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TALOUSENNUSTE 17.1.2000

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 NOPEUTUU VIIME VUODESTA

Viime vuonna kokonaistuotanto kasvoi 3,6 prosenttia. 
Myös tätä vuotta koskevat näkymät ovat hyvät. 
Palkansaajien tutkimuslaitos arvioi, että 
bruttokansantuote kasvaa 4,2 prosenttia. Talouskasvu 
nopeutui lievästi jo viime vuoden lopulla. Alkuvuodesta 
teollisuuden kasvuvauhti on nopeaa. Teollisuus on 
lisäksi ilmoittanut toteuttavansa mittavia investointeja, 
mikä lisää koneiden ja laitteiden tuontia sekä vilkastuttaa 
teollista rakentamista. Kotitalouksien luottamus talouteen 
on pysynyt vahvana ja yksityinen kulutus kasvaa jopa 
viimevuotista nopeammin. Teollisuustuotannon 
elpymisen myötä myös liikenteen tuotannon kasvu 
kiihtyy.

Talouskehitystä uhkaavat lähiajan riskit ovatkin jossain 
määrin hälventyneet. Hallituksen tuore veroratkaisu, 
jonka myötä tuloverotusta kevennettiin hieman, selkeytti 
neuvotteluasemia ja vaikuttikin osaltaan siihen, että 
ensimmäiset liittokohtaiset tulosopimukset syntyivät jo 
kohta vanhojen sopimusten rauettua. Nämä sopimukset, 
jotka sisältävät noin 3 prosentin sopimuskorotuksen, 
näyttävät suunnan myös muiden alojen sopimuksille. 
Tuloratkaisuun liittyvä epävarmuus on siten ratkaisevasti 
pienentynyt.

Edellytykset vakauteen myös kansainvälisessä 
taloudessa ovat vahvistuneet. Palkansaajien 
tutkimuslaitos on nostanut jonkin verran arviotaan 
kansainvälisen talouden kasvuvauhdista. Sekä Euroopan 
että Aasian talouskasvun nopeutuminen on jo alkanut. 
Euroopan osalta kasvu saattaa vaarantua, jos 
keskuspankki reagoi liian voimakkaasti toteutuneeseen 
rahanmäärän kasvuun ja muihin inflaation mahdollisesta 
kiihtymisestä kertoviin indikaattoreihin.

Luottamus USA:n kotimarkkinavetoiseen talouskasvuun 
näyttää yhä jatkuvan. Euroopan ja Aasian kotimaisen 
kysynnän vahvistuminen hillitsee Yhdysvaltojen 
kauppataseen alijäämän kasvua ja osaltaan vahvistaa 
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USA:n talouden tasapainoa. Jos USA:n markkinoita 
kuitenkin uhkaa epävarmuuden leviäminen, se voi johtaa 
pitkien korkojen nousuun ja pörssikurssien alenemiseen, 
minkä seurauksia olisi talouspolitiikalla jälkikäteen vaikea 
kontrolloida.

Kansainvälinen kehitys suotuisa

Tuotannon kasvun edellytykset ovat vahvistuneet 
Euroopan Unionin alueella. Öljyn hinnan nousunkin 
arvellaan vain väliaikaisesti nopeuttavan inflaatiota. 
Tästä huolimatta Euroopan keskuspankki saattaa nostaa 
ohjauskorkoaan tämän vuoden aikana. Tähän vaikuttaa 
erityisesti se, että hintavakauden indikaattorina käytetty 
rahanmäärä ylittää jatkuvasti sille asetetun viitearvon. 
Myös USA:ssa rahapolitiikan lievä kiristäminen on 
odotettavissa. Vahvaan kotimaiseen kysyntää ja 
vahvaan tulevaisuususkoon perustuva USA:n 
talouskasvu on edelleen varsin altis erilaisille häiriöille. 
Tämä rajoittaa siellä rahapolitiikan käyttöä talouskasvun 
säätelyssä.

Aasian talouskasvu on vauhdittunut merkittävästi. 
Kasvun myötä myös varallisuusesineiden arvo on 
noussut, mikä taas on lievittänyt ylivelkaantuneisuudesta 
aiheutuvia ongelmia. Kasvun jatkumisenkin edellytykset 
ovat verrattain hyvät useimmissa alueen maissa. 
Indonesiassa talouskriisi on johtanut myös maan 
sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen epävakauteen, josta ei 
ole helppoa ulospääsyä.

Palkansaajien tutkimuslaitos on tarkistanut 
kansainvälisen talouden kasvuennustetta jonkin verran 
ylöspäin. Näillä näkymin kasvu Suomen 
vientimarkkinoilla kiihtyy viime vuoden 2,4 prosentista 
tänä vuonna 3,1 prosenttiin.

