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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

Suhdannetilanne on heikentynyt 
myös Suomen osalta

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennusti huhtikuun alus-
sa, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 
1,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. Euroopan 
talouskriisin uusi kärjistyminen ja kansainvälisen talou-
den muutenkin heikentyneet kehitysnäkymät aikaansaisi-
vat ainakin toistaiseksi tarpeen tarkistaa näitä ennusteita 
jonkin verran alaspäin. 

Tilastokeskuksen tuoreen neljännesvuositiedon mukaan 
Suomen bkt kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja työpäiväkor-
jattuna 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Tämä tieto tuki ke-
väistä kasvuennustettamme. Kasvua ylläpiti ensimmäisellä 
neljänneksellä erityisesti yksityinen kulutus, joka kasvoi 
peräti 5,8 prosenttia edellisvuodesta.

Tuotannon suhdannekuvaajan aiemmin julkaistujen kuu-
kausitietojen perusteella olisi kuitenkin voinut odottaa, et-
tä Suomen bkt olisi kasvanut edellisvuodesta jopa noin 3 
prosenttia 1,7 prosentin sijaan. Suurimman pettymyksen 
aiheutti palveluiden vienti, jonka supistumiseen ovat kai 
vaikuttaneet Nokian alkuvuoden vaikeudet. On muistetta-
va, että juuri palveluiden ulkomaankaupan kirjaamisessa 
Tilastokeskuksen neljännesvuositilasto on hyvin epäluotet-
tava ainakin sen perusteella, miten voimakkaasti sen vuo-
sitilinpito on näitä ennakollisia lukuja aiemmin tarkistanut.

Loppuvuosi nollakasvun tuntumassa

Jatkossa tämän vuoden aikana kasvuvauhtia alentaa yksi-
tyisen kulutuksen kasvun vääjäämätön hidastuminen. Tä-
hän liittyy autokaupan kaksijakoisuus: ensimmäisen vuo-
sineljänneksen roiman kasvun vastapainoksi autokauppa 
on supistunut jyrkästi huhti-toukokuussa, kun hiilidioksi-
dipäästöihin perustuva autovero keskimäärin kiristyi huh-
tikuun alusta.

Euron heikentymisen positiivinen vaikutus vientiin, sähkön 
tuotannon kasvun normalisoituminen sekä eurooppalai-
sittain kuitenkin verraten vahva kotimainen kysyntä ovat 
ne tekijät, joiden varassa Suomen talouden (neljännes-
vuosittainen) kasvu sinnittelee loppuvuoden nollakasvun 
tuntumassa. Voidaan odottaa, että toisella neljänneksellä 
kokonaistuotanto jopa supistuu ensimmäiseen neljännek-
seen nähden. Viimeisellä neljänneksellä talous on taas kas-
vu-uralla.

Kansainväliseen talouden kasvuodotukset heikentyivät lop-
putalvesta. Aikaisempi arvio on kuitenkin siltä osin edelleen 
pätevä, että Välimeren alueen taloudet näyttävät taantuvan 
ja Keskinen Eu-rooppa sinnittelee hitaassa kasvussa. Suo-
men tärkeimmissä Euroopan vientimaissa talousnäkymät 
ovat edelleen muuta Eurooppaa paremmat. Lähikuukausi-
na globaalitalouden kasvu nojaa USA:n asuntotuotannon ja 
yksityisen kulutuksen kasvun viriämiseen sekä kehittyviin 
talouksiin, joissa kasvu jatkuu edes kohtalaisena. Kiinassa 
talouskasvulle on annettu vauhtia talouspolitiikalla.

Euroepävarmuus jatkuu

Eurokriisiin ei näytä olevan toimivaa ja nopeaa ratkaisua. 
Jo päätetty 100 miljardin euron lainapaketti, mahdollinen 
pysyvän vakausrahaston suunniteltua joustavampi käytän-
tö ostaa valtioiden velkapapereita sekä mahdollinen yh-
teisvastuullinen rahasto - johon kootaan se osa euroalueen 
maiden valtion velasta, joka ylittää 60 prosenttia bkt:sta 
- voivat auttaa. Huomattakoon, että vähän velkaantuneet 
Suomi ja Viro jäisivät (onneksi) edellä mainitun velkojen 
takaisinmaksurahaston ulkopuolelle.

Epävarmuus joka tapauksessa jatkuu. Sama epävarmuus 
koskee ennustettamme. Nyt kun sekä Suomen Pankki että 
valtiovarainministeriö ovat nostaneet Suomen tämän vuo-
den kasvuennusteensa jo yli prosenttiin, ei PT:n ennuste 
eroa niistä enää oleellisesti.
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