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Yhteenveto 

Suomen kansantalous on ripeässä kasvussa. Viennin kasvu jatkuu ja 

kysyntä on lisääntymässä rakennustoiminnassa ja muilla suljetun sektorin 

aloilla. Tämä kohentaa työllisyyttä. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan 

nousevan kuluvana vuonna noin viiteen prosenttiin ja hidastuvan seuraava

na vuonna jonkin verran, kun kapasiteetti alkaa rajoittaa avainalojen tuotan

toa. 

Inflaatiopaineet ovat selvästi lisääntyneet talouden nopean kasvun jatkues

sa. Lisäksi Suomen markan ulkoisen arvon heikentyminen lisää tuonti

hintainflaatiota. Myös asumiskustannusten nousun jatkuminen pitää edel

leen yllä inflaatiopaineita. Inflaation ennustetaan kiihtyvän seuraavan 12 

kuukauden aikana niin, että inflaatiotavoite ylittyy selvästi. 

Inflaatioennusteen riskit painottuvat ennustettua nopeamman inflaation 

suuntaan. Ennuste perustuu maltilliseen näkemykseen; (i) raaka-aineiden 

maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, (ii) valuuttakurssien ja tuontihinto

jen yhteisvaihtelusta sekä (iii) tuontihintojen nousun välittymisestä kotimai

seen inflaatioon. Epävarmuutta liittyy syksyn tuloneuvotteluissa sovittavien 

palkkojen nousuun. Liittokohtaiseen ratkaisuun liittyvät suhteellisen paIkka

aseman parantamispaineet johtavat todennäköisesti keskitettyä ratkaisua 

korkeampiin palkankorotuksiin sekä itsensä toteuttavaan inflaatio-odotusten 

nousuun. 
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Kuluvan vuoden talouskehitys on ollut suotuisaa. Viennin kasvu jatkuu ja samalla 
kysyntä on lisääntymässä myös rakennustoiminnassa ja muilla suljetun sektorin 
aloilla, mikä kohentaa työllisyyttä. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan nouse
van kuluvana vuonna noin 5 prosenttiin ja hidastuvan seuraavana vuonna jonkin 
verran, kun kapasiteetti alkaa rajoittaa avainalojen tuotantoa. 

Kuvio 1. Talouden keskeiset tasapainoluvut 
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Julkisen sektorin rahoitusjäämä Julkisen sektorin emu-velka 
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Kuvio 2. Kokonaistuotanto (bkt mh) 
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Keskeisiä talouskasvun nopeutumiseen vaikuttavia perustekijöitä ovat vakaat 

rahoitusmarkkinat, vientimarkkinoiden kasvu, hidas yksikkötyökustannusten 
nousu ja avoimen sektorin erittäin hyvä kilpailukyky. Erityisesti investointien 

kasvua on ollut edesauttamassa kotitalouksien ja yritysten parantunut tulevaisuu
denusko, mikä on näkynyt selvästi eri kyselytutkimuksissa. Parantunut luottamus 
talouspolitiikkaan ja talouden kehitykseen on laskenut edelleen markkinakorkoja 
ja pyrkinyt ajoittain vahvistamaan valuuttakurssia, mikä on kuitenkin viimeaikoina 
vakautunut. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet pitkään matalina alhaisen inflaation 

ympäristön vakiintumisen ja rahapolitiikan uskottavuuden vuoksi. Inflaatio-odotuk
set ovat kohonneet vasta viime kuukausina eräiden keskeisten hintojen nousun 

seurauksena. 

Suomen talouden tasapaino on parantumassa hieman keväällä ennustettua 
nopeammin sekä työllisyyden että valtiontalouden osalta. Voimakas talouskasvu 
vaikuttaa kehitykseen suotuisasti. Työllisyyttä parantaa palvelualojen ja raken
nustoiminnan elpyminen, mikä samalla lisää valtion verotulojen kasvua ja vähen

tää työttömyydestä aiheutuvia menoja. Suomi täyttää EMU-kriteerit selkeästi 
kuluvana vuonna. 

Viimeaikaiset uutiset kansainvälisestä talouskehityksestä ovat myös luoneet 
tulevaisuudenuskoa. Suurten teollisuusmaiden, erityisesti Yhdysvaltain ja Rans
kan talouskasvu jatkuu ennustettua voimakkaampana ja kansainväliset inflaa
tiopaineet ovat pysyneet vähäisinä lukuun ottamatta dollarin vahvistumisen 
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aiheuttamaa raaka-aineiden hintojen nousua. Vientimarkkinoiden kasvu näyttää 
erityisen suotuisalta Suomen perinteisillä vientialoilla, joilla myös vientihinnat ovat 

vahvistumassa. 

Rahoitustasapaino paranee 

Kotimaisen kysynnän piristymisestä huolimatta vaihtotaseen ylijäämä pysyy 
suurena, sillä vienti kasvaa voimakkaasti ja ulkomaisen velan korkomenot pie
nenevät. Institutionaalisen sektorijaon mukaan tarkasteltuna yksityisen sektorin 
rahoitusylijäämä supistuu ja toisaalta julkisyhteisöjen alijäämä kääntyy ennuste

horisontilla ylijäämäksi. Suurten vientiyritysten investoinnit voidaan helposti 
rahoittaa tulorahoituksella. Kotitalouksien kulutus ja asuntoinvestoinnit kasvavat 

ja luottamuksen parantumisen myötä kotitalouksilla on jälleen uskallusta luotonot
toon. Veronkevennykset hidastavat hieman julkisen talouden alijäämän supistu
mista tänä vuonna, mutta toisaalta yhteisöveroa kertyy selvästi aiemmin arvioitua 

enemmän. Kun menojen kasvu pysyy hitaana eikä uusia veronalennuksia ilman 
vastaavaa tulojen lisäystä tai menojen karsimista tehdä, julkinen talous tasapai
nottuu jo vuonna 1999. Julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä pienenee tänä vuonna 

1.3 prosenttiin bkt:sta, joten alijäämän EMU-kriteeri täyttyy. Julkisen talouden ns. 

EMU-velkasuhde nousee lähes 59 prosenttiin, sillä dollarin vahvistuminen on 
korottanut valtion markkamääräistä velkaa ja työeläkelaitosten uudet sijoitukset 
valtion obligaatioihin vähenevät. 

Inflaatio vauhdittuu yli 2 prosentin 

Hintakehitys on kesän aikana ollut monin osin rauhallista mutta inflaatiopaineet 

ovat kuitenkin selvästi lisääntyneet talouden nopean kasvun jatkuessa. Voimakas 
kysynnän kasvu on muuttamassa yritysten tähänastista maltillista hinnoittelua 
inflaatiota lisäävään suuntaan. Lisäksi Suomen markan ulkoisen arvon heikenty
minen on nostamassa raaka-aineiden markkamääräisiä tuontihintoja. Myös 

asumiskustannusten nousun jatkuminen pitää edelleen yllä inflaatiopaineita. 

Inflaation ennustetaan kiihtyvän seuraavan 12 kuukauden aikana niin, että 
inflaatiotavoite ylittyy selvästi. 

Kotitalouksien seuraavan 12 kuukauden kehitykseen liittyvät inflaatio-odotukset 
nousivat elokuussa 2.3 prosenttiin heinäkuun 1.7 prosentista. Teollisuuden suh
dannetiedustelun mukaan myyntihintojen noin puolitoista vuotta kestänyt lasku 
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näyttää olevan ohi. Samansuuntaista informaatiota saadaan myös korkotermiini

sopimusten viimeaikaisesta kehityksestä. 

Dollari on vahvistunut suhteessa markkaan vuoden alusta 17 % ja kauppapainoi
nen valuuttaindeksi runsaat 4 %. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden mark
kamääräiset tuontihinnat ovat alkaneet nousta kesän aikana ja myöhemmin myös 
investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuontihintojen odotetaan kohoavan. 

Kysynnän voimakas kasvu ei ole ainakaan vielä johtanut merkittäviin tuotantoka

peikkoihin ja inflaation nopeutumiseen, vaikka osa edellisen korkeasuhdanteen 
tuotanto resursseista on käynyt muuttuneen taloudellisen ympäristön vuoksi 
käyttökelvottomaksi. Kysyntäinflaation arvioidaan kuitenkin nostavan päätään 
ensi vuonna, kun tuotantokapeikkoja alkaa laajemmin syntyä teollisuudessa ja 

rakennustoiminnassa. Sekä pääomakanta että ammattitaitoinen työvoima alkavat 

niukentua keskeisillä vientialoilla. 

