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Suomen kemianteollisuuden vienti jatkoi tammi-syyskuussa kasvuaan, mutta kotimaisen kysynnän hiipuessa 
tuotantomäärät laskivat. Suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla. Eurooppalaisen 
kemianteollisuuden tuotantomäärät supistuivat kesän lopulla, mutta yritysten loppuvuotta koskevat tuotanto-
odotukset ovat kohentuneet.

EU:n kemianteollisuuden tuotanto supistui 
lievästi elokuussa

Euroopassa kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden tuo-
tanto väheni kesän lopulla aavistuksen verran. Elokuun 
tuotantomäärät olivat 0,5 % vuoden takaista pienemmät. 
Tammi-elokuussa tuotanto supistui 1,1 % vuoden 2012 
vastaavasta ajankohdasta.

Lääketeollisuuden tammi-elokuun tuotanto oli noin 
2,5 % vuoden takaista runsaampaa. Koko Euroopan 
muovituotteiden tuotanto on lisääntynyt viime kuukau-
sina, mutta vuoden takaisen verrattuna tuotanto supistui 
tammi-elokuussa 1,2 %. Kumituotteiden tuotantomäärät 
ovat tammi-elokuussa jääneet 2,8 % viime vuoden vas-
taavasta ajanjaksosta. Öljytuotteiden tuotanto oli tammi-
elokuussa prosentin vuoden takaista vähäisempää. 

Luottamus vahvistuu Euroopassa

EU:n kemianteollisuuden luottamusindikaattori on vah-
vistunut selvästi kesän ja alkusyksyn aikana. Luottamus 
nousi EU-komission lokakuussa kokoamassa tieduste-
lussa lähelle pitkän aikavälin keskiarvolukemia. Tilaus-
kirjat ovat yhä tavanomaista ohuemmat, mutta tuotan-
non ennakoidaan lisääntyvän hieman loppuvuoden aika-
na. Valmiiden tuotteiden varastot ovat edelleen normaa-
lia suuremmat.

Suomen kemianteollisuuden suhdanteet 
hiipuivat alkusyksyn aikana

Kemianteollisuuden suhdannetilanne heikkeni EK:n 
marraskuussa julkistaman Suhdannebarometrin mukaan 
lievästi kesän lopulla ja syksyn alussa. Lähikuukausia 
koskevat suhdannenäkymät synkentyivät myös hivenen, 
ja suhdanteiden arvioidaan hiipuvan hienokseltaan tal-
ven aikana. 

Loppuvuoden aikana tuotannon odotetaan kääntyvän 
nousuun. Kasvun uskotaan voimistuvan jonkin verran 
ensi vuoden alussa. Tuotantokapasiteetti on viime kuu-

kausien laskusta huolimatta yhä kohtalaisesti käytössä. 
Tilauskirjat ohenivat kolmannella vuosineljänneksellä 
hieman normaalia pienemmiksi. Viennin kysyntänäky-
mät ovat jonkin verran paremmat kuin kotimaassa.

Myyntihintojen arvioidaan laskeneen lievästi alku-
syksyn aikana ja kannattavuus on jäänyt vuoden takaista 
heikommaksi. Riittämätön kysyntä oli EK:n tiedustelun 
yleisin kapeikkotekijä.

Marraskuu 2013
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Tuotantomäärät vuoden takaista pienemmät

Kemianteollisuuden tuotantomäärät ovat hienoisessa las-
kussa. Tammi-syyskuun aikana kemianteollisuuden tuo-
tanto on jäänyt noin 2,5 % vuoden takaista vähäisemmäk-
si. Tuotantomäärät pienenevät tänä vuonna noin 3 %, mi-
käli tuotantomäärät pysyvät tällä tasolla loka-joulukuun 
ajan. 

Kemianteollisuuden tuotantokehitys on ollut viime 
kuukausina hieman koko teollisuutta suotuisampaa, sil-
lä koko teollisuuden tuotanto jäi tammi-syyskuussa noin 
neljän prosenttia vuodentakaisesta. 

Monien kemianteollisuuden asiakasalojen tuotan-
to supistui kolmannella vuosineljänneksellä vuodenta-
kaiseen tilanteeseen verrattuna. Teknologiateollisuuden 
tuotantomäärät olivat yli kuusi prosenttia vuodentakais-
ta pienemmät. Elintarvike- ja paperiteollisuudessa tuo-
tanto pieneni heinä-syyskuussa vuositasolla vain noin 
0,7. Kaivostoiminnan tuotanto sen sijaan oli vahvassa 
kasvussa. 

Rakennusyritysten suhdanneodotukset ovat vaisuja, 
ja rakentamisen tuotannon ennakoidaan supistuvan ku-
luvana vuonna noin 3 %. 

Talouden yleinen alakulo ja kuluttajien heikko luotta-
mus näkyy kaupan myynnissä. Vähittäiskaupan myyn-
nin määrä supistui heinä-syyskuussa 0,4 % vuodentakai-
sesta, ja tammi-syyskuun aikana myynti on pienentynyt 
0,7 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Tukkukauppa on supistunut tammi-syyskuun aikana yli 
kolme prosenttia vuositasolla.

