
Suomen Pankki 

Suomen Pankin ennusteita 

kevät 1996 



Ennusteraportti 
Luottamuksellinen 

8.3.1996 

Taloudellinen kehitys 
vuosina 1996-1998 

1/96:A 

Suomen Pankki Kansantalouden osasto 

Vain virkakäyttöön Suomen Pankissa. 



SUOMEN PANKKI 

Kansantalouden osasto 

Ennusteen pääpiirteet 
Bruttokansantuote 

6r-~=-----------------------, 

4 

2 

o 

-21-----

-4 f-----

-6 f-----

-8'------------------------------' 

ENNUSTE 
Luottamuksellinen 
8.3.1996 

Työttömyysaste 

% 
20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

86 89 90 91 

Vaihtotase Pohjainflaatio 
%BKT:sta % 

1 

ENRA601A.wpd 

92 93 94 95 96 97 98 

4r---------------------------, 6.-------------------------~ 

3r----------------
5 f-----

2~---------------

o 
-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

4 

3 

2 

o 

-6L--------------------------------' -1~------------------------~ 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Julkisen sektorin rahoitusjäämä 
Julkisen sektorin emu-velka 

%BKT:sta 
wr-------------------------~ 

60 1---------------

50 1---------

40 f---------

30 (---------

2Of-----

10 

o 

Suomen keskeisimmissä vientimarkkinamaissa ja myös Suomessa meneillään 
olevan "kasvupaussin" odotetaan päättyvän kuluvan vuoden alkupuolella, Suo
messa toisella vuosineljänneksellä. Noin vuoden kestänyt taantumavaihe on 
lisännyt odotusten varovaisuutta, minkä vuoksi kasvun elpymisen arvioidaan 
etenevän tavanomaista vaimeammin. Lähes kaikissa EU-maissa talouskehitystä 
varjostaa epävarmuus finanssipolitiikasta, joka jää jälkeen julkisen talouden 
rahoitustasapainon parantamistavoitteista. 
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Suomessa kokonaistuotannon kasvu jää vuosikeskiarvona lievästi alle 3 prosen-
! 

tin vuonna 1996, kahtena seuraavana vuonna kasvun ennustetaan olevan noin 
4 %. Työttömyys alenee edelleen verkkaisesti. Myönteistä on inflaatiopaineiden 
vähäisyys ja inflaatio-odotusten sopeutuminen matalan inflaation tavoitteeseen. 
Ennusteen lähtökohtaoletuksilla ja siinä arvioidulla käyttäytymisellä pohjainflaatio 
pysyy lähivuosina 2 prosentin inflaatiotavoitteen alapuolella. Talouden rahoitusra
kenteiden vahvistuminen jatkuu: ulkomainen velkaantuneisuus ja yksityisen 

sektorin velkaantuneisuus vähenevät. Ennusteessa arvioidun kohtalaisen suo

tuisan talouskehityksen toteutuessa julkisen sektorin alijäämä supistuu, joskin 
tavoiteitua hitaammin. Julkisen sektorin velkaantuneisuuden kasvu pysähtyy, ja 

vuosikymmenen lopulla velkaantuneisuus alkaa vähentyä. 

Lähtökohtatilanteen muuttuminen 

Euroopan ulkopuoliset häiriöt - mm. Meksikon finanssikriisi ja sen aiheuttama 
valuuttakurssimyllerrys - ja EU-maiden sisäiset sopeutumiskitkat heikensivät 

viime vuonna yritysten ja kotitalouksien luottamusta suotuisan talouskehityksen 
jatkumiseen Länsi-Euroopassa. Kasvunäkymien heikkenemiseen liittynyt varas
tosopeutus myötävaikutti kasvun pysähtymiseen Manner-Euroopassa viime 
vuoden jälkipuolella. Vuoden 1996 alussa talouksien tilassa ei näytä tapahtuneen 
vielä selvää paranemista. Inflaatiopaineiden vähennyttyä rahapolitiikkaa on 
kevennetty useimmissa maissa, ja reaalikorot ovat alentuneet. Talouksien kasvu
edellytykset ja perustasapaino ovat muutoinkin hyvät; kasvua pidättelevät erityi

sesti luottamustekijät. 

Suomessa taloudellinen aktiviteetti on seurannut tärkeimpien vientimarkkinamai
den kehitystä. Tärkein syy kokonaistuotannon kasvun hidastumiseen on suh

danneherkän vientiteollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden odotettua aikaisem

min ja jyrkempänä tapahtunut suhdannekäänne. Yritysten investoinneissa ja 
yksityisessä kulutuksessa ei ole ilmennyt samanlaista vaimentumista kuin useissa 
muissa maissa. Inflaation vähäisyys on mahdollistanut rahapolitiikan tuntuvan 
keventämisen myös Suomessa. Finanssipolitiikassa on päätetty toteuttaa vali
koivia menolisäyksiä työllisyyden tukemiseksi vuonna 1996. Julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tasapainottamistavoitteet on pidetty kuitenkin ennallaan. 
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Maailmantalouden näkymät ovat Euroopan kannalta kohtalaisen myönteiset. 
Kasvua hidastaneiden häiriöiden poistuminen USA:ssa ja dollarin lievä vahvistu
minen parantavat kasvuedellytyksiä Länsi-Euroopassa. Euroopan sisäisistä 
tekijöistä varastosopeutuksen vaikutuksen vaimeneminen ja alentuneet korot 
tukevat kasvun käynnistymistä. Lisäksi on odotettavissa, että suhdannetilanteen 
paraneminen vaikuttaa myönteisesti odotuksiin. 

Kuluvana vuonna Suomen vienti ei saa Länsi-Euroopan markkinoista vielä 

merkittävää vetoapua. Muilla markkina-alueilla kysyntä kasvaa nopeammin, mutta 
kokonaisuutenakin vienti kysyntä kasvaa vain 3-4 % vuonna 1996. Runsaiden 

laivatoimitusten ansiosta viennin määrä kasvaa tätä enemmän eli yli 5 %. 

Varastosopeutuksen aiheuttaman metsäteollisuuden tuotannon supistumisen 
odotetaan olevan ohi alkukevääseen mennessä, mikä tukee osaltaan kokonais
tuotannon kasvun elpymistä. Merkittävin kasvutekijä on yritysten investointien 
ripeän kasvun jatkuminen. Tuotannon kasvuun varautuminen lisää kapasiteetin 
ja siten investointien tarvetta sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Yksityisen 
kulutuksen kasvu hidastuu mm. tulonsiirtojen leikkausten vuoksi. Lisäksi kotita
louksien säästämisasteen on oletettu pysyvän suhteellisen korkeana. 

