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Talousennusteita ja -tutkimusta tekevien tut-

kimuslaitoksien eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA), Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT), Pellervon taloustutkimuksen
(PTT), Suomen Pankin (SP) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat
julkistivat Taloustutkijoiden XXIX kesäseminaarissa Jyväskylässä pitkän aikavälin kasvuennusteensa Suomen taloudelle. Nämä kasvuprojektiot olivat jatkoa edelliselle, vuoden 2008
kesäseminaarin ennustekierrokselle, jolloin
mukana olivat ETLA, PT, PTT ja Valtiovarainministeriön kansantalousosasto.1
Kutakin makroennusteita laativaa tutkimuslaitosta oli pyydetty laatimaan pitkän aikavälin kasvuennuste seuraavalle kahdelle vuosikymmenelle (2013–2022 ja 2023–2032). Jotta
ennusteet olisivat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia, kvantitatiivista vastausta pyydettiin
erikseen molemmille ajanjaksoille seuraaviin
kysymyksiin:
Ks. Hyytisen (2008) yhteenveto vuoden 2008 ennusteista
sekä niitä koskevat ennustelaitoksien kirjoitukset Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2008.
1

1) Kuinka nopeasti henkeä kohden laskettu
bruttokansantuote (BKT/henkilö) kasvaa reaalisesti keskimäärin ao. ajanjaksoina?
2) Kuinka nopeasti työn tuottavuus (BKT/
työtunti) kasvaa keskimäärin ao. ajanjaksoina (koko kansantalous)?
3) Kuinka paljon Suomessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä (T&K) keskimäärin
suhteessa BKT:hen ao. ajanjaksoina?
Kuten kuviosta 1 nähdään, ennusteiden perusteella lasketun keskiarvoennusteen mukaan
henkeä kohden lasketun bruttokansantuotteen
(BKT/hlö) kasvuvauhti on 1,6 % vuosina
2013–2022 ja 1,4 % vuosina 2023–2032. Kuviossa on esitetty vertailun vuoksi myös vuoden
2008 keskiarvoennusteet, koskien ajanjaksoja
2009–2018 ja 2019–2028.
Taulukossa 1 raportoidaan sekä keskiarvoja mediaaniennusteet BKT/henkilö-suhdeluvulle, tuottavuuskehitykselle ja T&K/BKTsuhteelle että ao. ennusteiden vaihteluvälit.
Ennusteista lasketun keskiarvoennusteen mukaan työn tuottavuus kasvaa keskimäärin 2,1
% vuosina 2013–2022 ja 1,8 % vuosina 2023–
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Kuvio 1. BKT/henkilö, konsensus-ennuste (keskiarvo)
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Taulukko 1. Pitkän aikavälin ennusteluvut

Keskiarvo
Mediaani
Vaihteluväli
Alaraja
Yläraja

BKT / HLÖ (kasvu-%)
2013-2022 2023-2032
1,6 %
1,4 %
1,6 %
1,4 %
1,0 %
2,1 %

1,0 %
2,0 %

BKT / TYÖTUNNIT (kasvu-%)	T&K / BKT
2013-2022
2023-2032
2013-2022 2023-2032
2,1 %
1,8 %
3,7 %
3,8 %
2,1 %
1,8 %
3,7 %
3,4 %
1,5 %
2,4 %

2032. Keskiarvoennusteen mukaan T&K-menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat
keskimäärin 3,7 % vuosina 2013–2022 ja 3,8
% vuosina 2023–2032.
Tutkimuslaitoksien tarkemmat kuvaukset
Jyväskylässä julkistetuista kasvuennusteista ja
niiden taustalla olevista oletuksista ja näkemyksistä julkaistaan tässä aikakauskirjan numerossa. Samoin julkaistaan myös Matti Pohjolan
(Aalto-yliopisto) ja Mika Kuismasen (Valtiova-
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1,3 %
2,2 %

3,3 %
4,0 %

3,2 %
5,0 %

rainministeriö) pitämiin kommenttipuheenvuoroihin perustuvat kirjoitukset. □
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