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Maailmantalous 

Edessä koronnostoja heikentyvästä kasvusta huolimatta 

Maailmantalouden kasvu saavuttaa huippunsa tänä vuonna. Odotamme globaalin taloussuhdanteen heiken-

tyvän seuraavina vuosina, mitä vahvistaa entisestään se, että myös Yhdysvaltain talouskasvu jatkossa hidastuu. 

Kasvua ylläpitävät tekijät kuitenkin eroavat toisistaan Yhdysvalloissa, Kiinassa ja euroalueella, ja globaalia 

kasvunäkymää leimaa pirstaloituminen ja geopoliittinen epävarmuus. Samanaikaisesti työllisyys kuitenkin 

jatkaa kasvuaan monin paikoin, ja kun on saatu yhä selvempiä merkkejä siitä, että palkat alkavat nousta ja 

inflaatio kiihtyä, etenevät keskuspankit rahapolitiikkansa normalisoinnissa. Ennakoimme heikentyvien ta-

lousnäkymien ja nousevien korkojen lisäävän rahoitusmarkkinoiden heiluntaa. 

Suhdanteissa tapahtuu käänne ensi vuonna... 

Maailmantalouden kasvu käy tänä vuonna USA:n 

johdolla huipussaan. Arvioimme globaalin talouden 

kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia. Ensi vuonna 

kasvuvauhti alkaa kuitenkin vähitellen hidastua, ja 

odotamme globaalin kasvun jäävän 3,5 prosenttiin 

vuonna 2019 ja 3,2 prosenttiin vuonna 2020. 

USA:ssa elvyttävä finanssipolitiikka on tukenut koti-

talouksien ja yritysten vahvaa optimismia, kun taas 

Kiina ja kehittyvät markkinat ovat kärsineet enem-

män meneillään olevista kauppakiistoista, globaalin 

korkotason noususta sekä vahvistuneesta dollarista. 

Euroalueella vallitsee heikomman kasvun trendi, 

heikot investointihalut sekä poliittinen levottomuus, 

jotka liittyvät ennen kaikkea Brexitiin ja Italian bud-

jettia ympäröivään epävarmuuteen. Tästä pirstaloi-

tuneesta tilanteesta huolimatta työllisyys jatkaa kas-

vuaan useimmilla alueilla.  

Kun merkit palkkojen noususta ja inflaation kiihtymi-

sestä ovat tulleet entistä selvemmiksi, näyttävät kes-

kuspankit geopoliittisista riskeistä ja viimeaikaisesta 

rahoitusmarkkinoiden turbulenssista huolimatta ylei-

sesti suhtautuvan aiempaa luottavaisemmin rahapoli-

tiikan normalisointiin. Nostamme USA:n lyhyen aika-

välin BKT-ennusteitamme, mutta laskemme hieman 

euroalueen kasvuennusteitamme vuosina 2018-19.  

Tulevina vuosina maailmantalouden kasvu hidastuu, 

kun kapasiteettirajoitteet entisestään lisääntyvät ja 

rahoitusolosuhteet kiristyvät. Taustalla vaikuttaa 

myös Kiinan kasvun asteittainen hidastuminen. 

...ja se voi olla pahempaan päin 

Maailmantalouden nykytila sisältää paljon epävar-

muutta ja on monia tekijöitä, jotka voisivat saada glo-

baalin talouden kehittymään eri tavalla kuin pääske-

naariossamme. Kauppasodan kiihtyminen voisi joh-

taa maailmanlaajuiseen laskusuhdanteeseen, jos 

konflikti leviää yhä uusiin maihin ja vaikuttaa enene-

vässä määrin rahoitusmarkkinoihin sekä kotitalouk-

sien ja yritysten tulevaisuuden odotuksiin.  

On myös olemassa vaara, että kehittyvien markkinoi-

den ongelmat voivat pahentua. Mutta vaikka näin kävi-

sikin, emme usko että kehittyvillä markkinoilla tapah-

tuva kriisi saisi aikaan maailmanlaajuisen laskusuh-

danteen (aiheesta tarkemmin englanninkielisen kat-

sauksen kehittyvien markkinoiden teema-artikkelissa 

”Global economy threatened only if turmoil intensifies”). 

Euroopan osalta olemme enemmän huolissamme 

siitä, että Brexit-neuvotteluissa ei päästä toivottuun 

tulokseen ja Italian kriisi kärjistyy. Vaikka näemme-

kin viimeaikaisen markkinaheilunnan liittyvän luon-

nollisena osana kypsyvää suhdannetta, emme voi 
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poissulkea sitäkään, että se olisi alku merkittäväm-

mälle korjausliikkeelle. Ennusteemme on kuitenkin 

jonkin verran monia muita ennustelaitoksia pessi-

mistisempi, ennen kaikkea Yhdysvaltojen tulevan 

kehityksen osalta. On kuitenkin myös mahdollista, 

että USA:ssa investointien kasvu parantaa kasvun 

edellytyksiä ja tämän vuoksi laskusuhdanne lyk-

kääntyy (aiheesta tarkemmin englanninkielisen kat-

sauksen teema-artikkelissa ”A hard landing or late-

cycle investment boom for the US?”).  

Teollisuus kulkee edellä 

Teollisuus kulkee suhdannekehityksessä usein 

muutaman askeleen muita talouden sektoreita 

edellä, ja siksi se voi toimia tärkeänä kasvua enna-

koivana indikaattorina. Olemme tämän vuoden 

alusta asti ennustaneet globaalin teollisuussuhdan-

teen heikentyvän. Maailmankaupan kasvu onkin hi-

dastunut vuoden aikana, vaikka se on saanut hie-

man lisävauhtia viime aikoina. Arviomme on kuiten-

kin, että viimeaikainen nousu on väliaikaista, koska 

mitkään muut mittarit eivät sitä tue.  

Globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka an-

taa käsityksen globaalin teollisuuden odotuksista, on 

notkahtanut hieman sen jälkeen, kun se saavutti 

huippunsa loppuvuodesta 2017. Vaikka tämä not-

kahdus voi osittain johtua euroalueen odotusten pa-

lautumisesta normaaleille tasoille, viittaa se kuiten-

kin globaalin kasvun heikentymiseen. Kapasiteetin 

käyttöaste on noussut ja on monin paikoin korkea, 

mikä rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. Myös Kiinan 

taloudesta on saatu merkkejä hitaammasta kasvu-

vauhdista, mikä on osittain kytköksissä Kiinan ja Yh-

dysvaltain kauppakiistaan.  

Yhdysvalloissa teollisuuden ostopäällikköindeksi on 

kehittynyt huomattavasti positiivisemmin kuin euro-

alueella ja Aasiassa. Mielestämme tätä selittää osit-

tain maassa harjoitettu elvyttävä talouspolitiikka. Li-

säksi öljynhinnan nousulla on luultavasti ollut vaiku-

tusta lisääntyneeseen teolliseen aktiviteettiin, sillä 

öljy-yhtiöt muodostavat merkittävän osan USA:n te-

ollisuudesta.  

Suhdanteiden tapaan osakemarkkinoiden kehitys on 

tänä vuonna ollut hyvin eritahtista eri puolilla maail-

maa. Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat olleet eturin-

tamassa huolimatta korkojen noususta, kun taas Kii-

nan markkinoilla ei ole mennyt läheskään yhtä hyvin. 

Tämä liittyy todennäköisesti Yhdysvaltain vahvaan ta-

louteen ja sen taustalla olevaan tuloskehitykseen. Vii-

meaikainen pitkien korkojen nousu Yhdysvalloissa ja 

globaalitaloutta koskeva epävarmuus on kuitenkin 

merkinnyt, että osakemarkkinoiden epävakaus on li-

sääntynyt. Kevään ennusteemme mukaisesti enna-

koimme yhä, että talouden heikentynyt ilmapiiri yh-

dessä nousevien korkojen kanssa luo viime vuosiin 

verrattuna epäsuotuisamman ympäristön varallisuus-

arvojen kehitykselle. Tämän myötä sijoittajien tulisi 

yleensä ottaen odottaa heikompia tuottoja ja sitä, että 

suuremman kurssiheilunnan jaksot yleistyvät. 

Kauppasota voi kiihtyä 

On vaikea nähdä pikaista ratkaisua Yhdysvaltojen ja 

Kiinan väliseen kauppakiistaan. Arviomme on, että 

presidentti Trumpilla on amerikkalaisten laaja tuki 

toimilleen Kiinaa kohtaan ja että kiista on vaarassa 

kärjistyä, varsinkin kun Trump on uhannut määrätä 

lisää tullimaksuja kiinalaisille tuontitavaroille. Kaup-

pakiista Nafta-sopimuksen allekirjoittajien (Kanadan 
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ja Meksikon) ja EU:n kanssa saa sitä vastoin merkit-

tävästi vähemmän tukea, jopa republikaanien kes-

kuudessa. Yhdysvallat on äskettäin allekirjoittanut 

uuden Nafta-sopimuksen, ja odotamme, että EU:n ja 

Japanin kanssa tapahtuu jotain vastaavaa. 

Kauppasota ei toistaiseksi näytä vaikuttaneen varsi-

naisiin vientilukuihin sen enempää USA:ssa kuin Kii-

nassakaan. Tästä huolimatta on selvää, että Kiina 

on tähän mennessä kärsinyt sodasta eniten, erityi-

sesti laskevien osakekurssien ja heikentyneiden 

luottamusindikaattorien kautta. Niin kauan kuin kon-

flikti on pääasiassa kahdenvälinen asia, arvioimme, 

että sen vaikutukset maailmantalouteen ovat melko 

rajallisia. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen tuonnin ja 

viennin osuus maailmankaupasta on ainoastaan 

kolme prosenttia.  

Vahvaa optimismia Yhdysvalloissa  

Yhdysvaltain talous on toistaiseksi tänä vuonna ollut 

myönteinen yllätys. BKT kasvoi kolmannella neljän-

neksellä vuositasolle muutettuna 3,5 prosenttia edel-

lisestä neljänneksestä, ja uskomme, että kasvu jat-

kuu hyvänä loppuvuoden ajan. Kotitalouksien voi-

makkaan kulutuksen jatkumiseen viittaa mm. vahva 

kuluttajaluottamus, minkä taustalla ovat erittäin suo-

tuisat työmarkkinat sekä palkkojen nousu. On kui-

tenkin havaittavissa merkkejä siitä, että korkojen 

nousu on alkanut hillitä kotitalouksien auto- ja asun-

tokauppoja. Yritysten suuret voitot ja kohonneet in-

vestointiaikeet enteilevät investointien pysymistä 

vahvana lähitulevaisuudessa. Kapasiteetin käyttö-

aste on kasvanut viime aikoina, mutta historiallisesti 

katsottuna taso ei ole vielä niin korkea, että sen voi 

odottaa rajoittavan tuotantoa merkittävässä määrin. 

Työvoimapula luultavasti kuitenkin pidättelee kasvua 

ja lisää jatkossa palkka- ja inflaatiopaineita.  