Kokonaistuotannon kasvu voimistuu selvästi - vuositason vauhtina noin 4 pro

senttiin - toisesta neljänneksestä alkaen. Koko vuonna tuotannon määrä on 

vajaat 3 % suurempi kuin vuonna 1995. Työttömyysaste alenee vuoden 1996 
loppuun mennessä noin 16 prosenttiin. 

Heikon kysynnän vuoksi sekä ulkoiset että kotimaiset inflaatiopaineet ovat vähen
tyneet entisestään vuoden 1996 alku kuukausina. Alkuvuodesta tapahtuneesta 

markan heikkenemisestä tuleva hintapaine ei aiheuta näissä oloissa suurta inflaa

tion nopeutumista. Oletus markan pysymisestä jatkossa vakaana ja ennuste 
valuuttamääräisten tuontihintojen pysymisestä lähes ennallaan sekä työkustan
nusten maltillinen kehitys merkitsevät pohjainflaation pysymistä inflaatiotavoitteen 
alapuolella. 

Ulkomaankaupan vaihtosuhde kääntyi heikkeneväksi vuoden 1996 alussa, minkä 
seurauksena vaihtotaseen ylijäämäisyys pienentyy vuoden loppua kohti. Koko 
vuonna vaihtotaseen ylijäämää kertyy vielä likimain yhtä paljon kuin vuonna 

1995. Julkisen sektorin rahoitustasapainon paraneminen etenee tavoiteitua 
hitaammin; verotulot lisääntyvät vähemmän ja menot kasvavat enemmän kuin 
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vuoden 1995 syksyllä arvioitiin. Julkisen sektorin alijäämän supistuminen kuiten
kin jatkuu, mutta EMU-Iähentymiskriteerien mukaiseen tasoon - 3 % BKT:sta -
ei päästä vielä vuonna 1996. Yritysten ja kotitalouksien säästäminen pysyy 
edelleen selvästi suurempana kuin niiden investoinnit. 

Kehitys vuosina 1997-98 

Kasvun arvioidaan vakiintuvan vuonna 1997 suhdannenousuksi, joka jatkuu 
seuraavana vuonna. Kokonaistuotanto kasvaa vuosina 1997 ja 1998 noin 4 %. 

Tätä kehitystä tukee tasainen, joskin Suomen kasvulukemia hitaampi kasvu 
kansainvälisessä taloudessa. Viennin hintakilpailukyvyn lievä paraneminen jat
kuu, joten viennin markkinaosuuksien arvioidaan kasvavan lievästi. Yritykset 

lisäävät investointejaan edelleen, teollisuus kuitenkin hidastuvalla vauhdilla 
metsäteollisuuden suurten hankkeiden valmistuttua. Asuntoinvestointien arvioi
daan kasvavan ensimmäisen kerran vuoden 1989 jälkeen. Niiden markkamääräi
nen lisäys merkitsee kuitenkin vain 1/3-1/4 prosentin lisäystä kokonaiskysyntään 
vuosina 1997-98. Valtiontalouden menojen hillintä rajoittaa edelleen kotitalouksi
en tulojen kasvua; yksityisen kulutuksen kasvu yltää vain noin 2 % prosenttiin. 

Ennusten mukainen tasainen kasvu ei aiheuta talouden tasapainoa heikentäviä 

ilmiöitä. Työttömyysasteen vähittäinen aleneminen jatkuu. Inflaatiopaineet pysy

vät vähäisinä. Metsäsektorin vientihintojen lasku ja vaihtosuhteen heikkeneminen 

jatkuvat vuoden 1997 lopulle saakka. Tuontihinnat kääntyvät maltilliseen nousuun 
eikä niiden odoteta voimistavan inflaatio-odotuksia. Uudet palkkasopimukset 
tulevat ajankohtaisiksi vuoden 1998 alussa. Edellytykset maltillisiin paIkankoro
tuksiin pääsemiseen ovat hyvät, sillä näköpiirissä ei ole tekijöitä, jotka synnyttäisi
vät voimakkaita nimellispalkkavaatimuksia. Työkustannuksista tulevien hintapai

neiden arvioidaankin olevan vähäisiä myös vuonna 1998 ja inflaation pysyvän 
inflaatiotavoitteen puitteissa. 

Vaihtosuhteen heikentymisen ja tuonnin tarjontaosuuden kasvu pienentävät 

vaihtotaseen ylijäämää. Ylijäämän pieneneminen näkyy myös yritysten rahoi

tusylijäämän selvänä supistumisena. Yritysten velkaantuneisuus supistuu edel
leen. Julkisen sektorin rahoitusalijäämä supistuu alle 3 prosenttiin BKT:sta 

vuonna 1997 eikä julkinen velka (EMU-määritelmä) suhteessa bruttokansantuot
teeseen kasva enää vuonna 1998. 
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Taulukko 1. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia 

1994 1995 1996 

Tavaroiden ja palvelusten vienti, 
määrän %-muutos 13.3 8.1 5.2 

Kotimainen kysyntä, määrän %-muutos 3.6 4.9 2.8 
siitä yksityinen kulutus 1.8 4.7 2.8 

yksityiset investoinnit -0.3 12.8 9.6 
BKT, mh, %-muutos 4.4 4.4 2.7 
T~öttömyysaste, % 18.4 17.2 16.5 

Ansiotaso, %-muutos 1.8 4.6 4.1 
Yksikkötyökustannukset, %-muutos -2.9 3.1 1.3 
Tav. ja palv. tuontihinnat, %-muutos -0.2 -0.3 1.5 
Kuluttajahintaindeksi, %-muutos 1.1 1.0 0.6 
Pohjainflaatio, %-muutos 1.3 -0.1 0.7 

jouluk. - jouluk., %-muutos 1.0 -0.6 1.4 

Valtion nettorahoitustarve, % BKT:sta -11.4 -9.8 -7.6 
Julkisen sektorin alijäämä, % BKT:sta -6.3 -5.6 -3.7 
Julkisen sektorin EMU-velka, % BKT:sta 59.5 59.4 61.7 

