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TALOUSENNUSTE 29.3.2001

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.

Talousennuste vuosille 2001 - 2002
USA:N TAANTUMA HIDASTAA SUOMEN 
TALOUSKASVUA ENSI VUONNA

Yhdysvaltain talouden taantumasta tulee pidempi kuin 
yleensä on arvioitu. Tämä lisää oleellisesti 
kansainväliseen suhdannekehitykseen liittyvää 
epävarmuutta ja heikentää kansainvälisiä 
suhdannenäkymiä. Suomessa se ilmenee tänä vuonna 
lähinnä viennin kasvun hidastumisena. Selvemmin 
Yhdysvaltain taantuman vaikutukset näkyvät meillä 
vuonna 2002, jolloin kokonaistuotannon kasvuvauhti on 
jo selvästi viime vuosia alhaisempi ja vaikutukset alkavat 
näkyä myös Suomen työmarkkinoilla. Myönteinen 
työllisyyskehitys jatkuu, joskin työllisyyden kasvu ja 
työttömyysasteen lasku hidastuvat. Työttömyyden 
kääntymistä nousuun estävät kasvua tukevat kotimaiset 
tekijät.

Yhdysvaltain aivastaessa Eurooppa saa nuhan

Kansainväliset suhdanteet ovat heikentymässä 
nopeammin kuin vielä viime vuoden lopulla yleisesti 
arvioitiin. Syynä tähän on Yhdysvaltain talouskasvun 
hyytyminen. Yhdysvaltain teollisuus on jo ajautunut 
taantumaan, ja kuluttajien luottamus talouteen on 
samanaikaisesti murentumassa. Yhdysvaltain 
talouskasvun voimakas hidastuminen niin sanotun kovan 
laskun muodossa on lähitulevaisuudessa merkittävin 
maailmantalouden vakautta uhkaava riskitekijä.

Alkuvuoden kehitys Yhdysvalloissa on pakottanut 
ennustajat muuttamaan kaikkein toiveikkaimpia 
ennusteita. Toiveet taantuman jäämisestä lyhytaikaiseksi 
nojaavat pitkälti yhteen tekijään: luottamukseen Alan 
Greenspanin johtaman keskuspankin 
koronlaskupolitiikan nopeasti vaikuttavaan 
elvytysruiskeeseen.

Yleisesti esiintyvät arviot siitä, että Yhdysvaltain 
taantuma olisi lyhytaikainen ilmiö, voidaan perustaa 
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tulkintaan, että kasvun hidastumisessa on viime kädessä 
kysymys varastojen sopeutuksesta eli liian suuriksi 
paisuneiden varastojen purkamisesta. Niiden 
pienentämisen jälkeen tuotannon kasvu voisi taas jatkua 
ripeänä. Tällaiseen näkemykseen perustuvissa 
ennusteissa käänteen parempaan voidaan arvioida 
tapahtuvan jo tämän vuoden loppupuoliskolla, siis varsin 
pikaisesti.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvion mukaan 
Yhdysvaltain taantumassa ei kuitenkaan ole kysymys 
pelkästä varastojen sopeutuksesta. Taantumaa 
luonnehdittaessa on otettava huomioon yksityisen 
sektorin (erityisesti kotitalouksien) paha 
velkaantuneisuus, (teknologiaosakkeiden) pörssikurssien 
romahdus sekä kotitalouksien luottamuksen hiipuminen.

Pörssikurssien romahdus yhdistyneenä suureen velkojen 
määrään on heikentänyt selvästi kotitalouksien 
keskimääräistä taloudellista asemaa viimeisen vuoden 
aikana. Varat ja velat huomioon ottavalla 
nettovarallisuudella mitattuna kotitaloudet ovat 
köyhtyneet merkittävästi. Koska arvioimme, että 
rahapolitiikan keventämisen jatkaminenkaan ei selvästi 
paranna kotitalouksien asemaa lähitulevaisuudessa, 
emme pidä suhdanteiden pikaista paranemista 
todennäköisenä.