Elvyttävä talouspolitiikka on yksi tärkeä tekijä Yhdys-

valtain tämän vuotisen vahvan kasvun taustalla. Ve-

ronkevennysten ja julkisten menojen kasvun odote-

taan lisäävän BKT:n kasvua 0,7 prosenttiyksikköä 

tänä ja ensi vuonna. Koska Yhdysvaltain keskus-

pankki Fed jatkaa ohjauskoron nostojaan ja pienen-

tää tasettaan, odotamme näkevämme enemmän 

heiluntaa osakemarkkinoilla ja rahoitusolosuhteiden 

asteittaista kiristymistä. Lisäksi elvyttävän finanssi-

politiikan vähentyminen vaikuttaa negatiivisesti 

BKT:n kasvuun vuonna 2020, samalla kun työvoima-

pula pahenee. Näin ollen yhä useammat tekijät hi-

dastavat samanaikaisesti USA:n talouskasvua, ja 

odotammekin taloussuhdanteen asteittain heikenty-

vän, jonka myötä myös työttömyys Yhdysvalloissa li-

sääntyy vuoden 2020 aikana.  

 

Alavireyttä Kiinassa uusista elvytystoimenpi-

teistä huolimatta  

Vaikka kauppakiista ei ole näkynyt Kiinan vientilu-

vuissa, Kiinan talouskasvu on ollut vaisua keväästä 

lähtien. Kasvun hidastuminen liittyy läheisesti toi-

menpiteisiin, joilla viranomaiset pyrkivät hillitsemään 

luotonannon kasvua ja ennen kaikkea varjopankki-

järjestelmän kautta tapahtuvaa velkaantumista. Näi-

den toimenpiteiden seurauksena kokonaisvelan 

osuus BKT:stä on lakannut kasvamasta. Vaimeampi 

kasvu ja kasvava huoli kauppasodasta ovat nyt an-

taneet viranomaisille syyn siirtää toimintansa paino-

piste kasvun elvyttämisen suuntaan.  

Elvytystoimenpiteiden joukossa ovat kotitalouksien 

veronkevennykset, rahamarkkinan likviditeetin lisää-

minen ja lyhyiden markkinakorkojen laskeminen 

sekä kohdennetut infrainvestoinnit. Perinteinen tapa 

vauhdittaa talouskasvua investointeja lisäämällä ei 

ole kuitenkaan yhtä yksinkertaista kuin aikaisemmin, 

koska asuntomarkkina on jo suuressa määrin ylikuu-

mentunut, ja uusia moottoriteitä, satamia ja lento-

asemia tarvitaan vähemmän, mikä lisää kannatta-

mattomien hankkeiden riskiä. Odotamme, että uu-

sien elvytystoimenpiteiden vaikutukset tuntuvat ensi 

vuonna, kun talouden lasku loivenee, muttei py-

sähdy. Kasvu tulee siis hidastumaan tämän vuoden 

6,5 prosentista 5,7 prosenttiin vuonna 2020. 



Talousennuste, 7. marraskuuta 2018 

6  

 

Poliittisia haasteita Euroopalle 

Poliittinen ilmapiiri on edelleen haasteellinen Euroo-

passa. Arviomme on, että Brexit haittaa kasvua 

Isossa-Britanniassa ja hieman vähemmässä määrin 

myös EU:ssa lähivuosina. Vaikka ennakoimmekin 

rajallisen sopimuksen syntyvän ennen maaliskuussa 

2019 tapahtuvaa eroa, uskomme, että useat vaikeat 

kysymykset lykätään myöhempiin neuvotteluihin. 

Tämä merkitsee sitä, että vallitseva epävarmuus tu-

lee toistaiseksi jatkumaan.  

Toinen EU:ta ja euroaluetta koskeva haaste on Italian 

hallituksen elvyttävä budjettiehdotus, joka on aiheut-

tanut huolta rahoitusmarkkinoilla ja nostanut Italian 

korkoja. Ehdotus on ongelmallinen pahasti velkaantu-

neelle Italian valtiolle kuin myös Italian pankeille, joi-

den hallussa on suuri osa julkisesta velasta. EU ei ole 

ainakaan alkuvaiheessa hyväksynyt Italian sille esit-

telemää budjettikehystä. Odotamme kuitenkin, että 

lopulta päästään jonkinlaiseen sopimukseen ja että 

Italian valtionkorot laskevat tällöin hieman.  

Vaikka euroalue onkin käytännössä aina altis poliitti-

selle epävarmuudelle, kotimainen kysyntä on mah-

dollistanut BKT:n vakaan kasvun viimeisten neljän 

vuoden aikana. Nettovienti synnytti vielä viime 

vuonna tuntuvasti kasvua, mutta tuo vaikutus on 

tänä vuonna huomattavasti pienentynyt. Tämä on 

johtunut osittain globaalin kysynnän laskusta, mutta 

vielä enemmän euron aiemmasta vahvistumisesta. 

Viime aikoina vähittäiskaupan kasvu on taantunut ja 

kuluttajien luottamus on ottanut takapakkia. Tämä 

on luultavasti heijastusta kasvaneista huolista, jotka 

liittyvät Italiaan, Brexitiin ja erityisesti siihen, että 

nousevat energian hinnat heikentävät ostovoimaa. 

Kaiken kaikkiaan nämä tekijät merkitsevät sitä, että 

emme odota BKT:n kasvun vahvistumista lyhyellä 

aikavälillä. Edellyttäen että Italian ongelmat eivät li-

säänny ja että emme näe kovaa Brexitiä (mikä ei ole 

ensisijainen skenaariomme), odotamme, että työlli-

syyden ja ansiotason vakaa kehitys tukee kulutusta 

ensi vuonna ja että vienti toipuu jonkin verran, kun 

euron vahvenemisen vaikutukset hiipuvat.  

