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Maailmantalous

Kasvuriskit vallitsevia, torjuntakeinot vähissä
Maailmantalouden kasvu on hidastunut. Brexitistä nouseva epävarmuus sekä USA:n ja Kiinan
kauppasota painavat kasvua entisestään. Keskuspankit torjuvat ennakoivasti kasvuriskejä
elvyttävällä rahapolitiikalla, mutta käytettävissä olevat ammukset eivät riitä estämään
laskusuhdanteen voimistumista. Äkkijarrutuksen pelko hallitsee tunnelmia, mikä pitää
finanssimarkkinat epävarmuuden tilassa.
Poliittiset jännitteet taakka globaalille kasvulle
Globaali talouskasvu on kadottanut terävimmän
kärkensä. Kauppasota, Brexit ja muut geopoliittiset
ongelmapesäkkeet, kuten USA:n ja Iranin
”asemasota”, painavat kasvua alas. Maailmankauppa junnaa paikoillaan, ja globaali teollisuustuotanto on heikentynyt. Ennen finanssikriisiä
maailmankauppa kasvoi lähes tuplasti globaalia
kasvua nopeammin, mutta vuoden 2012 jälkeen
tahti on hädin tuskin yltänyt samalle tasolle.
Laskevan trendin ajureina toimivat ennen kaikkea
rakenteelliset tekijät, kuten Kiinan talouden
muuttuminen teollisuudesta kulutusvetoisemmaksi.
Kuluneen
vuoden
aikana
maailmankaupan
laskukäyrää ovat jyrkentäneet globaalin taloussuhdanteen
heikentyminen,
kauppasota
ja
autotuotannon lasku (ks. englanninkielinen teemaartikkelimme
“Teutonic
Trabant
Troubles”).
Ennakoivat tunnusluvut, kuten yritysten uudet
tilaukset ja teollisuuden ostopäällikköindeksit,
povaavat
globaalin
teollisuussuhdanteen
heikkenemistä ja vaisua maailmankauppaa.

Kiinan ja Saksan kaltaiset teollisuudesta ja viennistä
riippuvaiset maat tuntevat vahvasti nahoissaan
globaalin
teollisuustuotannon
heikkenemisen
seuraukset. Nyt on kuitenkin selvempiä merkkejä
myös siitä, että kasvuvauhdin hidastuminen leviää

palvelusektorille
vaimenee.

ja

myös

USA:n

talouskasvu

Keskuspankit ovat vastanneet kehitykseen uusilla
elvytystoimilla, mikä on loiventanut talouden
alamäkeä. Erityisesti euroalueella rahapolitiikan
keventämiselle ei kuitenkaan enää ole liialti tilaa,
joten finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa kasvaa. Useimmat merkit kuitenkin
viittaavat siihen, että finanssipoliittiset toimet jäävät
Saksassa ja Hollannissa liian vähäisiksi, ja että ne
tulevat liian myöhään estääkseen euroalueen
laskusuhdanteen syvenemisen.
Maailmantalous välttää taantuman
Vaikka näemme talouskasvun jarrutusliikkeen
olevan
konsensusennusteita
voimakkaampaa,
emme usko sen johtavan maailmanlaajuiseen
taantumaan. Globaalin vuosikasvun vajoaminen
negatiiviseksi on harvinaista ja se on toteutunut vain
kerran vuoden 1980 jälkeen – finanssikriisin
yhteydessä.
Odotamme silti maailmantalouden
kasvun putoavan viime vuoden 3,6 prosentista 2,9
prosenttiin vuonna 2020, mikä on matalin taso sitten
globaalin finanssikriisin. Vuonna 2021 näemme
kasvun elpyvän 3,1 prosenttiin.
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Laskusuhdanteen
alkutaipaletta
leimasivat
suhdanteen loppuvaiheelle tyypilliset piirteet:
talouspolitiikka on kiristynyt monissa maissa
kuluneen vuoden aikana ja kapasiteettirajoitteet ovat
kasvun esteenä. Nyt laskusuhdannetta voimistavat
ennen kaikkea poliittinen epävarmuus ja kauppakonfliktit, jotka nakertavat yritysten investointihalukkuutta ja
kotitalouksien kulutuskysyntää.
Kaikkiin
kansainvälisiin kiistoihin tuskin löytyy
ratkaisua lähiaikoina, mikä kiihdyttää talouden
heikentymistä. Monet seikat kuitenkin puoltavat
yhdessä sitä oletusta, että globaali taantuma ja
siihen liittyvät negatiivinen kasvu ja korkea
työttömyys ovat vältettävissä:


