässä on EKP:n rahapolitiikka.
Me näemme Riksbankenin luopuvan elvyttävästä rahapolitiikasta seuraavasti: lokakuun keskuspankkikokous kulkee samoilla raiteilla kuin syyskuun kokous, eli keskuspankki ei tee muutoksia rahapolitiikan viritykseen tai ohjeistukseensa. Joulukuun kokouksessa keskuspankin
johtokunta ilmoittaa, että osto-ohjelma loppuu vuoden lopussa. Riksbanken pitää Fedin tapaan taseensa määrän
vakaana eli uudelleensijoittaa hallussaan olevista arvopapereistaan erääntyvät joukkolainat sekä kuponkituotot.
Riksbanken haluaa todennäköisesti arvioida osto-ohjelman lopetuksen aiheuttamia markkinareaktioita, eikä siksi
muuta ohjeistustaan ohjauskorkojen osalta. Korko-ohjeistusta muutetaan kuitenkin huhtikuussa, ja tällä viestitään
tämän hetkistä suuremmasta todennäköisyydestä toteuttaa koronnosto keskikesällä 2018. Viimeinen askel keskuspankilta on toteuttaa koronnosto heinäkuussa 2018.
Näin ollen aikaväli osto-ohjelman lopettamisen ja ensimmäisen koronnoston välillä olisi Riksbankenilla huomattavasti lyhempi kuin Fedillä oli. Lyhyttä aikaväliä puoltaa
myös se, että Ruotsissa inflaatio on paljon tukevammalla
pohjalla kuin se oli USA:ssa joulukuussa 2015, jolloin Fed
nosti ensimmäisen kerran korkoaan. Kesäkuuhun 2018
mennessä myös EKP on alkanut ottaa askelia kohti rahapolitiikan normalisointia.

Selviytyykö maailma määräelvytyksestä
luopumisesta?
Rahoitusmarkkinajärjestelmä oli ahdingossa määräelvytysohjelmien ensimmäisinä vuosina ja pankkien tila oli
kaikkialla maailmassa paljon tätä päivää huonompi. Voidaan hyvin sanoa, että keskuspankkien luoma likviditeetti
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auttoi pelastamaan rahoitusjärjestelmän ja siten tukemaan talouden maailmanlaajuista elpymistä (kuva 8).
Vaikka Fed yrittää vakuutella, että määräelvytyksen lopettaminen ja taseen pienentäminen toimii aktiivisen rahapolitiikan toteuttamisen taustalla ilman vaikutuksia rahoitusmarkkinoille tai reaalitalouteen, on totuus kuitenkin se, ettei
tätä kukaan vielä tiedä. Määräelvytyksen aloittaminen oli
ainutlaatuinen kokeilu ja niin on myös määräelvytyksestä
luopuminen. Pankkijärjestelmä on kuitenkin nyt terveellisemmällä pohjalla ja maailmantalouden näkymät ovat vakaat, mikä viittaisi vankkaan ja kestävään edistymiseen.
Laaja ja globaalisti harjoitettu määräelvytys on mielestämme ollut merkittävänä tekijänä maailmantalouden elpymisessä. Siten on kohtuullista odottaa, että määräelvytyksestä luopuminen tulee hidastamaan maailmantalouden kasvua.
Vastauksena yllä mainittuun kysymykseen; maailma selviytyy määräelvytyksestä luopumisesta, mutta näemme
edessämme jo kypsyvässä vaiheessa olevan noususuhdanteen, joka alkaa normaalin suhdannekierron mukaisesti kääntyä taantumaan, alkaen Yhdysvalloista.
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Keskeiset ennusteet
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia
2015

2016

2017E

2018E

2019E

1,1

1,6

1,7

1,2

0,8

Yksityinen kulutus

1,7

1,8

2,3

1,5

0,9

Julkinen kulutus

0,0

1,2

0,5

0,5

0,5

Investoinnit

0,7

7,2

7,5

3,3

1,7

Vienti

0,8

1,3

7,0

4,0

1,5

T uonti

3,2

4,4

5,0

3,3

1,1

BKT

0,0

1,9

3,3

2,0

1,1

Kulutus

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita
2015
Ansiotasoindeksi

2016

2017E

2018E

2019E
1,7

1,4

1,2

0,2

1,5

-0,2

0,4

0,8

1,2

1,4

T yöttömyysaste, %:a työvoimasta

9,4

8,8

8,5

8,1

7,9

T eollisuustuotanto, bruttoarvonlisä

-1,6

1,1

5,0

2,0

0,3

Vaihtotase, mrd EUR

-2,1

-3,0

-1,2

-0,9

-1,2

Vaihtotase, %:a BKT :sta

-1,0

-1,4

-0,5

-0,4

-0,5

Kuluttajahintaindeksi

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT :sta

-2,7

-1,8

-1,0

-0,7

-0,5

EMU-velka, %:a BKT :sta

63,6

63,1

62,7

62,5

62,3

Valuutta- ja korkoennusteet
06/10/2017

Q 4 2017

Q 1 2018

Q 2 2018

Q 3 2018

Q 4 2018

Q 4 2019

-0.40

-0.40

-0.40

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

1.13

1.38

1.63

1.63

1.88

1.88

1.13

-0.50

-0.50

-0.50

-0.50

-0.25

0.00

0.50

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa

0.46

0.50

0.60

0.80

0.90

0.90

0.80

10 vuoden obligaatiokorko, USA

2.35

2.30

2.30

2.20

2.10

2.00

1.80

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi

0.92

0.90

1.10

1.30

1.40

1.30

1.10

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi

0.61

0.70

0.80

1.00

1.15

1.15

1.00

EKP talletuskorko
Federal funds, USA*
Repo-korko rate, Ruotsi

13

20

20

20

25

25

20

EURUSD

korkoero Saksaan, korkopistettä

1.17

1.15

1.13

1.13

1.14

1.20

1.25

USDJPY

112.64

107.00

103.00

100.00

98.00

97.00

92.00

EURGBP

0.89

0.90

0.92

0.94

0.95

0.95

0.95

EURSEK

9.52

9.30

9.20

9.20

9.16

9.10

9.10

Ennusteet periodin lopulle, ellei toisin mainita
*Ennuste on periodin keskiarvo

Lähde: Handelsbanken Capital Markets
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla)
2016

2017E

2018E

2019E

US A

1,5

2,1

2,2

2,0

1,8

0,5

0,0

E u roalu e

1,7

2,0

1,9

1,5

1,2

1,2

1,0

Jap an i

1,1

1,6

1,2

0,7

0,8

0,1

0,1

Kiin a

6,7

6,7

6,4

6,3

6,1

5,8

5,8

Iso- Britan n ia

1,8

1,6

1,6

1,3

1,3

1,3

1,5

Alan kom aat

2,1

3,1

2,3

2,2

1,9

0,9

1,0

Ru otsi

3,1

2,9

3,2

2,4

2,2

1,8

1,7

T an ska

1,7

2,2

1,6

1,6

1,1

0.8

0,5

S u om i

1,9

3,3

2,7

2,0

1,5

1,1

0,9

Norja p l. öljyteollisu u s

1,0

2,0

1,8

2,1

1,9

1,9

2,0

Lähde: Handelsbanken Capital Markets
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