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Kotimainen kysyntä vähenee edelleen tänä vuonna ja myös 
kokonaistuotannon määrä laskee. Ensi vuonna kasvu elpyy 
vain lievästi. Ulkoinen tasapaino paranee selvästi ja 
inflaatio vaimenee. Keskipitkällä aikavälillä Suomen 
talouden arvioidaan pääsevän vientijohteiseen kasvuun. 
Asteittain paraneva hintojen ja ulkomaankaupan tasapaino 
lisää valuuttakurssin uskottavuutta ja kurssi voidaan 
pitää vakaana. Inflaatio-odotusten arvioidaan näin ollen 
väistyvän ja hintakilpailukyvyn paranevan lähivuosina. 
Ennuste perustuu muuttumattomaan finanssipolitiikkaan, 
toisin sanoen se ei sisällä oletuksia sellaisista uusista 
toimenpiteistä, joilla talouden rakenteen vahvistumista 
pyrittäisiin aktiivisesti nopeuttamaan. 

TAULUKKO 1. ERÄIDEN KESKEISTEN MUUTTUJIEN KEHITYS 

1989 1990 1991 1992 

TAVAROIDEN JA PN.V. VIENTI, määrän 
%-lIlIJutos 1.6 2.2 -2.3 4.4 

KOTIMAINEN KYSYNTÄ, määrän %-muutos 7.3 -0.8 -3.5 -0.4 
BKT. mh. määrän %-lllUutos 5.2 0.3 -1.5 0.8 
TYÖTTÖMYYSASTE, % 3.5 3.5 5.5 6.4 
----------------------------~-------------------------------------------ANSIOTASO, %-muutos 
YKSITYISEN KULUTUKSEN HIHTAINDEKSI. 

%-lIlIJutos 
TEOLLISUUDEN SUHTEELLISET 

YKSIKKÖTVÖKUSTANNUKSET, %-muutos 

VAIHTOTASE. % BKT:sta 
ULKOMAINEN KErTOVEtKA, 

% BKT:sta 

14 VAUlUTAH KORIKORKO, 3 kk. % 
HElIBOR, 3 kk, % 
PANKKIEN UUSIEN LUOTTOJEN 

KORKO, % 

8.9 

4.8 

-5.4 

-4.8 
20.1 

9.8 
12.5 

12.1 

8.7 

5.9 

-4.2 

-4.8 
21.6 

10.9 
14.0 

13.8 

6.7 

4.9 

0.8 

-3.6 
24.3 

10.2 
12.6 

13.3 

4.8 

2.3 

1.3 

-3.2 
26.7 

9.2 
10.8 

12.3 
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Persianlahden kriisin vaikutukset heikensivät teollisuusmaiden talous
kehitystä viime syksynä arvioitua enemmän. Odotusilmapiirin muuttuminen 
näkyi Suomen länsimarkkinoiden kasvun tuntuvana hidastumisena viime 
vuoden lopulla. Lisäksi Neuvostoliiton ongelmien kärjistyminen jyrkensi 
idänviennin supistumista. 

Niin kauan kuin Persianlahden sota jatkuu, sen aiheuttama epävarmuus 
ylläpitää yritysten ja kuluttajien varovaisuutta. Sodan päätyttyä öljyn 
alentunut hinta, hidastuva inflaatio ja laskevat korot mahdollistavat 
kansainvälisen talouden kasvun nopeankin elpymisen. 1 

Suomen vientinäkymiä heikentää idänviennin jyrkentyvä lasku. Koko 
tavara- ja palveluviennin määrä vähenee tänä vuonna ja viennin kannat
tavuus on vielä heikko. Ensi vuonna viennin määrä kääntyy nousuun ja 
viennin kannattavuus alkaa kohentua. Kotimaisen kysynnän vaimeus ja 
tuontihintojen lievä lasku johtavat inflaation hidastumiseen kuluvan 
vuoden loppuun mennessä 3 1/2 prosenttiin ja ensi vuonna vastaavasti 
vajaaseen 3 prosenttiin. Myös työkustannusten nousu hidastuu selvästi. 
Tänä vuonna teollisuuden yksikkötyökustannusten nousu jää jo hieman 
pienemmäksi kuin kilpailijamaissa ja ensi vuonna hintakilpailukyvyn 
paraneminen jatkuu. 

