INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Inflaatio ja kotitaloudet

Heikkenevä suhdanne ja talousnäkymien
epävarmuus hidastavat yksityisen
kulutuksen kasvua ja hintojen nousua
»» Kuluttajahintojen nousu hidastuu
»» Kuluttajien luottamus heikkenee
»» Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu ja säästämisaste nousee
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A

rvioimme kuluttajahintojen nousevan tänä vuon
na 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia.
Yksityinen kulutus kasvaa arviomme mukaan 1,0
prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia vuonna 2020.

tömyysasteen kääntyminen nousuun ja kotitalouksien
käytettävissä olevien tulojen kasvun hidastuminen. Mi
käli talousnäkymien heikkeneminen jatkuu, se heijastuu
kotitalouksien luottamukseen ja kasvattaa säästämisas
tetta matalasta korkotasosta huolimatta. Ennustamme

KULUTTAJALUOTTAMUS HEIKKENEE
JA SÄÄSTÄMISASTE NOUSEE

V

uoden 2019 aikana yksityisen kulutuksen kasvu
osoittaa hidastumisen merkkejä huolimatta sii
tä, että palkkojen ja kotitalouksien käytettävissä
olevien tulojen kasvu jatkuu melko voimakkaana. Yksi
tyisen kulutuksen kasvu vuoden takaisesta on ollut al
kuvuonna 2019 huomattavasti edellisvuosia hitaampaa,
ja Tilastokeskuksen uudistettu kuluttajien luottamus
indikaattori on heikentynyt kuluvan vuoden aikana.
Erityisesti kuluttajien luottamus Suomen talouteen on
laskenut. Oman talouden nykytilanne nähdään edelleen
hyvänä, mutta luottamus omaan talouteen 12 kk:n pääs
tä on laskenut ja työttömyyden uhkan omalla kohdalla
katsotaan nousseen. Samalla kun yksityisen kulutuksen
kasvu on hidastunut, on säästämisaste kääntynyt alku
vuonna lievästi positiiviseksi, ja ajankohdan otollisuus
säästämiseen nähdään hyvänä.
Ennusteemme mukaan yksityisen kulutuksen määrä
kasvaa 1,0 prosenttia kuluvana vuonna ja 0,9 prosent
tia vuonna 2020. Yksityisen kulutuksen kasvua hidas
taa vuonna 2020 talouden epävarmuuden lisäksi työt
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kotitalouksien säästämisasteen kääntyvän positiiviseksi
kuluvana vuonna ja olevan 0,3 prosenttia vuonna 2019 ja
0,9 prosenttia vuonna 2020.

KULUTTAJAHINTOJEN NOUSU
HIDASTUU HIEMAN

T

alouden ja kulutuskysynnän kasvun hidastumi
nen vähentää painetta kuluttajahintojen nousul
le. Vielä vuonna 2019 palkkasumman kasvu lisää
kuluttajien ostovoimaa ja tukee kuluttajahintojen nou
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sua pitäen inflaation 1,1 prosentissa. Vuonna 2020 suh
danteen heikkeneminen painaa hintainflaation yhden
prosentin tuntumaan.
Kuluttajahintojen nousua hillitseviä tekijöitä on mm.
kansainvälisen kaupan kasvun hidastuminen, joka hillit
see raaka-aineiden hintojen kehitystä. Ennustamme öl
jyn hinnan vuonna 2019 alkaneen laskun jatkuvan myös
vuoden 2020 aikana, mikä heikentää mm. liikenteen
kustannusten nousua. Ennusteemme mukaan hintojen
nousua tukee tiettyjen suurten erien kuten vuokrien ja
sähkön hinnan nousun jatkuminen sekä toisaalta pienija keskituloisiin kohdistuva ansiotuloverotuksen keven
nys, joka kannattelee kuluttajien ostovoimaa. 
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