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• Maailmantalouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
• Keskeiset ennusteet
• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit
• Tiivistelmä
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• Maailmantalouden kasvu kiihtyi syksyllä 
teollisuusmaiden johdolla

• OECD:n teollisuusmaiden ennakoiva 
suhdanneosoitin ennustaa talouskasvun 
kiihtyvän vuonna 2014 edellisvuodesta

• Suhdanneosoitin on kääntynyt laskuun, 
mikä ennakoi kasvun hidastuvan jälleen 
vuonna 2015 edellisvuodesta

• Kestävää, tasapainoista ja vahvaa kasvua ei 
ole näköpiirissä ennen kuin rakenteelliset 
ongelmat on ratkaistu

• Suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltain 
sisäpolitiikkaan, euroalueen velkakriisin 
uuteen kärjistymiseen, Kiinan talouden 
”todelliseen” tilaan, valuuttasotaan ja 
geopolitiikkaan

Maailmantalouden  näkymät

OECD:n teollisuusmaiden suhdanneosoitin

Yhdysvaltain, euroalueen ja Japanin kasvu
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• Teollisuusmaiden rahapolitiikka on 
”japanilaistunut”. Myös pitkät korot pysyvät 
alhaisina pidempään kuin yleisesti ajatellaan

• Rahapolitiikalla ei voida ratkaista talouden 
rakenteellisia ongelmia

• Teollisuusmaiden kasvunäkymät säilyvät 
lähivuosina heikkoina ja työttömyys korkealla

• Väestön ikääntyminen laskee talouksien 
potentiaalisia kasvu-uria samaan aikaan, kun 
velkojen takaisinmaksu ja valtiontalouksien 
tasapainottaminen leikkaavat kysyntää

• Resurssien vajaakäyttö, raaka-aineiden 
hintojen lasku, heikko kysyntänäkymä, 
ylivelkaantuminen ja väestön ikääntyminen 
tuovat teollisuusmaihin deflaatiopaineita

Teollisuusmaiden  näkymät
Teollisuusmaiden rahapolitiikka

Teollisuusmaiden inflaatio
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• Yhdysvallat on hitaasti toipumassa 
finanssikriisistä. Velkojen takaisinmaksu 
rajoittaa talouden kasvumahdollisuuksia

• Elpyminen edellyttää osaltaan 
asuntomarkkinoiden tasapainottumista

• Velkakatto ja budjettikiistat pitävät yllä 
epävarmuutta talouden lyhyen aikavälin 
kasvunäkymistä

• Hidas kasvu pitää työttömyysasteen yli 
luonnollisen tasonsa vielä vuosia

• Hidas kasvu ja talouden perustekijöiden 
voimakkaampi vaihtelu johtavat siihen, 
että uuteen taantumaan ajaudutaan 
ennen kuin työttömyys ehtii merkittävästi 
laskea

Yhdysvaltain talouden näkymät
Yhdysvaltain asuntojen hinnat

Yhdysvaltain työttömyysaste

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Euroalue ajautui taantumaan vuoden 2012 
ensimmäisellä neljänneksellä ja kuusi 
neljännestä kestänyt taantuma päättyi kesällä 
2013

• Kuluttajien ja yritysten luottamus on kääntynyt 
nousuun kesällä Euroopan Komission 
luottamusindikaattorin mukaan

• EKP:n toimenpiteet ovat vahvistaneet 
luottamusta, mutta ilman uskottavia poliittisia 
päätöksiä kriisi leimahtaa uudelleen liekkeihin

• Oma euroalueen teollista tuotantoa ennustava 
indikaattorimme ennakoi taloudellisen 
toimeliaisuuden vauhdittuvan edelleen 
alkuvuonna

Euroalueen talouden näkymät
Euroopan Komission luottamusindikaattori

Euroalueen teollisuustuotanto ja
LähiTapiolan suhdanneosoitin

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Japanin teollisuustuotanto supistui yli 15 
prosenttia edelliskuukaudesta luonnon-
katastrofin seurauksena. Pudotus jäi kuitenkin 
lyhytaikaiseksi