Kemianteollisuuden vienti loivassa kasvussa

Kemianteollisuuden tavaraviennin kasvu on jäänyt ke-
sän ja alkusyksyn aikana vähäiseksi, sillä viennin ar-
vo oli kesä-elokuussa 0,6 % vuoden takaista suurem-

suuden yritysten ulkomaisissa tytäryhtiöissä on lähes 30 
000 työntekijää. 

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksin trendi on 
säilynyt suhteellisen tasaisena vuodesta 2012 lähtien.

Koko talouden tasolla työllisyys on ollut laskussa ke-
sästä 2012 alkaen. Työttömyys on noussut ja kausivaih-
telusta puhdistettu työttömyysasteen trendi oli syyskuus-
sa 2013 noin 8,1 %. Euroopan komissio ennustaa kulu-
van vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi 8,2 % 
ja ensi vuonna työttömyys noussee tästä vain hivenen.

Ansioiden nousu tasaantuu

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kaikkien pal-
kansaajien keskimääräinen ansiotason nousu oli Tilasto-
keskuksen ansiotasoindeksin mukaan 2,2 %. Reaaliansi-
ot kasvoivat 0,8 %. Teollisuudessa ansiot kohosivat kol-
mannella vuosineljänneksellä 2,1 % ja kemianteollisuu-
den palkansaajien ansiot nousivat 2 %. 

Viime vuonna palkansaajien ansiot kohosivat 3,2 %. 
Kemianteollisuudessa ansiot nousivat 4,1 %. Koko ta-
louden työvoimakustannusten nousu on EU-komission 
ennusteen mukaan hidastumassa tänä ja ensi vuonna.

Öljyn hinta lievässä laskussa

Pelko Syyrian kriisin kärjistymisestä ja tuotantohäiri-
öt kohottivat raakaöljyn hintaa syksyn aikana, mutta vii-
me viikkoina öljyn hinta on ollut laskussa. Marraskuun 
alussa Pohjanmeren Brent-laadun tynnyrihinta oli 106 
dollaria. Syyrian tilanne ylläpitää yhä painetta hintojen 
nousuun.

Bensiinin hinta on laskenut talven lähestyessä. Lius-
keöljyn tuotannon lisääntyminen on vähentänyt USA:n 
bensiinin tuontia ja tämän vuoksi Euroopassa on vajaa-
käytössä olevaa jalostamokapasiteettia.

pi. Tammi-elokuussa viennin arvo oli kuitenkin edelleen 
2,7 % vuoden takaista suurempi. Suomen koko tavara-
viennin arvo on sen sijaan ennakkotietojen mukaan su-
pistunut tammi-syyskuussa kolme prosenttia vuoden ta-
kaisesta.

Öljytuotteiden vienti pysyi kesä-elokuussa edelli-
sen kolmen kuukauden tasolla, mutta tammi-elokuun 
viennin arvo oli lähes 10 % vuoden takaista suurem-
pi. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden tammi-elo-
kuun vienti on kasvanut hieman vuodesta 2012. Lääk-
keiden vienti oli kesän lopulla laskussa. Kumituotteiden 
viennin arvo oli kesä-elokuussa hieman vuoden takaista 
pienempi, mutta muovituotteiden vienti oli suunnilleen 
edellisen vuoden lukemissa.

Kemianteollisuus on noussut yhdeksi Suomen tär-
keimmistä vientialoista. Alan osuus tavaraviennin arvos-
ta on tällä hetkellä noin 25 %. Öljytuotteiden suurimmat 
vientikohdemaat ovat Ruotsi, Alankomaat ja USA. Ke-
mikaaleja ja kemiallisia tuotteita viedään eniten Venäjäl-
le, Ruotsiin ja Saksaan. Lääketeollisuuden merkittäväm-
mät asiakkaat ovat Venäjällä, Sveitsissä ja USA:ssa. Ku-
mi- ja muovituotteita viedään yleisemmin myös Venä-
jälle, Ruotsiin ja Saksaan.

Työllisyys heikkenee vähän

Kemianteollisuuden työvoima supistui EK:n suhdanne-
tiedustelun mukaan kesän lopussa ja syksyn alussa hie-
noisesti. Henkilöstöodotukset ovat vaisuja, sillä työvoi-
maa ennakoidaan vähennettävän hivenen loppuvuoden 
aikana. Toteutunut kehitys on ollut alkusyksyn aikana 
tosin vähän odotuksia myönteisempää. 

Kansantalouden tilinpidon mukaan kemianteollisuu-
dessa oli vuonna 2012 lähes 35 000 työntekijää. Suu-
rimpia työllistäjiä ovat kemikaalit ja kemialliset tuotteet 
sekä kumi- ja muovituotteet. Suomalaisten kemianteolli-

Tuottajahinnat pääosin alentuneet

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden hinnat ovat olleet 
keväästä lähtien loivassa laskussa. Syyskuussa hinnat 
olivat kolme prosenttia vuoden takaista alhaisemmat. 
Lääkkeiden ja lääkeaineiden tuottajahinnat ovat laske-
neet vähän yli kaksi prosenttia. Kumi- ja muovituottei-
den hinnat olivat sen sijaan syyskuussa 1,5 % vuoden 
takaista korkeammalla. Kaikkien teollisuustuotteiden 
hinnat ovat alentuneet vuodessa 1,6 %.