Yksikkötyökustannusten noususta ei tänä vuonna aiheudu merkittäviä kustannus

paineita, mutta ensi vuonna yksikkötyökustannukset nousevat 2 prosenttiin, 
ansiotaso nousee uusien palkkasopimusten ja liukuminen vuoksi ja tuottavuus ei 
enää suhdannehuipussa kasva samaa vauhtia kuin aiemmin. Yksikkötyökustan
nukset kasvavat erityisesti suljetussa sektorissa, jossa joudutaan palkkaamaan 
lisätyövoimaa, jolloin tuottavuuden kasvu hidastuu. 

Palkkasopimusten voimassaolo päättyy tammikuun lopussa 1998. Seuraavaa 
sopimuskautta koskeva yksityisen sektorin sopimuspalkkojen korotus arvioidaan 
kolmeksi prosentiksi. Liukumakomponentti huomioon ottaen kokonaisansiotason 
ennustetaan nousevan lähes 4.5 % kumpanakin vuotena. Palkkaliukumien 

ennustetaan jäävän vuosina 1998-1999 vain runsaan prosenttiyksikön suurem

miksi kuin parina viime vuonna keskimäärin. Ennusteeseen ei sisälly mitään 

arvioita mahdollisista veronalennuksista, joilla valtiovalta mahdollisesti pyrkii 
vaikuttamaan sopimuskorotusten tasoon. 

Tänä vuonna sekä pohjainflaatio että kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio 
ennustetaan noin 1.5 prosentiksi. Vuosina 1998-1999 inflaatiovauhti kiihtyy yli 
2.5 prosenttiin. Kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on hieman pohjainflaatiota 
nopeampaa. Syynä tähän on asuntojen markkinahintojen keskimäärin hieman yli 

10 prosentin nousuvauhti vuosina 1997-1999 sekä välillisen verotuksen lievä 
kiristyminen. 
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Taulukko 1. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia 

1995 1996 e1997 e 1998 e 1999 

Tavaroiden ja palvelusten vienti 8.2 3.9 9.2 6.4 6.2 
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 5.1 4.1 4.3 4.0 3.0 
- siitä yksityinen kulutus 4.6 3.4 4.2 2.6 2.1 
- siitä yksityiset investoinnit 15.2 8.6 8.6 14.7 10.0 
BKT ,mh, %-muutos 5.1 3.3 4.8 3.7 3.6 
Työttöm~astel % 17.2 16.3 14.9 13.1 12.5 
Ansiotaso, %-muutos 4.7 3.9 2.6 4.2 4.5 
Yksikkötyökustannukset 1.9 1.6 -0.2 1.8 2.2 
Tavaroiden ja palvelusten tuontihinnat 0.4 1.8 0.9 2.3 2.1 
Kuluttajahintaindeksi 1.0 0.6 1.3 2.9 2.6 
Pohjainflaatio -0.1 0.1 0.9 2.5 2.4 
04/041 %-muutos -0.6 0.3 1.6 2.2 2.8 
Valtion nettoluotoanto, % BKT:sta -9.6 -7.4 -5.0 -3.8 -2.8 
Julkisen sektorin netto luotonanto, % BKT:sta -5.2 -3.2 -1.3 -0.2 1.0 
Julkisen sektorin EMU-velkal % BKT:sta 58.1 58.0 58.7 56.8 54.7 
Vaihtosuhde, %-muutos 5.2 -1.0 -3.4 0.3 -0.6 
Vaihtotase, % BKT:sta 4.1 3.8 3.9 4.2 5.0 
Ulkomainen nettoveikaI % vientituloista 112.0 112.7 123.1 102.0 81.6 
Markkinarahan korko (3 kk) 5.8 3.6 3.1 3.1 3.1 
Pankkien uusien luottojen korkol % 7.5 5.5 4.8 4.7 4.5 

Inflaation kiihtymisen riski 

Kuluvan vuoden inflaatioennusteen riskit painottuvat ennustettua nopeamman 
inflaation suuntaan. Suurin epävarmuus liittyy raaka-aineiden maailmanmarkkina
hintojen kehitykseen, valuuttakurssien ja tuontihintojen yhteisvaihteluun sekä 
tuontihintojen nousun välittymiseen kotimaiseen inflaatioon. Teollisuuden raaka
aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat kohonneet viimeisen puolen vuoden 
aikana suhteellisen maltillisesti, verrattuna OECD-maiden teollisuustuotannon 
kasvuun. Keväällä tuotanto oli yli 4 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin ja 
ennusteita ollaan vielä korjaamassa ylöspäin. Teollisuustuotannon ja raaka-aine
hintojen tilastollisen yhteisvaihtelun perusteella on varsin todennäköistä, että 
raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu kiihtyy kuluvan vuoden aikana. 
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Suurin epävarmuus liittyy kuitenkin valuuttakurssien ja tuontihintojen yhteisvaihte
luun. Se on ollut vuoden 1993 jälkeen aiempaa vähäisempää. Tuontihintojen 
riippuvuus pelkästään dollarin kurssin liikkeistä on selvästi vähentynyt teollisuus
tuotannon monipuolistumisen ja tuonnin laskutusvaluuttajakauman lavenemisen 

seurauksena. Tuontihinnat ovat nousseet reaalitalouden kasvuvauhdin kiihtymi
sestä huolimatta verrattain vähän. Näin näyttää käyneen erityisesti aloilla, joilla 

kilpailu on lisääntynyt, hallinnollinen hinnoittelu vähentynyt ja muut kaupan esteet 

poistuneet. On epävarmaa kuinka kauan tämä trendi jatkuu. Evidenssiä kiristy
neen kilpailun tuontihintainflaatiota pysyvästi hidastavista vaikutuksesta ei vielä 
ole Suomesta eikä muistakaan maista tarpeeksi saatavilla. Jos valuuttakurssien 
ja tuontihintojen lyhyen aikavälin yhteisvaihtelu jälleen voimistuu eli palautuu 
samanlaiseksi kuin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, niin tuontihinnat nousevat 
peruslaskelmassa esitettyä voimakkaammin. 

Epävarmaa on myös se kuinka nopeasti ja voimakkaasti tuontihintojen nousu 
välittyy kotimaiseen inflaatioon. Peruslaskelman mukainen suhteellisen hidas 
välittyminen on osaltaan seurausta siitä, että tuotanto on usean vuoden kasvu
periodin jälkeenkin edelleen ns. potentiaalisen tuotannon alapuolella. Siitä syystä 
ei ole päässyt syntymään yleistä kysyntäpainetta, mikä olisi johtanut hintojen 
nousun kiihtymiseen. Viimeaikaisen kehityksen perusteella arvioituna tuotanto
kuilu saattaa kuitenkin umpeutua aiemmin arvioitua nopeammin. Lisäksi tulee 

huomata, että teollisuuden suhdannetiedustelun mukaan hintojen noin puolitoista 
vuotta kestänyt lasku näyttäisi olevan toistaiseksi ohi. Voimakas kysynnän kasvu 
tässä tilanteessa saattaa kääntää tuontipanoksia käyttävän teollisuuden hinnoitte
lua inflaatiota kiihdyttävään suuntaan. 