Ulkomaankauppa 

Suomen vienti kasvoi viime vuonna tuontia selvästi 
nopeammin, mikä vahvisti merkittävästi 
kokonaistuotantoa. Myös tänä vuonna ulkomaankaupan 
vaikutus bruttokansantuotteeseen on selvästi 
positiivinen, vaikka tuonti kasvaa lähes yhtä nopeasti 
kuin vienti. Tuontia kasvattaa erityisesti teollisuuden 
investointien elpyminen.

Viime vuonna vientihinnat laskivat rajusti, kun taas 
tuontihinnat pysyivät keskimäärin lähes edellisvuoden 
tasolla. Vientihintojen 7 prosentin alenemisen 
vaikutuksesta myös viime vuoden kauppatase supistui 3 
miljardilla markalla edellisvuodesta. Tänä vuonna 



varsinkin tuonnin kasvu kiihtyy. Kauppatase kuitenkin 
vahvistuu, kun myös vienti kasvaa ja vientihinnat 
nousevat selvästi.

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 
runsaat 6 prosenttia 

Teollisuustuotannon kasvu hidastui alustavien tilastojen 
mukaan viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. 
Mitä ilmeisimmin nämä luvut kuitenkin korjaantuvat vielä 
ylöspäin lähinnä sähköteknisen teollisuuden osalta niin, 
että koko viime vuoden teollisuustuotannon kasvuksi 
tulee runsaat 6 prosenttia. Varsinkin perinteisen 
teollisuuden tuotannon kasvuvauhti kiihtyi merkittävästi 
viime vuoden loppua kohden. Liikenteen samoin kuin 
majoitus- ja ravitsemustoiminnan tuotanto jäi ennakoitua 
pienemmäksi. Rakennustoiminta kasvoi runsaat 6 
prosenttia. Myös kaupan toimiala, jonka tuotanto kasvoi 
viime vuonna lähes 4,5 prosenttia, vahvisti edelleen 
talouskasvua.

Tänä vuonna teollisuustuotanto kasvaa noin 6,5 
prosenttia eli hieman viimevuotista nopeammin. 
Teollisuudessa sähköteknisen teollisuuden kasvu on 
viime vuosia hitaampaa. Kokonaistuotannon kasvua 
tukee edelleen vilkas rakennustoiminta. Teollisuuden 
kuljetusten vauhdittamana liikenteen toimialan tuotanto 
kasvaa selvästi viimevuotista nopeammin. Liike-elämän 
palvelut on tänäkin vuonna eräs nopeimmin kasvavista 
toimialoista. Julkinen toiminta kasvoi viime vuonna alle 
prosentin ja tänäkin vuonna sen kasvun arvioidaan 
jäävän noin yhden prosentin tasolle. 

Reaaliansioiden kasvu ei nopeudu merkittävästi 

Nimellinen ansiotaso nousi viime vuonna noin 2,5 
prosenttia. Työllisyystilanteen parantumisen ja 
työpanoksen kasvun vuoksi nimellinen palkkasumma 
kasvoi 5,5 prosenttia. Tänä vuonna nimellisansioiden 
arvioidaan nousevan noin 4 prosenttia, mutta 
kuluttajahintojen kiihtymisen vuoksi reaaliansioiden 
kasvu jäänee kuitenkin noin 2 prosenttiin. Nimellinen 
palkkasumma kasvaa runsaat 6 prosenttia. Tätä vuotta 
koskevat ansiotasolaskelmat perustuvat noin 3 prosentin 
sopimuskorotuksiin.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat tänä 
vuonna reaalisesti 3,5 prosenttia eli hivenen 
viimevuotista nopeammin. Yksityisen kulutuksen määrän 
kasvu nopeutuu tänä vuonna lähes 4 prosenttiin viime 
vuoden 3,5 prosentista. Siten kotitalouksien 
säästämisaste alenee jonkin verran.



Investoinnit elpyvät 

Asuntorakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana. 
Asuntoinvestointien kasvu pysyy 10 prosentissa tänäkin 
vuonna. Eri toimialoista eniten investointeja kasvattavat 
metsäteollisuus ja perinteinen metalliteollisuus. Tämä 
näkyy kone- ja laiteinvestointien tuntuvana kasvuna. 
Kokonaisinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 8 prosenttia. 
Viime vuonna kokonaisinvestointien kasvu jäi 6 
prosenttiin. 

Työttömyys alenee edelleen 

Viime vuonna työllisyys kasvoi 3,3 prosenttia eli noin 75 
000 henkilöllä. Vahva työvoiman kysyntä lisäsi myös 
työvoiman ulkopuolisten, erityisesti nuorten, 
työmarkkinoille tuloa. Työvoima kasvoikin viime vuonna 
noin 50 000 henkilöllä vuodesta 1998. Tänä vuonna 
työvoiman tarjonnan kasvu hidastuu. Koska 
talouskasvun painopiste on teollisuustuotannossa, myös 
työvoiman kysynnän kasvu hidastuu. Suhteellisen nopea 
talouskasvu laskee kuitenkin työttömyysasteen 
keskimäärin 9,1 prosenttiin.