Kauppatase kääntyy selvästi ylijäämäiseksi kuluvana ja ensi vuonna. 
Vaihtotaseen alijäämä supistuu hieman yli 3 prosenttiin bruttokansan
tuotteesta vuonna 1992. Ulkomainen velkaantuminen lisääntyy kuitenkin 
edelleen. Yksityisen sektorin rahoitustasapaino paranee, mutta julkinen 
talous muuttuu selvästi rahoitusalijäämäiseksi. 

Kotimaiset lyhyet markkinakorot alenevat runsaan prosenttiyksikön 
kuluvana vuonna. Korkoero 14 valuutan korikorkoon verrattuna kaventuu 
asteittain hintojen ja ulkomaankaupan tasapainon paranemisen myötä. 
Ensi vuoden lopulla korkoeron arvioidaan olevan 1 1/2 prosenttiyksik-

lEnnustettu kehitys edellyttää, että Persianlahden sodasta ei tule 
pitkäaikaista ja että sota ei johda öljyn tarjonnan vähenemiseen. 
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köä. Uusien kotimaisten luottojen korot laskevat vähemmän kuin mark
kinakorot. Talletusten siirtyminen verollisille tileil1e lisää pankkien 
varainhankinnan kustannuksia. 

2. TEOLLISUUSMAIDEN KASVU HEIKKENEE, MUTTA ELPYY SODAN JÄLKEEN 

Teollisuusmaiden talouskasvu hidastui jyrkästi viime vuoden jälki
puoliskolla. Yhdysvalloissa, Englannissa ja Ruotsissa - Suomen viennil
le tärkeissä maissa - kokonaistuotannon arvioidaan supistuneen vuoden 
loppukuukausina. Kasvun hidastumiseen vaikutti Persianlahden kriisin 
vuoksi noussut öljyn hinta sekä tärkeissä vientimaissamme talousongel
mien kärjistymisen vuoksi harjoitettu kireä talouspolitiikka. Ennakoi
tua nopeampi kansainvälisten suhdanteiden heikkeneminen merkitsee 
heikompaa lähtökohtaa Suomen vientimarkkinoiden kasvulle tänä vuonna. 

Persianlahden sodan syttyminen tammikuun puolivälissä johti raakaöljyn 
maailmanmarkkinahinnan putoamiseen noin 10 dollarilla 20 dollariin 
barrelilta, millä tasolla hinta on säilynyt sodan puhkeamisen jälkeen. 
Kuluvan vuoden lopulle ulottuvat futuurinoteeraukset ennakoivat hinta
tason pysyvän vajaassa 20 dollarissa. Markkinoiden muuttunut näkemys on 
otettu ennusteen lähtökohdaksi. 

Öljymarkkinoiden muutokseen ja luottamuksen palautumiseen on vaikutta
nut ennen kaikkea sodan alkuvaiheen perusteella syntynyt käsitys siitä, 
että öljyntuotannon suurimmilta häiriöiltä Persianlahdella voitaisiin 
välttyä. Myös se, että muut OPEC-maat ovat täyttäneet Irakin ja Kuwai
tin tuotannon jättämän aukon, sekä teollisuusmaiden öljyn kysynnän vä
heneminen ja päätös varastojen purkamisesta ovat vaikuttaneet öljyn 
hinnan palautumiseen ennen kriisiä vallinneel1e tasolle. 

Persianlahden sodan kaikkia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea edes 
hahmottaa. Öljyn hinnan lasku tukee periaatteessa reaalitulokehitystä 
ja alentaa inflaatiota teollisuusmaissa. Kuitenkin sodasta ja siihen 
liittyvästä terrorismiuhasta johtuva epävarmuus lisää kuluttajien 
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varovaisuutta ja heikentää yritysilmastoa. Jos sota jatkuu pitkään, 
luottamuksen heikentymisestä johtuvat haitalliset vaikutukset voivat 
kasvaa ja ulottua investointitoimintaan ja taloudelliseen aktiviteet
tiin laajastikin. Toisaalta, jos sota loppuisi suhteellisen nopeasti ja 
tilanne vakaantuisi, luottamus palaisi nopeasti ja myötävaikuttaisi 
OECD-maiden taloudelliseen elpymiseen. Myös sodasta johtuvat menot ja 
materiaalitäydennykset voivat piristää aktiviteettia yksittäisillä 
sektoreilla. Ennusteen lähtökohtana on, että sodan aiheuttamat häiriöt 
yleiseen taloudelliseen ilmapiiriin jäävät suhteellisen vähäisiksi ja 
väliaikaisiksi. 