• Japanin keskuspankki ja hallitus pyrkivät 
elvyttävällä raha- ja finanssipolitiikalla sekä 
rakenteellisilla uudistuksilla vauhdittamaan 
talouskasvua (”Abenomics”)

• Japani talous kärsii edelleen pörssi- ja 
asuntokuplan jälkeisestä tasetaantumasta. 
Varallisuusarvojen laskiessa yritykset joutuvat 
keskittymään velkojen minimointiin voiton 
maksimoinnin sijasta

• Jenin heikkeneminen euroa ja dollaria vastaan 
parantaa hintakilpailukykyä, kasvattaa vientiä 
ja kiihdyttää inflaatiota

Japanin talouden näkymät
Japanin teollisuustuotanto

Keskeiset valuuttakurssit

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Kehittyvien markkinoiden kasvu on 
trendimäisesti hidastunut vuodesta 2010 

• Monet suuret kehittyvät taloudet kohtaavat 
isoja rakenteellisia haasteita: Kiinan 
kysyntärakenne on liikaa vinoutunut 
investointeihin, Intian ulkoinen 
velkaantuminen on liian voimakasta, 
Venäjällä hallintokulttuurin ongelmat estävät 
ulkomaisia investointeja ja Brasiliassa 
tuottavuuden kasvu on pysähtynyt alhaisen 
koulutustason vuoksi.

• Afrikka on voimakkaan kasvun aikakauden 
kynnyksellä. Afrikan positiivista näkymää 
puoltavat  ylivertaiset demografiset tekijät 
sekä korkea tuottavuuden kasvupotentiaali

Kehittyvien talouksien näkymät

LähiTapiola Varainhoito Oy

BRIC –maiden BKT-kasvu, % 

Työikäisten määrän vuosimuutos 2015-2035 



9

• Rakenteellisista haasteista huolimatta 
maailmantalouden kasvujohtajuus säilyy 
kehittyvillä markkinoilla.

• Ero teollisuusmaiden keskimääräiseen 
kasvupotentiaaliin saattaa jopa kasvaa. 

• IMF:n ennusteiden mukaan kasvu on 
seuraavan viiden vuoden aikana 
voimakkainta Aasiassa ja Afrikassa.

• OECD:n ennakoivat suhdanneindikaattorit 
osoittavat näkymän ”kiihtyvän” 
heikkenemisen olevan ohi BRIC -maissa.

• Vuoden 2014 aikana BRIC –maissa BKT-
kehitys asettuu uudelle pitkän aikavälin 
kasvu-uralle, joka on Kiinassa ja Intiassa n. 
6-7 % sekä Brasiliassa ja Venäjällä n. 3-4 %.

Kehittyvien talouksien näkymät

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Maailmantalouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
• Keskeiset ennusteet
• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit
• Tiivistelmä

Sisältö: 

LähiTapiola Varainhoito Oy



11

• Suomen bruttokansantuote alkoi supistua 
vuoden 2012 toisella neljänneksellä.  
Taantuma todennäköisesti päättyi 
kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

• Positiivinen suhdannekäänne on 
kuitenkin vasta oraalla ja kasvu näyttäisi 
pysyvän hitaana ainakin alkuvuoteen 
2014 asti.

• Suhdannevaihtelusta puhdistetun BKT-
uran mukaan Suomen reaalitalous on 
ollut lievästi heikkenevällä trendillä aina 
vuodesta 2007 lähtien. Kehitys on 
dramaattisesti huonompi kuin 
Yhdysvalloissa ja jonkin verran heikompi 
kuin euroalueella keskimäärin. 

Suomen talouden näkymät

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Suomen teollisuustuotannon tasopudotus 
finanssikriisin jälkeen on jäänyt 
pitkäaikaiseksi ongelmaksi.  Teollisuus-
tuotanto on painunut vuosien 2002-2003 
tasolle ja on lähes 20 % edellisen huipputason 
alapuolella.

• Kyse on enemmänkin yksittäisten toimialojen 
(IT-sektori, metsäteollisuus) ongelmista kuin 
suhdanneluontoisesta pudotuksesta. Tästä 
syystä Suomen talouskasvu ei automaattisesti 
toivu globaalin elpymisen vanavedessä. 

