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Euroalue toipuu, mutta pohjoinen ja etelä eriytyvät 

 
EY:n (aiemmin Ernst & Young) neljännesvuosittaisen Eurozone Forecast -raportin mukaan 
euroalue on nyt ohittanut taantuman, mutta luvassa on hidas elpyminen. Vaikka valtioiden 
talouskurin hellittäminen ja maailmankaupan kasvu tukevat elpymistä loppuvuodesta, 
työttömyys nousee edelleen, ja erot pohjoisen ja etelän välillä kärjistyvät. 
 
Euroalueen historiallisen pitkä taantuma päättyi vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Koko vuodelle 
2013 EY:n raportti ennustaa vielä 0,5 prosentin kutistumista, joka kääntyy 0,9 prosentin kasvuun ensi 
vuonna.  
 
Euroalueen tärkeiden kauppakumppanien Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian lupaavat näkymät tukevat 
talouden elpymistä, ja ennuste odottaa euroalueen viennin kasvavan tänä vuonna 3,8 prosenttia ja ensi 
vuonna 5,9 prosenttia. Viennin kasvu elvyttäisi erityisesti tuotantoteollisuutta ja liike-elämän palveluita.  
 
Työttömyys kuitenkin hidastaa elpymistä lisääntymällä vuoden 2014 puoliväliin asti, jolloin se saavuttaa 
huippunsa 12,6 prosentissa. Kuilu euromaiden välillä kasvaa edelleen, ja esimerkiksi Kreikan 
työttömyyslukemat yltävät tuolloin 29 prosenttiin samalla kun Saksassa työttömyys on vain 5,4 
prosenttia. Kreikassa taantuma jatkuu ennusteen mukaan vuoteen 2015 asti. Rahoituksen vaikea 
saatavuus sekä tarve julkisen ja yksityisen velkaantumisen vähentämiseen hidastavat koko euroaluetta, 
mutta kärjistyvät alueen reunamaissa. 
 
Rakennemuutos vie Suomea kohti palvelutaloutta 
 
Teollisuuden osuus Suomen kokonaistuotannosta on laskenut viidenneksen vuoden 2008 jälkeen, ja 
tänä vuonna raportti arvioi teollisuustuotannon tippuvan jopa 4,6 prosenttia, mikä on yksi euroalueen 
suurimmista pudotuksista. Palvelusektorista on tullut kriisin vaikutuksesta yhä tärkeämpi Suomen 
taloudelle ja se on avainasemassa myös uudessa kasvussa. 
 
- Suomella on korkean koulutuksen ja osaamisen ansiosta loistavat edellytykset rakentaa lisää 
kilpailukykyisiä maailmanluokan palveluita. Hyviä esimerkkejä löytyy tällä hetkellä finanssisektorin 
palveluista. Teollisuudessakin meillä on edelleen menestyjiä niissä yrityksissä, jotka hyötyvät 
kasvumarkkinoiden kysynnästä, toteaa Suomen EY:n toimitusjohtaja Harri Pärssinen. 
 
Suomen talous kutistuu ennusteen mukaan vuonna 2013 vielä 0,1 prosentilla, ja nousee keskimäärin 2,4 
prosentin kasvuvauhtiin vuosina 2014–2017. Vuoden 2013 toisen neljänneksen yllättävän vahva 0,7 
prosentin kasvu johtui pääasiassa tuonnin romahtamisesta eikä ennuste odota tahdin jatkuvan 
loppuvuonna.  
 
- Teollisen tuotannon siirtyminen halvempien kustannusten maihin tulee ennen pitkää tiensä päähän. 
Euro on edelleen yliarvostettu, mutta viime aikoina esimerkiksi Brasilian real ja Intian rupia ovat jo 
vahvistuneet sitä vastaan. Tarpeeksi pitkään jatkuessaan tämä kehitys toisi Suomellekin takaisin 
menetettyä kustannuskilpailukykyä, Pärssinen arvioi. 
 
EY Eurozone Forecast -tutkimuksesta 
 
EY:n ja Oxford Economics -tutkimusyhtiön laatima Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan 
keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa 
metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. Raportti 
on ladattavissa osoitteessa http://www.ey.com/eef. 
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Sivu 2 

Lisätietoja 
 

Harri Pärssinen, toimitusjohtaja, EY, p. 040 553 9830, harri.parssinen@fi.ey.com 

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com 

EY lyhyesti 

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja 
korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. 
Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ - ja liike-elämää sekä 

toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä 
www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi. 
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