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TALOUSENNUSTE 12.10.1998

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen 
(seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis- ja 
elokuussa. Lisäksi niiden välillä tehdään tarvittaessa ennusteen 
tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain kotisivuilla 
ajankohtaista talouskehitystä.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN YLEISPIIRTEET

Talouskasvu hidastuu, 
mutta on ripeämpää kuin Euroopassa

Suomen kokonaistuotanto on kuluvan vuoden puoliväliin 
jatkanut ripeää 6 prosentin kasvua. Kansainvälisten 
suhdannenäkymien heikkeneminen alentaa kasvun 5,2 
prosenttiin koko vuodelle. Vuonna 1999 talouskasvu 
hidastuu 3,3 prosenttiin, mutta on yhä suotuisampaa kuin 
Euroopan unionin 2,5 prosentin kasvu. Työttömyysaste 
alenee kulu-vana vuonna keskimäärin 11,2 prosenttiin ja ensi 
vuonna 10,1 prosenttiin. 

Bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 5,2 prosenttia. 
Kotimaisen kysynnän kasvu on voimistunut, vaikka vienti ja 
varastoinvestoinnit selittävät vielä huomattavan osan, 40 
prosenttia kasvusta. Talouskasvu alkaa hidastua vuoden 
1998 loppupuolella ja pysyy ensi vuoden aikana noin 3 
prosentin tasolla. Vuosikeskiarvoilla mitattu 
bruttokansantuotteen kasvu on ensi vuonna 3,3 prosenttia. 
Kasvu perustuu pääosin kotimaisen kysynnän kasvuun.

Kokonaistuotanto ja työttömyysaste

 



Kauppataseen ylijäämä ennätyssuuri

Kauppa- ja vaihtotaseen ylijäämät ovat edelleen suuret. 
Kauppataseen ylijäämä kasvaa 62 miljardiin markkaan. 
Kansainvälisten suhdanteiden heikentyessä kauppataseen 
ylijäämä suurenee vain hieman ensi vuonna. Viennin määrä 
kuitenkin kasvaa 7 prosenttia elektroniikkateollisuuden 
tukemana. Vaihtotase on tänä vuonna 42 miljardia ja ensi 
vuonna 45 miljardia markkaa positiivinen. Korollinen 
ulkomainen nettovelka laskee jo noin 10 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta.

Kotitalouksien tulojen kehitys suotuisa

Sekä kotitalouksien palkkasumma että yrittä-jätulot kasvavat 
tänä vuonna noin 7 prosenttia. Ensi vuonna tulojen kasvu on 
alle 6 prosenttia. Käytettävissä olevat tulot kasvavat 
kuitenkin enemmän ensi vuonna johtuen 4 miljardin markan 
tuloverojen alennuksista.

Kotimainen kulutus kasvaa verraten ripeästi

Kotimarkkinoilla reaalinen kulutus kasvaa tänä vuonna 3,3 
prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Kasvua ylläpitää 
yksityisen kulutuksen tämän vuoden 4,1 prosentin ja ensi 
vuoden 3,5 prosentin kasvu. Säästämisaste ei merkittävästi 
muutu vaan kulutusta tukee käytettävissä olevien tulojen 
kasvu. 

Investointien kasvu hidastuu hieman

Yksityisten investointien määrä kasvaa tänä vuonna 8 
prosenttia ja ensi vuonna 6 prosenttia. Julkiset investoinnit 
vähenevät molempina vuosina. Investointien kasvu hidastuu 
hieman, koska rakennustoiminnan kova kasvu rauhoittuu. 
Maailmalta leviävä epävarmuuden tunnelma voi vaikuttaa 
myös kone- ja laiteinvestointeihin. 

Työllisyys paranee ensi vuonnakin

Kuluvana vuonna työllisyys paranee 55 000 hengellä 
huolimatta siitä, että maatalousyrit-täjien määrä vähenee liki 
13 000 hengellä. En-si vuonna työllisyys kasvaa 43 000 
hengellä. Työvoiman tarjonnan lisääntyessä työttömyysaste 
laskee suhteellisesti vähemmän kuluvana vuonna 11,2 
prosenttiin ja ensi vuonna 10,1 prosenttiin. Työttömiä on ensi 
vuonna keskimäärin 254 000 henkeä.

Inflaatio pysyy alhaisena



Inflaatio oli alkuvuonna lähes kaksi prosenttia, mutta 
hidastuu 1,5 prosenttiin vuositasolla. Ensi vuonna inflaatio on 
1,6 prosenttia.

Valtiontalous tasapainottuu

Tänä vuonna julkisyhteisöjen rahoitusjäämä muuttuu 
ylijäämäiseksi. Valtiontalous on tasapainottumassa ja sen 
rahoitusasema paranee noin 12 miljardilla markalla. Ensi 
vuonna valtiontalouden noin 10 miljardin markan alijäämä 
katetaan osakkeiden myynnillä ja muilla rahoitustoimilla 
velkaa lisäämättä.

Talouskasvun toteutumisen riskit

Kesän mittaan on käynyt selväksi, että Aasian maat eivät 
toivu vuonna 1997 alkaneesta talouskriisistään odotetusti, 
vaan kriisi tulee jatkumaan. Ennusteemme sisältää Aasian ja 
osin Latinalaisen Amerikan taantuman jatkumisen ensi 
vuonnakin. Talouskasvu voi kuitenkin olla vielä 
ennakoituakin hitaampaa, jos Yhdysvallat ja Eurooppa eivät 
toimi riittävinä kasvun vetureina. 