• Teollisen tuotannon laman vuoksi Suomesta 
on hävinnyt runsaasta korkean tuottavuuden 
työpaikkoja. Tuottavuus ja kokonaistuotanto 
alkaa pysyvästi kasvaa vasta, kun uusia 
korkean tuottavuuden työpaikkoja alkaa 
syntyä.

Teollisuuden lama

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Pitkällä aikavälillä talouskasvu riippuu 
yhtäältä työllisten määrän ja toisaalta 
tuottavuuden kasvusta. 

• Väestön ikääntymisen vuoksi huoltosuhde 
nousee ja työikäisten määrä laskee noin 0,6 
%:n vuosivauhtia. Työllisyysasteen pitäisi 
nousta vuosikymmenessä yli 4 %-yksikköä, 
jotta demografisten muutosten negatiivinen 
kasvuvaikutus voitaisiin välttää.

• Jatkossa BKT-kehitys on täysin tuottavuuden 
kasvun varassa. Julkisen sektorin koko 
suhteessa kansantuotteeseen on noussut 
hälyttävän korkeaksi. Julkisen talouden 
tuottavuuden parantamiseen tähtäävät 
rakenneuudistukset ovat koko talouden 
kasvupotentiaalin kannalta avainasemassa.

Pitkän aikavälin kasvunäkymä

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Suomen työttömyysaste kääntyi kesällä 
2012 hienoiseen nousuun. Työttömyyden 
nousu on kuitenkin ollut hyvin maltillista 
heikkoon BKT-kehitykseen nähden.

• Tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
parantaminen merkitsevät lyhyellä 
aikavälillä työttömyyden nousupaineiden 
jatkumista.  Toistaiseksi työpaikkoja on 
hävinnyt eniten yksityisiltä teollisilta 
aloilta. Jatkossa saneeraustarve lisääntyy 
myös julkisella sektorilla.

• Inflaatio on Suomessa pysytellyt vuoden 
2010 jälkeen sitkeästi euroalueen 
keskiarvon yläpuolella, mikä vaikeuttaa 
Suomen kilpailuaseman parantamista. 
Osasyynä kehitykseen ovat olleet 
kotimaiset veroratkaisut.

Työttömyys ja inflaatio

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Maailmantalouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
• Keskeiset ennusteet
• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit
• Tiivistelmä

Sisältö: 

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Rahoitus- ja hyödykemarkkinamuuttujat ovat 
historiallisesti olleet hyviä reaalitalouden 
ennustajia

• Rahoitusmarkkinoiden kehitys ei vain ennusta 
reaalitalouden kehitystä, vaan myös vaikuttaa 
siihen varallisuusvaikutuksen kautta

• Mittareiden tulkinnassa on kiinnitettävä 
huomiota kolmeen seikkaan (Depth, Duration
ja Diffusion)

• Pörssikurssit ennakoivat suhdanteiden 
vahvistumista. Vuosituotot ovat nousussa, 
mikä kertoo positiivisesta odotusilmapiiristä

• Omaisuusluokkien tuottoero ennakoi myös 
suhdanteiden vahvistumista

Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
Osakemarkkinat ja suhdanneosoitin

Tuottoero ja suhdanneosoitin

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Korkojen aikarakenteen eli tuottokäyrän 
jyrkkeneminen ennakoi kasvun kiihtymistä 
teollisuusmaissa

• Korkojen repressio?

• Korkojen aikarakenteen tulkintaan liittyy 
nykytilanteessa ongelmia, koska 
keskuspankit ovat painaneet korot lähelle 
nollaa. Tuottokäyrän invertoituminen on 
mahdotonta, koska pitkät korot eivät voi 
painua nimellisesti negatiiviseksi

• Raaka-aineiden hinnat ovat perinteisesti 
ennakoineet kysyntämuutoksia, jonka 
vuoksi viimeaikainen hintojen lasku voi 
kertoa kasvun hidastumisesta ja/tai 
spekulatiivisen kysynnän laskusta

Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
Korkojen aikarakenne ja suhdanneosoitin