OECD-maiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan noin 
prosenttiyksiköllä viimevuotisesta ja jäävän vajaaseen 2 prosenttiin 
kuluvana vuonna, mutta elpyvän yli 3 prosenttiin vuonna 1992. Tär
keimmissä teollisuusmaissa kasvu on selvästi eriytynyt. Yhdistymisen 
vaikutukset tukevat edelleen aktiviteettia läntisen Saksan puolella, 
samanaikaisesti kun tuotanto entisen Itä-Saksan puolella vielä supis
tuu. Myös Japanissa tuotannon kasvu on edelleen nopeaa, joskin selvästi 
hitaampaa kuin viime vuonna. Sitä vastoin Yhdysvalloissa kokonais
tuotannon kasvu jää varsin vähäiseksi kuluvana vuonna, mutta elpyy 
selvästi ensi vuonna. Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa kokonaistuotanto 
vähenee kuluvana vuonna ja elpyy vain vähän ensi vuonna. Suomen vienti
markkinoiden (Suomen viennille tärkeiden maiden tuonnin) kasvu hidastuu 
2.6 prosenttiin tänä vuonna. Ensi vuonna vientimarkkinat kasvavat pari 
prosenttia nopeammin. 

Öljyn hinnan lasku ja aktiviteetin heikkeneminen vähentävät inflaa
tiopaineita. OECD-maiden kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan 
hidastuvan 4 prosenttiin ensi vuoden lopulla. Inflaation vaimeneminen 
antaa tilaa rahapolitiikan keventämiselle, mutta sekä Saksan että 
Yhdysvaltojen odotettua suurempien budjettialijäämien rahoittaminen 
aiheuttavat paineita korkojen nousuun. Yhdysvalloissa korkojen arvioi
daan aluksi laskevan, mutta kääntyvän syksystä alkaen selvään nousuun. 
Saksassa korkotason ennustetaan laskevan vain lievästi ennustejaksolla. 
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TAULUKKO 2. KANSAINVÄLINEN TALOUS 

1989 1990 1991 1992 
=============:=====================================================~==== 

OECD-MAIDEN BKI, määrän %-muutos 
SUOMEN VIENTIMARKKINAT, 

määrän %-muutos 

OECD-MAIDEN KULUTTAJAHINNAT, 
%-muutos 

RAAKAÖLJYN HINTA USD!b 
MUIDEN RAAKA-AINEIDEN HINNAT, 

%-muutos 

3.3 

7.9 

4.7 
18.1 

0.3 

2.7 

5.0 

5.1 
23.3 

0.1 

1.8 

2.6 

3.2 

4.7 

4.8 4.2 
20.0 21.0 

1.1 0.6 
==========================:=================================~=========== 

EUROKOROT. 3 KK, % -USD 
-DEM 

9.3 
7.1 

8.3 
8.5 

7.1 
8.9 

7.9 
8.1 

5 

3. LÄNNENKAUPAN TASE PARANEE, NEUVOSTOLIITON-VIENNISSÄ 
SUURIA ONGELMIA 

Viime vuonna alkanut kauppataseen paraneminen jatkuu. Taloudellisen 
aktiviteetin supistuminen ja raakaöljyn hinnan lasku nostavat kauppata
seen ylijäämän tänä vuonna noin 6.8 mrd. markkaan. Palvelusten taseen 
alijäämä supistuu, mutta vaihtotaseen muiden pääerien alijäämä lisään
tyy tänä vuonna. Kauppataseen voimakas paraneminen kuitenkin supistaa 
vaihtotaseen alijäämän tänä vuonna alle 20 mrd. markkaan eli 3 1/2 
prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