BKT:n kasvu jäänee ensi vuonna vähäiseksi

Euroalueen talouskehitys on pysynyt toistaiseksi heik-
kona, mikä tuntuu myös Suomen viennissä. Euroalu-
een BKT supistunee tänä vuonna vielä 0,4 %, mutta ensi 
vuonna on EU-komission marraskuisen katsauksen mu-
kaan odotettavissa 1,1 % kasvua. 

Suomen BKT:n ennustetaan vähenevän kuluvana 
vuonna hieman, ja ensi vuonnakin kasvu jäänee vain 0,6 
prosenttiin. 

 Vuosimuutos, %    2012*  2013**  2014**
 Euroalue   -0,6 -0,4 1,1
   Suomen bkt    -0,8 -0,6 0,6
 Vienti, määrä   -0,2   -1,4 3,5
   Investoinnit   -1,0 -1,1 1,0
 Yksityinen kulutus   0,2 -0,6 0,3
 Kuluttajahinnat    3,2 2,2 1,9
 Yksikkötyövoimakust. 4,4 2,5 1,0
 Työttömyysaste, %   7,7 8,2 8,3 

  Keskeiset ennusteluvut 
  Euroopan komissio: marraskuu 2013
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Ohjauskorko ennätysalhaalla

Euroopan keskuspankki laski ohjauskoron marraskuun 
alussa 0,25 prosenttiin. Korkotaso on poikkeukselli-
sen alhainen, sillä talouskasvu on hidasta eikä inflaation 
vauhdittumisesta ole juuri nyt pelkoa. USA:n kireän si-
säpoliittisen tilanteen vuoksi katkolla oleva maan julki-
sen talouden rahoitus on luonut viime kuukausina epä-
luottamusta dollaria kohtaan. Aivan viime päivinä euro 
on heikentynyt hieman dollariin nähden. Yhdellä eurolla 
saa tätä kirjoitettaessa 1,34 dollaria.

Pörssikurssit ovat nousseet useissa maissa löysän ra-
han vuoksi ennätyskorkealle. Suomessa pörssikurssit 
ovat viime kuukausien noususta huolimatta yhä kaukana 
huippulukemista. 

Yksikkötyövoimakustannukset yhä nousussa

Suomen kustannuskilpailukyky on yksikkötyövoima-
kustannuksilla mitaten heikentynyt jyrkästi vuoden 2008 
jälkeen. Tämä näkyy heikossa kysyntätilanteessa työl-
lisyyden alenemisena, eikä työvoimakustannusten nou-
sulle ole nyt tilaa. Suomen yksikkötyövoimakustannuk-
set kohosivat toisella vuosineljänneksellä jonkin verran 
kilpailijamaita enemmän.

Viennin toipuminen on elintärkeää Suomen talouden 
kannalta, mutta tällä hetkellä vallitsevassa tiukassa hin-
takilpailussa on vaikea pärjätä Suomesta käsin. Saksa ja 
muut vahvat maat ovat pitäneet asemansa, ja lisäksi Eu-
roopan kriisimaiden kilpailuasema on kohentunut tiukan 
säästöpolitiikan ansiosta. 

Yhteisöveron lasku on tervetullut piristys koko Suo-
men elinkeinoelämälle, sillä se parantaa Suomen hou-
kuttelevuutta investointikohteena. Yhteisöveron laskun 
vaikutus näkyy kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä. 

Ulkomaankaupasta riippuvaisen teollisuuden toimin-
taedellytyksiä varjostavat yhä energian ja logistiikan 
kustannusten nousu. Kemianteollisuus käyttää paljon 
energiaa ja ala on suuresti riippuvainen merikuljetuksis-
ta. Yksistään rikkidirektiivin arvioidaan aiheuttavan ko-
ko teollisuudelle vuosittain 600 miljoonan euron lisä-
kustannukset. Kemianteollisuudessa suurin osa raaka-ai-
neista tuodaan maamme rajojen ulkopuolelta, ja 2/3 tuo-
tannosta menee vientiin joko suoraan tai vientituotteiden 
raaka-aineina.
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 Kemianteollisuus on yksi suurimmista teollisuuden 
   toimialoista Suomessa. Merkittävä osa tuotannosta 
 menee vientiin joko suoraan tai vientituotteisiin käytet-
 tyinä raaka- ja tarveaineina. Vastaavasti tuodaan sekä 
 tuotannon raaka-aineita että erikoistuotteita.

   Kemianteollisuuden talouskatsaus on laadittu yhteis-
 työssä EK:n ekonomistien kanssa. Katsauksessa on
 käytetty lähteenä AIECE:n, EK:n, ETLA:n, Eurostatin, 
   Euroopan komission, HWWI:n, Kauppalehden,  Suo-
   men Pankin, Tilastokeskuksen ja Tullin  tilastoja. Teksti
   perustuu 11.11.2013 käytössä olleisiin tietoihin.
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