Ennustamme Yhdysvaltain kokonaistuotannon kasvun 
jäävän sekä tänä että ensi vuonna yhden prosentin 
tuntumaan. Kokonaistuotannon kasvu alkaa ripeytyä ensi 
vuoden jälkipuoliskolla, mutta suhteellisen vaimeasti. 
Mitä enemmän yksityisen sektorin velkaongelma 
hallitsee talouskehitystä, sitä epätodennäköisempää on 
Yhdysvaltain talouden kääntyminen ripeään kasvuun.

Myös Euroopassa ja Aasiassa näkymät heikentyvät 
USA:n taantuman vuoksi

Yhdysvaltain talouskasvun voimakas hidastuminen 
vaikuttaa väistämättä myös euroalueen talouskasvuun, 
jonka arvioimme jäävän tänä vuonna 2,5 prosenttiin. 
Taantuman jatkuminen Yhdysvalloissa myös ensi 
vuonna estää suhdanteiden kohentumisen myös 
Euroopassa. Ensi vuonna kokonaistuotannon 
keskimääräinen kasvu jää euroalueella 2,3 prosenttiin, 
vaikka suhdanteet alkavatkin parantua vuoden 
jälkipuoliskolla.

Euroalueen maista suhdanteiden heikkeneminen 
koettelee erityisesti Saksaa, jossa tuotannon hyvä 
kasvuvauhti on viime vuosina perustunut pitkälti viennin 



nopeaan kasvuun – ja siten myös Yhdysvaltain 
korkeasuhdanteeseen. Kokonaistuotannon kasvuvauhti 
jää Saksassa tänä vuonna 2 prosentin tuntumaan. 
Arvioimme Euroopan keskuspankin keventävän 
rahapolitiikkaansa kuluvan vuoden aikana. Korkotason 
lasku jää kuitenkin vähäiseksi.

Kaakkois-Aasian toipuminen taannoisesta kriisistä on 
ollut nopeaa. Elpyminen on kuitenkin perustunut lähinnä 
vientivetoiseen kasvuun. Yhdysvaltain talouskasvun 
hidastumisella onkin suuria vaikutuksia Kaakkois-Aasian 
maihin, joissa talouden rakenteiden uudistamista ei olla 
vielä saatettu päätökseen. Samalla yritykset ovat 
velkaisia.

Kaakkois-Aasian tilannetta vaikeuttaa Japanin erittäin 
sitkeä taantuma. Ennusteemme mukaan Japanin talous 
ei ala merkittävästi elpyä tämän tai ensi vuoden aikana. 
Vaikka Japanin talouden vaikeudet ovatkin viime 
kädessä kotoperäisiä, Yhdysvaltain taantuma kuitenkin 
heikentää Japanin talouden elpymisen edellytyksiä.

Suomessa USA:n taantuman vaikutukset näkyvät 
selvemmin ensi vuonna

Suomessa talouskasvu on jatkunut laman jälkeen 
voimakkaana ja lähes keskeytymättä jo seitsemän 
vuoden ajan. Kasvu on ollut vientivetoista. Sitä on 
tukenut ainutlaatuisen hyvä hintakilpailukyky, jota euron 
heikkous on viime aikoina entisestään vahvistanut. Viime 
vuosi oli osa tätä voimakkaan kasvun vuosien ketjua: 
kokonaistuotanto lisääntyi 5,7 prosenttia. Tätä 
ripeämpää talouskasvu oli viime vuosikymmenellä vain 
vuonna 1997. Kasvu pysyi voimakkaana koko viime 
vuoden ajan, vaikka suhdanteiden heikkeneminen 
Suomen viennin kannalta tärkeissä maissa alkoikin 
heikentää vientinäkymiä joillakin toimialoilla.

Viennin määrä lisääntyi viime vuonna peräti 18 
prosenttia. Kasvun veturina toimi elektroniikkateollisuus, 
jonka tuotanto lisääntyi lähes 40 prosenttia. 
Kansainvälisten suhdanteiden heikkeneminen alkoi 
kuitenkin näkyä vuoden lopulla myös 
elektroniikkateollisuudessa.