Raaka-aineiden hintojen kehitys

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Maailmantalouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
• Keskeiset ennusteet
• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit
• Tiivistelmä

Sisältö:

LähiTapiola Varainhoito Oy
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Kansainvälisen talouden ennusteet:
BKT:n määrän muutos, % 

LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola  IMF                  
2014 2015 2014 2015

USA 2,0 2,5 2,6 3,4
Euroalue 0,5 1,0 1,0 1,4
Japani        1,3 1,3 1,2 1,1

Maailma 2,7 3,2 3,0 3,4

Lähteet: LähiTapiola Varainhoito Oy ja IMF (Lokakuu 2013). 
Maailman kasvuennusteet ovat markkinavaluuttakurssein
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Suomen talouden ennusteet

2011 2012
BKT, m ää rän muutos, % 2,5 2,0

Yksityinen kulutus 2,0 2,0
Vienti        5,0 4,0
Tuonti 4,5 4,0
Investoinnit 4,0 3,0

Ty öttömyysaste, % 7,8 7,4
Inflaatio, % 2,2 2,0

L ähde: Tapiola -ryhmä
Ennustetta on nostettu tai laskettu edelliseen katsaukseen 
verrattuna

2011 2012
BKT, m äärän muutos, % 3,5 2,0

Yksityinen kulutus 2,0 2,0
Vienti        7,5 4,0
Tuonti 6,0 4,0
Investoinnit 6,5 3,0

Ty öttömyysaste, % 7,8 7,4
Inflaatio, % 3,2 2,0

L ähde: Tapiola -ryhmä
Ennustetta on nostettu tai laskettu edelliseen katsaukseen 
verrattuna

2011 2012
BKT, m ää rän muutos, % 2,5 2,0

Yksityinen kulutus 2,0 2,0
Vienti        5,0 4,0
Tuonti 4,5 4,0
Investoinnit 4,0 3,0

Ty öttömyysaste, % 7,8 7,4
Inflaatio, % 2,2 2,0

L ähde: Tapiola -ryhmä
Ennustetta on nostettu tai laskettu edelliseen katsaukseen 
verrattuna

2014 2015
BKT, määrän muutos, % 0,8 1,6

Yksityinen kulutus 0,5 1,0
Vienti        4,0 5,0
Tuonti 3,5 4,0
Investoinnit 2,0 3,5

Työttömyysaste, % 8,5 8,0
Inflaatio, % 1,8 2,0

Lähde: LähiTapiola Varainhoito Oy
Ennustetta on nostettu tai laskettu edelliseen katsaukseen 
verrattuna

LähiTapiola Varainhoito Oy



Suomen talouden ennusteiden perustelut
• Suomen BKT-kehitys on reagoinut maailmantalouden näkymien 

kirkastumiseen selvästi odotuksia vaisummin eikä oleellista 
suhdannekäännettä parempaan ole tapahtunut. 

• Koska teollisuudessa kyse on enemmän yksittäisten avaintoimialojen 
ongelmista kuin suhdanneluontoisesta pudotuksesta, Suomen 
vientisektori ei välttämättä toivu totutulla tavalla globaalin elpymisen 
vanavedessä. Kotimarkkinoilla heikentyvä työllisyys sekä maltilliset 
palkkaratkaisut hidastavat kulutuskysynnän toipumista. Olematon kasvu 
ei kannusta investointeihin ja myös julkinen valta joutuu säästämään. 

• Olemme laskeneet vuoden 2014 kasvuennustettamme 1,5 prosentista 0,8 
prosenttiin. Ennusteemme perustuu näkemykseen, että kokonaistuotanto 
kasvaa kutakuinkin nykyistä vauhtia vielä alkuvuoden ajan ja kiihtyy kohti 
potentiaalista kasvu-uraa vasta loppuvuonna. Odotamme rakenteellisten 
ongelmien helpottavan vuonna 2015, jolloin suhdannenäkymäkin paranee 
ja kasvu voimistuu 1,6 prosenttiin. 