Proaktiiviset
keskuspankit:
Hitaana
pysyttelevä inflaatio antaa keskuspankeille
ympäri maailman tilaisuuden keskittyä
riskien torjuntaan, ja niiden toiminta onkin
tavallista ennakoivampaa. Elvyttävämpi
rahapolitiikka pienentää syvän taantuman
riskiä. Tämä on toistaiseksi pitänyt rahoitusmarkkinat rauhallisina ja tukenut varsin
hyvää osakemarkkinakehitystä heikkenevässä
talousympäristössä.
Jatkossa
laskusuhdanne ja geopoliittiset jännitteet
lisäävät turbulenssia finanssimarkkinoilla, ja
korkeariskisten omaisuuslajien kehitystrendi
pysynee tasaisena.



Vastustuskykyiset kotitaloudet: USA:ssa
ja useissa muissa maissa kotitaloudet ovat
velkaantuneet maltillisesti. Kun yhtälöön
lisätään korkea säästämisaste ja matalat
korot, kotitalouksien kulutus tuskin on
vaarassa romahtaa.

Tasapainotyöttömyys on alentunut
Monissa OECD-maissa työttömyys on laskenut
historiallisen
matalalle
ilman
inflaatioja
palkkapaineiden merkittävää kasvua. Näyttää siltä,
että työvoiman vahva kysyntä viime vuosina on tuonut
työmarkkinoille myös sieltä pitkään poissa olleita, ja
samalla
tasapainotyöttömyys,
toisin
sanoen
rakenteellinen työttömyys on vähentynyt. USA:n
keskuspankki Federal Reserve ja yhä kasvava joukko
tutkijoita ovat tulkinneet tämän yhdeksi lisäsyyksi
harjoittaa elvyttävämpää rahapolitiikkaa. Vahva
työmarkkina
vahvistaa
kasvupotentiaalia,
ja
heikommassa asemassa olevien ryhmien työllistyminen vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
Arvioimme, että heikentyvä taloussuhdanne nostaa
työttömyyttä useimmissa kehittyneissä talouksissa.
Silti työttömyys säilyy kohtuullisen matalana sekä
USA:ssa että euroalueella lähivuosien ajan.
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Kauppasota ja Brexit heikentävät kehitystä
Presidentti Trump on ilmoittanut, että USA ottaa
syksyn aikana kahdessa vaiheessa käyttöön 15
prosentin lisätullin Kiinasta tuoduille hyödykkeille,
mikä vastaa noin 300 miljardin dollarin arvoista
tuontia. Kun otetaan huomioon aiemmin määrätyt
tullimaksujen korotukset, tuontitullit koskisivat sen
jälkeen lähes kaikkea tuontia Kiinasta. Viime aikoina
näkyvissä on kuitenkin ollut myönteisiä merkkejä
siitä, että maat olisivat halukkaita tekemään
kauppasopimuksen tai ainakin sopimaan jonkinlaisesta aselevosta.
Näyttää todennäköisimmältä, että kauppasota
jatkuu, mutta se ei enää merkittävästi eskaloidu.
USA:n ja Kiinan kauppasodan eskaloituminen ei
kuitenkaan ole poissuljettu vaihtoehto, kuten ei
myöskään se, että USA määrää tullikorotuksia mm.
Euroopasta tuoduille autoille. Nämä kaikki
heikentäisivät merkittävästi globaalia kasvua.