Vientiin verrattuna kotimaisten tekijöiden kuten 
kulutuksen ja investointien merkitys poikkeuksellisen 
vahvan kasvun synnyttäjinä oli suhteellisen vähäinen. 
Suhdannetilanne huomioon ottaen investointitoiminta oli 
viime vuonna verrattain laimeaa. Koneita ja laitteita 
hankittiin varsin vähän. Rakentaminen oli tietyillä alueilla 
vilkasta, mutta erot maan eri osien välillä olivat 



poikkeuksellisen suuret.

Tänä vuonna kansainvälisten suhdanteiden 
heikkeneminen alkaa jo tuntua myös Suomessa, mutta 
vaikutukset jäävät edelleen suhteellisen vähäisiksi. 
Kokonaistuotanto kasvaa viimevuotista hitaammin mutta 
kuitenkin hieman yli 4 prosenttia. Tätä vuotta selvemmin 
kansainvälisen talouden laskusuhdanne näkyy ensi 
vuonna, jolloin kokonaistuotannon kasvu jää noin 3 
prosenttiin.

Kuluvana vuonna kasvu on edelleen vientivetoista, mutta 
viennin vaikutus laantuu selvästi vuoden aikana. Siitä 
huolimatta vienti kasvaa edelleen noin 8 prosenttia. 
Kansainvälisten suhdanteiden heikkeneminen näkyy 
selvästi perinteisen metsäteollisuuden lisäksi myös 
sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Toisin kuin 
metsäteollisuudessa sen vienti ei kuitenkaan supistu, 
vaan kasvu hidastuu.

Suomen poikkeuksellisen hyvä hintakilpailukyky 
mahdollistaa sen, että kasvun hidastumista voidaan 
vaimentaa hintoja alentamalla eli markkinaosuuksia 
valtaamalla. Edes euron (epätodennäköinen) 
vahvistuminen suhteessa dollariin ei pystyisi 
romahduttamaan hintakilpailukykyämme euroalueen 
ulkopuolella. Yhdysvaltain taantuma alkaa kuitenkin 
vaikuttaa Suomen vientiin selvemmin ensi vuonna. 
Viennin kasvu jää noin 4 prosenttiin eli puoleen 
tämänvuotisesta. Investointitoiminta on tänä vuonna 
viimevuotista vilkkaampaa. Tämä näkyy teollisuuden 
lisäksi myös monilla palvelualoilla. Teollisuudessa 
erityisesti kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat ripeästi. 
Suhteellisen laimeana pysynyt asuinrakentaminen 
vilkastuu tänä vuonna jonkin verran, mutta historiaan 
verrattuna asuntoinvestointien nousu jää vähäiseksi. 
Teollisuus- ja liikerakennusten rakentaminen onkin 
selvästi asuinrakentamista vilkkaampaa. 
Kokonaisuudessaan yksityiset investoinnit lisääntyvät 
tänä vuonna lähes 7 prosenttia.

Ensi vuonna taloudellisen toimeliaisuuden laantuminen 
näkyy myös investoinneissa. Asuinrakentaminen saattaa 
jopa vilkastua, mutta muuten investointitoiminta on 
tämänvuotista laimeampaa. Yksityiset investoinnit 
lisääntyvät ensi vuonna hieman yli 4 prosenttia.

Kulutus kasvaa vakaasti

Viime vuonna kotitalouksien ostamien tavaroiden ja 
palvelusten määrä kasvoi 3 prosenttia eli selvästi 
kokonaistuotannon kasvuvauhtia hitaammin. 



Alkuvuodesta kulutus kasvoi ripeästi, mutta 
polttoaineiden kallistuminen alkoi näkyä vuoden 
jälkipuoliskolla muun muassa autokaupan hiipumisena. 
Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuikin selvästi vuoden 
loppupuoliskolla.

Tämän ja ensi vuoden aikana yksityisen kulutuksen 
kasvu pysyy suhteellisen vakaana. Viime vuoden 
loppuun verrattuna kulutuksen kasvu voimistuu tänä 
vuonna selvästi, mutta alhaisen lähtötason takia 
keskimääräinen kasvuvauhti jää 3 prosenttiin. Myös ensi 
vuonna yksityinen kulutus kasvaa keskimäärin 3 
prosenttia, mutta ensi vuoden loppupuolella kasvu on 
tätä hitaampaa.