Lisääntyneet investoinnit ovat yksi avain kasvun 

trendinomaiseen vahvistumiseen euroalueella. Kun 

tilannetta vertaa Yhdysvaltoihin, investointeihin käy-

tetty osuus BKT:stä ei ole likimainkaan palautunut 

vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Ka-

pasiteetin käyttöaste on nyt korkeimmillaan vuoden 

2007 jälkeen, ja monet yritykset ovat ilmoittaneet, 

että niiden on vaikea lisätä tuotantoa sekä työvoima-

pulan että riittämättömän konekapasiteetin vuoksi. 

Kasvua tukevien investointien lisäykselle olisi siis ti-

laa, mutta mielestämme on hyvin epävarmaa, tapah-

tuuko näin missään merkittävässä määrin. Teollisuu-

den saamien tilausten määrä on alkanut laskea, ja 

muun muassa kauppakiistaan ja Brexitiin liittyvä 

epävarmuus on huomattavaa.  

 

Odotamme euroalueen BKT:n kasvavan tänä vuonna 

1,9 % ja ensi vuonna 1,7 %. Tätä seuraisi selvempi 

pudotus 1,4 prosenttiin vuonna 2020, kun maailman-

talouden heikentyvä suhdanne alkaa vaikuttaa voi-

makkaammin myös euroalueen talouskasvuun. Työt-

tömyys on edelleen laskenut, mutta lähivuosien yhä 

alhaisemman kasvun myötä odotamme työttömyyden 

jämähtävän euroalueella noin 8 prosenttiin. 



Talousennuste, 7. marraskuuta 2018 

 7 

Keskuspankit jatkavat valitsemallaan tiellä 

Elokuussa julkaistun talousennusteemme jälkeen 

ovat markkinoiden odotukset keskuspankkien koron-

nostoista vahvistuneet. Tämä tapahtui samanaikai-

sesti inflaatiopaineiden maailmanlaajuisen nousun 

kanssa, mihin on ollut pitkälti syynä raaka-aineiden, 

eritoten energian, hintojen nousu. Uskomme, että 

viimeaikaiset korkeat öljynhinnat ovat seurausta tar-

jonnan häiriöistä mutta myös suuri kysyntä on anta-

nut lisäpontta hintojen nousulle. Ennakoimme, että 

inflaatio jatkaa kiihtymistään vielä jonkin aikaa, 

mutta korkeammasta öljyn hinnasta aiheutuvat ne-

gatiiviset vaikutukset kotitalouksille ja yrityksille ovat 

rajalliset ja linjassa sen kanssa, mitä olemme näh-

neet viime vuosina. 

Myös palkkojen nousu on viime aikoina ollut nope-

ampaa sekä USA:ssa että Euroopassa. Keskuspan-

kit ovat siten matkalla kohti rahapolitiikan normali-

sointia. Lokakuussa alkanut markkinaheilunta on 

kuitenkin hieman vaimentanut odotuksia keskus-

pankkien koronnostoista. Keskuspankit epäilemättä 

seuraavat geopoliittista kehitystä tarkasti, mutta ar-

viomme mukaan ne eivät muuta kurssia, ellei niiden 

valitsemalla tiellä ole selvää haitallista vaikutusta ta-

louskasvuun ja inflaatiotavoitteen saavuttamiseen. 

Viimeisen vuoden aikana USA:n keskuspankki Fed 

on voinut nostaa ohjauskorkoaan, ilman että sen olisi 

tarvinnut olla huolissaan talouden vakauden horjutta-

misesta. Nyt kun ohjauskorko on noussut, Fed saa-

vuttaa pian vaiheen, jossa automaattiohjaus on kyt-

kettävä pois päältä, ja odotammekin näkevämme her-

kempää reagointia talouden signaaleille. Arvioimme, 

että nykyinen tahti, jossa jokaisen neljänneksen ai-

kana tehdään korotus, jatkuu ensi vuoden kesäkuu-

hun asti. Heikompien talouslukujen tulisi tällöin osoit-

taa, että korotuksissa on tarpeen pitää tauko.  

Ennustamme EKP:n ensimmäistä talletuskoron nos-

toa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Tämän 

puolesta puhuu taustalla vaikuttava inflaatiopaine, 

siitäkin huolimatta että keskuspankin on huomioitava 

sekä Italian budjettikysymyksen että Brexitin aiheut-

tama epävarmuus euroalueen näkymiin. Kovinkaan 

monelle koronnostolle ei kuitenkaan ole aikaa, en-

nen kuin laskusuhdanne alkaa rajoittaa myös EKP:n 

mahdollisuuksia nostaa korkoa. Odotamme EKP:n 

talletuskoron nousevan nollaan vuonna 2020, kun se 

nyt on -0,40 prosenttia. 

Kasvavat kustannuspaineet ja ohjauskorot yhdessä 

tulevan vuoden suhteellisen hyvien suhdanteiden 

kanssa viittaavat siihen, että pitkät korot jatkavat 

nousuaan. Näkemyksemme on, että USA:ssa pitkät 

korot ovat jo tasolla, jolta ne eivät juurikaan pääse 

enää nousemaan, joten ero eurooppalaisiin korkoi-

hin tulee kapenemaan. Koska EKP on korkotason 

osalta paljon Fediä jäljessä, odotamme eron 10-vuo-

tisten valtionlainojen koroissa säilyvän edelleen his-

toriallisen suurena vuoden 2020 loppuun saakka. 

Dollari heikentyy, mutta ei ihan vielä 

Uskomme, että lähitulevaisuudessa USA:n dollari 

jatkaa vahvistumistaan euroon nähden. Tätä tukevat 

vahva talous ja ohjauskoron nostot USA:ssa. Yhdys-

valtojen talouskasvun hidastuminen ensi vuoden ai-

kana kuitenkin kääntää dollarin heikentymistrendille. 