Vaihtosuhde 4.8 7.0 -0.9 
Vaihtotase, % BKT:sta 1.3 3.5 3.5 
Ulkomainen nettovelka, % vientituloista 146.3 116.0 96.6 

Heliborkorko, 3 kk, % 5.3 5.8 4.3 
Pankkien uusien luottojen korko, % 7.4 7.5 6.5 
Verollinen jvk-korko 8.5 8.9 7.4 

Ennusteoletukset 
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1997 1998 

5.9 6.0 
3.8 3.4 
2.4 2.5 
8.9 5.4 
3.8 4.0 

15.3 14.1 

3.0 3.5 
0.7 1.0 
2.3 2.8 
1.6 1.8 
1.5 1.6 
1.6 1.6 

-6.3 -5.4 
-2.7 -1.8 
62.3 62.2 

-6.2 -2.1 
1.6 1.3 

90.0 80.8 

4.3 4.3 
6.6 6.6 
7.4 7.4 

Ennustelaskelmien yhtenä lähtökohtana on "tiedossa olevan talouspolitiikan" 

-oletus (tehdyt ja periaatteessa päätetyt toimenpiteet). Korkojen osalta tämä 
merkitsee oletusta huutokauppakoron pysymisestä ennallaan. Oletus merkitsee 

myös lyhyiden markkinakorkojen pysymistä nykytasollaan. Kun Saksan lyhyiden 
korkojen oletetaan alenevan kevään aikana (huhtikuun alussa), korkoero Sak

saan kasvaa helmikuuhun verrattuna. Suomen pitkien korkojen on oletettu 
seuraavan Saksan korkokehitystä siten, että Suomen ja Saksan pitkien korkojen 
ero on ennustejaksolla 1.5 %.1 

Ulkomaisten valuuttojen keskinäisten kurssien, samoin kuin markan ulkoisen 
arvon on oletettu pysyvän muuttumattomana helmikuun puolivälissä (14.2) vallin

neelIa tasolla. Ennusteoletus vastaa kauppapainoisen indeksin (1982 = 100) pis
telukua 115.8. 

1 Saksassa pitkän koron taso on oletettu 6.1 prosentiksi ja Suomen vastaavasti 7.6 prosentiksi. 
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Oletukset valtiontaloudesta ja finanssipolitiikasta perustuvat vuoden 1996 osalta 

budjettiin ja hallituksen myöhemmin tekemiin päätöksiin ja seuraavien vuosien 

osalta hallitusohjelmaan ja budjettikehyspäätökseen. 

Ennuste ei sisällä eksplisiittistä oletusta siirtymisestä EMUn kolmanteen vaihee

seen vuonna 1999, eikä mitään oletuksia lähentymiskriteerien saavuttamiseksi 

tarvittavista toimenpiteistä. Sekä kansainvälisen talouden että Suomen osalta 

ennusteet ovat painelaskelmia, joilla pyritään arvioimaan, mihin "tiedossa olevan 

talouspolitiikan" -oletuksella päädytään. 

Kansainvälinen talous2 

Kotimaisen kehityksen taustana oleva kansainvälisen talouden ennuste perustuu 

näkemykseen teollisuusmaiden talouskasvun vähittäisestä elpymisestä keväästä 

alkaen ja kasvun vakiintumisesta vuosina 1997 ja 1998 lähelle aiempaa trendi

kasvua. Länsi-Euroopassa tämä merkitsee vain noin 2 prosenttiin yltävää tuotan

non kasvua ja siten työllisyyden sekä julkisen talouden alijäämäongelmien pysy

mistä vaikeina. Ennuste vastaa vallitsevaa ns. konsensuskäsitystä kansainväli

sestä taloudesta. Suurin epävarmuus ja odotusten varovaisuutta ylläpitävä tekijä 

monessa maassa on julkisen talouden huono rahoitustasapaino. Tästä syystä 

kasvutrendin arvioidaan pysyvän verraten vaatimattomana. 

Keskeinen kasvua käynnistävä voima on jo toteutunut korkojen lasku. Myös useat 

muut perustekijät ovat kasvulle suotuisat: inflaatio on hidasta, talouksien yksityi

sen sektorin rahoitusasema on vahva ja valuuttakurssit vastaavat entistä parem

min talouksien kilpailukykyä; Saksan teollisuudelle Saksan markan vahvuus on 

kuitenkin ongelma. 

Aivan lyhyellä aikavälillä tuotantoa lisää viime kuukausina tuotantoa supistanei

den häiriöiden poistuminen. Mm. Pohjois-Amerikassa kasvun hitaus vuoden vaih

teen molemmin puolin johtui tilapäisistä häiriöistä (hallinnon henkilöstön lomau

tukset, sääolot). USA:ssa taloudellisen toimeliaisuuden odotetaan palaavan kulu

van vuoden toiseen neljännekseen mennessä trenditasolleen. Euroopassa kas

vun odotetaan käynnistyvän kevään kuluessa. 

Finanssipolitiikan yleissävy pysyy varsinkin Länsi-Euroopan maissa kireänä. 
Ennustelaskelmat osoittavat kuitenkin, että EU:n ydinmaat, Saksa ja Ranska, 

2 Kansainvälisen talouden ennuste raportoidaan erillisenä ennusteraporttina. 



SUOMEN PANKKI 

Kansantalouden osasto 

ENNUSTE 
Luottamuksellinen 
8.3.1996 

7 

ENRA601A.wpd 

eivät saavuta ns. "tiedossa olevan talouspolitiikan" -oletuksella julkista taloutta 

koskevia lähentymiskriteereitä vuoteen 1998 mennessä. Ennusteessa tehty ole
tus pitkistä koroista voi toteutua vain, jos julkisen talouden ongelmat eivät synnytä 

korko- ja valuuttakurssihäiriöitä. 

Taulukko 2. Kansainvälinen talous 

1994 1995 1996 1997 1998 

G7-maiden BKT, määrän %-muutos 2.7 1.8 2.0 2.5 2.3 
Suomen vientimarkkinat, määrän %-muutos 

Kaikki alueet 10.8 6.6 5.4 6.0 6.0 
Suomen viennille tärkeät länsimaat 9.7 5.7 3.4 5.3 5.3 

Raaka-aineiden (pl. öljy) hinnat, %-muutos 19.4 14.0 -8.1 -6.0 -3.2 
Yksikkötyökustannukset, %-muutos 

Suomen viennille tärkeät länsimaat -1.7 0.4 1.6 1.9 1.0 
EU-maiden inflaatio*, %-muutos 3.3 3.2 3.0 2.7 2.5 

* Yksityisen kulutuksen deflaattori. 