merkkejä elpymisestä. Esimerkiksi Saksa ja
Alankomaat
ovat
herkkiä
vientikysynnän
heikkenemiselle, mutta niillä on muihin euromaihin
verrattuna eniten tilaa finanssipolitiikan elvytykselle.
(ks. englanninkielinen teema-artikkelimme “Teutonic
Trabant Troubles”). Muissa maissa, kuten Italiassa,
julkinen talous on huomattavasti heikommissa
kantimissa.
Euroalueella työmarkkina on toistaiseksi pysynyt
suotuisana ja vuosikasvu on ollut prosentin
tuntumassa. Odotamme kuitenkin käännettä
heikompaan trendiin niin että työttömyys alkaa
lisääntyä. Vaikka palkat nousevat, inflaatio pysyy
itsepintaisen vaimeana yltämättä EKP:n tavoitteeseen. Ennustamme, että sekä kokonaisinflaatio että
pohjainflaatio
pysyvät
reilusti
tavoitetasoa
hitaampana lähivuosien ajan.

Brexitiin liittyvä epävarmuus piinaa edelleen
finanssimarkkinoita, yrityksiä ja kotitalouksia.
Pääskenaariomme on, että brexitiä jälleen lykätään,
ja että kansa pääsee kertomaan kantansa uusien
parlamenttivaalien kautta. Lokakuun lopussa
toteutuvan sopimuksettoman Brexitin todennäköisyys on pienentynyt, mutta Brexit voi toteutua
sopimuksettomana vielä myöhemmin tänä vuonna
tai ensi vuoden alussa. Olemmekin tarkastelleet niitä
seurauksia, joita sopimukseton Brexit toisi
Pohjoismaille
(ks.
englanninkielinen
teemaartikkelimme “The effect of no-deal Brexit on the
Nordic region”).
Euroalueen kasvu vaatimatonta
Euroalueen BKT:n kasvu heikkeni toisella
vuosineljänneksellä 0,2 prosentin neljännesvauhtiin
ensimmäisen
neljänneksen
0,4
prosentista.
Kuukausittaiset tilastot ja barometrit ennakoivat
kasvun
pysyvän
vaatimattomana.
Globaali
epävarmuus ja heikentynyt kysyntä ovat taakka
euroalueen tehdasteollisuudelle, erityisesti Saksassa.
Italiassa
vaivana
puolestaan
on
kasvun
rakenteellinen heikkous. Vaikka yritysten heikentynyt
luottamus vaimentaa halukkuutta investointeihin
kautta linjan, on laskusuhdanne ollut loivempi
Ranskassa ja Espanjassa. Samaan aikaan
euroalueen palvelu- ja rakennussektori ovat
toistaiseksi pitäneet pintansa.
Työllisyyden ja tulojen myönteinen kehitys tukee
arviomme mukaan euroalueen kasvua suhteellisen
vahvan kulutuksen kautta. Heikentynyt ulkomaankauppa on kuitenkin yhä kasvun tiellä. Kaikkiaan
ennakoimme vaimeaa kasvua koko ennustejaksolle,
joskin jakson loppuvaiheessa 2021 voidaan jo nähdä

USA:n talous jarruttaa
USA:n
taloudella
menee
edelleen
hyvin
työttömyysasteen ollessa historiallisen matala.
Heikko globaali kysyntä ja kauppasota painavat
kuitenkin tehdasteollisuutta ja vaimentavat yritysten
investointi-intoa. Myös palvelusektorin luottamus on
heikentynyt, mikä kielii suhdannekäänteen olevan
lähellä. Kotitalouksien optimismi ei sen sijaan ole
kadonnut, ja kulutus kasvoi vahvasti toisella
neljänneksellä. Optimismia kannattelevat vahva
työmarkkina, palkkojen nousu ja korkojen lasku.
Odotamme siksi kulutuksen kasvun pysyvän
reippaana lähitulevaisuudessa.
Työllisyys ei kuitenkaan kasva aiemmassa tahdissa,
mikä jatkossa pidättelee tulojen kasvua. Myös
vuonna 2018 aloitetun finanssipoliittisen elvytyksen
teho alkaa laantua. Kasvun heikkeneminen on siis
monen tekijän summa. Odotamme BKT:n kasvavan
kuluvana vuonna 2,2 prosenttia, mutta jäävän 1,3
prosenttiin vuonna 2020. Kasvun hidastuessa
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työmarkkinat hiipuvat, ja työttömyys kasvaa jonkin
verran.