Kun talouden laskusuhdanne käynnistyy vuonna 

2020, odotamme dollarin ja euron välisen vaihto-

kurssin lähestyvän jälleen tasoa 1,25. 

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa Han-

delsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista talousen-

nusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta http://research.han-

delsbanken.se/Macro-Research/ 

 

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

Iloitaan kasvukaudesta niin kauan kun se kestää 

Kuluva vuosi on Suomessa käännepiste niin talouskasvussa kuin sen rakenteessa. Kasvuvauhti vuosina 2019-

20 hidastuu ulkomaankaupan kasvuvaikutuksen heikentyessä, ja talouskasvu nojaa selvästi enemmän koti-

maiseen kysyntään, jota tukevat hyvä työllisyys, tulojen kasvu, matalat korot sekä maltillisena pysyvä inflaatio. 

Globaali talousympäristö on vuonna 2020 myös Suomelle haasteellisempi. 

Kasvun rakenteen muutos jo näkyvissä 

Maailmantaloudessa näkyvissä on alkuvuoden ai-

kana ollut selvä käänne talouskasvun rakenteessa. 

Teollinen suhdanne on heikentynyt, mutta palvelu-

sektori on pitänyt pintansa. Tällä muutoksella on ol-

lut jo vaikutuksensa Suomeen, jossa tavaraviennin 

määrä ei ole huhtikuun jälkeen juuri kasvanut edel-

lisvuoden tasoista. Edellisvuotta arvoltaan pienempi 

laivatoimitus selittää osan viennin kasvun hiipumi-

sesta alkuvuonna, muttei suinkaan kaikkea.  

 

Tullin tavaraviennin tilastot indikoivat, että Suomen ul-

koisen kysynnän heikentymistä painaa nimenomaan 

Saksaan suuntautuvan pääomahyödykkeiden sekä 

teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin heikentymi-

nen. Loppuvuonna odotamme ulkomaankaupalle hiu-

kan tukea yhdestä laivatoimituksesta sekä sellun 

viennin odotetusta piristymisestä. Tämä ei kuitenkaan 

muuta oleellisesti kuvaa selkeästi vaimentuneesta 

vientikysynnästä, ja kaiken kaikkiaan Suomen viennin 

kasvu jäänee tänä vuonna selvästi edellisvuotta ja ai-

kaisemmin ennustamaamme heikommaksi.  

 

Missä määrin tämä heijastelee pysyvämpiä muutok-

sia maailmantalouden kasvurakenteessa ja inves-

tointisuhdanteessa, on vielä epävarmaa, mutta nä-

kemyksemme on, ettei globaali kysynnän kasvu eikä 

rakenne vuonna 2020 ole enää viennillemme suo-

tuisa. Ensi vuonna viennin kasvu kuitenkin kiihtyy 

hieman tästä vuodesta lähinnä kahden suuren laiva-

toimituksen takia. 

Kotimainen kysyntä, kasvuveturi toistaiseksi 

Työllisyys on Suomessa kasvanut tammi-syys-

kuussa keskimäärin 2,9 prosenttia, minkä seurauk-

sena kotitalouksien reaalitulot ovat alkuvuonna kas-

vaneet reilut 3 prosenttia edellisvuodesta. Uskom-

mekin, että työllisyydestä ja kunnollisista palkanko-

rotuksista johtuen kotitalouksien hyvä nettotulojen 

kasvu, matalana pysyvät korot ja maltillinen inflaatio 

vauhdittavat yksityistä kulutusta erityisesti tänä ja 

ensi vuonna. Vahva indikaatio tästä oli, että kotita-

louksien kulutuksen kasvu kiihtyi tämän vuoden toi-

sella neljänneksellä jo reiluun kahteen prosenttiin, 

mikä on selvä käänne vuoden 2017 olemattoman 

ansiotason nousun ja työllisyyden hitaan elpymisen 

aiheuttamasta notkahduksesta.  
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Kulutuksen rooli korostuu talouskasvussa vuosina 

2018-2020, jolloin ulkomaan kaupan vaikutus kas-

vuun hiipuu ja investointisykli kypsyy. Odotamme in-

vestointien kasvun hidastuvan pääasiassa teollisuu-

den näkymien heikentymisen ja koko ajan niukentu-

van vapaan työvoimaresurssin takia. Erityisesti en-

nusteperiodin loppupuolella vuonna 2020 työvoima-

reservien niukentumisen ja kustannustason nousun 

synnyttämä kannattavuuden heikentyminen verotta-

vat yritysten investointihaluja. Rakentamisessa, joka 

suhdannemielessä kulkee Suomessa teollisuuteen 

nähden eturintamassa, merkit käänteestä ovat jo il-

massa, vaikka tämän vuoden puolella aloitetut pro-

jektit tuovat rakennusinvestointeihin vielä hiukan 

kasvua ensi vuonna.  

 

Työllisyys on ihmelääke julkisen sektorin rahoitusase-

malle ja uskommekin, että ensi vuonna julkinen talous 

saavuttaa hienoisen ylijäämän. Korjaus tulee suhdan-

teeseen nähden varsin myöhäisessä vaiheessa eikä 

seuraavaa heikompaa suhdannevaihetta vasten olla 

tehty riittäviä korjauksia kestävyysvajeeseen. 

