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TALOUSENNUSTE 24.6.1999

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.

TALOUSKASVU ENNAKOIDUN MUKAISTA

Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti toukokuun alussa, 
että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,8 
prosenttia edellisvuodesta. Tämän ennusteen 
toteuttavan suhdanneuran arvioitiin edellyttävän 3,0 
prosentin kasvua tämän vuoden ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Bruttokansantuotteen toteutunut 2,7 
prosentin kasvu tämän vuoden ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä ei eroa merkittävästi ennakoidusta 
kasvusta.

On useita syitä odottaa kokonaistuotannon kasvun 
kiihtymistä loppuvuodesta. Osaltaan tähän suuntaan 
vaikuttaa viimevuoden kehitys, jolle oli ominaista kasvun 
hiipuminen loppuvuotta kohti. Myös maatalouden 
vähintäänkin kohtuulliset satonäkymät tänä vuonna sekä 
tämän vuoden kolmelle jälkimmäiselle neljännekselle 
ajoittuvat laivatoimitukset ovat omiaan kaunistelemaan 
tulevien vuosineljännesten kasvulukuja. Huhti- ja 
toukokuun työllisyysluvut sekä kansantalouden 
kuukausikuvaajan 4,6 prosentin kasvuluku huhtikuulle 
viittaavatkin siihen, että kokonaistuotannon kasvuvauhti 
olisi alkanut kiihtyä vuoden toisella neljänneksellä.

Kulutuksen 3,2 prosentin kasvu sekä investointien 9,1 
prosentin kasvu olivat tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä jotakuinkin odotusten mukaisia. Se, että 
vienti supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,6 
prosenttia ja tuonti jäi ennalleen oli Tullilaitoksen 
ulkomaankauppalukujen perusteella odotettavissa. 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen 3,3 prosentin 
kasvuennuste tämän vuoden viennille perustuu 
näkemykseen, jonka mukaan vienti piristyy selvästi 
loppuvuodesta. Vaikka laivatoimitusten ajoitus kasvattaa 
vientiä loppuvuodesta, edellyttää vientiennusteen 
toteutuminen myös sellaisten perinteisten vientialojen 
kuten metsäteollisuuden, kone- ja laiteteollisuuden sekä 
perusmetallin viennin kääntymistä selvään kasvuun. 

Työmarkkinakehitys on ollut alkuvuonna myönteistä: 
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työllisten määrä on kasvanut odotettua nopeammin ja 
työttömyysaste on ollut keskimäärin 1,2 
prosenttiyksikköä viimevuotista tasoa alempi. Viiden 
ensimmäisen kuukauden lukujen perusteella tämän 
vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi on 
muodostumassa juuri Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
ennustama 10,2 prosenttia. Vuoden keskimääräiseksi 
työllisyysaste saattaa lopulta olla jopa jonkin verran 
ennustamaamme 66 prosenttia korkeampi. 

Kuluttajahinnat ovat viime aikoina nousseet enemmän 
kuin keväällä ennakoimme. Inflaation kuukausikeskiarvo 
on jo nyt koko vuodelle ennustamamme 0.9 prosenttia. 
Inflaatiovauhti nopeutui aikaisemmin kuin ennusteessa 
arvioitiin. Pääsyy tähän on raakaöljyn kallistuminen, 
helmikuusta sen tuontihinta on noussut yli 40 prosenttia. 
Öljyn hinnan ei odoteta kesän aikana laskevan. 
Myöhemmin euron mahdollinen vahvistuminen voi hillitä 
kotimaista inflaatiota. 

Vasta julkaistut Tilastokeskuksen kuukausikuvaaja lupasi 
tämän vuoden ensimmäiselle neljännekselle jopa 4 
prosentin kasvua. Toteutunut neljännesvuositilinpidon 
kasvuluku 2,7 prosenttia oli siten 1,3 prosenttiyksikköä 
pienempi. Eri tilastojen tarkempi tutkiskelu osoittaa, että 
kuukausikuvaaja on antanut erityisesti liikenteen 
tuotannon kasvusta harhaisen kuvan. Kuukausikuvaajan 
mukaan liikenne olisi kasvanut jopa 5 prosenttia 
alkuvuonna, mikä on kaukana neljännestilinpidon yhden 
prosentin laskusta. 

Tuotannon puolelta tarkasteltuna kasvu oli 
sähköteknisen teollisuuden, kaupan ja liike-elämän 
palvelujen varassa. Kun bruttokansantuotteen kehitystä 
arvioidaan kokonaiskysynnän näkökulmasta, voidaan 
sanoa, että kasvu perustui yksityisen kulutuksen ja 
yksityisten investointien nopeahkoon laajenemiseen. 
Julkinen kulutus on kasvanut vain 0,5 prosenttia ja siis 
selvästi kokonaistuotantoa hitaammin. Finanssipolitiikan 
pidättyväisyys näkyy myös julkisten investointien 
supistumisena. Eniten kokonaistuotantoa on hidastanut 
viennin heikko kehitys. 
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