Kotimainen kehitys 

Kysyntä, tarjonta ja työllisyys 

Kysyntä Euroopan markkinoilla on heikkoa vuonna 1996. Vaikka kysyntä muilla 
alueilla kasvaa nopeammin, vientimarkkinoiden arvioidaan kasvavan vain 3.5 %. 
Kasvun piristyminen Euroopassa lisää tuontikysyntää ja vientimarkkinoiden 

ennustetaan kasvavan runsaat 5 % vuosina 1997 ja 1998. Toteutunut ja ennus
teessa pysyväksi oletettu markan kurssin 5 prosentin devalvoituminen vuoden 
1995 marraskuusta vuoden 1996 helmikuun puoliväliin parantaa viennin hintakil

pailukykyä vuonna 1996. Vakaana pysyvien yksikkötyökustannusten ansiosta 

hintakilpailukyky paranee hieman myös kahtena seuraavana vuonna. 

Viennin kasvua vuonna 1996 ylläpitävät 7-8 mrd. markkaan kohoavat laiva
toimitukset. Muun viennin kasvu jää keskimäärin 3-4 prosenttiin ulkomaisen 

kysynnän vaimeuden vuoksi. Metsäteollisuuden viennin määrän odotetaan 
pysyvän kuluvana vuonna samansuuruisena kuin vuosi sitten. Metsäteollisuuden 
vientihintojen laskun odotetaan sen sijaan jatkuvan vuoden 1997 lopulle. Vuosina 

1997 ja 1998 tavaraviennin kasvu on parantuneen kilpailukyvyn ansiosta hieman 
nopeampi kuin kysynnän kasvu markkinoilla. 
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Yritysten investointien ripeä kasvu jatkuu vuonna 1996. Investointiaste (investoin

nit suhteessa tuotannon jalostusarvoon) on useimmilla aloilla vielä matala, ja 

yritysten pyrkimys lisätä pääoman käytön tehokkuutta pitää investointiasteen 

pysyvästikin aiemman pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Toisaalta tuotan

non kasvu lisää kapasiteetin tarvetta, joten investointien kasvun odotetaan 

jatkuvan lähivuosina. Yritysten rahoitukselliset edellytykset investointien toteutta

miseen paranevat jatkuvasti velkaantumisen vähenemisen myötä ja kannattavuu

den säilyessä hyvänä. Tästä huolimatta yritysten odotusten arvioidaan pysyvän 

varovaisina myös jatkossa. Investointien kasvu on tästä syystä ennustettu pie

nemmäksi kuin mitä vastaavista lähtökohdista normaalisti on toteutunut. 

Taulukko 3. Yrittäjätoiminta 

1994 1995 1996 1997 1998 

Teollisuustuotanto, määrän %-muutos 11.8 9.1 3.9 4.8 5.6 
Tuotanto muussa yrittäjätoiminnassa 2.8 3.2 2.6 4.1 4.1 

Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos -0.3 12.8 9.6 8.9 5.4 
Teollisuus 8.4 39.4 22.1 7.2 3.1 
Muu yrittäjätoiminta -0.9 12.9 12.0 9.8 5.6 

Pääomatulot, % jalostusarvosta 
Teollisuus 47.0 49.0 49.3 47.9 47.7 
Muu yrittäjätoiminta 46.9 47.0 47.3 47.8 47.7 

Yritysten bruttovelka, BKT:sta 69.1 60.1 57.2 55.9 54.5 

Myös kotitalouksien odotetaan pysyvän varovaisina tulonkäytössään ja väittävän 

sitoutumista velkarahoitukseen. Säästämisaste pysyy korkeana, lievä aleneminen 

vuodesta 1995 vuoteen 1996 heijastaa lähinnä viime vuonna poikkeuksellisista 

ajoitustekijöistä (veronpalautukset, vuoden lopun palkankorotukset) johtunutta 

säästämisasteen nousua. Talouden näkymän paranemisen vuosina 1997 ja 1998 
arvioidaan nostavan kulutusalttiutta. 

Kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvu jää vuonna 1996 samoin kuin seuraa

vanakin vuonna noin 2 prosenttiin. Reaaliset palkkatulot kasvavat selvästi enem

män - 4 % vuonna 1996 ja 3 % vuonna 1997 - ja palkkatulojen verotus kevenee. 

Tulonsiirrot julkiselta sektorilta supistuvat tuntuvasti ja myös pääomatulot vähene

vät. Kun tällaisista tulonjaon muutoksen vaikutuksista kulutuskysyntään ei ole 

riittävää tietoa, sen vaikutus on oletettu neutraaliksi. Samoin korkojen alenemisen 

. vaikutus säästämisasteeseen on oletettu neutraaliksi. 
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Taulukko 4. Kotitalouksien tulot, kysyntä ja säästäminen 

1994 1995 1996 

Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos -2.1 7.3 1.7 
Yksityinen kulutus, %-muutos 1.8 4.7 2.8 
Asuntoinvestoinnit, %-muutos -4.1 -3.0 -4.4 

Nettosäästösäästämisaste,' % 1.5 3.9 2.8 
Velat, % käytettävissä olevista nettotuloista 89.5 80.5 79.2 

* Nettosäästö/käytettävissä oleva nettotulo. 
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1997 1998 

1.4 2.1 
2.4 2.5 
9.4 7.7 

1.9 1.6 
78.3 76.8 

Asuntoinvestointien supistuminen jatkuu vuoden 1996 alkupuolella uustuotannon 

supistumisen myötä. Valtion lisääntyvä rahoitustuki asuntojen peruskorjaukseen 

ja lainakorkojen lasku luovat edellytyksiä nousulle, jonka aNioidaan käynnistyvän 

kuluvan vuoden lopulla. Asuntoinvestointien matalan lähtötason huomioon ottaen 

ennustettu kasvu ei ole voimakas - vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun vuonna 

1997 on vain 1/3 prosenttiyksikköä. Uustuotannon huono kannattavuus merkitsee 

kuitenkin riskiä alaspäin. Vanhojen asuntojen hintojen aNioidaan kääntyvän nou

suun vasta kuluvan vuoden lopulla. 