 

Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja 

ensi vuonna 1,9 prosenttia. Vuoden 2020 kasvuen-

nusteemme on 1,2 prosenttia. 
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Keskeiset ennusteet 
 

 

Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

 

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

 

 

Valuutta- ja korkoennusteet 

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

  

2016 2017 2018E 2019E 2020E

Kulutus 1,9 0,8 2,0 1,8 1,2

Yksityinen kulutus 2,0 1,3 2,1 1,9 1,5

Julkinen kulutus 1,8 -0,5 1,5 1,5 0,5

Investoinnit 8,5 4,0 3,3 1,5 0,1

Vienti 3,9 7,5 2,5 3,0 0,0

Tuonti 5,6 3,5 1,9 2,6 0,2

BKT 2,5 2,8 2,5 1,9 1,2

2016 2017 2018E 2019E 2020E

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

Kuluttajahintaindeksi 0,4 0,7 1,1 1,5 1,6

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 8,8 8,6 7,5 7,2 7,1

Teollisuustuotanto, bruttoarvonlisä 2,3 7,1 2,2 2,5 -0,5

Vaihtotase, mrd EUR -1,6 -1,5 -2,4 0,3 0,4

Vaihtotase, %:a BKT:sta -0,7 -0,7 -1,0 0,3 0,4

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -1,7 -0,7 -0,2 0,3 0,5

EMU-velka, %:a BKT:sta 63,0 61,3 59,9 58,1 56,9

02/11/2018 E nd 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 E nd 2019 E nd 2020

EKP talletuskorko -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.20 0.00

Federal funds, USA* 2.13 2.38 2.63 2.88 2.88 2.88 2.38

Repo-korko rate, Ruotsi -0.50 -0.50 -0.25 -0.25 0.00 0.25 0.50

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa 0.43 0.45 0.65 0.85 0.95 0.95 0.85

10 vuoden obligaatiokorko, USA 3.21 3.15 3.25 3.20 3.10 2.90 2.70

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0.66 0.75 0.90 1.15 1.25 1.25 1.15

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0.67 0.75 0.95 1.15 1.25 1.30 1.10

    korkoero Saksaan, korkopistettä 24 30 30 30 30 35 25

EURUSD 1.14 1.12 1.13 1.15 1.19 1.20 1.25

USDJPY 113.09 108.00 106.00 104.00 101.00 100.00 100.00

EURGBP 0.88 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92

EURSEK 10.30 10.25 9.95 9.70 9.55 9.50 9.40

Ennusteet periodin lopulle, ellei toisin mainita

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

 

Lähde: Handelsbanken Capital Markets 

 

 
 

  

2017 2018E 2019E 2020E

US A 2,3 2,9 2,8 2,3 2,0 1,3 1,1

E uroalue 2,4 1,9 2,1 1,6 1,8 1,4 1,3

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

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

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

Alankomaat 2,9 2,8 2,7 1,8 1,9 1,0 0,9

Ruotsi 2,4 2,6 3,1 2,0 1,8 1,6 1,7

T anska 2,3 0,7 0,8 1,6 1,7 0,7 0,9

S uomi 2,8 2,5 2,5 1,9 1,9 1,2 1,2

Norja pl. öljyteollisuus 2,0 2,3 2,5 2,4 2,0 1,5 1,4
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Tutkimuksen vastuuvapauslauseke 

Varoitus riskistä 
Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Sijoittajia kehotetaan tekemään oma päätöksensä siitä, kuinka tarkoituksen-
mukaista on sijoittaa tässä raportissa viitattuihin arvopapereihin. Päätöksen tulee perustua sijoittajien omiin 
sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilaan ja riskinsietokykyyn. Rahoitusvälineen aiempi tuotto ei takaa tulevia 
tuottoja. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea, eikä kaiken sijoitetun pääoman takaisin saaminen ole 
varmaa.  

 
Tutkimuksen vastuuvapauslausekkeet  
Handelsbanken Capital Markets, joka on Svenska Handelsbanken AB (publ):n (jäljempänä ”SHB”) yksikkö, 
vastaa tutkimusraporttien laatimisesta. SHB:n valvova viranomainen on Ruotsissa Ruotsin Finanssivalvonta, 
jonka lisäksi paikallinen viranomainen Norjassa Norjan Finanssivalvonta, Suomessa Suomen Finanssival-
vonta ja Tanskassa Tanskan Finanssivalvonta voi antaa paikallisia ohjeita. Kaikki tutkimusraportit laaditaan 
kauppa- ja tilastopalveluiden sekä muiden SHB:n luotettavina pitämien tietojen pohjalta. SHB ei ole erikseen 
tarkistanut tietoja eikä takaa, että sellaiset tiedot ovat tosia, tarkkoja tai täydellisiä.  
 
SHB tai mikään sen tytäryhtiöistä tai kukaan sen toimihenkilöistä, johtajista tai työntekijöistä ei ole missään 
tilanteessa korvausvelvollinen kenellekään henkilölle mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ai-
heutuvat tutkimusraporttien sisältämien tietojen käytöstä, mukaan lukien muun muassa tuottojen menetys 
vaikka SHB:lle nimenomaan on annettu tiedoksi tällaisten vahinkojen mahdollisuus tai todennäköisyys  
SHB:n tutkimusraporttien sisältämät näkemykset ovat SHB:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöiden mielipiteitä. 
Ne kuvastavat kunkin analyytikon henkilökohtaista näkemystä tällä hetkellä ja voivat muuttua. Ei ole ole-
massa takuita siitä, että tulevat tapahtumat ovat yhteneväiset näiden näkemysten kanssa. Jokainen rapor-
tissa nimetty analyytikko vakuuttaa myös, että näkemykset, jotka tässä esitetään ja jotka kuuluvat analyyti-
kolle, kuvastavat tarkoin hänen henkilökohtaisia käsityksiään niistä yrityksistä tai arvopapereista, jotka tutki-
musraportissa mainitaan.  
SHB laatii tutkimusraportit vain tiedottavassa tarkoituksessa. Tutkimusraporttien sisältämää tietoa ei tule pi-
tää henkilökohtaisena suosituksena tai yksilöitynä sijoitusneuvona eikä sellaisia raportteja tai mielipiteitä saa 
pitää investointien tai strategisten päätösten tekemisen perustana. Tämä asiakirja ei myöskään ole itsessään 
tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä osa tällaista tarjousta eikä kehotus tehdä arvopapereiden myyntiä 
tai ostoa koskeva tarjous. Asiakirjaa ei myöskään, kokonaan tai osittain, tule käyttää pohjana mahdolliselle 
sopimukselle tai muulle sitoumukselle eikä sitä tule käyttää tällaisen sopimuksen tai sitoumuksen yhtey-
dessä. Aiempi tuotto ei välttämättä toistu eikä sitä tule pitää merkkinä tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja 
niistä saatava tuotto saattaa laskea tai nousta ja sijoittajat saattavat menettää kaiken alun perin sijoitta-
mansa pääoman. Sijoittajille ei anneta takuuta voiton tekemisestä sijoituksilla, ja he voivat menettää rahaa. 
Vaihtokurssien vuoksi ulkomaille tehtyjen investointien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea. 
Tätä tutkimustuotetta päivitetään säännöllisesti.  
 
