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ENNUSTEEN ARVIOINTIA 
23.12.1997

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.

TALOUSKEHITYS TUOREIDEN 
TILASTOLUKUJEN VALOSSA

Kasvu kiihtynyt loppuvuodesta

Kansantalouden tilinpidon tämän vuoden 3. 
neljänneksen luvut osoittavat, että kokonaistalouden 
kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden loppua kohti. Talouden 
kasvuvauhti on ollut jonkin verran nopeampaa kuin 
Palkansaajien tutkimuslaitos viime lokakuun alussa 
ennusti. Bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 5,5 
prosenttia ja siten 0,5 prosenttiyksikköä aikaisemmin 
ennustettua enemmän. Tähän ennusteen korjaukseen 
vaikuttaa myös se, että Tilastokeskus on tarkistanut 
ylöspäin aiemmin ilmoittamiaan tämän vuoden 
ensimmäisen puoliskon lukuja. 

Kolmannella neljänneksellä ulkomaankauppa, erityisesti 
vienti, on kasvanut nopeasti. Tänä vuonna tavaroiden ja 
palvelusten viennin määrän ennustetaan kasvavan 
selvästi yli 10 prosenttia viime vuodesta Myös tuonti 
kasvaa jonkin verran aikaisemmin ennustettua 
enemmän. Talouden kasvun kaksijakoisuus ja 
vientipainotteisuus on jopa vahvistunut tämän vuoden 
jälkipuoliskolla. Yksityiset investoinnit ovat edelleen 10 
prosentin kasvuvauhdissa, mutta yksityisen ja julkisen 
kulutuksen kasvu jäävät ennustettua pienemmiksi. 

Työllisyys paranee edelleen 

Tuotannon ripeä kasvu on vauhdittanut työllisyyden 
paranemista ja työttömyyden laskua vuoden loppua 
kohden. Sekä Tilastokeskuksen että työministeriön 
mittarein työttömyyden lasku on viime kuukausina ollut 
noin kaksinkertainen alkuvuoteen verrattuna. Vaikka 
tuotanto on kasvanut hieman ennustettua nopeammin, 
sen erittäin vahva painottuminen pääomavaltaisille 
teollisuusaloille on vaimentanut työpanoksen kasvua. 
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Jalostuselinkeinoissa – teollisuudessa ja rakentamisessa 
– tuotannon noin 8 prosentin kasvuun on liittynyt 
työpaikkojen määrän lisäys vajaalla 3 prosentilla. Koko 
taloudessa työllisten määrä kasvoi tammi-marraskuussa 
39 000 henkilöllä eli hieman alle kaksi prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Palkansaajien määrä kasvoi – kuten oli odotettuakin – 
vähän tätä nopeammin. 

Palkansaajien tutkimuslaitos arvioi syksyllä, että 
työttömyys vähenee vuonna 1997 40 000 henkilöllä. 
Työttömyyden lasku näyttää jäävän hieman tätä 
pienemmäksi – noin 34 000 henkilöön. Työttömiä olisi 
tuolloin keskimäärin noin 366 000 ja työttömyysaste olisi 
14,5 prosenttia. Ensi vuoden ennuste 12,5 prosentin 
keskimääräisestä työttömyysasteesta vaikuttaa edelleen 
realistiselta. 

Inflaatio pysyy kurissa

Palkansaajien tutkimuslaitoksen viime syksyn ennuste 
vaikuttaa uusien tietojen valossa melko hyvin osuvalta 
myös ulkomaankaupan, hinta- ja korkokehityksen sekä 
julkisen talouden osalta. 

Tämän vuoden keskimääräinen inflaatio tulee olemaan 
1,2 prosenttia ja vastaavasti ansiotason nousu runsaat 2 
prosenttia. Solmittu maltillinen tuloratkaisu varmistaa 
sen, että hintojen nousu pysyy edellytetyissä rajoissa. 
Ennusteemme lyhyiden korkojen (3kk Helibor) 
pysymisestä tänä vuonna keskimäärin 3,2 prosentissa ja 
ensi vuonna 3,7 prosentissa vaikuttaa edelleen 
järkevältä. 

Tämän vuoden kauppataseen ylijäämä, joka on 
kasvamassa runsaaksi 51 miljardiksi markaksi, on 
yllättänyt suuruudellaan kaikki ennustajat. Aikaisemmin 
syksyllä Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti 
kauppataseen ylijäämän kasvavan 48 miljardiksi 
markaksi. Vaihtotaseen ylijäämä sen sijaan 
muodostunee vain runsaan miljardin markkaa syksyllä 
ennustamaamme 28 miljardia markkaa suuremmaksi. 