Pidemmällä aikavälillä ennusteen riskit painottuvat niinikään ennustettua no

peamman inflaation suuntaan. Suurin tällä hetkellä näköpiirissä oleva kotoperäi

nen riski liittyy syksyn tuloneuvotteluissa sovittavien palkkojen nousuun. Tähän 

asti korkea työttömyysaste ja alhaiset inflaatio-odotukset ovat pitäneet niin 

sopimuskorotuksia kuin palkkaliukumiakin pieninä samalla, kun tulonjako-osuuk
sissa on tapahtunut selvä siirtymä pääomatulojen hyväksi. Epävarmuutta liittyy 
mm. siihen, kuinka paljon työttömyys voi vielä laskea palkkavaatimusten siihen 
juurikaan reagoimatta. Liittokohtaiseen ratkaisu malliin ajautuminen sisältäisi myös 

suuremman inflaatioriskin kuin keskitetty palkkamalli. Liittokohtaiseen ratkaisuun 

liittyvät suhteellisen palkka-aseman parantamispaineet voisivat johtaa keskitettyä 

ratkaisua korkeampiin palkan korotuksiin sekä itsensä toteuttavaan inflaatio

odotusten nousuun. Toinen riskitekijä, joka voi kiihdyttää inflaatiota ja ylikuumen
taa erityisesti rakennussektoria, on asuntojen hintojen ennustettua selvästi 
voimakkaampi kehitys. 
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Kansainvälisen talouden riskit liittyvät EMU-prosessin etenemiseen ja rahapolitiik
kaan. Häiriöitä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voi syntyä, mikäli päätöstä 
euro-alueen maista ja valuuttojen kiinnityskursseista ei pystytä riittävän ajoissa 
tekemään. EMU-prosessin Iykkääntyminen toisi myös häiriöitä kaikkien ERM

maiden valuuttoihin ja korkoihin. Lisäksi spekulatiivisten hyökkäysten todennäköi
syys lisääntyisi erityisesti reuna-alueiden valuutoissa ja näiden volatiilisuus 

kasvaisi entisestään. 

2 Peruslaskelma tehty muuttumattoman 
rahapolitiikan oletuksella 

Euroopan ja Yhdysvaltain rahapolitiikkaa koskevat oletukset on laadittu arvioimal
la talouskehitystä ja inflaatiopaineita eri maissa. Lyhyiden markkinakorkojen ura 
määräytyy pääasiassa keskuspankkien ohjauskorkojen kehityksen pohjalta ja 
pitkien markkinakorkojen oletetaan muuttuvan lyhyiden markkinakorkojen mu
kaan. Valuuttakurssit määräytyvät lyhyiden markkinakorkojen erojen mukaan. 
Euroopan rahaliiton oletetaan syntyvän laajana vuoden 1999 alusta, jolloin 

rahaliiton maiden lyhyet markkinakorot asettuvat Saksan koron tasolle. 

Saksan inflaatio on kiihtynyt kesän aikana D-markan heikentymisen ja tuontihinto
jen nousun seurauksena ja sen arvioidaan ylittävän 2 prosentin vauhdin lähikuu
kausina. Saksan keskuspankin oletetaan kiristävän rahapolitiikkaa vuoden viimei
sellä neljänneksellä ja rahaliiton ydinmaiden lisäksi ainakin Ruotsin seuraavan 
perässä. Saksan lyhyiden korkojen arvioidaan nousevan edelleen ensi vuonna. 

Tätä politiikkaa perustellaan euron uskottavuuden takaamisella. Yhdysvaltain 

inflaatio on pysynyt toistaiseksi vakaana, mutta pitkään jatkuneen talouskasvun 

arvioidaan vähitellen kiihdyttävän inflaatiota ja rahapolitiikkaa joudutaan kiristä
mään ensi vuoden alussa. Kiristystarve jää kuitenkin vähäiseksi. 

Taulukko 2. Korko-oletukset 

1996 1997 1998 1999 
IVnelj. IVnelj. IVnelj. IVnelj. 

Lyhyet (3 kk) markkinakorot, % 
Suomi 3.1 3.1 3.1 3.1 
Saksa 3.2 3.3 3.7 4.1 
Yhdysvallat 5.4 5.8 6.2 6.1 

Pitkät (10 v.) korot, % 
Suomi 6.4 5.8 5.8 5.8 
Saksa 5.8 5.7 5.7 5.7 
Yhdysvallat 6.7 6.7 6.7 6.7 

Pankkien uusien markkalainojen korko Suomessa 4.8 4.8 4.6 4.5 
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Suomen rahapolitiikan oletetaan pysyvän muuttumattomana. Markan kurssin 

suhteen teknisenä oletuksena perusennusteessa lähdetään siitä, että markka 
pysyy elokuun 20. päivän 2.99 markkaa per D-markka tasolla vuoden 1998 
loppuun. Valuuttaindeksissä markka vahvistuu prosenttiyksikön verran. Täten 

markan poikkeama keskuskurssista on noin 1 V2 %. 

Finanssipolitiikka perustuu vuoden 1997 talousalVioon sekä vuoden 1998 talous

alVioesitykseen ja helmikuussa 1997 hallituksen sopimiin menokehyksiin vuosille 

1998-2001. Vuoden 1998 talousalVioesityksen mukaan valtion menot alenevat 

vuonna 1998 runsaat 4 mrd. markkaa verrattuna edellisen vuoden budjettiin ja 

pysyvät nimellisesti likipitäen ennallaan vuonna 1999 menokehysten perusteella 

alVioituna. Ansiotuloverotukseen on päätetty tehdä 2 prosentin inflaatiotarkistuk

set, uusista mahdollisista tuloveron kevennyksistä päätetään tulosopimuksen 

teon yhteydessä syksyllä 1997. Ennuste ei sisällä mahdollisia verokevennyksiä. 

Polttoaineveroa nostetaan vuoden 1998 alusta bensiinin osalta 20 pennillä ja 

dieselöljyn osalta 15 pennillä. Tämä lisää verotuloja 770 milj. markkaa ja sen 
inflaatiovaikutus on 0.2 prosenttiyksikköä. 

Vuoden 1998 alun palkkaratkaisun oletetaan korottavan sopirnuspalkkoja ensi 

vuonna 2.75 % ja seuraavana vuonna 2 %. Oletus on pelkästään tekninen eikä 

siinä oteta kantaa, onko sopimus keskitetty vai liittokohtainen. Siinä tapauksessa, 

että sopimukseen liittyy hallituksen mukaantulo vero ratkaisulla, inflaation kehitys 

poikkeaa peruslaskelmasta.1 Varsinainen ansiotason kehitys arvioidaan erikseen 
talouskehityksen sekä työvoiman kysyntä- ja tarjonta-alVioiden perusteella. 

1 Tästä vaihtoehdosta tehdään erillinen arvio KPT-työn yhteydessä. 
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3 Euroopan talouskasvu voimistuu lievästi 

EU-maiden talouskasvun ennustetaan nopeutuvan 2.5 prosenttiin tänä vuonna. 
Vuonna 1998 kasvu vielä voimistuu hieman, mutta tasaantuu vuonna 1999. 

Kasvua tukee kuluvana vuonna Saksan ja Ranskan viennin arvon kasvu dollarin 
vahvistumisen vauhdittamana. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen voimistuminen 

ja osittain investointien nousu tukevat kasvua. USA:ssa kasvun odotetaan tänä 
vuonna olevan huomattavan ripeää. Vuosina 1998 ja 1999 kasvu on tuntuvasti 
vaimeampaa hieman arvioidun runsaan 2 prosentin potentiaalisen kasvun uran 

alapuolella. Japanin kasvu hidastuu vuonna 1997 runsaaseen 2 prosenttiin 

finanssipolitiikan kiristymisen seurauksena. Talouden ennustetaan elpyvän vuo
sina 1998 ja 1999 lähinnä investointikysynnän ja viennin kasvun vuoksi. Huoli
matta kasvun kiihtymisestä monilla EU-mailla on vaikeuksia täyttää julkisen talou
den EMU-kriteerit mm. työttömyyden kasvusta johtuen. Saksassa julkisen sek
torin EMU-velan ennustetaan vuonna 1997 olevan 61 % ja rahoitusjäämän 3.0 %. 
Ranska täyttää julkisen talouden velkaa koskevan kriteerin, mutta alijäämä on 

3.2 %. 

Taulukko 3. Kansainvälinen talous 

G7 -maiden BKT, määrän %-muutos 

Suomen vientimarkkinat, kysynnän määrän 

(= tuonnin) %-muutos 

Kaikki alueet 

Suomen viennille tärkeät maat 

Yksikkötyökustannukset, %-muutos 

Suomen viennille tärkeät maat 

EU-maiden inflaatio*, %-muutos 

* Yksityisen kulutuksen deflaattori. 

