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Suomen talouden ulkoinen toimintaympäristö on lähivuosina kokonaisuutena 
myönteinen. Kansainvälisen noususuhdanteen ei odoteta synnyttävän vaikeita 
tasapainottomuuksia. Inflaatiopaineiden hillitsemiseksi kiristetty ja kuluvana sekä 
ensi vuonna edelleen kiristyväksi oletettu rahapolitiikka estää inflaation voimak
kaan nopeutumisen. Suomen vientimarkkinoiden kasvun ennustetaan taantuvan 
vuoden 1996 jälki puolelta alkaen, mutta taantuma jää huomattavasti lievem
mäksi kuin 1990-luvun alkupuolen lama. 

Kansainvälinen talous, mm. eräiden EU-maiden talous, pysynee kuitenkin 
häiriöalttiina. Kansantalouksien reaalisen tasapainon ongelmat - julkisen talou
den alijäämä ja velka sekä heikko ulkoinen tasapaino - aiheuttavat herkästi 
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voimakkaita reaktioita rahoitusmarkkinoilla, jotka puolestaan heijastuvat korkojen 
ja valuuttakurssien epävakautena. 

Hyvän hintakilpailukyvyn ansiosta Suomen viennin ripeä kasvu jatkuu lähivuosi
na. Vuonna 1995 viennin markkinaosuus lisääntyy edelleen. Jo kuluvana vuonna 

rajoitteeksi muodostuu tuotantokapasiteetti - varsinkin metsäteollisuuden viennil
le. 

Toistaiseksi avoimen sektorin ja siihen läheisesti liittyvien tuotannonalojen piiriin 

rajoittunut talouden kasvu leviää vuonna 1995 yksityisen kulutuksen ja kotimark
kinasektorin vähitellen elpyvien investointien kautta myös muuhun yksityiseen 
sektoriin. Julkisen kysynnän määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. Bruttokan
santuotteen kasvu yltää runsaaseen 5 prosenttiin vuonna 1995. Seuraavina 
vuosina kasvu on hieman vähäisempää; sen ennustetaan kuitenkin pysyvän 
useita vuosia 3~-4 prosentin tasolla. 

Ennustetun suuruinen tuotannon kasvu mahdollistaa työttömyyden asteittaisen 
vähenemisen. Vuonna 1997 se on kuitenkin vielä lähes 15 prosenttia ja työttö
mänä on yli 360 000 henkilöä. 

Kysynnän rakenteen painottuminen teollisuustuotteisiin, investointien osalta 
koneisiin ja laitteisiin sekä yksityisessä kulutuksessa kestokulutustavaroihin on 
lisännyt tuonnin osuutta tarjonnasta, ja tämä kehityssuunta jatkuu vuonna 1995. 
Lisäksi teollisuuden kapasiteetti rajoitteet lisäävät tuontia. Ulkomaankaupan 
vaihtosuhteen tuntuvan paranemisen ansiosta kauppataseen ja vaihtotaseen 
ylijäämät kuitenkin kasvavat vuonna 1995. Vaihtotaseen ylijäämä on ennustejak
solla noin 3 prosenttia BKT:sta. 

Julkinen talous pysyy edelleen rahoitusalijäämäisenä. Oletettu valtion menojen, 
pl. korkomenot, reaalinen jäädyttäminen riittää vain pysäyttämään valtiontalou
den alijäämän kasvun. Eläkerahastojen kasvun ansiosta koko julkisen sektorin 
rahoitustasapaino paranee selvästi. Investointien ripeästä kasvusta huolimatta 
yrityssektori on rahoitusylijäämäinen ja yritysten investointien rahoitus nojaa 
edelleen tulorahoitukseen. Kun lisäksi asuntoinvestointien vilkastuminen Iykkään

tyy vuoteen 1996, pankkiluottojen kysyntä pysyy vuonna 1995 vaimeana ja 
pankkien kannattavuus kohenee vain hitaasti. 

Talouden kasvun käynnistyminen on synnyttänyt voimakkaammat tulonjakopai
neet kuin aikaisemmin arvioitiin. Suurin osa kaksivuotisista tulosopimuksista 
irtisanottiin toisen sopimusvuoden osalta. Kotimaiset kustannukset nousevat 
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vuonna 1995 ja ennusteessa tehdyillä rahapolitiikkaoletuksilla (korko, valuutta
kurssi) myös seuraavina vuosina siinä määrin, että inflaatiotavoite ylittyy. Inflaa

tiovauhti (vuositasolle korotettuna) nopeutuu yli 2 prosentin jo vuoden 1995 
alkukuukausina, ja pohjainflaation 12 kuukauden muutos ylittää 2 prosenttia 

vuoden 1995 lopulla. Inflaatiotavoitteen ylittyminen muodostuu pitkäaikaiseksi. 
Kun inflaatio-odotusten arvioidaan kuitenkin pysyvän verraten maltillisina, tuonti

hintojen nousu asteittain vai menee ja reaalikorot pysyvät korkeina, pohjainflaa
tion arvioidaan vakiintuvan 3-3~ prosentin tasolle. Viennin hintakilpailukyky 
heikkenee työkustannusten nousun vuoksi 1-2 prosenttia vuosittain, mutta sen 

taso pysyy varsin hyvänä. Teollisuuden investointien ripeä kasvu tukee osaltaan 
yritysten reaalista kilpailukykyä. 

Ennusteen tulemia arvioitaessa on otettava huomioon, että ennuste on eräissä 
keskeisissä suhteissa painelaskelma, jonka lähtökohtaoletuksia ei ole muutettu 
ennustetulemien perusteella. Tällaisia lähtökohtia ovat seuraavassa jaksossa 

kuvatut korko-valuuttakurssi- ja finanssipolitiikkaoletukset. Tämän raportin 
lopussa on arvioitu ennusteen epävarmuuksia ja riskejä. 