Mitään SHB:n tutkimusraporttien osaa ei saa jäljentää tai jakaa kenellekään muulle henkilölle ilman SHB:n 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Laki saattaa rajoittaa tämän asiakirjan jakamista tietyillä lainkäyttöalu-
eilla. Henkilöt, joiden haltuun tämä asiakirja tulee, tulisi ottaa selvää sellaisista rajoituksista ja noudattaa 
niitä.  
 
Raportti ei kata oikeudellisia tai verotuksellisia näkökohtia, jotka liittyvät osakkeita liikkeelle laskevan tahon 
suunniteltuihin tai olemassa oleviin velkaemissioihin.  

 
Huomaa seuraavat tärkeät tutkimusta koskevat tiedonannot:  
SHB:n työntekijät, analyytikot mukaan lukien, saavat korvausta, jonka perustana on yrityksen kokonaiskan-
nattavuus. Analyytikoille suoritettava korvaus ei perustu yksittäisiin corporate finance- tai joukkovelkakirja-
markkinapalveluihin. Mitään osaa analyytikkojen korvauksesta ei ole kytketty tai tulla kytkemään suoraan tai 
epäsuorasti tutkimusraporteissa ilmaistaviin yksittäisiin suosituksiin tai käsityksiin. 
.   
 
SHB ja/tai sen tytäryhtiöt saattavat tarjota investointipankkipalveluita ja muita palveluita, mukaan lukien cor-
porate finance palveluita ja arvopaperineuvontaa mille tahansa tutkimuksessamme mainitulle yritykselle.  
 
Voimme toimia neuvonantajana ja/tai välittäjänä niille yrityksille, jotka analyysissamme mainitaan. SHB voi 
myös tavoitella corporate finance -toimeksiantoja näistä yrityksistä.  



Talousennuste, 7. marraskuuta 2018 

 13 

Käymme omissa nimissämme asiakkaiden kanssa arvopaperikauppaa niillä arvopapereilla, jotka mainitaan 
analyyseissamme. Siksi meillä voi eri ajankohtina olla joko pitkä tai lyhyt positio tällaisissa arvopapereissa. 
Voimme myös toimia arvopapereiden markkinatakaajana kaikkien niiden yritysten osalta, jotka mainitaan 
analyysiraporteissamme. [Lisätietoa ja - selvityksiä on saatavilla analyysiraporteissamme.]  
SHB tai sen tytäryhtiöt, niiden asiakkaat, toimihenkilöt, johtajat tai työntekijät saattavat omistaa tai niillä saat-
taa olla positiot tutkimusraporteissa mainituissa arvopapereissa.  
 
Yhdessä rahoitusvälineisiin liittyvien palveluiden kanssa pankki saattaa tietyissä olosuhteissa saada tai mak-
saa kannustimia, ts. palkkioita ja provisioita muilta osapuolilta kuin asiakkaalta tai vastaanottaa sellaisia 
näiltä tahoilta. Kannustimet voivat olla sekä rahallisia että ei-rahallisia etuja. Jos kolmannelle osapuolelle 
maksetaan kannustimia tai siltä saadaan kannustimia, maksun tulee pyrkiä parantamaan palvelun laatua, 
eikä maksu saa estää pankkia turvaamasta asiakkaan etuja. Asiakkaalle on ilmoitettava tällaisesta pankin 
saamasta korvauksesta. Kun pankki tarjoaa sijoitustutkimusta, pankki saa vähäisiä ei-rahallisia etuja. Vähäi-
set ei-rahalliset edut koostuvat seuraavista:  

 Yleisluontoinen tieto tai asiakirja  rahoitusvälineestä tai sijoituspalvelusta. 

 Kolmannen osapuolen, joka on liikkeelle laskija, tuottama kirjallinen materiaali uuden annin markki-
noimiseksi. 

 Osallistuminen tiettyyn rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyviin konferensseihin ja seminaa-
reihin 

 Vieraanvaraisuus kohtuulliseen määrään asti. 
 