Nykyistä elvyttävämpi rahapolitiikka loiventaisi
laskusuhdannetta ja edistäisi kasvun palaamista
normaalille tasolle vuonna 2021. Myös kesän
budjettisopu ja velkakaton korotus pienentävät
uhkaa siitä, että finanssipolitiikka kiristyisi USA:ssa
merkittävästi ensi vuonna. Uskomme kuitenkin, että
presidentti Trump tuskin onnistuu viemään läpi
elvyttävän vaalibudjetin, mikä sisältää huomattavia
verokevennyksiä ja menolisäyksiä
Kiinassa alamäki jatkuu
Kiinassa kasvun heikentyminen jatkui kesän aikana.
Tärkein syy on kauppasota, joka vaikuttaa
negatiivisesti teollisuuteen. Kiinan viranomaiset ovat
tietoisia kielteisestä kehityksestä ja turvautuvat
elvytykseen pehmentääkseen laskua. Korkean
tason
viranomaiset
ovat
samanaikaisesti
lausunnoissaan valmistelleet markkinoita ja kansaa
kasvuvauhtiin,
joka
jää
virallisen
BKT:n
kasvutavoitteen (6,0-6,5 prosenttia) heikompaan
päähän. Pidämme kiinni kasvuennusteestamme,
joka ennakoi asteittaista laskua viime vuoden 6,6
prosentista 6,1 prosenttiin tänä vuonna ja 5,7
prosenttiin vuonna 2020.
Infrastruktuurihankkeet ovat Kiinalle tyypillinen
elvytyskeino, johon maa tälläkin kertaa turvautuu.
Tämä näkyy kasvupiikkinä elokuun infrastruktuuriinvestoinneissa. Samaan aikaan kauppasota kutisti
teollisuuden investointeja, mikä vaikutti negatiivisesti
kokonaisinvestointeihin.

Kiinan rahapolitiikka on muuttunut elvyttävämmäksi.
Vähimmäisvarantovelvoitteita on laskettu, ja
ensimmäiset askeleet pankkilainojen korkojen
laskemiseksi on otettu. Mitään laajamittaisia ja
pitkävaikutteisia rahapoliittisia helpotuksia ei
kuitenkaan ole vielä tehty. Syynä on oletettavasti se,
että viranomaiset pelkäävät luotonannon kasvun
voimistumista uudelleen, ja sitä ne ovat parina viime
vuonna monin keinoin pyrkineet torjumaan.
Talouspoliittisen
elvytyksen
laajuus
riippuu
kauppasodan ja globaalin kysynnän kehityksestä.
Jos kauppasota eskaloituu, elvytys lisääntyy.
Liennytys ja tulitauko puolestaan vähentävät
elvytyksen tarvetta. Todennäköistä kuitenkin on, että
Kiinan kasvu hidastuu asteittain, riippumatta USA:n
ja Kiinan välisen kauppasodan kehityksestä.
Elvyttävämpi rahapolitiikka vaimentaa laskua
USA:n
keskuspankki
Fed
on
muuttanut
rahapolitiikkansa
elvyttäväksi,
vaikka
maan
talouskasvu on edelleen vankkaa ja työttömyys
ennätyksellisen matala. Hidas inflaatio antaa
keskuspankille tilaa keskittyä kasvun uhkiin ja toimia
tavallista proaktiivisemmin. Fed on kuvannut
koronleikkauksia hienosäädöksi, eikä uuden
koronlaskutrendin aluksi. Koska inflaatio on hidasta,
ja laskusuhdanteen uhka kasvaa, Fed tuskin voi olla
jatkamatta aloittamallaan tiellä. Odotamme kahta
uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja
toista ensi vuoden alussa.
Euroalueella sekä toteutunut inflaatio että
markkinoiden inflaatio-odotukset pysyvät reilusti
EKP:n tavoitetason alla.
EKP:n rahapoliittinen
elvytys, mukaan lukien talletuskoron 10 pisteen
lasku ja määräelvytyksen aloittaminen uudelleen,
vaikuttaa reaalitalouteen vain vähäisesti, mikäli
elvytysohjelmaa ei jatkossa kasvateta. Christine
Lagarde siirtyy EKP:n pääjohtajaksi marraskuussa,

HANDELSBANKEN | TALOUSENNUSTE

6

ja vaikka hän onkin ilmoittanut jatkavansa Draghin
linjalla, vaihdoksen vaikutus EKP:n sisäiseen
dynamiikkaan jää nähtäväksi. Odotamme talletuskoron pysyvän -0,50 prosentissa lähivuodet, mikä
sysää poliittisen vastuun vakauden vaalimisesta yhä
vahvemmin finanssipolitiikan harteille.