Taulukko 1 Ennusteen keskeisimpiä muuttujia 

1994 1995 1996 1997 

Tavaroiden ja palvelusten vienti, 
määrän %-muutos 12.4 8.8 6.5 6.0 

Kotimainen kysyntä, määrän %-muutos 4.4 3.7 4.3 
siitä yksityinen kulutus 2.0 4.0 3.4 3.2 

yksityiset investoinnit 2.7 13.6 17.0 13.6 
BKT, mh, %-muutos 3.9 5.0 3.4 4.2 
Työttömyysaste, % 18.4 16.6 15.4 14.4 

Ansiotaso, %-muutos 1.5 4.8 6.4 6.2 
Yksikkötyökustannukset, %-muutos -1.3 1.9 4.2 3.3 
Tav. ja palv. tuontihinnat, %-muutos 0.0 3.5 3.7 2.8 
Kuluttajahintaindeksi, %-muutos 1.1 2.4 3.1 2.7 
Pohjainflaatio, 

jouluk. - jouluk., %-muutos 1.6 2.3 3.4 3.2 

Valtion netto rahoitustarve, mrd. mk -10.7 -9.9 -7.7 -7.1 
Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 60.1 63.9 62.5 60.6 

Vaihtotase, % BKT:sta 1.1 3.0 2.9 2.6 
Ulkomainen nettovelka, % vientituloista 140.8 114.3 96.4 82.8 

Heliborkorko, 3 kk, % 5.3 6.2 7.7 8.0 
Pankkien uusien luottojen korko, % 7.4 8.1 8.7 7.9 
Verollinen jvk-korko 8.5 10.1 10.2 10.0 
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Teollisuusmaiden korkokehitys, joka on perustana kotimaisista koroista tehdyille 

oletuksille, on arvioitu ennustettujen inflaatiopaineiden pohjalta. Rahapolitiikan 

asteittaisen kiristämisen on oletettu jatkuvan vuoteen 1996. Saksan lyhyen 

(3 kk:n) markkinakoron arvioidaan nousevan kuluvan vuoden jälkipuolelta alkaen 

vuoden 1996 lopulle nykyisestä 5.2 prosentista noin 7% prosenttiin. Inflaatiopai

neiden ennustetaan hellittävän vuonna 1997. 

Kotimaisten markkinakorkojen eron vastaaviin Saksan Iyhyisiin ja pitkiin korkoihin 

on oletettu pysyvän ennustejaksolla vuoden 1995 tammikuussa vallinneella 

tasolla - lyhyen koron osalta runsaana % prosenttina ja pitkän (10 v) koron 

osalta vajaana 3 prosenttina. Oletus merkitsee 3 kuukauden heliborkoron nou

sua vuoden 1996 loppuun mennessä 8 prosenttiin, pitkät korot pysyvät ennal

laan - Suomen valtion pitkä reaalikorko noin 10 prosenttina. 

Ulkomaisten valuuttojen keskinäisten kurssien, samoin kuin markan ulkoisen 

arvon on oletettu pysyvän muuttumattomina vuoden 1995 tammikuussa vallin

neella tasolla; markan ecuindeksin osalta tämä merkitsee pistelukua 106. Helmi

kuun loppua kohti ja edelleen maaliskuun alussa markka on jo vahvistunut tästä. 

Tämä ja markan mahdollinen lisävahvistuminen . merkitsee - ceteris paribus -

ennustettua hitaampaa hintojen nousua.1 

Valtiontalouden ja finanssipolitiikan laskelmat on tehty tiedossa olevilla ja muu

toin muuttumattomilla tulo- ja menoperusteilla. Laskelmissa ei ole oletettu 

menojen osalta lisäsäästöjä, minkä on arvioitu merkitsevän reaalisesti ennallaan 

pysyviä menoja velan korkoja lukuun ottamatta. 

Palkkojen osalta on otettu huomioon sopimukset vuodeksi 1995, muulta osin 

ansioiden kehitys on määräytynyt menneen kehityksen osoittamien riippuvuuk

sien mukaisesti. Välillisistä työkustannuksista eläkevakuutusmaksujen on oletettu 

nousevan kaikkina ennustevuosina, mikä lisää työkustannusten nousua työttö

myysvakuutusmaksujen lievästä alenemisesta huolimatta. 

1 Olettaen, että markka olisi vuoden 1995 maaliskuusta eteenpäin 3 % vahvempi kuin ennus
teessa on oletettu ja olettaen lisäksi, että tällä ei ole vuonna 1995 mitään vaikutusta palkkoihin, 
kulutushyödykkeiden hintataso olisi BOF-mallin mukaan vuoden kuluttua noin Y2 prosenttia 
alempi kuin ennusteessa. 
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Kansainvälisen kehityksen arvioidaan olevan varsin suotuisaa vuosina 1995 ja 

1996. USA:n ja Englannin lisäksi nopean kasvun vaiheeseen on päässyt koko 

Manner-Eurooppa. Läntisen Euroopan kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 

tänä ja ensi vuonna yli 3 prosentin vuosivauhtia. Myös Japanin talous on pääse

mässä kasvuun. USA:ssa ja Englannissa kasvu alkaa tosin hiipua kuluvan vuo

den lopulta lähtien. Vuonna 1997 kasvun arvioidaan hidastuvan myös Manner

Euroopassa. 

Saksassa ja muissa keskisen Manner-Euroopan maissa suhdannenousu kestä

nee normaalia pitempään. Talouksien elpyminen on lähtenyt liikkeelle viennistä, 

mitä on tukenut yrityssektorin investointien poikkeuksellisen nopea vauhdittumi

nen. Kysynnän painottuminen investointeihin lisää kapasiteettia, joten liikakysyn

nän ja inflaation riski on pienempi kuin aiemmissa suhdannenousuissa. Keskisen 

Euroopan vakaat rahaolot tasoittavat osaltaan suhdanteita. 

Viime vuoden kesällä alkanut kasvun nopea elpyminen on heijastunut raaka-ai

neiden hintojen nousuun. Raaka-aineiden hintojen nousun nopein vaihe on tosin 

jo ohi, osin sekä toteutuneiden että odotettujen korkojen nousun vuoksi. Suomen 

viennille tärkeissä raaka-aineissa, kuten sellu ja sahatavara, nousu jatkuu vielä 

tänä vuonna. 

Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen USA:ssa ja Englannissa. Saksassa 

inflaatio hidastuu vielä lähikuukausina, joten rahapolitiikan kiristämistä odotetaan 

vasta syksyllä. Monissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa rahapolitiikkaa on jo 

ennakoivasti jouduttu kiristämään. Maastrichtin tavoitteet ovat ohjaamassa 

puolestaan finanssipolitiikkaa kiristyvään suuntaan. Meneillään olevassa nousu

suhdanteessa sekä raha- että finanssipolitiikka ovat molemmat tasoittamassa 

kysynnän kasvua, mikä lieventää seuraavan taantuman syvyyttä. 

Inflaatiosta ei tule teollisuusmaissa vaikeata ongelmaa 

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomen kilpailijamaissa ylittävät kuluvan 

vuoden jälkipuoliskolta alkaen tuottavuuden kasvuvauhdin. Kansallisissa valuu

toissa mitattuna Suomen tärkeimpien kilpailijamaiden yksikkötyökustannukset 
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pysyvät tänä vuonna ennallaan ja nousevat ensi vuonnakin keskimäärin vain 

prosentin. 

Teollisuusmaiden inflaatiopaineet ovat kehittymässä eri tahdissa ja erilaisella 
voimalla riippuen suhdannevaiheesta ja eri maiden valuuttakurssin muutoksista. 
USA:ssa ja Englannissa, joissa kasvu on jatkunut pitempään kapasiteettirajoit

teet ja elpyneet työmarkkinat lisäävät hintojen nousuvauhtia. Myös Euroopan 
reuna-alueilla nousevat tuontihinnat ja kohoavat palkkavaatimukset nopeuttavat 
kuluttajahintojen nousua vuoden 1995 aikana. Saksassa kuluttajahintojen 12 

kuukauden muutosvauhti vielä hidastuu tämän kevään aikana. 

Yleisesti ottaen inflaation arvioidaan jäävän teollisuusmaissa huomattavasti 
aiempia noususuhdanteita vaatimattomammaksi. Englannissa ja Ruotsissa tosin 
päädytään yli 4 prosentin inflaatioon, mutta USA:ssa lukemat jäävät pienem
miksi. Saksassa ja Ranskassa puolestaan inflaation arvioidaan pysyvän alle 
3 prosentin siinäkin vaiheessa, kun inflaatio on nopeimmillaan ensi vuoden 

lopulla. 

Kasvun käynnistyminen ja työttömyysriskin väheneminen on lisännyt useissa 
maissa palkankorotusvaatimuksia; lakkoja on mm. Saksassa. Voimakasta paIk
kojen nousua ei ennusteessa ole pidetty todennäköisenä. Jos työkustannuksista 
tulisi inflaatiopainetta, korot nousisivat ennustettua enemmän. Tämän seuraukse
na talouskehitys muodostuisi Euroopassa epävakaaksi. 

Taulukko 2 Kansainvälinen talous 

1994 1995 1996 

OECD -maiden BKT,määrän %-muutos 2.9 3.2 2.6 
Suomen vientimarkkinat,määrän %-muutos 

Kaikki alueet 8.1 7.5 5.8 
Suomen viennille tärkeät länsimaat 7.5 7.1 6.1 

Raaka-aineiden (pl.öljy) hinnat, %-muutos 19.4 15.3 -2.1 
Yksikkötyökustannukset, %-muutos 

Suomen viennille tärkeät länsimaat -1.9 0 1.4 
OECD-maiden kuluttajahinnat, %-muutos 2.4 2.6 3.0 

1994Q4 199504 199604 

Saksan lyhyt markkinakorko 5.3 6.2 7.4 
Saksan pitkä korko 7.5 7.4 7.5 
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Vientimarkkinoiden nopeimman kasvun vaihe ajoittui vuoteen 1994. Vuoden 

1995 aikana ostajamaiden tuonti kysynnän arvioidaan kasvavan keskimäärin 
7 prosenttia. Suomen tavaraviennin määrän kasvu yltää vuonna 1995 lähes 
10 prosenttiin mm. runsaiden suurten vientitoimitusten vauhdittamana. Jatkossa 
viennin kasvu hidastuu, mikä paljolti johtuu kapasiteetista aiheutuvista rajoit
teista. Paperiteollisuuden kapasiteetti mahdollistaa vuosina 1995 ja 1996 vain 
3-4 prosentin vuosittaisen kasvun. Myös muilla tärkeimmillä vientialoilla ka
pasiteetin käytlöaste on korkea, mutta tuotantoa ja vientiä voidaan lisätä mm. 
siirtymällä vuorot yöhön. Koko tavaraviennin määrä kasvaa vuosina 1996 ja 1997 
likimain markkinoiden kysynnän tahdissa. 

Metsäteollisuuden yleismaailmallinen kapasiteettipula on käynnistänyt sellun ja 
paperihintojen jyrkän nousun, jonka arvioidaan näkyvän Suomen paperiteollisuu
den markkamääräisten vientihintojen 15-20 prosentin kallistumisena vuoden 
1995 aikana. Muiden alojen vientihinnat nousevat vain 2-3 prosenttia. Metsä
teollisuuden vientihintojen nousun odotetaan taittuvan vuonna 1996 ja hintojen 
laskevan hieman seuraavana vuonna, jolloin ulkomaankaupan vaihtosuhde 
samalla heikkenee. Tavaroiden tuontihintojen yli 3 prosentin nousutrendi vuosina 
1995 ja 1996 heijastaa sinänsä verraten rauhallista kansainvälisen kaupan 
hintakehitystä ja tämän ohella Suomen paranevan kysyntätilanteen vaikutusta 
tuontihintoihin. 