1995 1996 1997 1998 1999 
2.0 2.3 2.8 2.3 2.2 

10.3 
10.6 

1.4 

3.1 

5.9 
5.4 

1.9 

2.7 

9.4 
8.0 

0.1 

2.2 

7.4 
6.9 

0.9 

2.5 

6.7 
6.1 

1.0 

2.6 

Inflaatiokehitys jatkuu EU-maissa myönteisenä. Tosin eräiden korkean inflaation 

maiden korvergoituminen matalaan inflaatioon päättyy kuluvana vuonna, jonka 

jälkeen EU-maiden inflaatio kiihtyy lievästi vuoden 1998 lopulta alkaen samalla 
kun inflaatioerot maiden välillä lisääntyvät hieman. Kuluttajien inflaatio-odotukset 
ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Merkittäviä inflaatiopaineita ei ole olemassa, 

joskin dollarin viimeaikainen vahvistuminen lisää inflaatiota lievästi EU-maissa 

vuosina 1998 ja 1999. 
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Dollarimääräiset teollisuuden raaka-ainehinnat laskivat viime vuonna runsaat 

10 %. Näiden hintojen ennustetaan vakaantuvan vuosina 1997-1999. Raakaöljyn 

hinta puolestaan nousi viime vuonna. Sen tämän vuoden alusta alkanut lasku 

jatkuu vuoden loppuun asti ja kääntyy lievään nousuun vuoden 1998 alusta 

alkaen. Raaka-aineiden ja energian dollarimääräisten hintojen lievä nousu ei lisää 

kuitenkaan inflaatiopaineita EU-maissa, koska samanaikaisesti EU-maiden valuu

tat vahvistuvat dollariin nähden. 

4 Suomen talous 

Julkinen talous tasapainottuu 

Julkisyhteisöjen talous muuttui nettolainanoton muutoksella mitattuna kysyntää 
rajoittavaksi vuonna 1994, kun talous kääntyi kasvuun ja säästötoimet alkoivat 

vaikuttaa merkittävästi. Kun julkisen talouden kehityksestä poistetaan suhdanne

vaihteluiden ja kertaluonteisten tekijöiden vaikutus, finanssipolitiikka muodostuu 

vuoden 1997 osalta elvyttäväksi mm. veronkevennysten johdosta. Vuosina 1998 
ja 1999 finanssipolitiikka palautuu jokseenkin neutraaliksi. 

Taulukko 4. Julkinen kysyntä 

1995 1996 e 1997 e1998 e 1999 
Julkinen kulutus, määrän %-muutos 1.9 2.5 0.7 0.8 -0.6 
- siitä kunnat 3.5 3.1 0.8 1.4 -1.0 

Julkiset investoinnit -5.5 6.9 8.2 -5.6 2.1 
- siitä kunnat 7.5 9.4 11.9 -6.2 2.3 

Vuonna 1997 julkisyhteisöjen verotulojen kasvu hidastuu edellisvuotisesta mm. 

valtion ja kuntien ansiotuloverotuksen keventämisen johdosta. Yhteisöveron 

tuotto nousee kuitenkin aiemmin arvioitua selvästi suuremmaksi mm. investointi

varausten purkamisen ja verojäämien korollisiksi muuttamisen johdosta. Välilliset 

verot lisääntyvät myös runsaasti. Korko- ja osinkotulot nousevat myös aiemmin 

arvioitua suuremmiksi. Kaikkiaan julkisyhteisöjen tulot lisääntyvät noin 3 %. 
Veroaste nousee tänä vuonna noin ~ prosenttiyksikköä yhteisöveron kasvun 

vuoksi. Julkisyhteisöjen menojen kasvu hidastuu sekä säästötoimien että suo

tuisan suhdannekehityksen ansiosta vajaaseen prosenttiin. Julkisen kulutuksen 

kasvu jää vähäiseksi. Julkista kulutusta alentaa ammattikoulutuksen rahoitusjär

jestelmän uudistaminen, jolloin yksityiseen sektoriin luettavien koulujen menot 

lisääntyvät vastaavasti. Julkiset investoinnit kasvavat peruskorjaustöiden lisäänty

misen vuoksi ripeästi. 
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Valtion toimenpiteet lisäävät kotitaloussektorin ostovoimaa tänä vuonna noin 
2 mrd. markkaa. Veronalennuksia kertyy yhteensä 4 mrd. markan arvosta, kun 
välitön verotus kevenee 5.3 mrd. markalla ja välillinen kiristyy lähinnä sähköveron 
noston ansiosta 1.3 mrd. markalla. Tukipalkkiot ja tulonsiirrot vähenevät yhteensä 

pari miljardia markkaa. Valtion tulonsiirrot kunnille vähenevät tänä vuonna 3.5 

mrd. markkaa aiemmin päätettyjen menoleikkausten perusteella. Kunnallisveron 
tuottoa vähentää ansiotulovähennyksen laajentaminen ja veroäyrin hinnan 
aleneminen, mutta toisaalta yhteisöveron tuotto kasvaa runsaasti. Julkisten 
rakennusten peruskorjausohjelma lisää merkittävästi kuntien menoja. Kuntien 
rahoitusasema kiristyy ja viime vuoden 3.6 mrd. markan rahoitusylijäämä piene

nee selvästi. 

Vuonna 1998 julkisyhteisöjen tulojen kasvu hieman hidastuu ja veroaste alenee 
runsaalla prosenttiyksiköllä. Valtion ansiotuloverotukseen on tehty toistaiseksi 
vain 2 prosenttiyksikön inflaatiotarkistus, tuloverotuksesta kokonaisuudessaan 
päätetään vasta myöhemmin syksyllä tulosopimuksista neuvoteltaessa. Julkisyh
teisöjen menot kasvat likipitäen saman verran kuin vuonna 1997, noin prosentin. 
Julkinen kulutus lisääntyy vain vähän ja investoinnit supistuvat valtion sekä 
kuntien rakennushankkeiden Iykkäämisen vuoksi. Julkisyhteisöjen talous näyttäisi 

pääsevän tasapainoon vuonna 1998 ja velkasuhde alenee selvästi. Vuonna 1999 

julkisyhteisöjen tulot lisääntyvät edelleen menoja nopeammin ja julkisyhteisöjen 
talous kääntyy selvästi ylijäämäiseksi. 

Taulukko 5. Julkisen talouden rahoitustasapaino 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 
Valtion rahoitusjäämä (nettoluotonanto), % BKT:sta -9.6 -7.4 -5.0 -3.8 -2.8 
Valtion velka, % BKT:sta 65.3 68.8 71.2 69.5 67.4 

Julkisen talouden alijäämä, % BKT:sta -5.2 -3.2 -1.3 -0.2 1.0 
Julkisen sektorin sulatutettu velka, 58.1 58.0 58.7 56.8 54.7 
(EMU-määritelmä), % BKT:sta 

Viennin markkinaosuus kasvaa 

Tavaraviennin määrä oli tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 12 % 
suurempi kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Tämä määrän kasvu oli 5 prosent
tiyksikköä enemmän kuin mitä keväällä ennustettiin. Vientihintojen lasku on 

pysähtynyt alkuvuonna, ja koko vuonna tavaraviennin hinnat laskevat noin 3 %. 
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Nousuun kääntyvät paperin ja sellun hinnat tulevat kuitenkin nostamaan hinta

kehityksen ensi vuonna positiiviseksi. 

Tavaraviennin määrä kasvaa tänä vuonna 10 %, mikä johtuu lähinnä paperin ja 

sellun viennin elpymisestä sekä metalliteollisuuden, varsinkin sähkö- ja elektro

niikkateollisuuden, viennin voimakkaana jatkuvasta kasvusta. Paperiteollisuuden 

vienti ei kuitenkaan lähivuosina enää kasva merkittävästi, koska käyttöaste on jo 
hyvin korkea eikä uutta kapasiteettia ole enää valmistumassa merkittäviä määriä. 
Sen sijaan metalliteollisuudessa yritysten hyvä kilpailuasema ja vienti markkinoi
den kasvu mahdollistavat viennin nopean kasvun jatkumisen. Metalliteollisuuden 
tilauskanta on ollut alkuvuonna poikkeuksellisen nopeassa kasvussa. 

Taulukko 6. Vienti markkinoiden kasvu ja viennin määrä 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 
Vientimarkkinoiden kasvu, %-muutos 10.6 5.4 8.0 6.9 6.1 
Tavaraviennin määrä, %-muutos 7.6 5.0 10.1 6.1 6.3 
Tavaraviennin hinta, %-muutos 5.7 0.5 -2.5 2.4 1.3 

Kotimarkkina- ja rakennusinvestoinnit elpyvät 

Yksityisten investointien kasvu jatkuu kuluvana vuonna reippaana. Investointien 
kasvun painopiste on kuluvana vuonna suuntautunut selvästi rakennusinvestoin
teihin, kun sekä asuinrakennusinvestoinnit että liikerakennusinvestoinnit lisäänty

vät jyrkästi. Teollisuusinvestointien kasvu hidastuu tilapäisesti, kun metsäteolli

suuden investointiaalto taittuu ja investoinnit suuntautuvat metalliteollisuuteen ja 

kotimaista kysyntää palveleville aloille. 