Suomen Neuvostoliiton-viennin arvon odotetaan vähenevän lähes 5 mrd. 
markkaa eli noin 35 prosenttia tänä vuonna. Neuvostoliiton-viennin 
osuus Suomen koko viennistä alenee tällöin noin 8 prosenttiin. Tähän 
arvioon liittyvä epävarmuus on suuri. Arvioon on päädytty olettamalla, 
että Suomen viennin osuus Neuvostoliiton länsituonnista laskee tänä 
vuonna yli 3 prosenttiyksikköä eli noin 7.5 prosenttiin. 

lännenviennin määrä kasvaa kuluvana vuonna markkinoiden kasvua nopeam
min, sillä yrityksiltä vapautuu sekä kotimarkkinatuotannosta että 
idänviennistä kapasiteettia vientiin länsimarkkinoille. Paperin ja 
kartongin kulutus kasvaa edelleen Suomen päämarkkinoilla. Näkymät 
kuitenkin vaihtelevat huomattavasti alueittain; Saksan talouden kasvu 
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pitää Yllä myös paperin kysyntää, mutta USA:n ja Ison-Britannian 
suhteen näkymät ovat selvästi heikommat. Metallituoteteollisuuden näky
mät ovat erityisesti Italian, Ranskan ja Saksan markkinoilla edelleen 
suotuisat. Vienti Ruotsiin supistuu Ruotsin autoteollisuuden vaikeuksi
en vuoksi viimevuotista enemmän. Metallituoteteollisuuden näkymät USA:n 
ja Ison-Britannian markkinoilla ovat myös heikentyneet. 

TAULUKKO 3. ULKOMAANKAUPPA JA VAIHTOTASE 

1989 1990 1991 1992 
==~=====~========~===================~====:======~==============~======~ 

LÄNNENVIENTI, määrän %-muutos 1.5 4.9 3.4 5.5 
IDÄNVIENTI. määrän %-muutos -8.5 -9.0 -39.1 -8.5 
TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN VIENTI, 1.6 2.2 -2.3 4.4 
määrän %-muutos 

TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN TUONTI, 8.8 -1.7 -8.7 0.2 
määrän %-muutos 

TAVAROIDEN VIENTIHINNAT, %-muutos 7.5 -1.2 0.6 2.1 
VAIHTOSUHOE, %-muutos 3.9 -2.8 1.2 -1.0 
-------~-----------------------------------~----------------------------
KAUPPATASE, n. mk -6.1 -2.1 6.3 10.0 

PALVELUSTOI TASE. mrd. mk -3.2 -5.2 -4.9 -5.3 

TUOTANNONTEKIJÄKORVAUSTEN -14.4 -18.2 -21.1 -23.1 
JA TUlOtJSIIRTOJEN TASE, mrd. mk 

VAIHTOTASE, mrd. mk -23.7 -25.5 -19.8 -18.4 
VAIHTOTASE VAIHD. VALUUTOISSA, -27.5 -28.9 -19.8 -18.4 

mrd. mk 

Tuonti supistuu voimakkaasi tänä vuonna heijastaen aktiviteetin heik
kenemistä ja kapasiteettirajoitteiden poistumista. Aktiviteetin lasku 
vähentää erityisesti raaka-aineiden tuontia kuluvana vuonna. Myös 
investointitoiminnan supistuminen ja kestokulutustavaroiden kysynnän 
laimeneminen vähentävät kuluvan vuoden tuontia. 
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Kotimainen kysyntä vähenee kuluvana vuonna 3 1/2 prosenttia, mutta 
alkaa ensi vuoden puolella jälleen elpyä. Yksityiset investoinnit 
vähentyvät kautta linjan jyrkästi ja myös yksityinen kulutus vähenee 
kuluvana vuonna. Investointien alamäki jatkuu vielä ensi vuonnakin, 
mutta kulutus kääntyy jo nousuun. 