Pitkien valtiolainojen korot ovat Euroopassa
ennätyksellisen matalat ja USA:ssa matalimmat
kolmeen vuoteen. Heikko suhdannenäkymä pitää
näkemyksemme mukaan korot matalina vielä
pitkään. Odotamme globaalin talouden elpyvän
hieman vuonna 2021, ja tämä voi synnyttää
korkoihin nousupaineita niin USA:ssa kuin
Euroopassa. Korot pysyvät kuitenkin hyvin matalina.
Euroopan USA:ta matalampi korkotaso johtuu
vaimeammista inflaatio-odotuksista ja matalammasta reaalikorosta, joka on seurausta heikommasta
kasvupotentiaalista ja heikommista suhdannenäkymistä.

USA:n dollari on vastustuskykyinen
Valuutoista punta kärsii Brexitiin liittyvästä
epävarmuudesta ja sopimuksettoman Brexitin
toteutuessa uskomme punnan voimakkaaseen
heikentymiseen. Dollari on vahvistunut hieman,
vaikka Fed on keventänyt rahapolitiikkaansa. USA:n
talouden jarruttaessa odotamme myös dollarin
asteittain heikkenevän.

BKT:n kasvuennusteet, vuosimuutos, prosenttia
2018

2019e

2020e

2021e

Ruotsi
Norja, (Manner-Norja)
Suomi
Tanska

2,4
2,2
1,7
1,5

1,1
2,6
1,4
1,8

0,8
1,8
0,7
0,8

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

Euroalue
USA
Iso-Britannia
Alankomaat
Kiina

1,9
2,9
1,4
2,5
6,6

1,1
2,2
1,1
1,6
6,1

0,9
1,3
1,0
1,2
5,7

1,1
1,7
1,2
1,3
5,5

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa
Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista
talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Suomi

Suomi ei välty globaalilta tartunnalta
Suomen talouskasvu pysyy vielä tänä vuonna kohtuullisena, kun teollisuustuotanto ja
ulkomaankauppa ovat toistaiseksi sinnitelleet globaalin teollisuussuhdanteen synkkenemistä
vastaan. Globaalit kasvuhuolet ja etenkin Saksan sekä Ruotsin voimakkaasti heiken tyneet
talousnäkymät uhkaavat kuitenkin myös Suomen kotimaista ja ulkoista kysyntää vuosina 2020 -21.
On myös ilmeinen riski, että talouskasvun selvä hidastuminen romuttaa uuden hallituksen aikeet
tasapainottaa julkinen talous, etenkin kun talouspolitiikan linjaukset vahvasti nojaavat liian
optimistiseen työllisyysodotukseen.
Globaali alakulo leviää Suomen teollisuuteen
Suomen talouskasvu pysyi alkuvuonna varsin
hyvänä, kun BKT:n neljännesvuosikasvu ylsi
täsmentyneiden tietojen mukaan 0,3 ja 0,8
prosenttiin kahden ensimmäisen neljänneksen
aikana. Yksityinen kulutus on kuitenkin ollut vaisua,
ja kuluttajaluottamuksen tuntuva heikentyminen ei
viittaa kunnolliseen elpymiseen lähiaikoina.

Rakennusinvestoinnit ovat toistaiseksi pysyneet
kasvu-uralla, mutta rakentamisen luottamusbarometrit sekä asuinrakentamiseen myönnetyt
luvat ja aloitukset enteilevät rakennussuhdanteen
kypsymistä ja tuotannon notkahdusta ensi vuonna.
Kokonaisuutena
odotammekin
kotimaisen
kysynnän,
eli
kulutuksen
ja
investointien,
kasvuvaikutuksen jäävän vaatimattomaksi vuosina
2020-21.

metallituoteteollisuus on vahvojen tilauskantojensa
avulla pitänyt yllä teollisuustuotannon kasvua.