Julkisen kulutuksen hidas kasvu jatkuu kaikkina lähivuosina. Työllisyyden tukemi

seksi valtio lisää omia investointejaan ja valtion rahoitustuen vauhdittamina var

sinkin kuntien investointien kasvu nopeutuu. 

Taulukko 5. Julkinen kysyntä ja valtion menot 

%-muutoksia 1994 1995 1996 1997 1998 

Julkinen kysyntä, määrän %-muutos 0.8 0.3 1.4 2.0 1.5 
Valtion menot (plo finanssisijoitukset), 

määrän %-muutos 4.2 3.6 -1.7 -1.2 0.2 

Kokonaistuotannon määrän aNioidaan olevan jo kuluvan vuoden alkukuukausina 
lievästi suurempi kuin vuoden 1995 lopulla tuotannon määrän palautuessa joulu

kuun tuntuvan supistumisen jälkeen normaalitasolle. Kasvun odotetaan voimistu

van kevään aikana, mistä alkaen se yltää noin 4 prosentin vauhtiin vuositasolle 

korotettuna. Samalla tuotanto painottuu työvaltaisille teollisuuden aloille ja palve

luelinkeinoihin, mikä osaltaan vahvistaa työllisyyden paranemista. Asuntoinves

tointien kääntyminen kasvuun vilkastuttaa rakennustoimintaa. Vuosina 1997 ja 

1998 kasvu jakautuu verraten tasaisesti yksityisen sektorin aloille. 
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Työllisyyden kasvun painopiste siirtyy vuonna 1996 teollisuudesta palveluelinkei
noihin. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan toteutuneen pitkän aikavälin 
trendin mukaisesti hieman enemmän kuin työpanoksen eli tehtyjen työtuntien 
määrä. Kehitystä selittää mm. osa-aikatyöpaikkojen lisääntyminen palvelualoilla. 

Työvoiman osuuden vähittäinen kohoaminen lisää työvoiman tarjontaa, mikä 
hidastaa työttömyysasteen alenemista. Työttömyysaste alenee vuoteen 1998 
mennessä 14 prosenttiin eli noin prosenttiyksikön vuodessa. 

Kustannukset ja hinnat3 

Kysynnän kasvun vaimeneminen on vaimentanut ulkomaisen ja kotimaisen hinta
kehityksen monelta osin odotettua rauhallisemmaksi. Tämä on näkynyt tuottaja
hintojen osittaisena laskuna ja odotettua vähäisempänä kuluttajahintojen nousu
na Suomessa ja useissa muissa maissa. 

Kustannuksia ja hintoja koskevat ennusteet perustuvat mm. seuraaviin arvioihin: 

Markan ulkoinen arvo oletettu helmikuun 14 päivän kurssitason mukaiseksi 
koko ennustejakson ajaksi. Kauppapainoisella indeksillä mitattuna markan 
heikkeneminen on 5 % vuoden 1995 marraskuun tasoon verrattuna. 
Markan heikkenemisestä 70 % siirtyy markkamääräisiin ulkomaankauppa
hintoihin, mikä merkitsee valuuttamääräisten tuonti- ja vientihintojen jous
tamista alaspäin. 

Markkamääräiset tuontihinnat nousevat vuoden 1996 toiseen neljännek
seen mennessä markan heikkenemisen seurauksena runsaat 3 %. Vuo
den jälkipuolella tuontihinnat ovat vakaat. Kansainvälisen talouden kasvun 
myötä tuontihinnat nousevat vuosina 1997 ja 1998 noin 2 Y2 %. 

Metsäteollisuustuotteiden vientihintojen kaksi vuotta kestävä lasku alentaa 
vientihintoja vuosien 1996 ja 1997 aikana. Vuoden 1995 lopun tasolta 
vaihtosuhde heikkenee vuoden 1997 lopulle lähes 13 %. 

Palkkojen sopimuskorotukset noudattavat syksyn 1995 tulosopimuksia. 
Muu osa palkoista (liukumat) määräytyy havaittujen keskimääräisten 
riippuvuuksien mukaisesti. Tulonjaon palautumispainetta eli yritysten 
parantuneen kannattavuuden purkautumista palkkoihin on ennusteessa 

3 Inflaatiota koskeva ennuste raportoidaan erillisenä ennusteraporttina. 
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hillitty.4 Vuoden 1998 palkkaennuste perustuu mallilla tehtyyn tilastollisten 
riippuvuuksien mukaiseen ennusteeseen. 

Vuoden 1996 alusta palkkojen nousuvauhti hidastuu ja pysyy vakaana 
koko ennusteperiodin. Pienet sopimuskorotukset, joissa ei ole ala- ja 
yrityskohtaisia järjestelyeriä, jotka sisältyivät sopimuksiin vuodelle 1995, 
lisäävät jonkin verran palkkaliukumia. Välilliset työkustannukset alenevat 
vuonna 1996 ja pysyvät jatkossa jokseenkin ennallaan. 

Inflaatio-odotusten on oletettu pysyvän Suomen Pankin inflaatiotavoitteen 
mukaisina. 

Yritysten hinnanasetanta perustuu muuttuviin marginaalikustannuksiin. 
Ennustelaskelmissa ei ole otettu huomioon kannattavuusmarginaalien 
vaihtelua eikä esimerkiksi kilpailun lisääntymisen vaikutusta. 

Työn tuottavuuden nousu eri tuotantosektoreilla on arvioitu jokseenkin 
tuottavuuden pitkän ajan trendin mukaiseksi. Tuottavuuden nousu kom
pensoi suurimman osan työkustannusten noususta, joten yksikkötyökus
tannukset nousevat vain vähän. Teollisuuden hintakilpailukyky paranee 
kaikkina ennustevuosina, kun kilpailukykyä mitataan suhteellisilla yksikkö
työkustannuksilla. 

Pohjainflaation nousuvauhti (muutos edellisestä neljänneksestä tai kuukaudesta 
vuositasolle korotettuna) vakiintuu 1 V2 prosentin tuntumaan. Markan heikkenemi
sestä aiheutuvan tuontihintojen nousun vaikutus ajoittuu pitkähkölle ajalle eikä 

siten aiheuta kuluvan vuoden alkupuolella merkittävää kuluttajahintojen nousun 
kiihtymistä. Pohjainflaation 12 kuukauden muutos on alkuvuodesta lähellä nollaa. 
Kun indeksissä vuonna 1995 näkyneet elintarvikehintojen alenemisen vaikutukset 

jäävät pois 12 kuukauden vertailussa, 12 kuukauden muutos nopeutuu vuoden 
1996 aikana ja nousee vuoden 1996 lopulla noin 1 V2 prosenttiin. 