Investointien arvioidaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina, kun viennin ja 
kotimaisen kysynnän kasvu on voimakasta, korot alhaisia ja yritysten tulovirta 
kasvaa edelleen voimakkaasti. Suurin osa tuotannollisista investoinneista rahoite

taan tulorahoituksella. Investointien voimakaskaan kasvu ei kuitenkaan riitä 

estämään kapasiteetin niukkuutta lähivuosina. Kapasiteetti käy niukaksi varsinkin 

vientialoilla, joilla aletaan olla käyttöasteissa historiallisissa huippu luvuissa. 

Metsäteollisuuden käyttöaste on tällä hetkellä 95 % ja metalliteollisuuden myös 

vähän yli 90 %. 



SUOMEN PANKKI ENNUSTE 14 
Luottamuksellinen 

Kansantalouden osasto 12.9.1997 ENRA702A.wpd 

Kuvio 3. Yritystoiminnan kannattavuus 

Bruttokassavirta, % nettopääomakannasta (käyvin hinnoin) 
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Taulukko 7. Yrittäjätoiminta 

Teollisuustuotanto, määrän %-muutos 

Tuotanto muussa yrittäjätoim., %-muutos 

Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos 

Teollisuus 

Muu yrittäjätoiminta 

Pääomatulot, % jalostusarvosta 

Teollisuus 
Muu yrittäjätoiminta 

Yritysten bruttovelka, % BKT:sta 
Teollisuus 

Muu ~rittäiätoiminta 

, .. .. , .. , ...... 
90 

, 
.- ....... - -- . 

95 

.. .. Muu yksityinen sektori 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 
9.5 3.3 7.6 6.6 5.8 
3.3 4.2 4.9 3.3 3.6 

15.2 8.6 8.6 14.7 10.0 
38.1 9.0 5.2 15.0 12.6 
19.0 13.8 2.6 19.6 12.8 

47.0 45.5 46.3 47.1 47.4 
50.5 49.9 49.8 50.1 49.9 

99.5 96.5 87.8 75.3 58.7 
76.9 72.0 72.4 72.4 75.6 

Asuinrakennusinvestoinnit saavuttivat viime vuoden alkupuolella koko 1990-luvun 

jatkuneen laman pohjan. Niiden taso oli tuolloin vain 60 % keskimääräisestä 
1980-luvun tasosta, mutta selvä käänne tapahtui vuoden loppupuolella. Kun 
huippuvuosina valmistui 70 000 uutta asuntoa, viime vuonna tuotanto jäi 24 000 
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asuntoon. Asuntoinvestoinnit nousivat viime vuoden lopulla 25 % edellisestä 

vuodesta, ja vuosikasvu on tämän jälkeen vielä hieman kiihtynyt. 

Asuntohintojen nousu yhdessä vain maltillisesti kasvaneiden rakennuskustannus
ten kanssa ovat merkittävästi lisänneet yksityisten asuinrakennusinvestointien 

kannattavuutta. Yksityisille myönnettyjen asuinrakennuslupien vuosikasvu on ollut 

alkuvuonna 35 prosentin tasolla. 

Edelleen alhaisena pysyttelevät asuntolainojen korot houkuttelevat nyt monia 
toteuttamaan laman aikana Iykättyjä suunnitelmia asunnonhankinnasta. Lisäksi 
laskevien asuntohintojen kääntyminen nousuun vie pohjan pois "spekulatiiviselta 

motiivilta" siirtää asunnon hankintaa myöhemmäksi. 

Asuntoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 22 %, kasvunopeus kuitenkin hidastuu 

loppuvuonna. Leikkaukset valtion tuessa asuntorakentamiselle hidastavat kasvua 
vielä lisää ensi vuoden aikana. Arvioiden mukaan tuen leikkaaminen merkitsee 
5000-7000 asuntohankkeen lykkäämistä, joka korvautuu osaksi vapaarahoittei
sen tuotannon kasvulla. Valtion osaksi tukeman korjausrakentamisen osuus 
vähenee uudisrakentamisen kasvaessa. 

Kulutus kasvaa ja säästämisaste pysyy alhaisena 

Kotitalouksien luottamus taloudelliseen kasvuun on kuluvan vuoden aikana 
pysynyt ennätyksellisen vahvana. Suomalaiset kuluttajat olivatkin viime vuoden 

alusta tämän vuoden loppu kevääseen asti EU-alueen optimistisimpia oman ja 

Suomen taloudellisen tilanteen suhteen.2 Luottamus on ennakoinut kulutuskysyn

nän ja varsinkin kestokulutushyödykkeiden hankintojen vilkastumista. Kevään 

ennusteeseen verrattuna kasvu jatkuu tasaisempana varsinkin kuluvan vuoden 
loppupuolella. Kasvaneet tulo-odotukset ja työttömyyden nopeutunut laskusuun

taus nostavat kulutuksen tänä vuonna yli 4 prosentin vuosikasvuvauhdin. Kulu
tuksen kasvu vaimenee kuitenkin tulevina vuosina selvästi reaalisten käytettävis
sä olevien tulojen kasvun tasaantumisen seurauksena. 

Kotitalouksien käytettäVissä olevat reaalitulot kasvavat tänä vuonna arviolta lähes 

5 %, mikä vahvan kulutuskasvun ohella mahdollistaa myös säästämisasteen 

lievän nousun. Työllisyyden ja keskituntipalkkojen noususta johtuvan palkkasum-

2 Tämän jälkeen vain irlantilaiset ja alankomaalaiset kuluttajat ovat niukasti voittaneet suomalaiset 
luottamuksessa maan talouteen. 
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man reippaan kasvun ohella suotuisaan tulokehitykseen vaikuttaa tänä vuonna 

kotitalouksien saamien yrittäjätulojen nousu. Jo parin vuoden ajan parantunut 
työllisyyskehitys ja tuloverotuksen lievä keventäminen mm. inflaatiokorjauksilla 
ovat niinikään tukeneet kulutuskysyntää. Toisaalta kotitalouksien nettokorkotulot 
kääntyivät viime vuonna pitkään jatkuneen luottojen kuolettamisen ansiosta 
positiivisiksi, mutta uudelleen herännyt asunto- ja kulutusluottojen kysyntä kään
tää nettokorkotulot jo tänä vuonna taas negatiivisiksi. 

Kotitalouksien kulutuskysyntä on parin viime vuoden aikana suuntautunut laman 

kuluessa rapistuneen kestokulutushyödykekannan uusimiseen. Laman aikana 
henkilöautojen myynti laski 1970-luvun alun määriin. Viime vuonna kestokulu
tushyödykkeiden ostot nousivat 14.5 % edellisvuotisesta. Henkilöautokaupan 
lisäksi viihde-elektroniikka (mm. mikrotietokoneet, matkapuhelimet) ja asuntoin
vestointien myötä huonekalukauppa on ollut kovassa kasvussa. Terveydenhoidon 
ja liikennemenojen kasvun ohella kulutuksen rakenne palautuu mm. ulkomaan
matkailun ja vapaa-ajan kulutuksen kohdalla paremmin vastaamaan pitkän aika
välin trendikehitystä. 

Vuosina 1998-1999 yksityisen kulutuksen kasvu vaimenee mm. kestokulutus
tavaroiden kaupan hidastumisen ansiosta pysytellen kuitenkin yli 2 prosentin 
kasvuvauhdissa. Vaikka korkotaso on tässä painelaskelmassa historiallisesti 
harvinaisen matala, kulutuksen kasvu ei kuitenkaan johda viime vuosikymmenen 
lopun kaltaiseen kulutuksen ylikuumenemiseen. Velkaantuminen pysyy asunto
hintojen noususta huolimatta maltillisena ja yhä korkeana pysyttelevä työttömyys 
ja kasvava uhka kotitalouksien saamien tulonsiirtojen supistamisesta hillitsevät 
omalta osaltaan luotonkysynnän kasvua. Tänä vuonna pankkiluottojen suhde 
tuloihin saavuttaa 50 prosentin pohjalukeman, kasvaen 54 prosenttiin ennusteho
risontin lopulla. 