Varallisuuserien arvojen ja niiden odotetun tuoton aleneminen sekä 
työtuloihin liittyvä epävarmuus heikentävät kotitalouksien tulo-odotuk
sia. Viime vuodelta siirtyneet veronpalautukset ja voimassa olevat 
tulosopimukset sekä inflaation aleneminen ylläpitävät kotitalouksien 
käytettävissä olevien reaalitulojen kasvua. Kuitenkin korkeat reaali
korot jarruttavat luotonottoa ja kotitalouksien säästämisaste nousee 
nopeasti ennustevuosina. 

Kotitalouksien (pl. yleishyödyl1iset yhteisöt) nettosäästämisaste 
kohoaa kuluvana vuonna yli 4 prosenttiin ja ensi vuonna lähes 6 pro
senttiin. Kun asuntoinvestoinnit vähenevät ja asuntojen hinnat alenevat 
edelleen, kotitaloussektorin rahoitusasema kohenee siten, että ensi 
vuonna säästäminen ja investoinnit ovat tasapainossa. Kotitalouksien 
luotonotto pysyy korkojen lievästä alenemisesta huolimatta vaimeana, 
asuntoluotot lisääntyvät jonkin verran valtion asuntorahoituksen 
lisääntyessä, mutta kulutusluotot säilyvät ennallaan. 

Reaalikorkojen nousu ja heikkenevät kysyntänäkymät supistavat yritysten 
investointeja. Investointien vähenemisestä huolimatta pääomakanta 
kasvaa nopeammin kuin tuotanto. Yritysten kannattavuus ja rahoitusasema 
eivät sanottavasti kohene ennustevuosina, sillä tulorahoitus alkaa 
elpyä vasta ensi vuonna. Yrityssektorin nettomääräinen velkaantuminen 
ylittääkin vuoden 1977 huipputason suhteessa kokonaistuotannon arvoon. 
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TAULUKKO 4. SÄÄSTÄMINEN JA RAHOITUSJÄÄMÄT 

1989 1990 1991 1992 

SÄÄSTÄMINEN % BKT:sta 
JULKINEN SEKTORI 6.1 4.9 2.0 -0.3 
YRITYKSET 8.7 6.7 6.5 6.4 
RAHOITUSLAITOKSET 5.7 6.6 6.7 6.9 
KOTITALOUDET 5.1 5.7 6.8 7.8 
YHTEENSÄ 25.6 24.0 22.0 20.8 

RAHOITUSJÄÄMÄ % BKT:sta 
JULKINEN SEKTORI 2.8 1.3 -1.5 -3.7 
YRITYKSET -7.6 -8.0 -6.8 -5.8 
RAHOITUSLAITOKSET 4.4 5.3 5.7 6.0 
KOTITALOUDET -4.4 -3.4 -1.0 0.2 
YHTEENSÄ ("'VAIHTOTASE) -4.8 -4.8 -3.6 -3.2 

========%~~z====;=~=====~===========n;========~=======;~====~========== 

8 

Valtion ja kuntien rahoitustasapainon heikkeneminen jatkuu ennustepe
riodil1a. Valtiontalouden rahoitusjäämä (käytettävissä olevat tulot 
miinus kulutus, investoinnit ja pääomansiirrot) supistuu vuosina 1991 -
92 yhteensä noin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, kuntasektorilla 
vastaava muutos on noin 1 prosentti. 

Julkisen kysynnän kasvun on arvioitu hidastuvan hieman, mutta suhdanne
automatiikka lisää samanaikaisesti siirtomenojen kasvua ja pienentää 
verokertymiä. lisäksi tuloverotuksen keventämisen ja liikevaihtovero
tuksen uudistamisen vaikutukset näkyvät täysimääräisesti valtion 
tuloissa vasta ensi vuonna. 2 