Euroopan unionin selvästi alle ennustetun 2,5 prosentin ja 
Yhdysvaltojen alle 2 prosentin kasvu vähentäisi yritysten 
toistaiseksi hyvää tilauskantaa ja kasvu alenisi ensi keväästä 
lähtien. Ennustetun talouskasvun toteutumisen riskeinä on 
myös euron vahvistuminen selvästi nykyisestä tasostaan. 
Tällöin vientiteollisuuden kilpailukyky heikkenee olennaisesti 
samalla kun tuonti Aasian maista voimistuu. Ulkoinen 
tasapaino heikkenee selvästi. 

Epävarmuuden kasvaessa kotimainen kulutus ja investoinnit 
voivat myös hidastua ennakoitua nopeammin. 

Uhkana on myös rahoitusmarkkinoiden nykyisen 
levottomuuden paheneminen kansainväliseksi pankkikriisiksi. 
Tällainen onnettomuus merkitsisi maailmanlaajuista lamaa ja 
deflaatiota, jonka mahdollisuuksia ei ole tässä ennusteessa 
luonnollisesti huomioitu. Tämän sinänsä epätodennäköisen 
uhan välttäminen edellyttää pikaista koron alentamista niin 
Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 1998-1999

 1997 1997 1998e 1999e 

 mrd.mk määrän prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 550.5 6.0 5.2 3.3 



Tuonti 158.7 10.5 9.0 7.5 

Kokonaistarjonta 709.2 7.0 6.1 4.2 

 

Vienti 209.2 12.8 9.0 6.5 

Kulutus 382.7 2.6 3.4 2.9 

-yksityinen kulutus 273.7 3.3 4.1 3.5 

-julkinen kulutus 109.0 0.7 1.5 1.5 

Investoinnit 100.5 12.2 6.0 5.0 

- yksityiset investoinnit 84.6 13.3 8.0 6.0 

- julkiset investoinnit 15.8 6.7 -3.0 -2.0 

Varastojen muutos** 16.9 0.3* 0.7 0.0 

Kokonaiskysyntä 709.2 7.0 6.1 4.2 
* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä
** ml. tilastollinen ero

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1997

1998e 1999e 
Työttömyysaste* (%) 12.7 11.2 10.1

Työttömät (1 000)
314

281 254 

Työlliset (1 000)
2170

2225 2268 

  

Inflaatio (%)
1.2

1.5 1.6 

Ansiotaso (%)
2.1

3.6 3.0 

Kotitalouksien käytettävissä olevat 
reaalitulot (%)

5.6
3.4 3.9 

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

34
42 45 

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

52
62 63 



Korollinen ulkomainen nettovelka 
(% BKT:sta)

24.9
17 10 

Veroaste (% BKT:sta) 47.0 47.1 46.7

Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä 
(mrd. mk)

-9
7 13 

% BKT:sta
-1.4

1.0 1.8 

 

Lyhyet korot (3 kk helibor, %)
3.2

3.6 3.4 

Pitkät korot 
(valtion obligaatiot, 10 v., %)

6.0
4.6 4.0 

*uudella mittaustavalla, jossa työnhakukriteerinä on 1 kk

 

Vienti ja tuonti

 

Kauppatase ja vaihtotase



 

BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVU

 1996 1997 1998e 1999e 

 määrän prosenttimuutos 

Euroopan unioni 1.7 2.6 2.8 2.5 

Pohjois-Amerikka 2.6 3.8 3.0 2.0 

Venäjä -2.8 0.4 -6.0 -6.0 

Aasian kehitysmaat 8.1 6.7 2.0 4.0 
Hongkong, Singapore, 
Etelä-Korea, Taiwan 6.2 6.1 -3.0 0.0 

Japani 3.5 0.9 -3.0 0.0 
OECD Suomen 
vientiosuuksilla 
painotettuna 2.3 2.8 2.7 2.4 

 

Tavaraviennin 9 %:n kasvun 
toimialajakauma 1998



 

Yksityiset kulutusmenot ja säästämisaste

 

KOTITALOUKSIEN TULOT

 
1997

1998e 1999e 
 Mrd. mk % %

Palkat 242438 7 5.7

Yrittäjätulot (sis. korot) 
68893

6.6 6.2 
maatalous 7887

-20 14 
metsätalous 8351

8 5 



lask. asuntojen 
omistus 21350

10 6 
asuntolainojen ja 
muut korot 8049

7 3 
muut yrittäjätulot 23236

12 6 

Omaisuustulot, netto 
9374

17 7 
omaisuustulot 20470

10 3 
kulutusluottojen 
korot -2880 0 5

asuntolainojen ja 
muut korot -8049

7 3 
muut 
omaisuusmenot, 
maavuokrat 
(maks.) -167

0 0 

Nettotulonsiirrot julkiselta 
sektorilta

15987
-41 -9 

Muut tulot ja tulonsiirrot
-4106

-5 -5 
Kotitalouksien käytettävissä 
oleva tulo 334945 5.0 5.5
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