Kotitaloussektorin säästämisaste on osin lamavuosien aikana patoutuneiden 
kulutustarpeiden kasvusta johtuen laskenut alhaiseksi. Säästämistä on vähenty
nyt tarve varautua pahojen päivien varalle sekä rahoitussäästämisen heikko 

reaalinen tuotto. Työttömyyden lasku ja työllisyyden nousu on myös vähentänyt 

ns. varovaisuussäästämistä tulojen äkillistä romahdusta silmälläpitäen. Määräai
kaisten työtilaisuuksien määrä on kasvanut voimakkaasti varsinkin nuorten 

työmarkkinoilla, mikä toisaalta vähentää mahdollisuuksia sitoutua pitkäaikaiseen 
luotonhoitoon, ts. korkomenoihin ja kuoletuksiin. Kotitaloussektorin nettosäästä

misasteella on ennustehorisontin lopulla lievästi laskeva trendi. Alhainen korko
taso on vaikuttanut myös asuntohintoja nostavasti, jonka seurauksena asuntoin
vestoinnit kasvavat tänä vuonna reippaasti. Asuntoinvestointien johdosta koti-
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talouksien rahoitusjäämä supistuu ja lainarahan tarve kasvaa. Kotitalouksien 

luotonkysynnän elpyminen jää matalasta korkotasosta huolimatta maltilliseksi 

parina seuraavana vuonna. 

Taulukko 8. Kotitalouksien tulot, kysyntä ja säästäminen 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 

Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos 8.0 0.9 5.0 1.5 1.9 
Yksityinen kulutus, %-muutos 4.6 3.4 4.2 2.6 2.1 
Asuntoinvestoinnit, %-muutos -3.4 -0.1 22.6 7.2 3.2 

Nettosäästämisaste, % 3.6 1.3 2.0 1.0 0.8 
Pankkiluotot, % käytett. olevista tuloista 54.7 52.4 50.4 51.4 54.3 
Pankkiluotot % SUl2l2easta nettovarallisuudesta 35.4 31.2 27.7 27.4 28.1 

Tuotannon kasvu jatkuu 

Kokonaistuotanto kasvoi vuonna 1996 hiljaisen alkuvuoden takia vain 3.3 %. 
Loppuvuodesta vuosikasvu kiihtyi vientikysynnän, yksityisen kulutuksen ja palve

luinvestointien tukemana jo yli 5 prosenttiin. Kuluvan vuoden 1. neljänneksen 

tuotannon kasvu jäi 4 prosenttiin, sillä työ- ja kauppapäivien määrä oli edellisvuo

tista vähäisempi. Loppukeväästä kasvua ovat kiihdyttäneet mm. asuntoinvestoin

tien voimakas elpyminen ja markkinahakkuut. 

Kasvun veturina on edellisvuoden taantuman jälkeen toiminut metsäteollisuus. 

Uutta tuotantokapasiteettia valmistuu vielä kuluvana vuonna. Metsäteollisuuden 

kapasiteetin käyttö aste on heinäkuussa noussut jo lähes 95 prosenttiin, mutta 

käyttöastetta on tästä vielä mahdollisuus nostaa. Metsäteollisuuden ohella kas

vun lähteenä on toiminut metalliteollisuus ja varsinkin elektroniikka- ja sähköteolli

suus. Nokian vientitilauskannan hurjan kasvun ohella myös muut alihankintati

laukset ovat olleet nousussa. Muun yksityisen sektorin tuotanto on päässyt 

teollisuustuotannon ja kotimaisen kulutuksen vanavedessä kiihtyvälle uralle viime 

vuonna. Palvelutuotannon ennakoidaankin kuluvana vuonna myös kasvavan noin 

5 %, minkä jälkeen kasvu tasoittuu. 

Tänä vuonna yli 7 prosenttiin nouseva teollisuustuotannon kasvu levittää tulon

muodostuksen ja kulutuksen kasvun kautta aktiviteettia myös kotimaisille palvelu

aloille. Tämä edesauttaa jo kuluvan vuoden lopulla työllisyyden paranemista. 

Viime vuonna työn tuottavuus lisääntyi hieman totuttua vähemmän. Työn tuotta

vuuden kasvu ja käyttöasteiden nousu johtaa vasta tänä vuonna teollisuuden 
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työpaikkojen selvempään kasvuun. Teollisuuden ansiotaso ja työn tuottavuus 
nousevat tuotannon voimakkaan kasvun seurauksena vuosina 1998-1999 lähes 
5 prosentin vuosivauhtia. Tähän asti varovaisuus ja rahoitusrakenteiden lujittami
nen ovat rajoittaneet työpaikkojen tarjontaa. Koko taloudessa työllisyyttä edistää 
kasvun leviäminen työllistävämmälle palvelusektorille. Asuntoinvestointien voi
makkaalla kasvulla on myös työpaikkoja lisäävä vaikutus erityisesti pääkaupun
kiseudulla. Työpaikat lisääntyvät jo alkuvuonna nähtyyn tapaan eniten rakentami
sessa, teollisessa työssä ja kotimarkkinapalveluksissa. Työvoimakapeikot rajoitta
vat tuotannon kasvua lähinnä vain elektroniikkateollisuudessa ja pääkaupun
kiseudun rakennuskohteissa. 

Työvoiman kysynnän kasvu kasvattaa myös työvoimaosuutta ja siten hidastaa 
työttömyysasteen laskua. Viime vuonna työttömien määrä supistui reilulla 

20 OOO:lIa ja työttömien määrän laskun odotetaan kuluvana vuonna kiihtyvän noin 
kaksinkertaiseksi viimevuotisesta.3 Työttömyys jatkaa laskuaan aluksi lievästi 
kiihtyen vuosikymmenen loppuun asti. Työttömyysaste alittaa jo tänä vuonna 

keskimäärin 15 % ja painuu vuonna 1999 jo alle 13 prosentin rajan. 

Taulukko 9. Tuotanto, tuonti ja työllisyys 1) 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 
Bruttokansantuote, th, määrän %-m. 4.7 3.4 5.0 3.9 3.7 
Teollisuustuotanto, määrän %-m. 9.5 3.3 7.6 6.6 5.8 
Muun yksityisen sektorin tuotanto, määrän %-m. 3.3 4.2 4.9 3.3 3.6 

Tuonti, määrän %-m. 6.9 4.5 8.1 7.1 5.2 

Työpanos (työtunnit), %-m. 2.0 1.0 2.2 1.2 1.1 
Työllisten määrä, %-m. 2.2 1.3 3.9 2.7 0.9 
Työttömwsaste, % 17.2 16.3 14.9 13.1 12.5 

1) Vuoden 1997 alusta työvoimatiedustelun uudistus. 

3 Työvoiman, työllisten ja työttömien muutosten vertailu historiaan ei ole Tilastokeskuksen vuoden 
1997 alussa suorittaman Työvoimatiedustelun tilastouudistuksen vuoksi järkevää. Ennusteen 
osuvuutta voi vertailla ainoastaan uusien havaintojen päivitysten avulla. Tilastouudistuksen 
yhteydessä työvoiman määrä kasvoi viime vuonna lähes 50 000 henkilöllä, työllisten määrä nousi 
40 OOO:lIa, mutta työttömien määrä supistui noin 8 OOO:lIa. Tämän seurauksena uuden määritelmän 
mukainen työttömyysaste on jonkin verran alhaisempi. Ennusteen historiasarjat vuoteen 1996 
vastaavat edelleen vanhan määritelmän mukaisia työvoimatilaston lukuja, koska lopullisia 
taaksepäin laskettuja uusien määritelmien mukaisia sarjoja ei ole julkaistu. 
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Käynnistääkö kysynnän kasvu inflaation? 