Myöskään julkista taloutta koskevia ennusteitamme ei 
ole syytä korjata paljoakaan. Kuntatalous on 
muodostumassa ennustettua jonkin verran 
alijäämäisemmäksi. Vastaavasti valtion talouden 
alijäämät supistuvat jonkin verran ennustettua enemmän. 
Valtion talouden rahoitusalijäämäksi ennustimme 
lokakuussa 29 miljardia markkaa. 

Ensi vuoden kasvua koskeneet riskit kasvaneet



Tämän vuoden jälkipuoliskon nopea kasvu ja 
Tilastokeskuksen tekemä korjaus toisen 
vuosineljänneksen lukuihin nostaa – kasvuperinnön 
muodossa – ensi vuoden lukua kokonaistuotannon 
kasvusta 0,5 prosenttiyksikköä. Syksyllä ennustimme, 
että bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 4 prosenttia. 

Aasian talouskriisi varjostaa kuitenkin ensi vuoden 
kasvunäkymiä. Arviot tämän kriisin vaikutuksista 
Euroopan ensi vuoden kasvuun vaihtelevat 0,8 
prosenttiyksiköstä 0,1 prosenttiyksikköön. Kaakkois-
Aasian ja Japanin vaikeudet hillitsevät Suomenkin 
tuotantoa suoraan vientikysynnän sekä toisaalta 
investointinäkymien heikkenemisen vuoksi. Tämän 
vastapainoksi kuitenkin sekä USA:n että Euroopan 
rahapolitiikka on muodostumassa odotettua 
kevyemmäksi. Niin ikään kasvunäkymät ovat vain 
parantuneet Euroopassa. Venäjänkin talous osoittaa 
lopulta selviä tervehtymisen merkkejä. 

Jos Aasian kriisi ei enää levittäydy ja syvene nykyisestä, 
on Suomessa hyvät mahdollisuudet päästä ensi vuonna 
kokonaistuotannon 4,5 prosentin kasvuun. Kriisin 
kärjistyminen sen sijaan voi haavoittaa meidän 
suhdanteille hyvin alttiita vientielinkeinoja. 

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 1997-1998:
PT:n ennuste ja I-III neljänneksen 
toteutunut kehitys

 1996 
1997:I-

III* 1997e 1998e 

 mrd.mk määrän prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 576.9 5.4 5 4 

Tuonti 171.1 9.2 8 7 

Kokonaistarjonta 748.0 6.2 5 ½ 4 ½ 

 

Vienti 217.5 13.2 9 ½ 8 ½ 

Kulutus 441.0 1.7 2 ½ 3 

-yksityinen kulutus 314.5 2.4 3 ½ 3 ½ 

-julkinen kulutus 126.6 0 1 2 

investoinnit 92.5 8.4 10 5 

- yksityiset 
investoinnit 76.9 8.8 10 6 



- julkiset 
investoinnit 15.6 6.9 10 0 

Varastojen muutos -3 .. 0** 0 

Kokonaiskysyntä 748.0 6.2 5 ½ 4 ½ 
* kolmen ensimmäisen neljänneksen määrän muutos edellisen 
vuoden vastaavaan jaksoon nähden
** vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä

 

MUITA KESKEISIÄ 
TALOUSKEHITYKSEN OSOITTIMIA
(toteutunut kehitys ja PT:n ennuste 8.10.1997)

 

Tammi-syyskuu 
1997

1997e 1998e 

Ansiotasoindeksin 
muutos (%) 

2.5
2.5 3.5 

Palkkasumman 
muutos (%)

4.3
5.0 6.0 

 

Tammi-marraskuu 
1997 1997e 1998e

Työttömyysaste 
(%)

14.6
14.2 12.5 

Työttömät (1 000) 371 360 315 

Työlliset (1 000) 2169 2170 2210 
Työvoima (1 000) 2540 2530 2535

  
Kauppatase 
(mrd. mk) 42.2 48 56 
Vaihtotase 
(mrd. mk) 24.1 28 38 
Kuluttajahintojen 
muutos (%) 1.2 1.2 2.0 

 

Tammi-joulukuu 
1997 1997e 1998e

Korot 

- 3kk helibor (%)
3.2

3.2 3.7 



- pitkät (%)
6.0

6.0 6.0 
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