Tämän ja ensi vuoden aikana kotitalouksien ostovoiman 
kasvu tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Tälle vuodelle 
ajoittuvat veronkevennykset kasvattavat osaltaan 
kotitalouksien ja erityisesti palkansaajien käytettävissä 
olevia tuloja. Kuluvana vuonna kotitalouksien ostovoima 
kasvaakin lähes 5 prosenttia. Suhdannekehitykseen 
liittyvä epävarmuus näkyy siten, että kotitaloudet lisäävät 
säästöjen osuutta käytettävissä olevista tuloistaan (kuvio 
1).

Kuvio 1. Yksityiset kulutusmenot ja 
säästämisaste 1985 - 2002

Viime aikoina kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja 
kuvaavien lukujen tulkitseminen on tullut aiempaa 
hankalammaksi, koska optiotulojen ja myyntivoittojen 
merkitys on kasvanut. Nykyään realisoituja voittoja 
työsuhdeoptiosta ei enää lasketa palkkasummaan, mutta 
niistä maksetut verot – kuten myyntivoitoistakin maksetut 
verot – otetaan mukaan tuloja vähentävänä eränä. Viime 
vuonna nämä verot alensivat selvästi kotitalouksien 
käytettävissä olevia tuloja, ja tilastoitu kotitalouksien 
ostovoima supistui hieman. Siksi myös säästämisaste 
aleni viime vuonna selvästi.



Ensi vuonna kotitalouksien ostovoima kasvaa noin 3 
prosenttia, eli kotitalouksien kulutus lisääntyy yhtä paljon 
kuin käytettävissä olevat reaalitulotkin. Tilastoituun 
kotitalouksien ostovoiman kehitykseen liittyy 
lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon 
epävarmuutta, koska optioista ja myyntivoitoista 
maksettavien verojen määrän kehitykseen liittyy paljon 
epävarmuutta. 

Palkkakehitys maltillista

Tavallisten palkansaajien reaaliansioiden ja ostovoiman 
kehittymisen kannalta uusi kaksivuotinen tulopoliittinen 
kokonaisratkaisu on luonnollisesti erityisen tärkeä. 
Arvioimme palkansaajien keskimääräisen ansiotason 
nousevan tänä vuonna noin 4 prosenttia. Siitä 
sopimuskorotusten osuus on 3,1 prosenttiyksikköä; muu 
osa keskimääräisen ansiotason noususta tulee 
liukumista. Ensi vuonna palkansaajien keskimääräinen 
ansiotaso nousee jonkin verran tämänvuotista 
vähemmän eli 3,2 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus 
on 2,3 prosenttiyksikköä.

Suomalaisessa keskustelussa kokonaisratkaisua on jo 
ehditty pitää yritysten kannalta kalliina. Työn ja pääoman 
välisen (funktionaalisen) tulonjaon kehitys tämän ja ensi 
vuoden aikana ei tue tällaista arviota (kuvio 2). Tänä 
vuonna, jolloin talouskasvu on hidastumisesta huolimatta 
vielä suhteellisen ripeää, palkkojen osuus edelleen 
laskee. Ensi vuonna, jolloin talouskasvu hidastuu 
voimakkaasti, palkkojen osuus pysyy suunnilleen 
tämänvuotisella tasolla.