Viime vuosien inflaation vaimeutta voidaan osittain selittää sillä, että tuotanto on 
usean vuoden kasvuperiodin jälkeenkin edelleen ns. potentiaalisen tuotannon 
alapuolella. Tästä syystä ei ole päässyt syntymään yleistä kysyntäpainetta, mikä 
olisi johtanut hintojen nousun kiihtymiseen. Vastaavalla tavalla korkea työttömyys 

voi selittää osittain maltilliset palkankorotukset ja alhaiset palkkaliukumat. Tuotan

non kasvun ennustetaan kuitenkin olevan voimakkaan lähivuosina, mikä merkit

see tuotantokapeikkojen syntymistä. Kun lisäksi myös kotimaisen kysynnän 
ennustetaan kasvavan varsin voimakkaasti, paineet kysynnästä johtuvan inflaati
on lisääntymiseen ovat jo ensi vuonna merkittävät. Inflaatio-odotukset ovatkin 
viime aikoina olleet kasvussa. Kuluttajat odottavat inflaation kiihtyvän 2.3 prosent
tiin ensi vuoden elokuuhun mennessä. 

Asunto- ja muiden pääomahyödykkeiden hintojen viimeaikainen nousu on kuluva
na vuonna saanut aikaan pelkoa inflaation kiihtymisestä. Kehitys on kuitenkin 

toistaiseksi ollut sopusoinnussa nopean kokonaistuotannon kasvun ja yleisten 
positiivisten talousodotusten kanssa. Pääomahyödykkeiden hintojen nousun ei 
sinällään tarvitse merkitä yleistä kulutushyödykkeiden hintojen nousua. Inflaa
tiopaineet syntyvät vasta kun kysyntä kasvaa liian voimakkaasti suhteessa 
tuotantoresursseihin, tuotantokapasiteettiin ja työvoimaresursseihin nähden. 

Asuntohintojen nousu voi kuitenkin saada aikaan inflaatiopaineita voimistavia 
kysyntävaikutuksia. Nämä vaikutukset tulevat esiin kahden kanavan kautta. 
Ensinnäkin asuntovarallisuuden arvon nousu lisää kotitalouksien kysyntää, koska 
kotitalouksien omaisuuden arvo nousee. Voimistunut kysyntä tekee mahdolliseksi 

hinnoittelumarginaalien leventämisen erityisesti suljetulla sektorilla. Toiseksi 

asuntohintojen nousun aikaansaama rakennustoiminnan vilkastuminen nostaa 

rakennusmateriaalien hintoja ja saa aikaan palkkaliukumia varsinkin, mikäli 

rakennusalalla esiintyy pullonkauloja. Ensimmäisen kanavan aikaansaamat inf
laatiopaineet lienevät vielä tällä hetkellä marginaalisia. Inflaatioriski kasvaa, mikäli 

yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tulevina vuosina yhtä nopeana kuin viime ja 

tänä vuonna. Rakennusmateriaalien hintojen nousu on toistaiseksi ollut epäyh
tenäistä. Myös kapasiteetin käyttöasteessa on toimialan sisällä suuria eroja. 

Kapeikkoriskit ovat kuitenkin paikallisesti kasvamassa. 

Rakennuskustannukset kohosivat heinäkuussa 2.6 % viime vuoden heinäkuusta. 

Kesäkuussa nousuvauhti oli 2.4 % edellisvuoden vastaavasta. Viime vuoden 
huhtikuusta jatkunut nousu on kiihtynyt tämän vuoden alkupuoliskolla. Tammi-
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kuusta heinäkuuhun kasvu oli lähes 2 %, kun edellisenä puolivuotiskautena 

nousu jäi 0.8 prosenttiin. 

Rakennuskustannusten nousu jäi kuitenkin lamakautena selvästi jälkeen yleises
tä hintakehityksestä, jolloin osa hintojen noususta on syytä tulkita hintatason 
palautumiseksi kohti normaalia. Urakoitsijoiden tarjoushintojen nousu on kysyn
nän kasvun ansiosta noussut alkuvuodesta vieläkin enemmän. Tarjoushintojen 

nousu ylsi toukokuussa jo 7.4 prosentin vuosivauhtiin. Tarjoushintojen kehitys on 
luontaisesti vaihtelevampaa kuin rakennuskustannusten, sillä se sisältää urakoit

sijoiden vaihtelevasta voittomarginaalista syntyvää hintojen vaihtelua. 

Vaikka rakennuskustannukset ovat viime kuukausina nousseet kuluttajahintoja 
nopeammin, reaaliset rakennuskustannukset ovat vielä 2-3 % alemmat kuin ne 
olivat viime vuosikymmenen puolivälissä. 1980-luvun lopun huippuvuosiin verrat
tuna kuluttajahintaindeksillä deflatoitu rakennuskustannusindeksi on laskenut 

7-8%. 

Asuntohintojen nousu tasaantui koko maassa vuoden toisen neljänneksen 
aikana. Koko maan kerrostaloasuntojen hinnat nousivat toisen neljänneksen 
aikana 3.0 % koko maassa ja 2.2 % pääkaupunkiseudulla, kun ensimmäisen 
neljänneksen vastaavat luvut olivat 7.6 % ja 9.3 %. Edellisten neljännesten suuret 
hinnannousut pitävät vuosimuutoksia vielä korkeina: viime vuoden toisesta 
neljänneksestä asuntohinnat nousivat 19 % koko maassa ja 26 % pääkaupunki
seudulla. 

Inflaatiopaineita on lisäämässä myös markan ulkomaankauppapainoisen indeksin 

selvä heikkeneminen viime aikoina. Tämä on jo näkynyt raaka-aineiden markka
määräisten tuontihintojen nousuna, kun hinnat nousivat heinäkuussa 1.5 %.Mar

kan heikentyminen on kuitenkin toistaiseksi pysähtynyt ja myös inflaatioennuste 

on tehty muuttumattoman valuuttakurssin oletuksella. Suomen tuontihintojen 

riippuvuus pelkästään dollarin kurssin liikkeistä on myös selvästi vähentynyt viime 

vuosina, kun teollisuustuotanto on monipuolistunut ja tuonnin laskutusvaluuttaja

kauma muuttunut 

Palkkakustannuksista johtuvat inflaatiopaineet ovat jääneet kuluvana vuonna 

vähäisiksi, kun sopimuskorotukset ovat olleet suhteellisen pieniä ja vuositason 

liukuma on ollut vain prosenttiyksikön luokkaa. Lisäksi tuottavuuden kasvu on 

ollut edelleen hyvin voimakasta koko taloudessa. 
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Palkansaajien ansiotason nousuvauhti hidastui edelleen vuoden ensimmäisellä 

vuosipuoliskolla 2.7 prosenttiin, viimevuoden alun 4.5 prosentista. Sopimus
paikkojen nousu tästä oli 1.7 ja liukuman osuudeksi jäi vain yksi prosentti. Loppu
vuonna palkkaliukumien arvioidaan nousevan ja ansiotason kohoavan lähes 

2.5%. 

Seuraavalla sopimuskaudella tulonjaon arvioidaan pysyvän lähes muuttumatto

mana. Kokonaisansiotason arvioidaan nousevan lähes 4.5 % kumpanakin sopi
musvuotena. Palkkaliukumien ennustetaan kasvavan, mikä on seurausta teolli
suuden ja rakennustoiminnan tuotantokapeikoista sekä vapaana olevan ammatti

taitoisen työvoiman niukkuudesta keskeisillä vientialoilla. Palkkaliukumien ennus
tetaan nousevan vuosina 1998-1999 kaksinkertaisiksi verrattuna pariin viime 
vuoteen. Tämä yhdessä kysyntäpaineiden kanssa aikaansaa pohjahintainflaati
oindikaattorin 2.5 prosentin nousuvauhdin vuosina 1998-1999. Kuluttajahintain
deksillä mitattu inflaatio on hieman yli 2.5 %. Syynä tähän on asuntojen mark
kinahintojen keskimäärin 7 prosentin nousuvauhti vuosina 1998-1999. 