Teollisuusyritykset raportoivat kuitenkin jo runsaasti
uusien vientitilauksien vähenemisestä, mikä indikoi
haastavampien aikojen lähestymistä. Tälle vuodelle
kohdistuu kaksi laivatoimitusta, joista jälkimmäinen
toimitetaan marraskuussa. Ne kannattelevat
osaltaan
muutoin
hiipuvaa
tavaravientiä.
Kokonaisvientiä tukee kuitenkin huomattavan vahva
palveluviennin kasvu. Palveluvienti on vähitellen
kasvattanut painoarvoaan, ja se käsittää jo lähes
kolmasosan koko viennistä.

Talouden tarjontapuolella teollisuustuotanto on
edelleen pysynyt kohtalaisessa kasvussa. Tammiheinäkuun aikana kasvua on kertynyt 2,2 prosenttia
vuodentakaisesta. Näin ollen globaali teollisuuden
taantuma ei ole vielä merkittävässä määrin tarttunut
Suomeen. Paperiteollisuudessa tosin näkyy jo
hiipumisen
merkkejä,
mutta
koneja
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Teollisuuden ja tavaraviennin näkymää varjostaa
kuitenkin se, että Suomi on perinteisesti seurannut
Saksan teollisuussuhdannetta. Saksan teollisuus
osoittaa nyt selviä taantuman merkkejä ja Ruotsinkin
teollisuus jo oireilee, joten Suomikaan ei voi välttyä
tältä tartunnalta.

Hallituksen
toiveet
vahvan
työllisyyskasvun
jatkumisesta hallituskauden aikana näyttävät
kuitenkin liian optimistisilta, koska vuoden 2017
alussa alkanut vahva työllisyyskasvu on jo tänä
vuonna
tullut
lähes
päätökseen.
Lisäksi
kausitasoitettu työttömyysaste ei ole enää kevään
jälkeen laskenut. Suomen talouskasvu ja
työmarkkina eivät enää jatkossa saa parin aiemman
vuoden kaltaista vetoapua globaalista taloussuhdanteesta. Kun myös yritysten työllistämisaikomuksissa on nähty hiipumista ja todennäköisesti
vain julkinen sektori pystyy lähivuosina tuottamaan
kohtuullisesti
uusia
työpaikkoja,
näemme
heikomman talouskasvun jakson kääntävän
Suomen työttömyysasteen nousuun vuoteen 2021
mennessä. Siten hallituksen toimet työllisyyden
riittäväksi vahvistamiseksi jäävät vaillinaisiksi ja
julkisen talouden kestävyyden varmistaminen vaatii
todennäköisesti finanssipolitiikan kiristystoimia
tulevina vuosina.
Suomen talouden keskeiset ennusteet

Entisestään
heikentyneen
maailmantalouden
kasvunäkymän myötä laskemme hieman myös
Suomen
BKT:n
kasvuennusteita
ennusteperiodimme aikana. Ennustamme BKT:n kasvavan
tänä vuonna 1,4 prosenttia, vuonna 2020 0,7 ja
vuonna 2021 1,0 prosenttia.

P rosen ttim u u tos

2018

2019e

2020e

2021e

Yksityinen kulutus

1,9

0,7 (1,1)

1,2 (1,0)

1,0 (1,0)

Investoinnit

3,3

1,1 (0,5)

-1,0 (-1,3)

0,6 (0,5)

Vienti

2,2

3,5 (2,0)

1,2 (1,0)

1,4 (1,1)

T uonti

5,0

2,5 (1,0)

1,5 (0,6)

1,2 (0,5)

Nettovienti*

-1,2

0,4 (0,4)

-0,1 (0,1)

0,1 (0,3)

BKT

1,7

1,4 (1,5)

0,7 (0,9)

1,1 (1,1)

Inflaatio

1,1

1,1 (1,1)

1,2 (1,2)

1,4 (1,4)

T yöttömyysaste**

7,4

6,6 (6,4)

6,5 (6,4)

6,7 (6,7)