Pankilla on käytössään tutkimusta koskeva ohjeistus, jonka tarkoitus on varmistaa tutkimusanalyytikoiden ja 
tutkimusosaston loukkaamattomuus ja riippumattomuus sekä tunnistaa todelliset ja mahdolliset eturistiriidat, 
jotka koskevat analyytikoita tai pankkia sekä ratkaista sellaiset ristiriidat poistamalla ne tai vähentämällä niitä 
ja/tai soveltuvin osin julkistaa ne. Osana eturistiriitojen hallintaansa pankki on ottanut käyttöön rajoituksia 
(”tietosulkuja”) tutkimusosaston ja pankin muiden osastojen välillä. Lisäksi pankin organisaatiorakenteessa 
tutkimusosasto pidetään erillään corporate finance-osastosta ja muista samanlaisten vastuualueiden osas-
toista. Tutkimusta koskeva ohjeistus sisältää sääntöjä siitä, miten analyytikoille saa maksaa korvauksia, bo-
nuksia ja palkkaa, millaisiin markkinointiaktiviteetteihin analyytikko saa osallistua, miten analyytikon tulee hoi-
taa omat ja lähipiirinsä arvopaperikaupat jne. Lisäksi analyytikon ja analyysin kohteena olevan yhtiön välistä 
viestintää on rajoitettu. Handelsbanken konsernin eettisen ohjeistuksen mukaisesti pankin hallituksen ja kaik-
kien työntekijöiden on noudatettava korkeita eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan pankin sisällä ja 
muita toimeksiantoja hoitaessaan. Katso pankin eettinen ohjeistus osoitteessa www.handelsbanken.com ja 
valitse About the bank – Sustainability at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines 
– Policy documents – Policy for ethical standards in the Handelsbanken Group. Handelsbankenilla on nolla-
toleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Se on määritetty pankin lahjontaa ja korruptiota koskevassa kon-
sernin periaatteissa. Lahjontakielto sisältää myös työntekijän perheelle, ystäville, kumppaneille tai tuttaville 
tarkoitettujen lahjusten pyytämisen, järjestämisen tai hyväksymisen. Katso pankin korruption vastainen peri-
aate pankin verkkosivuilta osoitteesta www.handelsbanken.com ja napsauta About the bank – Sustainability 
at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy against 
corruption in the Handelsbanken Group. 

 
Jakaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa  
SHB jakaa tutkimusraportteja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  
SHB toimii Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvakau-
den valvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) antaman luvan puitteissa ja Yhdistyneen kunin-
gaskunnan Finanssivalvonnan (Financial Conduct Authority) ja rahoitusvakauden valvontaviranomaisen ra-
joitetun sääntelyn alaisena. Tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvakauden valvontaviranomaisen 
valtuutuksen ja sääntelyn laajuudesta ja Finanssivalvonnan sääntelyn laajuudesta ovat saatavana pyyn-
nöstä.  
Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien asiakkaiden tulee huomata, että sijoitusliiketoiminnalle laaditun 
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluiden korvausjärjestelmän (Financial Services Compensation 
Scheme) tai Finanssivalvonnan säännöt, jotka on laadittu yksityisasiakkaiden suojaamiseksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and 
Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) mukaan, eivät koske tätä tutkimusraporttia ja sen mukaisesti 
kyseinen järjestelmä ei suojaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevia asiakkaita.  
Tätä asiakirjaa saa jakaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain henkilöille, jotka ovat valtuutettuja tai va-
pautettuja henkilöitä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and 
Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) (tai sen nojalla annetun määräyksen) merkityksessä tai (i) 
henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain 
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(Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Mää-
räys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvista investoinneista, (ii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluville 
yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema, tai (iii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan Fi-
nanssivalvonnan Conduct of Business Sourcebookin luvun 3 mukaisia ammattimaisia asiakkaita (kaikkia sel-
laisia henkilöitä kutsutaan yhteisnimityksellä ”Asiaankuuluvat henkilöt”).  

 
Jakaminen Yhdysvalloissa  
Tärkeitä kolmannen osapuolen tutkimusilmoituksia:  
SHB:n tutkimus ei ole ”globaalisti tuotteistettu” tutkimus, ja kaikille SHB:n tutkimuksen vastaanottajille kerro-
taan, että Yhdysvalloissa SHB:n tutkimusta jakaa Handelsbanken Markets Securities, Inc. (”HMSI”), joka on 
SHB:n tytäryhtiö.  HMSI ei tuota tutkimusta eikä työllistä tutkimusanalyytikoita. SHB:n tutkimus ja SHB:n tut-
kimusanalyytikot ja työntekijät eivät ole FINRAn tutkimusanalyytikkosääntöjen alaisia. Nämä säännöt on tar-
koitettu ehkäisemään eturistiriitoja muun muassa kieltämällä tiettyjä korvauskäytäntöjä, rajoittamalla analyyti-
koiden käymää kauppaa ja rajoittamalla viestintää tutkimusraportin kohteena olevien yritysten kanssa.  
SHB:lla ei ole kytköstä, liiketoimintaa tai sopimussuhdetta HMSI:n kanssa, joka todennäköisesti antaisi tietoa  
SHB:n tutkimusraporttien sisällöstä. SHB tekee kaikki tutkimussisältöä koskevat päätökset ilman HMSI:n pa-
nosta.   
SHB:n tutkimusraportit on tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa ainoastaan ”suurille yhdysvaltalaisille institu-
tionaalisille sijoittajille” vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) säännössä 15a-6 
(Rule 15a-6) määritetyllä tavalla. Jokainen suuri yhdysvaltalainen suursijoittaja, joka saa kopion tutkimusra-
portista, ilmaisee ja hyväksyy vastaanottamalla tutkimusraportin kopion, ettei se jaa tai toimita tutkimusra-
portteja kenellekään muulle henkilölle.  
Kaikki yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka saavat SHB:n tutkimusraportteja ja haluavat suorittaa transaktioita tut-
kimusraporteissa käsitellyillä osakkeilla, tulee soittaa tai kirjoittaa HMSI:lle. HMSI on FINRAn jäsen; puhelin-
numero +1-212-326-5153.  
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