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1. Talouden tilanne isossa kuvassa

2. Mitkä ovat Suomen näkymät?

3. Suurimmat riskit kehitykselle



• Maailmantalouden kasvu on hidastumassa
– Euroalueen kasvu on heikkoa ja  tämä heijastuu myös 

Suomeen

– Kiinan tilanne huolettaa, vaikutukset ovat suuria koko 

maailmantaloudelle

– USA:n talous jatkaa vielä vahvana, mutta hidastuminen on 

oletettavaa

• Keskuspankkien koronnostot ovat jäissä 

heikentyneen suhdanteen myötä

• Riskit ovat selvästi alasuuntaisia: Kauppasota, Brexit, 

poliittiset riskit, Yhdysvaltain verohelpotukset 

loppumassa jne. 
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Mitä taloudessa tapahtuu tällä hetkellä?

Mitä seurata?
Ostopäällikköindeksit antavat 

usein ensimmäiset viitteet 

talouskasvun heikentymisestä

Politiikka on myös keskiössä: 

epävarmuus ei houkuta 

investoimaan

Ostopäällikköindeksi
Kyselytutkimus yrityksien 

ostopäälliköiltä

Taso 50 indikoi kasvun jatkuvan

Ennakoi hyvin BKT:n kasvua



Saksan teollisuuden ongelmat heiluttavat koko euroalueen näkymiä
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• Saksan autoteollisuuden ongelmat ovat jatkuneet vuoden 2019 alussa. Tammikuussa tuotannon laskua selitti 

kauppasodan ja päästövähennysmittausstandardien lisäksi lakot tuotantoketjussa

• Kaiken kaikkiaan Saksan teollisuuden ongelmat ovat tällä hetkellä moninaisia ja osin pysyviä
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EKP laski reippaasti kasvuennustettaan, pidensi ennakoivaa viestintää 

ja jatkaa likviditeettioperaatioita 

• Yllätys oli, että päätös tuli jo maaliskuussa. Päätöksen 

taustalla rajusti alaspäin revisioidut ennusteet.

• Pitkien likviditeettioperaatioiden ehdot eivät ole erityisen 

edulliset, mutta ne voivat vielä muuttua.

• Ennakoivan viestinnän pidennys poisti yhden 

koronnoston Nordean ennusteesta: odotamme korkojen 

nousevan kerran kesällä 2020.

EKP:n pääjohtaja Draghi: “…it's mostly a slowdown in

world trade due to a slowdown in China…”

BKT-ennusteemme 

euroalueelle
2019: 1,2 %

2020: 1,4 %



6

Ohjauskorot eivät nouse tänä vuonna, korkosuojien hinta 

on laskenut selvästi
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Suomen kasvu nojaa jatkossa kulutukseen

BKT-ennuste 2019: 1,5% ja 2020 1,0%



8

Hyvä työmarkkinakehitys pitää kulutuksen kasvussa

- globaali epävarmuus voi lisätä säästämistä
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Palautuuko autojen rekisteröinti nousu-uralle?
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Yrityksille työvoiman saaminen on jo ongelma, Suomessa 

ja euroalueella



Uhkina mm. brexit, kauppasota, Italia ja Kiinan 

hyytyminen



• Nyt neuvotellaan erosopimuksesta EU:n kanssa. Tämän jälkeen alkaa jatkoaika, 

joka voisi kestää vuoden 2020 loppuun. Jos erosopimuksesta ei päästä sopuun, 

eroaa Britannia EU:sta 29.3. ilman sopimusta (no-deal). 

• Vaihtoehtoja: 
– No-deal, parlamentti ei pääse sopuun mistään ja EU ei myönnä jatkoaikaa 

(epätodennäköinen)

– Lyhyt jatkoaika, May saa tuen sopimukselleen ja pyytää EU:lta lyhyttä jatkoaikaa

– Pitkä jatkoaika, parlamentti ei tue Mayn ehdotusta ja vaihtoehtona on pitkä jatkoajan 

hakeminen EU:lta

– Uusi kansanäänestys
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Brexit, Brexit, Brexit

Brexit hidastaa kasvua
Eri arvioiden mukaan 

Britannian talous on jo noin 2 % 

pienempi kuin ilman brexitiä.

Brexit ilman erosopimusta voisi 

leikata Britannian BKT:sta vielä 

5 % tulevien vuosien aikana, 

EU:n taloudesta 1,5 % IMF:n 

arvion mukaan.

Lyhyen aikavälin shokin 

vaikutuksia ei kuitenkaan ole 

laskelmissa mukana.

HS 30.1.2019



Brexit on jo aiheuttanut loven talouteen
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Lähde: Bank of England
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Epävarmuus painaa varsinkin teollisuutta ja investointeja, 

elvyttääkö Kiina maailmantalouden nousuun?



• USA:n kasvu on hidastumassa. Verohelpotuksien vaikutus hiipuu ja globaali kasvu heiluttaa myös Yhdysvaltoja

• Työmarkkinat jatkavat kuitenkin vahvoina, mutta palkkakustannukset ovat nousussa ja työvoiman saanti on 

haasteellista

• Keskuspankki on hillinnyt inflaatiopaineita rahapolitiikan kiristämisellä ja tämä painaa osaltaan kasvua
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USA:n kasvu on hiipumassa, mutta kuinka pahasti?



Thank you!
kristian.nummelin@nordea.com

@Nummelin_K
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