2Ennusteessa on oletettu, että normaalisti joulukuussa maksettavat 
veronpalautukset siirtyvät jälleen seuraavan vuoden puolelle. Vuonna 
1992 maksetaan näin ollen kahdet veronpalautukset, joihin sisältyy 
kuluvan vuoden alkupuolella kannetut lopulliseen verotukseen nähden 
ylisuuret ennakot. Tämän vuoden lokakuussa voimaantuleva liikevaihtove
ron uudistus vähentää teollisuuden kustannuksia, sillä yritykset saavat 
vähentää maksettavasta liikevaihtoverosta välituotteisiin sisältyvän 
piilevän liikevaihtoveron. Uudistuksen arvioidaan vähentävän liikevaih
toveron tuottoa vuositasolla runsaat 3 mrd. markkaa, josta teollisuuden 
kustannuksia noin 2 mrd. markkaa. 
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Ennustelaskelmat on tehty tiedossa oleviin veroperusteisiin perustuen; 
tämän lisäksi on oletettu eräisiin valmisteveroihin (ns. haittaveroi
hin) tehtävän korotuksia, jotka pitävät kOe hyödykkeiden reaalihinnat 
ennallaan. Hidastuvan inflaation oloissa näiden korotusten osuus on 
kuitenkin verraten vähäinen. Nettoveroaste alenee tänä ja ensi vuonna 
yhteensä 3.6 prosenttiyksikköä. 

TAULUKKO 5. JULKINEN TALOUS JA YKSITYISEN SEKTORIN KYSYNTÄ 

1989 1990 1991 1992 

BRUTTOVEROASTE. % BKT:STA 37.0 37.7 37.9 36.8 
NETTOVEROASTE, % BKT:STA 25.0 24.9 23.1 21.3 
VAlTIOHTAl. HETTORAHOITUSTARVE 7.9 -0.4 -14.0 -23.9 
JULKINEN KULUTUS. määrän %-lJlUutos 2.9 3.6 2.2 2.2 
JULKISET INVESTOINNIT, määrän %- -1.7 8.7 -0.1 -1.4 
muutos 
--------------------------------------~---------------------------------
YRITYSSEKTORIN KJINT. INVESTOINNIT, 15.4 -3.0 -15.5 -5.2 
määrän %-muutos 

ASUINRAKENNUSINIIESTOINNIT. 17.7 -5.0 -18.8 -2.4 
määrän %-muutos 

YKSITYINEN KULUTUS, 3.9 0.4 -0.5 1.7 
määrän %-lllUutos 

5. INFLAATIO VAIMENEE, KILPAILUKYKY ALKAA PARANTUA 

Suhdannetilanteen heikkeneminen viime vuonna alkoi hidastaa kulut
tajahintojen nousua vuoden lopulla, mutta työkustannukset kohosivat mm. 
suurten palkkaliukumien vuoksi tuontuvasti koko viime vuoden ajan. 
Kallio-sopimuksen toisen vuoden palkankorotukset, jotka tulevat voimaan 
toukokuun alussa, heijastavat vielä odotuksia suotuisemmasta suhdanne
kehityksestä kuin mitä nyt on näköpiirissä. Silti sopimuskorotukset 
ovat hieman pienemmät kuin vuonna 1990. Lisäksi palkkaliukumat vähene
vät. palkallista vapaa-aikaa ei enää lisätä ja työnantajan sosiaali
turvamaksua on alennettu väliaikaisesti. 
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Kuluttajahintaindeksin nousu hidastuu edelleen tänä ja ensi vuonna. 
Lähimmässä tulevaisuudessa tähän myötävaikuttaa edelleen merkittävästi 
asuntohintojen aleneminen. 

Talouden ulkoisen tasapainon paraneminen ja hidastuva inflaatio lisää
vät vakaan valuuttakurssin uskottavuutta, mikä puolestaan luo edelly
tyksiä vakaalle kustannus- ja hintakehitykselle keskipitkällä aika
välillä. Tehtyjen laskelmien mukaan sekä yksikkötyökustannukset että 
kuluttajahintaindeksi nousevat jatkossa vähemmän kuin Suomen kilpaili
jamaissa. 

TAULUKKO 6. TVÖKUSTANNUKSET JA KULUTTAJAHINNAT 

TEOLLISUUDEN TVÖKUSTANNUKSET 
TYÖTUNTIA KOHTI. %-muutos 

TEOLLISUUDEN YKSIKKÖTVÖKUSTANN., 
%-lIlUutos 

KULUTTAJAHINNAT. %-muutos 
jouluk~usta joulukuuhun 

1989 

11.3 

4.8 

6.5 

1990 

12.0 

7.8 

4.9 

1991 

7.3 

4.1 

3.5 

1992 

5.5 

2.0 

2.8 
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