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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

Taantuma jatkuu Suomessa – käänne 
Euroopassa lupaa parempaa

Tilastokeskuksen neljännesvuositiedon mukaan Suomen 
bkt supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 pro-
senttia edellisestä neljänneksestä ja työpäiväkorjattuna 
2,1 prosenttia edellisvuodesta. Ei voida odottaa, että näi-
den alustavien lukujen korjaaminen vastaisuudessa kau-
nistaisi suhdannekuvaa, vaikka vuosimuutoksen suurehko 
miinus selittyykin pitkälle tilastovirheellä. Suomen Pankin 
tuore maksutasetilasto antaa myös aiheen odottaa, että 
Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpito nostaa vielä sel-
västi palveluiden vientilukua ensimmäisen vuosineljän-
neksen osalta.

Suomen heikko alkuvuosi peilaa pitkälle kansainväli-
sen talouden kehitystä: euroalue oli vielä taantumassa ja 
tämän lisäksi Venäjän talouskasvu on hidastunut. Kiinan 
ohella myös useiden muiden kehittyvien maiden talous-
kasvu oli hidastunut. Suomen vientiä rasitti erityisesti se, 
että euroalueen investoinnit supistuivat vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä yli 5 prosenttia vuotta aiemmasta. 

Suomen kokonaistuotanto supistunee vielä tämän 
vuoden toisella neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. 
Tiedot siitä, että teollisuustuotanto on supistunut jyrkäs-
ti huhtikuussa ja että työmarkkinatilanne on heikentynyt 
selvästi toukokuussa, viittaavat taantuman jatkumiseen. 

Vuoden heikko ensimmäinen puolisko on vetämässä 
Suomen koko tämän vuoden bkt-kasvuluvun miinukselle. 
Se, että taloustilanne parantuisi vuoden lopulla, näyttää 
kuitenkin yhä todennäköisemmältä. EKP:n viimekesäinen 
päätös ostaa ehdollisesti kriisimaiden valtioiden joukkovel-
kakirjoja on käynnistänyt käänteen, jossa kriisimaiden val-
tioiden joukkovelkakirjojen korot ovat laskeneet tuntuvasti. 
Tämän jälkeen usko siihen, että näiden maiden taantuma 
loppuu ja talouskasvu alkaa, on alkanut vankistua.

Italian talousnäkymät ovat parantuneet eniten. Tällä 
hetkellä EU-alueen neljän suurimman kansantalouden – 

Saksan, Ranskan, Iso-Britannian ja Italian – talousluot-
tamus on kohentunut talven ja alkukevään heikoista lu-
kemista jo siinä määrin, että näiden maiden kotimaisen 
kysynnän voidaan odottavan kasvavan jo vuoden kolman-
nella neljänneksellä selvästi edellisestä neljänneksestä. 
Sama kehitys on vallalla useissa pienemmissä EU-maissa. 

Euroopan myönteistä talousvirettä tukee erityisesti 
USA:n odotettua parempi talouskehitys. Kansainvälisen 
talouden tuki vaikuttaa myönteisesti Suomeenkin, jonka 
teollisuustuotanto on viimeisimpien lukujen valossa jopa 
eurooppalaisittain syvissä ongelmissa. Meidän oman ta-
loussyklimme kannalta on myönteistä myös se, että lop-
puvuonna ja ensi vuoden alussa Suomessa käynnistyy 
useita mittavia talonrakennusurakoita.

Suomen teollisuuden ja viennin ongelmien syynä pi-
detään aivan oikein Nokian markkinaosuuksien dramaat-
tista menetystä sekä paperituotteiden kysynnän laskevaa 
trendiä. Tältä osin ongelmat ovat rakenteellisia. Kun pa-
perituotteiden ja kulutuselektroniikan merkitys Suomen 
viennille on vähentynyt, jäljelle ovat jääneet yhä selvem-
min investointitavarat, investointien suunnittelu sekä in-
vestointeihin käytettävät välituotteet. Näin ollen Suomen 
vientielinkeinot ja samalla koko kansantalous on tullut 
entistä riippuvaisemmaksi Euroopan ja koko kansainväli-
sen talouden investointisyklistä. Juuri tällä hetkellä tämä 
tuntuu: investoinnit Euroopassa eivät ole vielä päässeet 
käyntiin, kun taas kehittyneiden maiden kuumin investoin-
tiaalto muun muassa luonnonvarojen hyödyntämiseksi ja 
uuden energiakapasiteetin rakentamiseksi on toistaiseksi 
ohitse. Investointisyklin merkityksen korostumisen vaiku-
tuksesta Suomen kokonaistuotanto reagoi kansainvälisen 
suhdanteen kääntymiseen verraten myöhään. Onhan il-
meistä, että suhdanteiden parantuessa kulutustavaroiden 
ja palveluiden kysyntä elpyy ensiksi. 
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