Kuvio 2. Työn ja pääoman välisen tulonjaon kehitys 
yksityisellä sektorilla 1948 - 2002

 
Uuden tulopoliittisen kokonaisratkaisun sisältämät 



palkkaratkaisut ovat siten sopusoinnussa maltillisiin 
palkankorotuksiin perustuvan palkkalinjan kanssa. 
Vaikka suhdanteet heikkenevät ensi vuonna selvästi, 
yritysten keskimääräinen kannattavuus pysyy edelleen 
erittäin hyvänä. Kokonaisratkaisun sisältämä maltillinen 
palkkalinja näkyy myös reaaliansioiden kehityksess

Vuonna 2000, jolloin sopimuskorotukset noudattelivat ns. 
ryväsratkaisua, palkansaajien reaaliansiot nousivat vain 
noin puoli prosenttia (kuvio 3). Reaaliansioiden nousua 
hidasti inflaation kiihtyminen 3,4 prosenttiin. Keskeinen 
syy inflaation kiihtymiseen oli raakaöljyn 
maailmanmarkkinahinnan nousu, mutta myös euron 
heikkeneminen sekä asuntojen hintojen ja korkojen 
kohoaminen kiihdyttivät inflaatiota vuoden 
alkupuoliskolla.

Kuvio 3. Reaaliansioiden kehitys 1991 - 2002

 
Tänä vuonna inflaatio hidastuu ja elinkustannukset 
kallistuvat keskimäärin 2,4 prosenttia. Tuontihintojen 
nousu ei lisää tänä vuonna inflaatiopaineita. Myöskään 
korot ja asuntojen hinnat eivät kallista elinkustannuksia 
viimevuotiseen tapaan. Ensi vuonna inflaatio hidastuu 
hieman alle 2 prosenttiin.

Inflaation vaimeneminen tukee reaaliansioiden nousua. 
Maltillisten palkankorotusten takia reaaliansioiden nousu 
jää tämän ja ensi vuoden aikana kuitenkin suhteellisen 
vähäiseksi. Reaaliansiot nousevat molempina vuosina 
noin 1,5 prosenttia. 

USA:n taantuma hidastaa Suomen 
myönteistä työllisyyskehitystä

Ripeän talouskasvun ansiosta työllisyyden paraneminen 
jatkui viime vuonna (kuvio 4). Työllisten määrä lisääntyi 
noin 40 000 hengellä ja työllisyysaste eli työllisten osuus 



16–64-vuotiaasta väestöstä nousi noin 67 prosenttiin. 
Työllisyyden kasvua alensi kuitenkin yrittäjien määrän 
lasku.

Kuvio 4. Kokonaistuotanto ja työllisyys 
1991 - 2002

 
Suhteellisen nopean talouskasvun myötä työpaikkojen 
määrän kasvu jatkuu tänä vuonna. Työllisten määrä 
lisääntyy 43 000 työllisellä eli hieman alle 2 prosentilla. 
Ensi vuonna talouskasvun hidastuminen näkyy myös 
työvoiman kysynnässä ja työllisyyden kasvuvauhti 
hidastuu noin prosentin kasvuvauhtiin.

Työpaikkoja syntyy (viimevuotiseen tapaan) eniten 
yksityisiin palveluihin, erityisesti liike-elämän palveluihin. 
Teollisuuden toimialoista työllisyys kasvaa lähinnä 
sähköteknisessä teollisuudessa. Toisin kuin viime 
vuonna, nyt paranee myös kaupan alan ja rakennusalan 
työllisyys. Työvoimakapeikkoja esiintyy edelleen lähinnä 
sähköteknisessä teollisuudessa, jossa on puutetta 
varsinkin tietotekniikkainsinööreistä.

Työvoiman tarjonnan kasvu hidastuu tämän ja ensi 
vuoden aikana. Tänä vuonna tarjonta kasvaa vajaan 
prosentin ja ensi vuonna noin puoli prosenttia. Viime 
vuonna työvoiman tarjonta kasvoi 1,3 prosenttia ja 
työmarkkinoille tuli 32 000 uutta työnhakijaa. Tällöin 
työvoimaan kuului 66,4 prosenttia 15–74-vuotiaasta 
väestöstä.

Työvoiman tarjonnan kasvu keskittyy yli 50-vuotiaisiin ja 
nuoriin. Nuorten alle 25-vuotiaiden ryhmän 
työvoimaosuus on edelleen noin 6 prosenttiyksikköä 
alhaisempi kuin ennen 1990-luvun lamaa. Työvoiman 
tarjonnan kasvu on viime vuosina selittynyt pääasiassa 
nuorten ja toisaalta yli 50-vuotiaiden työvoiman määrän 
kasvulla.