Yrityssektori 

Investointiaste nousee selvästi, rahoitusrakenne vahvistuu 

Teollisuusyritysten parantunut rahoitusrakenne ja suotuisat kysyntänäkymät 
vauhdittavat niiden investointeja, ja teollisuuden investointiaste saavuttaa (inves
toinnit suhteessa jalostusarvoon) edellisen suhdannehuipun tason. Teollisuuden 
pääomakanta (tuotantokapasiteetti) lisääntyy vuodesta 1995 alkaen, joskin 

metsäteollisuuden laajennushankkeiden valmistuminen tuo lisäkapasiteettia 
vasta vuoden 1996 lopulla ja seuraavana vuonna. Teollisuuden hyvä kannatta
vuus ja ulkoisen rahoituksen hankkiminen osake-emissioilla mahdollistavat 
velkaantuneisuuden alenemisen jatkumisen. 
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Talouden voimakkaasti kaksijakoinen kehitys on mm. näkynyt kotimarkkinayritys
ten rahoitusrakenteen hitaampana vahvistumisena kuin teollisuudessa. Huomat
tava osa velkakannan supistumisesta johtuu pankkien tekemistä luottotappiokir

jauksista. Yritysten kannattavuuden paraneminen on perustunut keskeisesti 
kustannusten karsintaan. Kysynnän ja tuotannon kasvun myötä nouseva tuotan

toresurssien käyttöaste vuodesta 1995 alkaen tukee kotimarkkinayritysten 
kannattavuutta. Investointien määrä kääntyy nousuun vuonna 1995 ja niiden 
laajeneminen tukee taloudellista aktiviteettia merkittävästi vuosina 1996 ja 1997. 
Kotimarkkinayritysten investointiaste (investoinnit suhteessa arvonlisäykseen) 

palautuu likimain samalle tasolle, jolla se oli 1980-luvulla ennen kotimaisen 
kysynnän ylikuumentunutta nousua. Samanaikaisesti niiden velkaantuneisuus 

vähenee. 

Taulukko 3 Yrittäjätoiminta 

1994 1995 1996 1997 

Teollisuustuotanto, määrän %-muutos 12.2 8.7 5.1 5.4 

Tuotanto muussa yrittäjätoiminnassa 2.4 4.9 3.9 4.4 

Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos 2.7 13.6 17.0 13.6 

Teollisuus 24.9 42.9 25.0 11.8 

Muu yrittäjätoiminta -2.9 8.7 18.2 18.3 

Yritysten bruttovelka, BKT:sta 67.2 61.8 57.6 56.4 

Kotitaloudet 

Aleneva säästäminen tukee kulutuksen kasvua 

Työtulojen kasvu ja kaksista veronpalautuksista johtuva verotuksen tilapäinen 
keveneminen kääntävät kotitalouksien reaalitulot kasvuun vuonna 1995. Reaalis
ta ostovoimaa lisää osaltaan kuluttajahintainflaation pysyminen hitaana. Tulon 
lisäys vuoden 1995 lopussa maksettavista veronpalautuksista käytetään kulutuk
seen osaksi vuoden 1996 puolella; yksityinen kulutus kasvaa kuluvana vuonna 

runsaat 4 prosenttia. 
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Palkkatulojen nimellinen kasvu nopeutuu hieman vuonna 1996 ja pysyy ennal
laan seuraavana vuonna. Kun toisaalta kuluttajahintojen nousu on nopeampi 
kuin vuonna 1995 ja progressiivinen tuloverotus vie tuloista huomattavan osan, 
kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo kasvaa vuosina 1996 ja 1997 selväs
ti vähemmän kuin vuonna 1995. Käytettävissä olevan tulon hitaan kasvun 
taustalla on myös kotitalouksien julkiselta sektorilta saamien tulonsiirtojen lievä 
reaalinen supistuminen kaikkina ennustevuosina. 

Suhdannetilanteen parantumiseen liittyvä työttömyysriskin pieneneminen ja tulo
odotusten muuttuminen myönteisiksi rohkaisevat kotitalouksia lisäämään tulojen 

käyttöä kulutukseen. Veronpalautusten ajoituksesta aiheutuvan säästämisen 
tilapäistä nousua lukuun ottamatta säästämisasteen ennustetaan laskevan 
lähivuosina. 

Asuntohintojen odotetaan nousevan nimellisesti ja reaalisesti vuoden 1995 
jälkipuolelta alkaen, mikä parantaa asuntotuotannon kannattavuutta ja siirtää 
kysyntää uusien asuntojen hankintaan. Asuntoinvestointien voimakas kasvu 
lähivuosina ei ole kuitenkaan todennäköinen; kotitalouksien velkaantuneisuus on 
edelleen korkea, reaalikorot ovat korkeat ja työttömyys rajoittaa maassamuutosta 
aiheutuvaa asuntojen kysyntää. Lisäksi verotuksen kautta annettava ja muu 
julkinen asuntorahoitustuki supistuu. Toimivien vuokra-asuntomarkkinoiden 
syntyminen puolestaan tehostaa asuntokannan käyttöä. 

Taulukko 4 Kotitaloudet 

Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos 
Yksityinen kulutus, %-muutos 
Asuntoinvestoinnit, %-muutos 

Nettosäästösäästämisaste,' % 
Velat, % käytettävissä olevista nettotuloista 

* Nettosäästö/käytettävissä oleva nettotulo. 

1994 1995 

-1.1 
2.0 

-2.0 

3.7 
87.7 

6.0 
4.0 

-0.3 

5.5 
78.9 

1996 1997 

1.6 2.5 
3.4 3.2 
7.6 8.5 

3.9 3.2 
76.1 75.2 
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Talouden kaksijakoisuus vienti- ja yksityisen kotimarkkinasektorin välillä vähenee 

huomattavasti, kun palvelualojen tuotannon kasvu nopeutuu vuonna 1995. 
Kotimarkkinasektorin tuotannon määrä on kuitenkin vielä vuonna 1997 hieman 
pienempi kuin suhdannehuipussa vuonna 1990. Bruttokansantuote saavuttaa 
vastaavan tason vuonna 1996. Teollisuuden osuus kokonaistuotannosta ja siten 
tuotannontekijätulojen lähteenä nousee vuonna 1995 lähes 29 prosenttiin; 1980-
luvun lopussa vastaava osuus oli 25 prosenttia. 

