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Kasvumarkkinoiden vauhti hiipuu, Kiina erottuu edukseen 
 
EY:n (aiemmin Ernst & Young) viimeisimmän kasvumarkkinoiden talousennusteen mukaan 
kasvutalouksien vauhti on alkanut hidastua heikon kotimaisen kysynnän ja sen myötä kuihtuvan 
kansainvälisen kaupan myötä. Kiina on pitänyt kiinni omasta kasvustaan uudistusten avulla. 
 
EY:n Rapid Growth Market Forecast -raportissaan ennustama kasvumarkkinoiden ensi vuoden bkt-
kasvu on jäämässä aiempia ennusteita matalammaksi 4,7 prosenttiin. Ennustetta ovat laskeneet 
erityisesti Latinalaisen Amerikan ja Aasian talouksien näkymät.  
 
Useimpien kasvutalouksien hidastuessa Kiina erottuu edukseen. Finanssisektorin uudistukset ja 
hiljattain avattu Shanghain vapaakauppa-alue tukevat vahvasti Kiinan kauppaa ja innovaatioita. EY 
ennustaa raportissaan Kiinalle ensi vuonna 7,1 prosentin talouskasvua. 
 
- Kiina on onnistunut tarkoituksella suitsimaan kasvuvauhtiaan aiempia vuosia kestävämmälle ja 
hallittavammalle tasolle. Länsimaisen alihankkijatalouden sijaan se kehittyy houkuttelevaksi markkinaksi, 
jossa riittää osaamista, resursseja ja kuluttajia omasta takaa. Tämä tarkoittaa vakaampaa 
toimintaympäristöä myös niille länsimaisille yrityksille, jotka etsivät uusia kuluttajia ja asiakkaita, nopean 
kasvun markkinoista vastaava EY:n partneri Risto Venermo toteaa. 
 
Brasilia painii edelleen matalan kasvun ja korkean inflaation kanssa: tämän vuoden kasvuennuste on 
laskenut alle kolmeen prosenttiin, mutta inflaatio pysyy yli kuudessa prosentissa. Korkotason odotetaan 
lisäksi nousevan, mikä hidastaa investointeja. Venäjänkin kasvuodotukset ovat laskeneet viime 
kuukausien aikana. Tälle vuodelle ennuste odottaa vain 1,5 prosentin kasvua. 
 
Katseet ja politiikka suunnattava nyt pidemmän aikavälin kasvuun 
 
EY:n raportin mukaan liian monet kasvutalouksista ovat tehneet vain lyhyen tähtäimen kauppaan 
keskittyvää politiikkaa keskipitkän aikavälin kasvun kustannuksella. Ensi vuonna useissa merkittävissä 
kasvutalouksista on edessä vaalit, joiden vuoksi talousuudistuksia tukevaa poliittista yhteistyötä on ollut 
vaikeaa rakentaa. Vaalien jälkeen mailla on kuitenkin mahdollisuus palauttaa sijoittajien luottamusta 
rakenneuudistusten ja houkuttelevamman sääntelyn keinoin. 
 
- Lähivuosien aikana on odotettavissa, että kasvutalouksien näkymät eriävät toisistaan yhä vahvemmin. 
Ne maat, jotka pystyvät uudistumaan ja vaikuttamaan kasvuunsa Kiinan tavoin, menestyvät paremmin 
kuin ne, jotka jäävät ulkoisten tekijöiden varaan, Venermo toteaa. 
 
Lisätietoja 
 
Risto Venermo, partner, nopean kasvun markkinat, EY, p. 040 754 9139, risto.venermo@fi.ey.com 
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com 
 
24.10. klo 17.00 alkaa englanninkielinen webcast-lähetys, jossa keskustellaan nopean kasvun 
markkinoiden kehitykseen vaikuttavista poliittisista ja taloudellisista trendeistä. Seuraa lähetystä tästä 
linkistä. Tämä ja aihealueen aiemmat raportit sekä online-työkalu markkinavertailujen tekoon löytyvät 
osoitteesta http://emergingmarkets.ey.com/  
 
Voit myös ladata taulutietokoneellesi ilmaisen EY Forecasts in the focus -sovelluksen, joka sisältää 
lisäksi mm. EY:n euroalueen ennusteet ja markkinavertailutyökalut. 
  

https://emeia.ey-vx.com/842/13588/october-2013/what-are-the-prospects.asp
https://emeia.ey-vx.com/842/13588/october-2013/what-are-the-prospects.asp
http://emergingmarkets.ey.com/
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Sivu 2 

 
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. 

http://www.ey.com/fi