Työttömyyden aleneminen hidastui viime vuonna ja 
työttömyysaste laski vain 0,4 prosenttiyksiköllä 9,8 
prosenttiin. Tämä johtui työvoiman tarjonnan suhteellisen 
voimakkaasta kasvusta sekä työllisyyden kasvun 
pysähtymisestä mm. kaupan ja rakentamisen alalla.

Tänä vuonna työttömyys alenee viimevuotista 
voimakkaammin ja työttömyysaste laskee 9 prosenttiin. 
Ensi vuonna alenemisvauhti hidastuu, mutta 
työttömyysaste laskee kuitenkin 8,5 prosenttiin. 
Erityisesti nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysasteessa 
näkyy edelleen päätoimisten opiskelijoiden suuri osuus. 
Ilman päätoimisia opiskelijoita nuorten työttömyysaste 
(21 %) olisi viime vuonna ollut noin puolet alhaisempi.

Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti 
työttömänä olleiden määrä on vähentynyt viime vuosina 
kokonaistyöttömyyden laskua nopeammin. Lisäksi 
päättyneiden yhtäjaksoisten työttömyysjaksojen kesto 
laski viime vuonna 18 viikkoon. Kesto lyheni edelliseen 
vuoteen verrattuna viikolla. Tänä ja ensi vuonna 
pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laskee 
edelleen (viime vuoden 28 prosentista) mm. 
pitkäaikaistyöttömiin kohdennettujen 
politiikkatoimenpiteiden ansiosta. Erot ikäryhmien välillä 
päättyneiden työttömyysjaksojen ja meneillään olevien 
työttömyysjaksojen keskimääräisissä kestoissa pysyvät 
jatkossakin suurina. 

Julkisen talouden ylijäämä säilyy suurena

Valtiontalouden vahvistuminen oli viime vuonna 
poikkeuksellisen voimakasta ja valtion budjetin alijäämä 
muuttui ylijäämäksi. Ylijäämää kertyi noin 26 miljardia 
markkaa, mikä on harvinaisen paljon. Verotulot kasvoivat 
erittäin voimakkaasti, ja menojen lisääntyminen oli 
vähäistä. Rahoitusasemaa vahvistivat myös 
yksityistämistulot ja osinkotulot. Vaikka valtiontalouden 
ylijäämä paisui viime vuonna suureksi osittain 
poikkeuksellisten tekijöiden takia, ylijäämä pysyy 
suurena myös jatkossa – ainakin ilman oleellisesti uusia 
poliittisia valintoja.

Tänä vuonna tuloverotuksen keventäminen alentaa 
valtiontalouden ylijäämää jonkin verran viimevuotisesta, 
mutta ylijäämää kertyy kuitenkin yli 20 miljardia markkaa. 
Tiukka menojen kasvun hillitsemiseen tähtäävä politiikka 
johtaa siihen, että valtiontalouden ylijäämä pysyy 
suurena myös ensi vuonna, vaikka verotus hieman 
keveneekin.



Suotuisa valtiontalouden tila on myös mahdollistanut 
valtionvelan alentamisen. Tätä mahdollisuutta hallitus on 
myös käyttänyt ja käyttänee myös lähitulevaisuudessa. 
Arvioimme valtion velan arvon laskevan viimevuotisesta 
377 miljardista markasta alle 345 miljardiin markkaan 
vuoden 2002 loppuun mennessä. Tuolloin valtion velan 
arvo suhteessa kokonaistuotantoon painuu alle 40 
prosentin.

Lähitulevaisuudessa myös kuntien taloudellinen asema 
keskimäärin kohentuu, mutta kuntien väliset erot pysyvät 
suurina. Viime vuonna kuntasektorin rahoitusalijäämä 
muuttui pieneksi ylijäämäksi, joka tämän ja ensi vuoden 
aikana vielä jonkin verran kasvaa. Koska myös 
sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema pysyy 
poikkeuksellisen hyvänä, koko julkisen sektorin 
taloudellinen asema on lähitulevaisuudessa erittäin hyvä. 
Tämä näkynee myös julkisen sektorin EMU-velan 
supistumisena.