Kuluttajahintaindeksin muutos vuoden 1995 joulukuusta vuoden 1996 joulukuu

hun jää pienemmäksi kuin pohjainflaation, sillä luottokorkojen lasku alentaa 
kuluttajahintaindeksissä asumisen pääomakustannuksia. 

Työkustannusten nousu hidastuu lievästi vuonna 1997, tuontihintojen nousu 
puolestaan nopeutuu. Pohjainflaatio pysyy 1 V2 prosentin tuntumassa. Kun mal-

4 Mallin mukaan ansiotason nousu olisi runsaan prosenttiyksikön suurempi vuonna 1996 ja vajaat 
% prosenttiyksikköä suurempi vuonna 1997 kuin ennusteen mukainen arvio. 
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tillinen palkkakehitys jatkuu vuonna 1998, pohjainflaatio pysyy 2 prosentin ala-

puolella. 

Vuoden 1996 alun ja lähitulevaisuudenkin suhdannetilanteessa, jossa kannatta-

vuusmarginaaleihin kohdistuu heikkenemispaine, hintaennusteen epävarmuudet 

painottuvat ennustettua pienemmän hintojen nousun suuntaan.5 

Taulukko 6. Kustannukset ja hinnat 1994-1998, %-muutoksia 

1994 1995 1996 1997 1998 

Sopimuspalkat (yksityinen sektori) 0.6 3.6 3.1 1.3 1.2 
Ansiotaso 1.8 4.6 4.1 3.0 3.5 
- teollisuus 4.4 7.0 5.6 3.5 3.8 
- kotimarkkinasektori 1.4 3.9 3.8 3.4 3.9 
- julkinen 0.5 3.6 3.4 1.9 2.6 

Työajan hinta 3.7 7.1 4.0 3.3 4.5 
Työn tuottavuus 4.9 2.3 2.1 2.7 3.1 
Yksikkötyökustannukset 
- vuosikeskiarvo -2.9 3.1 1.3 0.7 1.0 
- IV nelj. - IV nelj. 0.0 3.1 1.8 0.0 1.3 
Yksikkötyökustannukset, 

teollisuus, vuosika. -4.9 3.8 0.5 -1.0 0.0 
Yksikkötyökustannukset, 

muu ~ksit. sektoriz vuosika. -2.7 3.5 0.3 0.5 0.9 

Tuontihinnat (tav. ja palv.) 
- vuosikeskiarvo -0.2 -0.3 1.5 2.3 2.8 

Julkisen sektorin toimenpiteet, vaikutus 
kul.hintaindeksiin, %-yks. Oouluk. - jouluk.) 0.9 1.1 0.2 0.2 0.1 

Elintarvikkeiden hintojen laskun vaikutus 
kul.hintaindeksiinz %-~ks. {jouluk. - jouluk.} 0.4 1.3 

Kuluttajahintaindeksi 
- vuosi keskiarvo 1.0 1.0 0.6 1.6 1.8 
- jouluk. - jouluk. 1.6 0.3 1.1 1.8 1.8 

Pohjainflaatio 
- vuosikeskiarvo 1.3 -0.1 0.7 1.5 1.6 
- jouluk. - jouluk. 1.0 -0.6 1.4 1.6 1.6 

Asuntohinnatl IV neli. - IV neli. 1.8 -4.3 1.3 6.1 6.1 

5 Kannattavuusmarginaalien vaihtelusta johtuviin kuluttajahintavaikutusten määrälliseen arviointiin 
ei ole käyttökelpoista menettelyä. Kausaaliset kuluttajahintojen ennustemenetelmät perustuvat 
lähes yksinomaan kustannustekijöihin. Viimeaikaisten hintaennusteiden ennustevirheissä elintarvi
kehintojen odotettua suuremmalla alenemisella on ollut keskeinen merkitys. Elintarvikehinnat pois
lukien tavaroiden ja palveluiden hinnat nousivat vuonna 1995 yli 2 % ja joulukuusta joulukuuhun 
1.8%. 
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Vaihtotase pysyy lähivuosina ylijäämäisenä ts. kansantalous vähentää velkaantu
neisuuttaan ulkomaihin nähden. Tänä vuonna vaihtotaseen ylijäämä pysyy 
viimevuotisella tasolla noin 20 mrd. markassa. Vuosina 1997 ja 1998 ylijäämä 
pienenee selvästi. Ylijäämää supistavat vaihtosuhteen heikkeneminen, viennin 
kasvun lievä hidastuminen ja tuonnin tarjontaosuuden nousu. Viimeksi mainittu 

tekijä heijastaa tuotannossa ja kysynnässä ilmenevää rakennemuutosta. 

Ennustelaskelmat on tehty oletuksella, että valuuttavaranto pysyy muuttumatto
mana helmikuun lopun tasolla. Viime vuonna valtio siirtyi rahoituksen hankinnas

saan käytännössä kokonaan kotimaisiin lähteisiin. Kuluvana vuonna valtion 
arvioidaan ottavan ulkomaista rahoitusta nettomääräisesti 6 mrd. markkaa. Myös 
vuonna 1997 valtion ennustetaan käyttävän jonkin verran valuuttamääräistä 
rahoitusta. Vuonna 1998 valtion oletetaan vähentävän valuuttamääräistä velkaan

sa. 

Yritykset sijoittavat rahoitusylijäämiään ulkomaille myös jatkossa nettomääräisesti 
enemmän kuin mitä ulkomaiset sijoitukset ovat Suomeen. Yritysten pääoman 
vienti tapahtuu suorina sijoituksina, valuuttalainojen kuoletuksina, lainoina tytär
yhtiöilIe ja kauppaluottosaatavien kasvuna. Mm. amerikkalaisten ja ruotsalaisten 
yritysten kiinnostus hankkia markkina-alueita ja muita tuotannollisia etuja on kui
tenkin lisännyt suoria sijoituksia Suomeen. 