Tuonnin määrä, joka kääntyi vuoden 1994 jälkipuolella jyrkkään nousuun, 
lisääntyy myös ennustejaksolla nopeasti. Teollisuuden raaka-aine- ja tuotantotar
viketuonti, yritysten vuosina 1995 ja 1996 yhteensä noin 50 prosenttia kasvavat 
investoinnit ja kotitalouksien lisääntyvä kestokulutustavaroiden hankinta nostavat 
tuonnin tarjontaosuuden korkeaksi. Vientisektorin välitön ja välillinen tuonti 
muodostaa tuonnista kuitenkin suuren osan, eikä tuonti siten muodostu uhaksi 
ulkoiselle tasapainoIle. 

Julkinen talous 

Ilman uusia säästöjä valtiontalouden alijäämän supistuminen pysähtyy, 
koko julkisen talouden rahoitustasapaino paranee 

Työttömyyden alenemisen seurauksena suhdanneautomatiikasta johtuva valtion
talouden menojen kasvu paine on hellittänyt. Uusi menoja lisäävä tekijä on 
kuitenkin budjetista maksettavan maataloustuen tuntuva lisäys varsinkin EU
jäsenyyden alkuvaiheessa. Myös pankkikriisin hoitamiseen tarvittava rahoitus on 
varsin suuri, arviolta 8 mrd. markkaa, vielä vuonna 1995. Valtion verotulojen 
kertymää rajoittavat kuluvana vuonna maksettavat kahdet veronpalautukset ja 
aikaisemmista investointikannustimista aiheutuvat taannehtivat liikevaihtoveron 
palautukset. Valtiontalouden nettorahoitustarve on vuonna 1995 vielä noin 65 
mrd. markkaa. 

Verotulojen ripeä kasvu, pankkitukimenojen supistuminen ja maatalouden 
tukipalkkioiden väheneminen näkyvät valtiontalouden alijäämän tuntuvana 
supistumisena vuonna 1996. Valtion velkaantuneisuus ja korkomenojen paisumi
nen ylläpitävät kuitenkin suurta rakenteellista alijäämää. Menojen, pl. korko-
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menot, pitäminen reaalisesti ennallaan vuodesta 1996 alkaen ei laskelmien 
mukaan riitä pysyvästi kääntämään valtiontalouden markkamääräistä alijäämää 
supistuvaksi. Bruttokansantuotteen nopea nimellinen kasvu supistaa tosin 
vähitellen alijäämää suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtion kokonaisvelan 

(josta velkoja muulle julkiselle sektorille ei ole vähennetty) suhteessa bruttokan

santuotteeseen kasvaa edelleen ja on 73 prosenttia vuonna 1997. 

Kuntien rahoitustilanne parani selvästi vuonna 1994 ja se pysyy verraten hyvänä 
lähivuosina. Kuntasektorin rahoitusylijäämä näyttäisi mahdollistavan valtionapu
jen leikkaamisen muutamalla miljardilla ilman, että kuntien menot reaalisesti 
supistuisivat nykytasoltaan. Pelkästään tämän menosäästön avulla valtiontalou
den velkakierre ei ratkaisevasti helpotu. 

Eläkerahastojen kartuttaminen, mihin työeläkemaksujen tuntuvilla korotuksilla 

tähdätään, supistaa selvästi koko julkisen sektorin rahoitusalijäämää, joka alittaa 

EMU-konvergenssikriteerin mukaisen 3 prosentin tason vuonna 1996. Eläke

rahastojen rahoitusylijäämä sijoitettaneen mm. valtion pitkäaikaisiin obligaa

tiolainoihin. Tämä julkis,en sektorin sisäinen lainanotto ei sisälly EMU-kriteerissä 
tarkoitettuun julkisen sektorin velkaan. Tästä syystä julkisen sektorin EMU-velan 
taso on alempi ja sen kasvu on pienempi kuin julkisen sektorin kokonaisvelan. 
EMU-velka pysyy suhteessa bruttokansantuotteeseen likipitäen 60 prosentin 
tasolla. 

Taulukko 5 Julkinen talous 

%-muutoksia 1994 1995 1996 1997 

Julkinen kysyntä, määrän %-muutos -1.4 -1.0 -0.8 1.1 
Valtion menot (plo finanssisijoitukset), mrd. mk 

määrän %-muutos 3.1 7.7 2.7 4.3 

Valtion rahoitusjäämä, 
(nettoluotonanto), % BKT:sta -10.7 -9.9 -7.7 -7.1 

Valtiontalouden netto rahoitustarve (-) 
(kassatalous), % BKT:sta -12.8 -12.0 -8.6 -7.6 

Pääomatuki paFlkeille, mrd. mk 8.2 8.0 4.0 0 
Valtion velka, % BKT:sta 60.1 67.6 70.5 73.2 
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Kotimaisista kustannuksista lähivuosina jatkuvasti inflaatiopainetta 

Suhdannetilanteen paranemisen myötä lisääntyneet tulovaatimukset purkautuivat 

ensin puuraaka-aineen hinnan ja seuraavaksi työkustannusten nousuun. Yksityi
sellä sektorilla vuodeksi 1995 sovitut 4-5 prosentin palkankorotukset, lisääntyvät 

palkkaliukumat ja nousevat sosiaalivakuutusmaksut johtavat tuottavuuden 

nousun ylittävään työkustannusten kallistumiseen. Korkean työttömyyden arvioi
daan rajoittavan palkkaliukumia vuonna 1995; seuraavina vuosina ne lisääntyvät 
kuitenkin selvästi. Työkustannusten nousu on omiaan kannustamaan yrityksiä 

tehostamaan työn tuottavuutta, joten verraten nopeana jatkuva tuottavuuden 
nousu kompensoi suuren osan kustannusten noususta. Teollisuuden yksikkötyö

kustannukset nousevat kuitenkin vuosittain 1-2 prosenttia enemmän kuin kilpaili

jamaissa. Kantohintojen arvioidaan nousevan runsaat 10 prosenttia kuluvan 
vuoden maaliskuun alussa. Asuntohintojen odotetaan pysyvän matalalla tasoI
Iaan kuluvan vuoden alkupuolella, minkä jälkeen ne nousevat myös reaalisesti. 