Julkisen sektorin – erityisesti valtion – rahoitusasemaa 
kohensivat viime vuonna tuloja paisuttavat erityistekijät. 
Ratkaiseva merkitys julkisen talouden tilan 
kohentumisessa on viime vuosina kuitenkin ollut tiukalla, 
julkisten menojen kasvun hidastamiseen tähdänneellä 
politiikalla. Tämän politiikan tuloksena julkisten menojen 
suhde kokonaistuotannon arvoon on viime vuosina 
selvästi supistunut. Tämän ja ensi vuoden aikana sama 
kehitys jatkuu (kuvio 5). Menojen osuus laskee alle 
vuoden 1985 tason.

Kuvio 5. Julkisten menojen suhde 
kokonaistuotannon arvoon 1985 - 2002

 
Finanssipolitiikassa noudatettava linja on 
lähitulevaisuudessa suhdannekehityksen kannalta 
suhteellisen neutraali. Tällainen linja joutuisi koetukselle, 
jos Yhdysvaltain taantumasta kehittyisi pidempiaikainen 



lama. Sekin on mahdollista. Jos näin kävisi, kasvun 
tukeminen myös finanssipolitiikan keinoin olisi 
perusteltua.

KANSAINVÄLINEN TALOUS

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu, % 2000

2001e 2002e 
Euro-11 3.5 2.5 2.3

    Saksa 3.1 2.1 2.0

    Ranska 3.3 2.5 2.3

    Italia 2.8 2.3 2.5

Euro-15 3.4 2.5 2.4

    Ruotsi 4.0 3.0 2.4

    Iso-Britannia 3.0 2.4 2.6

Yhdysvallat 5.0 1.0 1.0

Japani 1.7 0.5 1.0

Venäjä 7.0 5.0 4.0

 

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE

 2000 2000 2001e 2002e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote
785.1 5.7 4.1 3.0

Tuonti
254.2 12.8 7.0 4.0

Kokonaistarjonta
1039.2 7.4 4.9 3.2



 

Vienti
333.3 17.7 8.0 4.0

Kulutus
547.5 2.2 2.5 2.5

-yksityinen kulutus
386.2 3.0 3.0 3.0

-julkinen kulutus
161.3 0.4 1.1 1.1

Investoinnit
149.5 4.8 5.7 4.0

- yksityiset investoinnit
128.4 5.7 6.5 4.3

- julkiset investoinnit
21.1 0.1 1.0 1.8

Varastojen muutos 
(ml. tilastollinen ero)*

8.9 -0.2 0.0 0.0

Kokonaiskysyntä
1039.2 7.4 4.9 3.2

* vaikutus kokonaiskysyntään prosenttiyksikköä

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
2000

2001e 2002e 

Työttömyysaste, %
9.8 9.0 8.5

Työttömät (1 000) 253 235 224

Työllisyysaste, %
66.9 67.5 67.7

Työlliset (1 000)
2335 2378 2404

  

Inflaatio, %
3.4 2.4 1.8

Ansiotaso, %
3.8 4.0 3.2



Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot, %

-0.3 4.9 3.0

  

Vaihtotaseen ylijäämä, 
mrd. mk

60.7 72.5 77.8

Kauppataseen ylijäämä, 
mrd. mk

85.6 98.5 103.5

  

Julkisyhteisöjen 
rahoitusylijäämä, mrd. mk

52.5 52.1 55.0

% BKT:sta
6.7 6.2 6.2

Valtiontalouden 
rahoitusylijäämä, mrd. mk

25.7 23.8 25.2

% BKT:sta
3.3 2.8 2.8

Velkaantumisaste 
(Emu-velka), % BKT:sta

44.0 39.9 36.9

 

Lyhyet korot 
(3kk:n euribor), %

4.4 4.3 4.0

Pitkät korot 
(10 v. valtion obligaatiot), %

5.5 5.1 5.0
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