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Ernst & Young: Suomen talous kasvaa 0,5 prosentilla vuonna 2013, viennin 
tulevaisuus on Venäjän ja Kiinan kaltaisilla kasvumarkkinoilla  

Euroalueen näkymät paranevat vuonna 2013 heikosta kuluvasta vuodesta huolimatta. Ernst & Youngin 

tänään julkaiseman talousennusteen mukaan euroalueen talous kutistuu 0,2 prosentilla vuonna 2013, 

mutta kääntyy 1,3 prosentin kasvuun vuosina 2014–2016 ja jatkaa samaa kasvuvauhtia vuosikymmenen 

loppuun. Todennäköisyys Kreikan erolle eurosta on laskenut 5 prosentin luokkaan, ja samalla myös riski 

koko euroalueen hajoamisesta on pienentynyt. Pohjoisen ja etelän välinen ero säilyy 

lähitulevaisuudessakin, ja joidenkin talouksien kohdalla kasvua odotetaan aikaisintaan vuonna 2015.  

Ennuste arvioi Suomen talouden kasvavan 0,4 prosentilla vuonna 2012 ja jäävän vaatimattomaan 0,5 

prosentin kasvuun vuonna 2013. Kasvu ylittää kahden prosentin vauhdin vuoden 2015 aikana nousten 

2,4 prosenttiin vuonna 2016.  

Suomen viennin arvioidaan laskevan 2,4 prosentilla vuonna 2012, mutta palaavan 1,8 prosentin kasvuun 

jo vuonna 2013 ja nousevan 4 prosentin tasolle vuosina 2014–2016. Kotimarkkinan ja euroalueen 

perinteisten vientimaiden kysyntä ei tuo kasvua, vaan Suomen viennin tulevaisuudelle avainasemassa 

ovat euroalueen ulkopuoliset nopean kasvun markkinat kuten Venäjä ja Kiina.  

Ennusteen mukaan taantuma jatkuu vuonna 2013 Kreikassa, Portugalissa, Italiassa ja Espanjassa. 

Irlannissa puolestaan talous kääntyy kasvuun. Vaikka lyhyen aikavälin ennuste näille talouksille pysyy 

haastavana, keskipitkän aikavälin näkymät ovat hieman positiivisemmat. Talouksia on uudistettu 

merkittävästi, ja erityisesti Irlanti ja Espanja ovat saavuttaneet tuottavuudessa selviä parannuksia. Tämä 

on parantanut maiden kilpailukykyä kasvattaen vientiä ja muodostaen yhä vahvempaa kilpailua myös 

suomalaisyrityksille. 

Euroalueen työttömyyden odotetaan saavuttavan vuoden 2013 aikana huippunsa, noin 20 miljoonaa 

työtöntä.  Työttömyysaste nousee yli 28 prosenttiin Kreikassa, 26 prosenttiin Espanjassa ja 17 

prosenttiin Portugalissa. Näissä maissa myös työttömyyden laskun odotetaan olevan hitaampaa tulevina 
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vuosina. Suomessa työttömyys nousee korkeimmillaan 8,1 prosenttiin vuoden 2013 aikana ennen kuin 

kääntyy vähitellen laskuun vuonna 2014.  

Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorot alhaisina vuoteen 2017 asti. Inflaation 

ennustetaan puolittuvan vuoden 2012 tasolta 2,5 prosentista 1,3 prosenttiin vuonna 2015. Samalla 

yritysten investointien odotetaan kuitenkin supistuvan 1,2 prosentilla vuonna 2013, sillä luottoehdot 

säilyvät tiukkoina myös lähitulevaisuudessa. Luottostandardien tiukentuminen vaikuttaa erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin eikä helpotusta ole nähtävissä ennen kuin euroalueen talous kääntyy kasvuun 

vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana. Euroalueen investointien ennustetaan palaavan 2,3 prosentin 

kasvuun vuonna 2014. 
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