Kansainvälisen talouden noususuhdannevaiheeseen liittyvä raaka-aineiden 
hintojen nousu lisää myös Suomen tuontihintojen nousua. Tämän lisäksi tuonti
hinnoissa näkyy palautumista markan heikkenemistä seuranneesta valuuttamää
räisten tuontihintojen laskusta. Arvio tämän markkinakohtaisen hinnanasetannan 

(pricing by market) osuudesta tulevaan tuontihintakehitykseen on sinänsä 
epävarma. Tavaroiden tuontihintojen nousutrendin ennustetaan olevan runsaat 

3 prosenttia vuosina 1995 ja 1996. Jatkossa tuontihintojen nousuvauhti hidastuu 

kansainvälisen kaupan hintakehityksen mukaisesti. Metsäteollisuuden vientihinto

jen nousun arvioidaan taittuvan kuluvan vuoden lopulla ja kääntyvän laskuun 
vuoden 1996 jälkipuolella. 

Teollisuustuotannon nopea kasvu ja paraneva ulkomaankaupan vaihtosuhde 
merkitsevät vuonna 1995 teollisuuden kannattavuuden tuntuvaa paranemista 
kotimaisten kustannusten noususta huolimatta. Talouden avoimesta sektorista 
tulevat inflatorista tulokehitystä ruokkivat paineet pysyvät näin ollen suurina 
myös jatkossa. 
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Palkkaennusteessa vuodeksi 1996 on oletettu, että erityisesti metsäteollisuuden 

vientihinnoista aiheutuva keskimääräisen vientihintatason nousu ja vaihtosuhteen 

paraneminen eivät vaikuta palkkoihin samassa määrin kuin samansuuruinen 
teollisuutta laaja-alaisesti koskeva vientihintojen nousu.2 

Taulukko 6 Kustannukset ja hinnat 1995-1997, %-muutoksia 

1995 1996 1997 

Sopimuspalkat 4.2 4.7 3.1 
Ansiotaso 4.8 6.4 6.2 
- teollisuus 7.3 7.3 7.3 
- muu yksityinen 4.6 6.5 6.6 
- julkinen 3.0 5.5 4.4 

Työajan hinta 5.0 7.3 6.6 
Työn tuottavuus 3.1 3.0 3.3 
Yksikkötyökustannukset 
- vuosikeskiarvo 1.9 4.2 3.3 
- IV nelj. - IV nelj. 2.2 3.7 3.6 
Yksikkötyökustannukset, teollisuus, vuosika. 1.0 3.5 2.4 
Yksikkötyökustannukset, muu yksit. sektori, vuosika. 2.6 4.5 3.9 

Tuontihinnat (tav. ja palv.) 
- vuosikeskiarvo 3.5 3.7 2.8 

Julkisen sektorin toimenpiteet, vaikutus kuluttaja-
hintaindeksiin, %-yks. Gouluk. - jouluk.) 0.9 0.7 0.5 

EU-jäsenyyteen liittyvän maataI. hintasopeut. vaiko 
kul.hintaind., %-yks. Gouluk. - joulukl -0.6 

Kuluttajahintaindeksi 
- vuosi keskiarvo 2.0 3.6 2.9 
- jouluk. - jouluk. 2.7 3.3 2.9 

Pohjainflaatio 
- vuosikeskiarvo 0.9 3.6 3.1 
- jouluk. - jouluk. 2.3 3.4 3.2 

Kantohinnat, vuosikeskiarvo 14 8 3 

Asuntohinnat, IV nelj. - IV nelj. 4.6 8.4 6.7 

2 Historiassa havaitun teollisuuden tulonmuodostuksen ja palkkojen keskimääräisen riippuvuuden 
mukaisesti ansiotason nousu olisi vuonna 1996 prosenttiyksikön suurempi kuin ennusteessa on 
arvioitu. 

3 Hintavaikutuksesta 0.4 prosenttiyksikköä ajoittui vuoden 1994 loppu kuukausiin. 
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Vuoden 1995 alussa kuluttajahinnoissa näkyi pääosa maatalouden hintasopeu
tuksen vaikutuksesta elintarvikkeiden hintoihin4 ja toisena merkittävänä tekijänä 
valtion budjettiin sisältyneiden välillisten verojen ja tukipalkkioiden muutosten 
voimaantulo. Nämä tekijät vaikuttivat vastakkaisiin suuntiin ja kuluttajahintaindek
sin pisteluku pysyi muuttumattomana. Pohjainflaatio, johon välilliset verot ja 

tukipalkkiot eivät vaikuta, aleni selvästi. 

Kotimarkkinoilla yritysten hinnoittelukäyttäytyminen on arvioitu maltilliseksi; 
tuotannon hintojen kehitys noudattaa tuotantokustannusten kehitystä. Uusista 
palkkasopimuksista ja tuontihinnoista aiheutuvat kustannusnousut lisäävät 
hintojen nousuvauhtia jo vuoden 1995 alkupuolella. Vuoden 1995 aikana (IV nel
jännes 1993 - IV neljännes 1994) kulutushyödykkeiden hintojen5 arvioidaan 
nousevan 2.4 %. Pohjainflaation nousu on samana aikana 2 prosenttia, joulu
kuusta joulukuuhun muutos on yli 2 prosenttia. Tammikuuhun ajoittuneen tilapäi
sen alenemisen jälkeen pohjainflaation nousuvauhti vuositasolle korotettuna on 
3 prosentin tuntumassa vuonna 1995.6 

Epävarmuutta kuluttajahintojen ennusteeseen aiheuttavat mm. markan ulkoisen 
arvon liikkeet. Oletettua vahvempi markka hidastaa inflaatiota. Kun valuuttakurs
si kelluu, hinnat eivät kuitenkaan välttämättä reagoi nopeasti valuuttakurssin 
liikkeisiin. 