Kuvio 4. 
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Taulukko 10. Kustannukset ja hinnat 

1995 1996 e1997 e1998 e1999 
Sopimuspalkat (yksityinen sektori) 4.0 3.1 1.3 2.7 2.1 
Ansiotaso 4.7 3.9 2.6 4.2 4.5 
- teollisuus 7.1 3.8 3.0 4.9 4.5 
- muu yksityinen sektori 4.2 4.0 2.4 4.1 4.5 
- julkinen sektori 3.3 4.0 2.7 3.7 4.4 

Työajan hinta 3.4 3.2 2.6 4.7 4.9 
Työn tuottavuus 2.6 2.3 2.7 2.7 2.5 
Yksikkötyökustannukset, teollisuus 

- vuosikeskiarvo 3.6 -0.1 -1.4 0.4 0.2 
- IV nelj. - IV nelj. 6.1 -6.3 0.6 0.5 0.6 

Yksikkötyökustannukset, muu yksit. sektori 

- vuosikeskiarvo 1.2 2.2 0.7 2.3 3.3 
Tuontihinnat 

- vuosikeskiarvo 0.4 1.8 0.9 2.3 2.1 
Veroindeksin kontribuutio kuluttajahintaindeksiin, %-yks. -0.3 0.5 -0.1 0.1 -0.2 
Tukipalkkioindeksin vaikutus kuluttajahintaind., %-yks. 1.0 0.3 0.2 0.1 0.1 
Verotariffi-indeksin vaikutus kuluttajahintaind. 1 %-~ks. 1.3 0.9 0.1 0.2 -0.1 
Kuluttajahintaindeksi 

- vuosikeskiarvo 1.0 0.6 1.3 2.9 2.6 
- IV nelj. - IV nelj. 0.3 0.7 1.9 2.7 2.9 
Pohjainflaatio 

- vuosikeskiarvo -0.1 0.1 0.9 2.5 2.4 
-IV nelj. -IV nelj. -0.6 0.3 1.6 2.2 2.8 

Asuntohinnatl IV nelj. - IV nelj. -4.3 13.1 14.3 7.5 8.0 

Ulkoinen tasapaino ja rahoitusmarkkinat 

Vaihtotaseen ylijäämä kasvaa entisestään, sillä maltillisten inflaatio-odotusten 
myötävaikutuksella kotimaisen tuotannon kilpailukyky säilyy hyvänä ja kasvattaa 
edelleen kauppataseeseen laman aikana muodostunutta ylijäämää. Tuonnin 
kasvu kotimaiseen tuotantoon nähden pysyy maltillisena, kun tuotannon kasvun 

painopiste siirtyy rakentamiseen ja palvelualoille. Vaihtotaseeseen on syntynyt 
positiivinen kierre, kun ulkomaisen velan väheneminen heijastuu korkomenoihin. 
Myös velan korkotaso on alentunut. Vaihtotaseen ylijäämä nousee kuluvana 
vuonna alhaisten vientihintojen vuoksi hieman viime vuotta suuremmaksi, mutta 
seuraavina vuosina, kun vaihtosuhde ei enää heikkene, sekä kauppataseen että 

vaihtotaseen ylijäämät lisääntyvät. Suhteessa bkt:hen vaihtotaseen ylijäämä 

nousee tämän vuoden 3.9 prosentista 5.1 prosenttiin vuonna 1999. 
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Taulukko 11. Kansantalouden rahoitustasapaino 

1995 1996 e 1997 e 1998 e 1999 

Vaihtotase, mrd. mk 22.5 22.0 23.8 27.3 34.2 
Vaihtotase, % BKT:sta 4.1 3.8 3.9 4.2 5.0 

Sääsämisaste, % BKT:sta 19.7 19.5 20.8 22.5 24.2 
Investointiaste, % BKT:sta 15.6 15.6 16.9 18.3· 19.3 
Rahoitusjäämä (vaihtotase) 

Julkinen sektori -5.2 -3.2 -1.3 -0.2 1.0 
Yksityinen sektori 9.3 7.1 5.2 4.4 4.0 
- yritykset 5.6 4.4 2.9 3.2 2.9 
- rahoituslaitokset 0.9 1.5 1.3 1.4 1.7 
- kotitaloudet 2.8 1.2 1.0 -0.2 -0.6 

Vaihtotaseen rakenteellinen ylijäämä edellyttää vastaavaa pääoman vientiä 

varsinkin jos valuuttavarannon tasoa halutaan alentaa. Viime vuonna rahoituslai
tokset pl. pankit sijoittivat pääomaa ulkomaisiin obligaatioihin ja osakkeisiin jo 
12 mrd. markan arvosta. Tulevina vuosina näiden sijoitusten odotetaan edelleen 
lisääntyvän. Myös pankkien kautta on tapahtunut pääoman vientiä, kun niiden 
välittämiä valuuttaluottoja on kuoletettu. Yritysten suorat sijoitukset ovat olleet 
suuruusluokaltaan noin 10 mrd. markkaa vientivoittoisia. 

Ennusteessa on lähdetty siitä, että valuuttavaranto pysyisi tämän vuoden loppuun 
likipitäen ennallaan elokuun lopun tasolla ja alenisi ensi vuonna 10 mrd. markalla 

50 mrd. markkaan. Tällöin on oletettu, että valtio kuolettaa valuuttaluottojaan 
nettomääräisesti 15 mrd. markalla, mutta kun ulkomaalaiset ostavat markkaobli

gaatioita ja rahamarkkinapapereita, pääoman nettovienti valtion osalta supistuu 
noin puoleen tästä. Vaikka vakuutus- ja muut rahoituslaitokset sijoittavat varojaan 

runsaasti ulkomaille, pankkien ja yritysten pääomantuonti, lähinnä ulkomaalaisten 

osakesijoitukset, kompensoivat valtion ja muiden rahoituslaitosten pääomanvien

nin. Seuraavina vuosina valtion oletetaan tuovan valuuttamääräistä pääomaa 

vähemmän kuin kuoletusten kattamiseen tarvitaan. Yksityisen sektorin pääoman

vienti myös jatkuu. Tällöin muut rahoituslaitokset sijoittavat edelleen runsaasti 

ulkomaisiin arvopapereihin ja toisaalta ulkomaalaisten ei oleteta enää lisäävän 
sijoituksiaan suomalaisiin osakkeisiin. 

Kotitalouksien asuntoinvestointien vilkastuminen lisää pankkiluottojen kysyntää 

samalla kun kulutuksen kasvu pitää säästämisasteen alhaisena. Kotitaloudet 
muuttuvatkin ennustejaksolla nettoluotonantajista nettoluotonottajiksi. Yritysten 
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tulorahoitus säilyy runsaana, ja niiden arvioidaan kuolettavan TEL-luottojen 

lisäksi tänä vuonna myös pankkiluottojaan. 

Kotitalouksien pankkitalletukset lisääntyvät käytettävissä olevien tulojen kasvaes
sa. Ne sijoittavat rahoitussaataviaan jossain määrin myös obligaatioihin ja osak
keisiin mm. sijoitusrahastojen välityksellä. Verottomilta tileiltä purkautuvat pankki

talletukset ohjautuvat sekä käyttelytileille että muille alhaisen koron verottomille 

tileille. Myös muiden sijoitusten kuten henkivakuutussäästämisen odotetaan 
kasvavan. 

Pankkien korkomarginaali kapenee kilpailun kiristyessä edelleen. Pankkien 
kannattavuutta kohentaa toimintakulujen ja luottotappioiden väheneminen. Arvo
paperikaupan tuotot eivät kuitenkaan enää lisäänny, sillä pitkät korot eivät enää 

alene.4 

Taulukko 12. Talletuspankkien tase ja raha-aggregaatit 

Yleisön pankkiluotot, mrd. mk 
%-muutos 
Yleisön markkatalletukset, mrd. mk 
%-muutos 

RAHA-AGGREGAA TIT 
Ml, mrd. mk 
%-muutos 
M2, mrd.mk 
%-muutos 
- josta pankkitalletukset 
%-muutos 
M3, mrd.mk 

%-muutos 
- yleisöllä olevat sij.todistukset, mrd. mk 
%-muutos 

1995 

270.7 
-6.8 

291.4 
5.6 

175.9 
14.0 

303.8 
6.0 

291.4 

5.6 
329.8 

0.4 
26.0 

-37.7 

1996 e 1997 

265.4 267.7 
-2.0 0.9 

283.6 296.6 
-2.7 4.6 

204.8 219.4 
16.4 7.1 

297.3 310.9 
-2.1 4.6 

283.7 296.6 
-2.7 4.6 

325.5 353.3 
-1.3 8.6 
28.2 42.4 

8.3 50.4 

e 1998 e 1999 

286.2 312.3 
6.9 9.1 

309.5 325.6 
4.4 5.2 

227.7 236.3 
3.8 3.8 

324.5 341.3 
4.4 5.2 

309.5 325.6 
4.4 5.2 

365.6 382.2 
3.5 4.5 

41.1 40.9 
-3.0 -0.6 

4 Yksityiskohtainen pankkisektorin ennuste raportoidaan erillisenä RM-osaston raporttina. 
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