21
LähiTapiola Varainhoito Oy



Suomen talouden ennusteiden perustelut
• Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen merkitsee työttömyydelle 

nousupaineita. 
• Työttömyysasteen nousu on kuitenkin vuoden 2013 aikana ollut 

merkittävästi odotuksiamme maltillisempaa. Ennakoitua myönteisemmän 
kehityksen ansiosta olemme laskeneet vuoden 2014 
työttömyysennusteemme 8,5 prosenttiin. 

• Odotamme työttömyyden lievän nousun jatkuvan vuoden 2014 
jälkipuoliskolle asti. Suhdannekuvan kirkastuminen alkaa tukea 
työllisyyttä toden teolla vasta 2015, jolloin ennakoimme 
työttömyysasteen laskevan keskimäärin 8,0 prosenttiin.

• Vuonna 2013 inflaatio on hidastunut Euroopan laajuisesti selvästi 
odotettua enemmän. Talouden tahmea elpyminen, korkea työttömyys 
sekä maltillinen palkkakehitys pitävät inflaatiopaineet jatkossakin kurissa. 
Odotamme inflaatiovauhdin voimistuvan 2014 vain maltillisesti 1,8 
prosenttiin. Vuoden 2015 inflaatiovauhdiksi ennustamme 2,0 prosenttia.

22
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• Maailmantalouden näkymät

• Suomen talouden näkymät

• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat

• Keskeiset ennusteet

• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit

• Tiivistelmä

Sisältö: 

LähiTapiola Varainhoito Oy



24

• Yhdysvaltain velkakatto ja budjettikiista?

• Euroalueen velkakriisin uusi kärjistyminen?

• Valuuttasota?

• Kiinan talouden ”todellinen” tila?

• Lähi-idän geopoliittiset jännitteet?

Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit: 

LähiTapiola Varainhoito Oy



25

• Maailmantalouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Rahoitus- ja hyödykemarkkinat
• Keskeiset ennusteet
• Ennusteisiin liittyvät keskeiset riskit
• Tiivistelmä

Sisältö: 

LähiTapiola Varainhoito Oy
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• Maailmantalouden kasvu vauhdittui syksyllä ja ennakoivien indikaattoreiden mukaan 
kasvu kiihtyy vuonna 2014 edellisvuodesta

• Suomen talous on taantumassa ja työttömyys kääntyy nousuun. Elpyminen käynnistyy 
loppuvuonna 2013

• Suomen talouden suurimmat haasteet liittyvät teollisuuden rakennemuutokseen, 
väestön ikääntymiseen, kilpailukykyyn ja poliittisten päättäjien kykyyn viedä 
rakenteellisia uudistuksia käytäntöön

• Teollisuusmaiden rahapolitiikka on ”japanilaistunut”. Käynnissä on suuri 
rahapoliittinen kokeilu, jonka lopputulos on epäselvä

• Ylivelkaantuminen, resurssien vajaakäyttö, hidas kasvu ja raaka-aineiden hintojen 
lasku pitävät teollisuusmaiden inflaatioriskit pieninä ja mahdollistavat elvyttävän 
rahapolitiikan jatkumisen odotettua pidempään. Repressio?

• Suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan, euroalueen velkakriisin uuteen 
kärjistymiseen, valuuttasotaan, Kiinan talouden ”todelliseen” tilaan ja geopoliittisiin 
jännitteisiin

Tiivistelmä: 

LähiTapiola Varainhoito Oy
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Tämä esitys perustuu LähiTapiola Varainhoidon näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta, eikä ole 
kehotus käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja 
mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola 
Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. LähiTapiola Varainhoito ei vastaa esityksen mahdollisista 
puutteista tai virheistä eikä sen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tätä esitystä ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perustana. Asiakkaan tulee ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahasto- ja avaintietoesitteisiin. Rahastoesite ja rahastojen 
avaintietoesitteet on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi LähiTapiola Varainhoito Oy:stä ja osoitteesta 
www.lahitapiola.fi/rahastot

Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston historiallinen tuotto ole tae tulevasta.

Tätä esitystä tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai 
muuten tallentaa ilman LähiTapiola Varainhoito Oy:n kirjallista lupaa. 

Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitystä 
siteerattaessa on lähteenä mainittava LähiTapiola Varainhoito Oy.

LähiTapiola Varainhoito Oy