Julkinen talous 

Julkisen kulutuksen kasvu jäi viime vuonna alle 
prosenttiin. Tänä vuonna julkinen kulutus kasvaa noin 
prosentin. Julkisen sektorin menot suhteessa nimelliseen 
kokonaistuotantoon alenevat tänä vuonna noin 48 
prosenttiin. Vielä 1998 tämä menoaste oli 52 prosenttia.

Sekä viime että tänä vuonna verotulot kasvavat samaa 
vauhtia kuin nimellinen kokonaistuotanto. Niinpä 
kokonaisveroaste pysyy samalla 46 prosentin tasolla, 
jolla se oli jo vuonna 1998.

Verotulojen reipas kasvu ja menojen hillintä vahvistavat 
erityisesti valtiontaloutta. Takavuosien reilu tuloalijäämä 
on vaihtunut runsaaseen tuloylijäämään. Tänä vuonna 
valtiontalous on 9 miljardia markkaa ylijäämäinen. Koska 
verotuksen perusteita on muutettu kunnallisverotuksen 
tuottoa vähentävästi, ei kuntatalous ole vahvistunut 
samassa määrin kuin valtiontalous. Huomattava 
työeläkerahastojen ylijäämä nostaa koko julkisen 
ylijäämän 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden 
lopussa valtionvelka alenee 52 prosenttiin ja Emu-velka 
41 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE



 1998 1998 1999e 2000e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote
686.7 5.0 3.6 4.2

Tuonti
206.7 8.5 2.5 6.5

Kokonaistarjonta
893.4 5.9 3.3 4.8

 

Vienti
267.9 9.3 6.5 7.0

Kulutus
494.8 3.7 2.6 3.1

-yksityinen kulutus
345.6 4.6 3.5 3.9

-julkinen kulutus
149.2 1.5 0.5 1.0

Investoinnit
127.4 7.8 6.0 8.0

- yksityiset investoinnit
107.3 9.6 8.6 9.1

- julkiset investoinnit
20.1 -0.4 -8.0 1.3

Varastojen muutos 
(ml. tilastollinen ero)*

3.3 -0.1 -1.3 -0.4

Kokonaiskysyntä
893.4 5.9 3.3 4.8

* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1998

1999e 2000e 

Työttömyysaste (%)
11.4 10.2 9.1

Työttömät (1 000) 285 261 235



Työllisyysaste (%)
64.6 66.4 67.5

Työlliset (1 000)
2222 2297 2351

  

Inflaatio (%)
1.4 1.1 2.0

Ansiotaso (%)
3.6 2.6 4.0

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%)

4.8 3.2 3.5

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

40 40 41

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

66 63 67

Korollinen ulkomainen 
nettovelka (% BKT:sta)

21 16 11

Veroaste (% BKT:sta)
46.0 46.0 45.9

Julkiset menot (% BKT:sta)
51.9 49.9 48.0

 

Lyhyet korot (3kk euribor)
3.6 3.0 3.7

Pitkät korot 
(10 v. valtion obligaatiot)

4.8 4.7 5.5

 

JULKISEN TALOUDEN 
RAHOITUSASEMA JA VELKA

 1997 1998 1999e 2000e 
Valtion rahoitusjäämä 
(mrd. mk) -26 -10 -1 9 
Valtion bruttovelka 
(mrd. mk) 418 420 410 399 
Julkisyhteisöjen 
rahoitusjäämä 
(mrd. mk) -10 9 22 36 

% BKT:sta -1.6 1.3 3.0 4.6 



Julkinen Emu-velka 
(mrd. mk) 341 333 325 317 

% BKT:sta 53.9 48.4 45.2 41.4 

 

KANSAINVÄLINEN TALOUS

 
1998

1999e 2000e 

Euro-11
2.9

2.1 2.9 
    Saksa 2.7 1.4 2.5

    Ranska
3.2

2.5 3.0 

    Italia
1.4

1.2 2.3 

    Hollanti
3.8

3.0 3.2 

EU-15
2.8

2.1 2.9 

    Ruotsi
2.9

3.3 3.8 

    Tanska
2.9

1.5 2.3 

    Iso-Britannia
2.1

1.8 3.0 

Norja
2.1

1.0 3.0 

Viro
4.0

0.5 4.0 

Venäjä
-4.6

0.5 4.0 

Pohjois-Amerikka
3.8

4.0 3.2 
Kiina 7.8 7.2 7.5

Japani -2.8 1.0 1.3

NIE
-1.8

6.0 7.0 
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