Vuoden 1996 aikana kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan olevan yli 3 pro
senttia. Julkisen vallan toimenpiteistä tuleva vaikutus kulutushyödykkeiden 
hintoihin on oletettu 0.7 prosenttiyksiköksi eli hieman pienemmäksi kuin vuonna 
1995. Kun toisaalta työkustannusten nousu voimistuu, kulutushyödykkeiden 
hintojen7 on arvioitu nousevan vuoden 1996 aikana hieman yli 3 prosenttia. 
Pohjainflaatio heijastaa vielä selvemmin tuotantokustannusten kehitystä, ja sen 

4 Suomen EU-jäsenyyden voimaantulon varmistuminen johti elintarvikkeiden hintojen alenemi
seen jo vuoden 1994 lopulla. 

5 Kuluttajahintaindeksi, josta on poistettu asumisen pääomakustannukset. 

6 Pohjainflaation muutos vuoden 1995 aikana on Ooulukuusta joulukuuhun) aiemmin arvioitua 
selvästi suurempi mm. siksi, että elintarvikkeiden kuluttajahintoja alentava vaikutus ajoittui osaksi 
jo vuoden 1994 lopulle, ts. taso, johon vuoden 1995 lukuja verrataan, aleni. 

7 Kuluttajahintaindeksi plo asumisen pääomakustannukset. 
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on laskettu nousevan vuoden 1996 aikana Goulukuusta 1995 joulukuuhun 1996) 
lähes 3% prosenttia. Kuluttajahintaindeksin nousu on arvoitu samansuuruiseksi. 

Vuonna 1996 ulkoisten inflaatiopaineiden väheneminen ja kotimaisten kustan
nusten jokseenkin samansuuruinen nousu kuin vuonna 1996 merkitsevät kulut
tajahintojen nousuvauhdin lievää hidastumista vuoden 1997 aikana. 

Rahoitusmarkkinat 

Luotonkysyntä pysyy vaimeana lähitulevaisuudessa 

Vaihtotaseen ylijäämä nousee tänä vuonna noin 3 prosenttiin BKT:sta ja pysyy 

tällä tasolla myös jatkossa. Viennin voimakkaan kasvun ja vaihtosuhteen pa
ranemisen myötä kauppataseen ylijäämä kasvaa, tänä vuonna vielä lähes 10 
mrd. markalla, vaikka myös tuonti lisääntyy voimakkaasti. Palvelusten kaupan 
tase ei kuitenkaan enää kohene, sillä runsaisiin vientikuljetuksiin tarvitaan entistä 
suurempi ulkomaisen tonniston osuus ja myös matkailu vilkastuu. Ulkomaisen 
velan korkomenot supistuvat vähitellen vaihtotaseen ylijäämäisyyden mukana 
eikä velasta maksettava korkotasokaan nouse. Tulonsiirrot ulkomaille kasvavat 
nettomääräisesti sitä mukaa kun EU:lle suoritettavien tulonsiirtojen enemmyys 

kasvaa. 

Säästämisen ja investointien erotuksena muodostuvat rahoitusjäämät osoittavat 

yritysten ja kotitalouksien rahoitusylijäämäisyyden pysyvän, samanaikaisesti 
julkisen sektorin alijäämäisyys pienenee. Kansantalouden investointiaste nousee 

lähinnä avoimen sektorin investointien ansiosta. Kotitalouksien asuntoinvestoinnit 
ja julkiset investoinnit suhteessa BKT:hen alenevat kuitenkin edelleen, joten 

koko kansantalouden investointi aste jää vielä selvästi 1980-luvun keskimääräi
sen tason alapuolelle. 

Vaikka yritysten investoinnit suhteessa BKT:hen nousevat lähivuosina 1980-
luvun lopun huippusuhdanteen mukaiselle tasolle, yritysten tulot riittävät myös 
velkojen Iyhentämiseen. Teollisuuden velkaantuneisuus alenee selvästi pienem

mäksi kuin 1980-luvulla keskimäärin. Myös kotimarkkinayritysten velkaantunei
suus suhteessa tuloihin (arvonlisäykseen) alenee, mutta se on ennustejakson 

lopulla edelleen korkeampi kuin 1980-luvun alkupuolella. 
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Kotitalouksien rahoitusylijäämä supistuu hitaasti. Tämä johtuu siitä, että asun
toinvestoinnit korkeiden reaalikorkojen ja maltillisten asuntojen hintojen nousun 

seurauksena elpyvät varsin verkkaan. 

Rahoituksen välityksessä muodostuu ongelmalliseksi se, kuinka paljon valtio 
edelleen ottaa ulkomaista rahoitusta, mikä lisää valuuttavarantoa. Ennustelas
kelmissa on oletettu, että valtio nostaa valuuttamääräisiä lainoja ulkomailta 25 
mrd. markan arvosta vuonna 1995 ja ensi vuonna 10 mrd. markan arvosta, 

jonka jälkeen nettomääräinen luotonotto olisi kokonaan markkamääräistä. Tällöin 
Suomen Pankin valuuttavaranto kasvaa vielä sekä tänä että ensi vuonna 10 

mrd. markalla. Yritysten suorien sijoitusten ulkomaille arvioidaan lisääntyvän 
edelleen voimakkaasti ja yritykset kuolettavat valuuttaluottojaan. Valtion kotimai
nen lainanotto suuntautuu lähinnä eläkerahastoihin ja jossain määrin myös 
kotitalouksiin ja pankkeihin. 

Taulukko 7 Kansantalouden rahoitustasapaino 

1994 1995 1996 1997 

Vaihtotase, mrd. mk 5.5 16.5 17.2 16.8 
Vaihtotase, % BKT:sta 1.1 3.0 2.9 2.6 

Säästämisaste, % BKT:sta 17.5 20.0 21.9 23.2 
Investointiaste, % BKT:sta 16.4 17.0 19.0 20.6 

Rahoitusjäämä (vaihtotase) 
Julkinen sektori (ml. TEL-rahastot) -5.6 -5.4 -2.1 -1.0 
Yksityinen sektori 6.7 8.4 5.0 3.6 

Yritykset 3.3 3.3 1.2 0.4 
Rahoituslaitokset 0.8 1.4 1.4 1.6 
Kotitaloudet 2.6 3.7 2.3 1.6 

Rahamarkkinakorkojen noususta (3 kk heliborkoron oletetaan nousevan 2 pro
senttiyksikköä) noin puolet siirtyy pankkien talletuskorkoihin. Korkomarginaalin 
arvoidaan alenevan noin puolella prosenttiyksiköllä kilpailun kiristymisen vuoksi, 
joten pankkien antolainauskorot nousevat hieman vähemmän kuin lyhyet mark
kinakorot. Pitkäaikainen jvk-korko pysyy 10 prosentin tuntumassa. Reaalisesti 
pitkät korot kuitenkin hieman alenevat inflaation voimistuessa, lyhyet kuitenkin 
nousevat. 