Kotimainen rahoitustasapaino 

Kotimainen rahoitustasapaino pysyy viimevuotisen kaltaisena ts. yritysten, kotita
louksien ja sotu-rahastojen rahoitusylijäämät säilyvät vahvasti positiivisina, kun 

taas julkinen talous pysyy valtion velkaantumisen kautta rahoitusalijäämäisenä. 
Sektoreittaiset rahoitusasemat muuttuvat lähivuosina hitaasti. Yritysten rahoi
tusylijäämä tosin supistuu vientitulojen kasvun hidastumisen ja kasvavien inves
tointien seurauksena. Kotitalouksien rahoitusylijäämä supistuu vähitellen nouse

van kulutusalttiuden ja vuonna 1997 kasvuun kääntyvien asuntoinvestointien 
myötä. 

6 Rahoitusmarkkinakehitys raportoidaan erillisenä ennusteraporttina. 
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Taulukko 7. Kansantalouden rahoitustasapaino 

1994 1995 1996 

Vaihtotase, mrd. mk 6.6 19.1 20.1 
Vaihtotase, % BKT:sta 1.3 3.5 3.5 

Säästämisaste, % BKT:sta 16.7 19.9 21.1 
Investointiaste, % BKT:sta 15.4 16.5 17.6 

Rahoitusjäämä (vaihtotase) 
Julkinen sektori (ml. TEL-rahastot) -6.3 -5.6 -3.7 
Yksityinen sektori 7.6 9.0 7.1 

Yritykset 5.5 5.4 3.6 
Rahoituslaitokset 0.3 0.6 1.2 
Kotitaloudet 1.9 3.1 2.4 

Julkisen talouden alijäämä ja velka7 
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1997 1998 

9.5 8.3 
1.6 1.3 

21.5 22.4 
20.0 21.1 

-2.7 -1.8 
4.3 3.1 
1.9 1.1 
1.1 1.3 
1.3 0.7 

Vuoden 1995 syksyn keskitettyyn tuloratkaisuun liittyen ja myöhemmin työllisyy
den tukemiseksi hallitus on tehnyt valtion menoja lisääviä päätöksiä. Kun lisäksi 
suhdanneautomatiikka heikentää valtiontalouden tasapainoa tuntuvasti verrattuna 
vuoden 1995 syksyllä vallinneisiin suhdannenäkymiin, valtiontalouden alijäämä 
muodostuu syksyllä arvioitua selvästi suuremmaksi vuonna 1996. Valtion 
rahoitusalijäämä pienenee vuodesta 1995, mutta suhteessa bruttokansantuottee
seen se on vielä - 7.6 %. Vuoteen 1996 ajoittuu tavanomaista enemmän finans
sisijoituksia, jotka valtio joutuu rahoittamaan velanotolla. Nettorahoitustarve on 
ennusteen mukaan 54.4 mrd. markkaa eli 9.4 % BKT:sta. 

Taulukko 8. Julkisen talouden rahoitustasapaino 

%-muutoksia 1994 1995 1996 1997 1998 

Julkinen kysyntä, määrän %-muutos 0.8 0.3 1.4 2.0 1.5 
Valtion menot (pl. finanssisijoitukset), 

määrän %-muutos 4.2 3.6 -1.7 -1.2 0.2 

Valtion rahoitusjäämä, 
(nettoluotonanto), % BKT:sta -11.4 -9.8 -7.6 -6.3 -5.4 

Valtiontalouden netto rahoitustarve (-) 
(kassatalous), % BKT:sta 12.7 11.6 9.4 6.7 5.7 

Valtion velka, % BKT:sta 60.4 65.1 71.4 74.8 76.6 

Julkisen talouden alijäämä, % BKT:sta -6.3 -5.6 -3.7 -2.7 -1.8 
Julkisen sektorin sulautettu velka 

(EMU-määritelmä), % BKT:sta 59.5 59.4 61.7 62.3 62.2 

Memorandum: Valtion velka 1999, % BKT:sta 76.6 
Julkisen talouden sulautettu velka 1999, % BKT:sta 60.4 

7 Julkisen talouden ennuste raportoidaan erillisenä ennusteraporttina. 
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Alijäämän kasvun kompensoimiseksi hallitus lisää valtiontalouden tasapainoa 

parantavia toimenpiteitä vuodesta 1997 alkaen. Toimenpiteet sisältävät 1.7 mrd. 

markan lisäyksen menosäästöihin ja noin 3 mrd. markan lisäyksen tuloihin (elin

tarvikkeiden arvonlisäveron alennuksesta luopuminen ja valtionyhtiöiden osakkei

den myyntejä). Kun myös kasvu nopeutuu, valtiontalouden alijäämät pienenevät 

vuosina 1997 ja 1998. Valtion velan kasvu pysähtyy vuosikymmenen lopussa. 

Työeläkerahastoihin syntyy kaikkina ennustevuosina rahoitusylijäämää ja kuntien 

talous on lähellä rahoitustasapainoa. Suhdanneautomatiikan vuoksi näidenkään 

sektoreiden rahoitusasema ei ole niin vahva kuin vuoden 1995 syksyllä arvioitiin. 

Koko julkisen sektorin alijäämä supistuu kuluvana vuonna 3.7 prosenttiin 

BKT:sta, näin ollen Suomi ei saavuta vielä EMU-konvergenssikriteerin mukaista 

alijäämää (3 % BKT:sta)8. Tämän tason alapuolelle päästään vuonna 1997 ja 

selvemmin vuonna 1998. Julkisen sektorin velan kasvu suhteessa bruttokansan

tuotteeseen pysähtyy vuonna 1998 ja vuosikymmenen lopulla suhdeluku on hyvin 

lähellä 60 prosentin rajaa. Velkasuhteen aleneminen edellyttää mm., että TEL

rahastot jatkuvasti sijoittavat suuren osan ylijäämästään valtion obligaatioihin. 

Vaikka yksityisen sektorin tulot ovat edelleen investointeja suuremmat, pankkien 

antolainauksen odotetaan kääntyvän lievään nousuun kuluvan vuoden aikana. 

Laimeahkona pysyvästä luotonkysynnästä vastaavat tänä vuonna tasasuhtaisesti 

kotitaloudet ja yritykset. Vasta vuonna 1997 luotonkysyntä piristyy selvemmin 

yritys- ja asuinrakennusinvestointien kasvun myötä. 

Yritysten velkaantumiskehityksessä on lähimenneisyydessä ollut selvä ero vienti

yritysten sekä kotimarkkinoille suuntautuneiden yritysten välillä. Koko yrityssekto

rin velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen aleni viime vuonna alle 

100 prosentin. Velkaantuneisuus vähenee edelleen, joskin hidastuen, vuoden 

1998 lopussa velkaantuneisuusasteen arvioidaan päätyvän alle 90 prosenttiin 

bruttokansantuotteesta. Velkaantuneisuus on näin ollen matalampi kuin kertaa

kaan 1970-luvun puolivälin jälkeen. 

