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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Suomen ja Euroopan talous 
kehittyvät lähes yhtä jalkaa

Pitkäkestoisen taantuman jälkeen euroalueen talouskas-
vu kääntyi nousuun tämän vuoden toisella neljänneksellä. 
Kolmannella neljänneksellä kasvu edellisestä neljännek-
sestä hiipui yhteen prosentin kymmenykseen. Suomen 
bkt:n kehitys on ollut lähes samanlaista. Tuottajahintai-
nen bkt on kasvanut jonkin verran euroaluetta nopeam-
min, kun taas tuoteverojen vaikutuksesta markkinahintai-
sen bkt:n volyymin kasvu on ollut 0,1–0,2 prosenttiyksik-
köä hitaampaa kuin euroalueella.

Niin kuluttajien kuin teollisuudenkin vahvistunut ta-
lousluottamus sekä Euroopan rahoitusmarkkinoiden rau-
hoittuminen kuitenkin viittaavat siihen, että EU:n ja eu-
roalueen kasvu voimistuu uudelleen. Lähes sama pätee 
Suomen kansantalouteen. Tätäkin rohkaisevampia ovat 
olleet talousuutiset kehittyvistä talouksista ja USA:sta. 
Euroopan ulkopuolella talousluottamus on taas vahvistu-
nut lähes kauttaaltaan. Venäjän heikohko talouskehitys ja 
valjut näkymät ovat tästä poikkeus.

Viime kuukausien talouskehityksen nojalla ei ole syytä 
tarkistaa syyskuista ennustettamme, jonka mukaan Suo-
men bkt kasvaa ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Suo-
men kohdalla ICT-sektorin rakennedynamiikka vahvistaa 
kasvua. Nokia-sukelluksen jälkivaikutuksena elektroniik-
kateollisuus ja tietojenkäsittelypalvelut kasvavat muuta 
kansantaloutta selvästi nopeammin.

Vahva euro ja tiukka finanssipolitiikka 
lähivuosien kasvun jarruina

Euroalueen ja Suomen lähiajan talousriskit liittyvät ta-
louspolitiikkaan. Vielä 2011 euroalueen vaihtotaseen yli-
jäämä oli kohtuullisesti 0,7 prosenttia bkt:sta. Euroopan 
kriisimaiden tiukka finanssipolitiikka sekä sen kasvattama 
työttömyys, joka taas on rajoittanut palkankorotuksia, on 
kuitenkin heikentänyt tuntuvasti julkista ja yksityistä ku-
lutusta näissä maissa. Viime vuonna ja vielä tämän vuo-
den alussa euroalueen rahoituskriisin synnyttämä epävar-
muus supisti alueen investointeja jyrkästi. Heikko koti-
mainen kysyntä onkin pääsyy siihen, miksi Euroopan krii-
simaiden vaihtotaseet ovat vahvistuneet. Saksassa taas 
vaihtotase on ollut jo vuosia reilusti ylijäämäinen, ja se 
on pysynyt vahvana, koska työvoimakustannusten nousu 

on ollut maltillista hyvästä työmarkkinatilanteesta huoli-
matta. Myös saksalaisten kotitalouksien hyvin varovainen 
kulutuskäyttäytyminen on vaikuttanut samaan suuntaan. 
Tämän kaiken seurauksena koko euroalueen vaihtotaseen 
ylijäämä suhteessa bkt:en nousee tänä vuonna selvästi yli 
kahteen prosenttiin bkt:sta.

Tässä asetelmassa, johon liittyy myös Euroopan valti-
oiden rahoituskriisin tuntuva lieventyminen, euro on vah-
vistunut suhteessa dollariin ja samalla suhteessa monien 
Aasian maiden valuuttoihin nähden. 10.12.2013 euro oli 
vahvistunut suhteessa dollariin vuoden takaisesta 6,3 
prosenttia, vaikka USA:n kokonaistuotanto oli kasvanut 
kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä vajaat kaksi 
prosenttia vuotta aiemmasta ja taas euroalueen kokonais-
tuotanto oli supistunut samaan aikaan 0,4 prosenttia.

Tavaroiden ja palveluiden heikko kysyntä, vähäi-
set palkankorotukset sekä vahvistuva euro ovat paina-
neet euroalueen kuluttajahintojen nousun jo alle yhteen 
prosenttiin, kun EKP:n tavoittelema inflaatio olisi noin 
kaksi prosenttia. Inflaatio näyttää jäävän pitemmäksi-
kin aikaa kahta prosenttia tuntuvasti pienemmäksi. EKP 
laski ohjauskorkonsa 0,5 prosentista 0,25 prosenttiin 
13.11.2013. Tästä huolimatta sekä USA:n että Japanin 
keskuspankkien tavanomaisesta poikkeavat toimet liike-
pankkien ja yritysten rahoitustarpeen turvaamiseksi ovat 
olleet EKP:n vastaavia toimia aggressiivisempia. Tämä on 
osaltaan vahvistanut euroa. Uhkana on, että Eurooppa jää 
pitemmäksi ajaksi hitaan inflaation, vahvan valuutan ja 
hitaan kasvun loukkuun. Tilanteen parantaminen edellyt-
täisi EKP:lta voimakasta rahapoliittista elvytystä. EKP:n 
pääjohtaja Draghi on viitannutkin, että tämän suuntaisiin 
toimiin ryhdytään, jos vain saadaan varmuus siitä, että 
vaikutukset välittyvät reaalitalouteen.

Pahimmassa tapauksessa EKP pysyy passiivisena ja 
finanssipolitiikassa keskitytään edelleen vain valtion ja 
muiden julkisyhteisöjen rajoitusasemien vahvistamiseen 
jatkamalla julkisten menojen leikkaamista. Euroalueen 
lähivuosien kasvuun vaikuttaa selvästi kaksi erisuuntaista 
voimaa. Vahvaan julkiseen talouteen ja euroon tähtäävä 
talouspolitiikka heikentää kasvua, kun taas valtioiden vel-
kakriisin hellittäminen ja siihen liittyvän epävarmuuden 
hälveneminen luo edellytyksiä suhdannenousulle. Pitkälti 
nämä samat voimat säätelevät myös Suomen kehitystä. 
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