Pankkien kannattavuus paranee hitaasti, sillä luotonkysyntä pysyy laimeana. 
Lisäksi rahamarkkinakorkojen nousu lisää pankkien ottolainauksen kustannuksia 
samalla kun ulkomaisten pankkien kilpailu alentaa korkomarginaalia. Pankkien 
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Ennusteen mukainen suhdannenousu muodostuu selvästi tasapainoisemmaksi 
kuin vastaavat aiemmat suhdannevaiheet. Ohitetun laman syvyyteen viitaten 

tuntuvasti nopeampaa kasvua on pidetty mahdollisena. Taloudessa on kuitenkin 

edelleen kasvua hillitseviä tekijöitä. 

Reaaliset korot ovat korkeat ja kannustimia velan ottoon muutenkin 
vähemmän kuin vielä 1980-luvun lopulla. 

Kotimarkkinasektorin yritykset ja kotitaloudet pyrkinevät edelleen rahoi

tusrakenteidensa vahvistamiseen. Ennusteessa oletettu säästämisas
teen aleneva trendi edellyttää erinomaisen myönteisiä tulevaisuuden 
odotuksia. Ennustettua varovaisempi kulutuskysyntä hidastaisi kotimark

kinasektorin tuotannon ja työllisyyden kasvua. 

Julkisen talouden ekspansio ei ole myötävaikuttamassa kotimaisen 

kysynnän kasvuun. Julkisten menojen supistuminen ennustetusta on 

todennäköisempi kehitys kuin ennusteessa tehty oletus menojen pysy
misestä reaalisesti ennallaan. 

Ennustettua nopeamman kasvun mahdollistaisi avoimen sektorin ja/tai kotimark

kinayritysten investointien kasvu. Teollisuuden investointien ennustettua suurem
pi kasvu purkautuisi aluksi voimakkaasti tuontiin, kasvava kapasiteetti mahdollis
taisi kuitenkin jatkossa suuremman tuotannon kasvun. Kotimarkkinasektorin 
ennustettua voimakkaampi investointien kasvu syntyy varsinkin siinä tapaukses

sa, että nyt käyttämättömänä oleva osa pääomakannasta ei vastaa kysynnän 
rakennetta. 

Ennusteessa oletettu nykyinen valuuttakurssi ja Saksan korkokehitystä seuraava 

lyhyen markkinakoron nousu ei riitä estämään inflaatiotavoitteen ylittymistä. 
Inflaatio ei kehity kuitenkaan itsestään voimistavaksi kierteeksi. Inflaation kiihty

minen uhkaa rajoittaa ulkomaankauppahinnoista tulevien paineiden vaimenemi

nen, metsäteollisuustuotteiden hintojen arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 
1996 lopulla ja tuontihintojen nousun pysyvän koko ajan verraten maltillisena. 

Lisäksi on oletettu, että metsäteollisuuden vientihintojen jyrkkä nousu ei sysää 

palkkoja ylöspäin täydellä voimallaan. Lisääntyvä kilpailu hillitsee kannattavuus
marginaalien laajentamista kotimarkkinahyödykkeiden hinnoittelussa. 

Kiihtyvän inflaatiokierteen syntymistä rajoittaa ennusteessa tehty arvio inflaatio
odotusten pysymisestä likimain toteutuvan inflaation mukaisena. Voimistuvat 
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Ennusteessa lähtökohtaoletusta pitkän koron eron pysymisestä muuttumattoma

na suhteessa Saksan pitkään korkoon on arvioitava ennusteen inflaatiota koske
vien tulemien lisäksi valtiontalouden alijäämän ja velkaantumisen näkymien 
perusteella. Ennuste osoittaa inflaation muodostuvan Suomessa keskipitkällä 
aikavälillä jatkuvaksi, mutta kuitenkin verraten vähän nopeammaksi kuin Saksas

sa. Lähitulevaisuudessa näköpiirissä oleva inflaatiokehitys vastannee markkinoil
la vallinneita inflaatio-odotuksia, eivätkä esimerkiksi palkkaratkaisut synnyttäneet 

markkinoilla korkoreaktiota. 

Kriittisempi kysymys on korko-oletuksen ja valtiontalouden velkaantumisuran 
välinen konsistenssi. Ennuste osoittaa valtiontalouden velkaantumisen hitaasti 

stabilisoituvan ja EMU-konvergenssikriteerin täyttyvän alijäämän osalta. Kehityk

sen taustalla on kuitenkin erittäin korkeana pysyvä veroaste, siitä johtuva vaimea 
kulutuskysyntä ja työllisyyden hidas paraneminen. Esitetyt arviot valtiontalouden 
tasapainottamisen edellyttämistä menosäästötarpeista viittaavat siihen, että 

säästöpäätösten Iykkääntyminen sysäisi pitkän koron nousuun. Tällöin talouden 
kehitys muodostuisi jatkossa ennustettua deflatorisemmaksi. 

Suomen talous on edelleen epästabiilissa, häiriöalttiissa tilanteessa. Lähiajan 

kehitys ja talouspolitiikka, joka vahvistaisi luottamusta, voisi tuottaa tulevina 
vuosina nyt ennustettua myönteisemmän talouden kehityksen. Jos taas tapahtui
si sellaista, mikä heikentäisi talousyksiköiden odotuksia, talouden kehitys muo

dostuisi ennustettua huonommaksi. 
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