* kontribuutio BKT:n vuosikasvuun, **prosenttia työvoimasta
Handelsbankenin elokuun 2019 ennusteet suluissa

Hallituksen työllisyysodotus yltiöoptimistinen
Uuden hallituksen budjettiehdotus vuodelle 2020 on
2 miljardia euroa alijäämäinen, kun hallitus mm.
käynnistää etupainotteisesti ns. tulevaisuusinvestointeja ja muita menolisäyksiä. Hallituksen
tavoitteena on tasapainottaa julkinen talous vuoteen
2023 mennessä, ja merkittävin keino tavoitteen
saavuttamiseen on työllisyysasteen nostaminen
nykyisestä 72,5 prosentista 75 prosenttiin.
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Keskeiset ennusteet
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia

Kulutus
Yksityinen kulutus

2017

2018

2019E

2020E

0,7
1,1

2021E

1,7

1,2

1,4

1,1

1,9

0,7

1,2

1,0

Julkinen kulutus

0,2

1,5

2,5

1,8

1,2

Investoinnit

4,0

3,3

1,1

-1,0

0,6

Vienti

8,8

2,2

3,5

1,2

1,4

T uonti

4,1

5,0

2,5

1,5

1,2

BKT

3,1

1,7

1,4

0,7

1,0

Lähde: Handelsbanken

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita
2017

2018

2019E

2020E

2021E

Ansiotasoindeksi

0,2

1,7

2,6

2,8

2,7

Kuluttajahintaindeksi

0,7

1,1

1,1

1,2

1,4

T yöttömyysaste, %:a työvoimasta

8,6

7,4

6,6

6,5

6,7

T eollisuustuotanto, bruttoarvonlisä

6,6

2,5

2,0

1,0

0,0

Vaihtotase, mrd EUR

-1,7

-3,2

-3,2

-3,4

-3,0

Vaihtotase, %:a BKT :sta

-0,8

-1,4

-1,3

-1,4

-1,2

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT :sta

-0,8

-0,7

-0,8

-0,9

-0,9

EMU-velka, %:a BKT :sta

60,8

58,7

59,3

59,5

59,3

Lähde: Handelsbanken

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle

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

2018

2019E

2020E

2021E

-0,40

-0,50

-0,50

-0,50

2,38

1,63

1,38

1,38

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa

0,24

-0,41

-0,24

-0,16

10 vuoden obligaatiokorko, USA

2,69

1,65

1,75

2,10

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi

0,45

-0,20

-0,05

0,20

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi

0,54

-0,25

-0,05

0,05

korkoero Saksaan, korkopistettä

30

16

19

21

EURUSD

1,14

1,10

1,14

1,20

USDJPY

109,77

105,00

112,00

112,00

EURGBP

0,90

0,89

0,88

0,88

EURSEK

10,28

10,65

10,65

10,55

Lähde: Handelsbanken
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla)
2018

