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Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) juuri julkaistun ennusteen mukaan 

euroalueen ja Suomen talousnäkymät ovat aikaisempaa positiivisemmat. 

Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja Suo-

men 0,8 prosenttia.  

Euroalueella kasvua tukevat öljyn hinnan aleneminen, matala korkotaso ja 

euron heikkeneminen. Euroopan keskuspankin (EKP) elvyttävä rahapoli-

tiikka ja laajennettu osto-ohjelma ovat keventäneet rahoitusoloja ja siten pa-

rantaneet talouskasvun edellytyksiä. Vuonna 2016 euroalueen talouskasvun 

ennakoidaan kiihtyvän hieman ja olevan 1,6 prosenttia. IMF on nostanut 

kasvuennusteita aikaisemmin esittämistään arvioista.  

Euroalueen vanavedessä toipuvan Suomen reaalisen bruttokansantuotteen 

kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2016. Ennusteen mukaan talouskasvu 

kiihtyy 1,4 prosenttiin.  

Talouskasvumme jää kuitenkin jälkeen euroalueen nopeimmin kasvavista 

maista. Vaikka kaikkien euroalueen maiden ennustetaan palaavan kasvu-

uralle, talous kasvaa ripeimmin Baltian maissa sekä kriisistä toipuvissa Es-

panjassa ja Irlannissa. Lisäksi IMF ennustaa Kreikan talouden kasvavan 2,5 

prosenttia vuonna 2015 ja 3,7 prosenttia vuonna 2016. Talouskasvu on puo-

lestaan hitainta Kyproksella, Italiassa ja Suomessa. Lisäksi Suomen talous-

kasvu on vuosina 2015–2016 heikompaa kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tans-

kassa.  

IMF:n euroalueen ennuste on linjassa EKP:n maaliskuussa 2015 esittämän 

ennusteen kanssa. EKP ennustaa euroalueen reaalisen bruttokansantuotteen 

kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2015 ja 1,9 prosenttia vuonna 2016. IMF:n 

ennuste on siten hieman EKP:n ennustetta pessimistisempi. 

Keskipitkällä aikavälillä euroalueen talouskasvu jatkuu kuitenkin IMF:n mu-

kaan vaatimattomana. Talouden kasvupotentiaalia heikentävät useat fi-



 

nanssi- ja velkakriisin jälkeen jättämät tekijät: työttömyys on korkea, velka-

taakat suuret ja investoinnit vähäisiä. Euroalueen tuottavuus ja kilpailukyky 

kaipaisivat kohennusta. Samalla työväestön ikääntyminen vähentää työvoi-

man määrää. Lisäksi epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet heikentävät 

omalta osaltaan kotitalouksien ja yritysten luottamusta tulevaan.  

Maailmantalouden osalta IMF ennustaa talouskasvun olevan 3,5 prosenttia 

vuonna 2015 ja 3,8 prosenttia vuonna 2016. Kehittyneiden talouksien tilanne 

on parantunut Yhdysvaltojen toimiessa kasvun veturina. Samalla nousevien 

talouksien (esimerkiksi Kiina, Venäjä ja Brasilia) näkymät ovat heikentyneet. 

Nousevat taloudet vastaavat koko maailmantalouden kasvusta kuitenkin 

edelleen yli kahta kolmasosaa. 

Erityisesti öljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku on vaikuttanut eri maiden 

näkymiin. Halvempi öljy tukee raaka-aineita käyttäviä kehittyneitä maita, 

mutta heikentää raaka-aineita tuottavien maiden tilannetta.  

Talousennusteisiin liittyvät riskit ja epävarmuus ovat edelleen suuret. Näky-

mät ovat kuitenkin jossain määrin tasapainottuneet. Ennusteisiin liittyy pit-

kästä aikaa myös yläsuuntaisia riskejä, minkä lisäksi alasuuntaiset riskit ovat 

hieman tasoittuneet.  

Ennakoitua heikomman talouskehityksen saattaisivat aiheuttaa rahoitus-

markkinoiden äkillinen häiriö, varallisuushintojen nopeat heilahtelut, Kii-

nan talouden sukellus ja geopoliittisen tilanteen heikkeneminen. Yhdysval-

tain dollarin lisävahvistuminen heikentäisi dollareissa velkaantuneiden ase-

maa. Uhkakuviin sisältyy myös pitkään jatkuva hitaan inflaation ja kasvun 

aikakausi.  

Öljyn hintataso voi sen sijaan vaikuttaa tulevaisuudessa sekä negatiivisesti 

että positiivisesti. Jos öljyn hinta nousee ennakoitua enemmän, hyvin alka-

nut talouskehitys saattaa pysähtyä. Toisaalta halpa öljy saattaa tukea talous-

kasvua ennakoitua enemmän, jolloin kasvu on ennustettua nopeampaa. 

Kansainvälinen valuuttarahasto tekee kattavat maailmantalouden ennusteet 

kaksi kertaa vuodessa. Ennusteet julkaistaan ennen IMF:n ja Maailmanpan-

kin kevät- ja vuosikokouksia. 

 



 

 Julkaisupäi-

vämäärä 

Ennuste vuo-

delle 2015 

Ennuste vuo-

delle 2016 

Kansainvälinen va-

luuttarahasto (IMF) 

14.4.2015 1,5 1,6 

Euroopan keskus-

pankki (EKP) 

5.3.2015 1,5 1,9 

Euroopan komissio 5.2.2015 1,3 1,9 

   

 Julkaisupäi-

vämäärä 

Ennuste vuo-

delle 2015 

Ennuste vuo-

delle 2016 

Kansainvälinen va-

luuttarahasto (IMF) 

14.4.2015 0,8 1,4 

Suomen Pankki 11.12.2014 -0,1 1,0 

Valtiovarainministe-

riö 

17.12.2014 0,9 1,3 
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