Kotitalouksien rahoitusylijäämä nousi vuonna 1995 tulojen 8.5 prosentin kasvun 

ja asuntoinvestointien vähäisyyden vuoksi ennätyslukemiin. Rahoitusylijäämät 

säilyvät parin lähivuoden aikana suurina, vaikka kotitalouksien säästämisaste 

vähitellen laskeekin. Kotitaloussektorin velkaantumisaste suhteessa käytettävissä 

oleviin tuloihin laskee hidastuvasta tulokasvusta huolimatta. Rahoitusylijäämän 

8 VM:n ennusteen mukaan alijäämä on 2.9 % BKT:sta. Ko. ennusteessa talouden kasvu (BKT:n 
kasvu 3.8 %) ja sen myötä veropohjan kasvu on arvioitu nopeammaksi. 
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käytön odotetaan lähivuosina suuntautuvan velanmaksusta mm. vapaaehtoiseen 
vakuutussäästämiseen ja sijoitustalletuksiin. 

Talletukset ja luotonkysyntä kasvavat verkkaisesti 

Raha-aggregaatit ja yleisön talletuskasvu kasvavat verkkaisesti lähivuosina. 
Talletuskoostumus muuttuu jonkin verran verottomien 24 ja 36 kuukauden 

määräaikaistalletusten poistumisen myötä. Lähdeverollisten määräaikaistilien 
erääntyminen ja niihin mahdollisesti liittyvät odottamattomat käyttäytymismuutok
set saattavat hieman muuttaa eri talletuslajien suosiota. Määräaikaistileiltä vapau

tuvien varojen siirtyminen valtion obligaatioihin ja osakesijoituksiin ei muodostune 
voimakkaaksi. Siirtyminen likvideihin talletuksiin pitää suppean raha-aggregaatin 

kasvuvauhdin laveampaa M2:sta nopeampana. Tulojen kasvun hidastuessa ylei
sön markkatalletukset kasvavat tänä ja ensi vuonna vain 3 prosentin vauhdilla. 

Luotonkysynnän ennusteisiin liittyy huomattava epävarmuus siksi, että veIka
rahoituksen suosio on nykyisen verotuksen ja taloudellisen kehityksen epävar

muuden vuoksi vähäistä. Taloudellinen epävarmuus ylläpitää myös normaalia 
korkeampaa riskilisää investointien tuottovaatimuksissa. Pienet ja keskisuuret 
yritykset karttavat edelleen luotonottoa. 

Taulukko 9. Talletuspankkien tase ja raha-aggregaatit 

1994 1995 1996 1997 1998 

Antolainaus yleisölle, mrd. mk 257.0 250.5 256.8 265.7 276.4 
%-muutos -3.0 -2.5 2.5 3.5 4.0 

Yleisön talletukset, mrd. mk 269.7 285.3 293.7 303.3 317.9 
%-muutos 2.6 5.8 3.0 3.3 4.8 

Raha-aggregaatit 
M1, mrd. mk 154.4 175.9 189.6 204.4 214.3 

%-muutos 8.9 13.9 7.8 7.8 4.8 
M2, mrd. mk 286.7 303.8 313.1 323.6 339.2 

%-muutos 2.5 5.9 3.1 3.3 4.8 
M3, mrd. mk 328.5 329.8 345.6 360.7 381.7 

%-muutos 1.9 0.4 4.8 4.4 5.8 
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Suhdannekäänteen ajoittumiseen liittyy sekä kansainvälisen että Suomen talou

den osalta huomattava epävarmuus. Juuri missään maassa ei makrotalouspolitii

kassa ole käytettävissä keinoja, joilla käännettä kasvuun voitaisiin merkittävästi 

edistää. Jos talousyksiköiden luottamuksen heikkous viivästää käännettä, muo

dostuvat työttömyys ja julkisen talouden alijäämäongelmat ennustettua vaikeam

miksi. 

Keskeisten EU-maiden julkisen talouden rahoitustasapainon kehitys poikkeaa 

tuntuvasti EMU-tavoitteista. Ennustetta ei ole täydennetty laskelmilla, joissa olisi 

tehty oletuksia alijäämää supistavista toimenpiteistä ja arvioitu niiden vaikutuksia. 

Ellei tämänsuuntaista politiikkaa toteuteta, ko. maissa saattaa syntyä uskotta

vuusongelmia ja rahoitusmarkkinahäiriöitä, jotka vaarantavat ennustetun, sinänsä 

verraten vaatimattoman kasvun toteutumisen EU-maissa. 

Kysynnän, tuotannon kasvun ja työllisyyden osalta ennusteen riskit eivät ole 

kuitenkaan yksipuolisesti huonomman kehityksen suuntaan. Jos talouskasvu 

ennusteen mukaisesti elpyy samanaikaisesti useassa Euroopan maassa ja kasvu 

nopeutuu muillakin alueilla, tämä luo edellytykset luottamuksen vahvistumiselle 

myönteiseen kehitykseen. Tällöin kasvuvauhti voi olla vuosina 1997 ja 1998 

ennustettua nopeampi. 

Inflaation osalta epävarmuudet ovat käänteiset kasvuun nähden, eli ennustettua 

hitaamman kasvun oloissa alaspäin. Lähivuosina näköpiirissä oleva taloudellinen 

kehitys ei näytä synnyttävän sellaisia nimenomaisesti kustannuksista tai hinnoista 

lähtöisin olevia häiriöitä, jotka vaarantaisivat ennustetunkaltaisen tasapainoisen 

hintakehityksen. Erittäin keskeinen edellytys tälle rauhalliselle kehitykselle on 

oletettu markan vakaus. Kelluvan markan maltilliset vaihtelut eivät myöskään 

vaarantaisi inflaatiotavoitetta. Riskin muodostavat sellaiset häiriöt, jotka johtaisivat 

markan suureen ja pitkäaikaiseksi muodostuvaan heikkenemiseen. Korkoreaktiot 

vaimentaisivat tällaisessakin tilanteessa inflaatiota ja seuraukset näkyisivät 
merkittävinä myös kasvussa ja työllisyydessä. 
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