2019E

2020E

2021E

US A

2,9

2,2

2,2

1,3

1,2

1,7

E u roalu e

1,9

1,1

1,1

0,9

1,0

1,1

1,1

Kiin a

6,6

6,1

6,1

5,7

5,7

5,5

5,5

1,7

Iso- Britan n ia

1,4

1,1

1,1

1,0

1,1

1,2

1,2

Alan kom aat

2,5

1,6

1,5

1,2

1,1

1,3

1,2

Ru otsi

2,4

1,1

1,5

0,8

0,8

1,3

1,3

T an ska

1,5

1,8

1,7

0,8

0,9

0,8

0,8

S u om i

1,7

1,4

1,5

0,7

0,9

1,0

1,1

Norja p l. öljyteollisu u s

2,2

2,6

2,6

1,8

1,6

1,2

1,2

Lähde: Handelsbanken
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Tutkimuksen vastuuvapauslauseke
Varoitus riskistä
Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Sijoittajia kehotetaan tekemään oma päätöksensä siitä, kuinka
tarkoituksenmukaista 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 Finanssivalvonta 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 aiheutuvat 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 olemassa takuita siitä, että tulevat tapahtumat ovat yhteneväiset näiden näkemysten
kanssa. Jokainen raportissa nimetty analyytikko vakuuttaa myös, että näkemykset, jotka tässä
esitetään ja jotka kuuluvat analyytikolle, kuvastavat tarkoin hänen henkilökohtaisia käsityksiään niistä
yrityksistä tai arvopapereista, jotka tutkimusraportissa mainitaan.
SHB laatii tutkimusraportit vain tiedottavassa tarkoituksessa. Tutkimusraporttien sisältämää tietoa ei
tule pitää 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 yhteydessä. 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 sijoittamansa 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
lainkäyttöalueilla. 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
kokonaiskannattavuus. Analyytikoille suoritettava korvaus ei perustu yksittäisiin corporate finance- tai
joukkovelkakirjamarkkinapalveluihin. 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 corporate 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.
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
saattaa olla positiot tutkimusraporteissa mainituissa arvopapereissa.
Yhdessä rahoitusvälineisiin liittyvien palveluiden kanssa pankki saattaa tietyissä olosuhteissa saada
tai maksaa 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. Vähäiset ei-rahalliset edut koostuvat seuraavista:
• Yleisluontoinen tieto tai asiakirja rahoitusvälineestä tai sijoituspalvelusta.
• Kolmannen osapuolen, joka on liikkeelle laskija, tuottama kirjallinen materiaali uuden annin
markkinoimiseksi.
• Osallistuminen tiettyyn rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyviin konferensseihin ja
seminaareihin
• 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 osastoista. Tutkimusta koskeva ohjeistus
sisältää sääntöjä siitä, miten analyytikoille saa maksaa korvauksia, bonuksia ja palkkaa, millaisiin
markkinointiaktiviteetteihin analyytikko saa osallistua, miten analyytikon tulee hoitaa omat ja
lähipiirinsä arvopaperikaupat jne. Lisäksi analyytikon ja analyysin kohteena olevan yhtiön välistä
viestintää on rajoitettu. Handelsbanken konsernin eettisen ohjeistuksen mukaisesti pankin hallituksen
ja kaikkien 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 nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Se on
määritetty pankin lahjontaa ja korruptiota koskevassa konsernin periaatteissa. Lahjontakielto sisältää
myös työntekijän perheelle, ystäville, kumppaneille tai tuttaville tarkoitettujen lahjusten pyytämisen,
järjestämisen tai hyväksymisen. Katso pankin korruption vastainen periaate 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
rahoitusvakauden valvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) antaman luvan puitteissa ja
Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonnan (Financial Conduct Authority) ja rahoitusvakauden
valvontaviranomaisen rajoitetun sääntelyn alaisena. Tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan
rahoitusvakauden valvontaviranomaisen valtuutuksen ja sääntelyn laajuudesta ja Finanssivalvonnan
sääntelyn laajuudesta ovat saatavana pyynnöstä.

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
vapautettuja 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 (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005
määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 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 Finanssivalvonnan Conduct of Business Sourcebookin luvun
3 mukaisia ammattimaisia asiakkaita (kaikkia sellaisia 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
kerrotaan, 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 tutkimusanalyytikot ja työntekijät eivät ole FINRAn
tutkimusanalyytikkosääntöjen alaisia. Nämä säännöt on tarkoitettu ehkäisemään eturistiriitoja muun
muassa kieltämällä tiettyjä korvauskäytäntöjä, rajoittamalla analyytikoiden 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
panosta.
SHB:n tutkimusraportit on tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa ainoastaan ”suurille yhdysvaltalaisille
institutionaalisille sijoittajille” vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act)
säännössä 15a-6 (Rule 15a-6) määritetyllä tavalla. Jokainen suuri yhdysvaltalainen suursijoittaja, joka
saa kopion tutkimusraportista, ilmaisee ja hyväksyy vastaanottamalla tutkimusraportin kopion, ettei se
jaa tai toimita tutkimusraportteja kenellekään muulle henkilölle.
Kaikki yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka saavat SHB:n tutkimusraportteja ja haluavat suorittaa
transaktioita tutkimusraporteissa käsitellyillä osakkeilla, tulee soittaa tai kirjoittaa HMSI:lle. HMSI on
FINRAn jäsen; puhelinnumero +1-212-326-5153.
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