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Talousjohtajabarometri II/2014 - Yhteenveto

Enemmistö talousjohtajista uskoo 
maailmantalouden kasvuun 
lähitulevaisuudessa. Määrä on kuitenkin 
hieman laskenut edellisestä kyselystä.

Optimistinen kuva maailmantalouden 
kehityksestä ei heijastu Suomeen, sillä 

• Vain alle kolmannes talousjohtajista uskoi 
BKT:n kasvuun vuonna 2014. 

• Näkyvissä on paljon irtisanomisia Lähes 
30 % talousjohtajista kertoo yhtiössään 
tehtävän henkilöstövähennyksiä seuraavan 
puolen vuoden aikana. Luku on korkein 
barometrikyselyn historiassa. 

• Odotukset oman yhtiön liikevaihtoon ja 
–tulokseen ovat pessimistisempiä kuin 
keväällä. Liikevaihdon kasvuun uskoi nyt noin 
40 % vastaajista, kun keväällä 2014 siihen 
uskoi lähes 60 %. 

Talousjohtajabarometrin 
ajankohtaisaiheena on Venäjä-pakotteet ja 
Venäjän toimet. 

Yhtiöillä, joilla on toimintaa Venäjällä noin 
70 % kertoo, että pakotteet vaikuttavat yhtiön 
liiketoimintaan sekä seuraavien vuosien 
suunnitelmiin.

Yli kolmasosa koki pakotteiden vaikuttavan 
Suomen talouteen merkittävästi tai erittäin 
paljon.

Noin 40 % talousjohtajista koki, että EU:n ja 
USA:n asettamilla pakotteilla ei ole haluttua 
vaikutusta Venäjän toimiin tai vaikutus jää 
vähäiseksi. 



Kansantalouden näkymät 1/3

Euribor 12 kk – korkotason uskotaan 
pysyvän ennallaan

• Ylhäällä oikealla kuvataan Euribor 12 kk 
kehitystä vuodesta 2008 alkaen.

• Maailman yleinen taloustilanne on pitänyt 
korkotason ennätyksellisen alhaalla jo 
useamman vuoden ajan.

• Kysyimme talousjohtajien näkemystä Euribor 
12 kk korkotason kehityksestä seuraavan 
puolen vuoden ajalle.

• Edelleen lähes 70 % vastaajista uskoo 
korkotason pysyvän ennallaan seuraavan 
kuuden kuukauden ajan.

• Korkotason nousuun uskovien osuus väheni 
entisestään. Nyt tähän uskoi enää noin 20 %.

Lähde: Suomen Pankki



Kansantalouden näkymät 2/3

Enemmistö uskoo maailmantalouden 
kasvuun.

• Kyselyyn vastanneista talousjohtajista 
enemmistö,  60 %, uskoo maailmantalouden 
kasvuun lähitulevaisuudessa. Suunta on ollut 
nouseva vuodesta 2012 lähtien, mutta nyt 
laskenut keväästä 2014.

• Jopa 20 % ennakoi kuitenkin yleisen 
taloudellisen tilan heikkenevän, kun keväällä 
2014 osuus oli vielä noin 5 %.

• Yli 80 % vastaajista ennustaa euron heikkenevän 
suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Edelliseen 
barometriin verrattuna osuus on kasvanut 
huomattavasti.

• Euron vahvistumiseen tai ennallaan pysymiseen 
suhteessa dollariin uskoi nyt enää alle 5 %.



Kansantalouden näkymät 3/3

Suomen BKT:n kehityksen ennuste vuodelle 
2014

• Noin 45 % talousjohtajista odottaa vuoden 2014 
bruttokansantuotteen supistuvan.

• Vastaajista 26 % uskoi BKT:n kasvun pysyvän hyvin 
maltillisena (0,1-1,0 %) vuonna 2014.

• Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Danske 
Bankin ennuste syyskuussa vuodelle 2014 -0,4 %.

Öljyn hintakehitys lähitulevaisuudessa

• 40 % Vastaajista uskoo öljyn hinnan laskevan 
seuraavan puolen vuoden aikana. Muutos 
kevääseen on huomattava.

• Öljyn hinta on romahtanut viimeisen kolmen 
kuukauden aikana vuoden keskiarvostaan 
105 $/barrel ollessaan nyt noin 85 $/barrel. (Neste 
Oil, 24.10.2014). 

• Öljyn hinnan halpeneminen on seurausta 
maailmantalouden heikentyneestä kysynnästä sekä 
viime kuukausina jyrkästi öljyn myynnin 
markkinaosuuden kasvua havittelevan Saudi-
Arabian lisääntyneestä tarjonnasta. 
(Kauppalehti 21.10.2014).



Yrityksen talousnäkymät 1/2

Liikevaihdon kasvuodotukset vaihtelevat

• Vuoden takaiseen barometriin verrattuna 
näkymät seuraavan puolen vuoden ajalle ovat 
vaihtelevia. 

• 21 % Talousjohtajista odottaa yhtiönsä 
liikevaihdon laskevan. Tulos on korkein sitten 
kevään 2009 tehdyn barometrin. 

• Kasvuodotuksissa on tapahtunut 13 
prosenttiyksikön lasku kevään 
barometrikyselyyn verrattuna. 

Liiketuloksen kehitys stabiilimpaa

• Liiketuloksen kehitys myötäilee liikevaihtoa; 
kasvun osalta ollaan suunnilleen samoissa 
lukemissa kuin aiemminkin.

• Odotukset liiketuloksen pysymisestä 
nykyisellä tasollaan ovat laskeneet samalla 
kun liiketuloksen heikkenemistä odottaa yhä 
useampi.  



Yrityksen talousnäkymä 2/2

Työllisyystilanne jatkaa heikkenemistään

• Lähes 30% talousjohtajista ilmoittaa 
seuraavan kuuden kuukauden aikana tiedossa 
olevista henkilöstövähennyksistä yhtiössään. 

• Luku on korkein barometrikyselyn historiassa. 

• VM ennustaa vuoden 2014 työttömyysasteen 
nousevan 8,6 prosenttiin, joka on 0,2 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin keväällä 
antamassaan ennusteessa.

40 % Vastaajista nostaa kannattavuuden 
edelleen tärkeimmäksi

• Päähuomionkohteiden järjestys on ollut lähes 
samanlainen jo parin vuoden ajan.

• Taloudellisesti haastavat ajat ovat pitäneet 
kannattavuuden merkittävimpänä 
talousjohtajien huomionkohteena.



Ajankohtaisteema: Venäjä-pakotteet ja niiden vaikutus 1/3 

Venäjä-pakotteiden vaikutus 
liiketoimintaan

• Vastaajista 43 % kertoi yhtiöllään olevan 
liiketoimintaa Venäjällä.

• Näistä 27 % kertoo ettei pakotteilla ole ollut 
ollenkaan vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

• Talousjohtajista 45 % kertoi Venäjä-pakotteilla 
olevan vain hieman vaikutusta liiketoimintaan.

Venäjä-pakotteiden vaikutus Suomen 
talouteen

• Talousjohtajista 20 % piti Venäjä-pakotteiden 
vaikutusta vähäisenä Suomen talouteen.

• 74 % vastaajista piti vaikutusta kohtalaisena tai 
merkittävänä.

• 6 % vastaajista piti pakotteiden vaikutusta erittäin 
suurena.



Ajankohtaisteema: Venäjä-pakotteet ja niiden vaikutus 2/3 

Suomalaisyhtiöiden liiketoiminnan 
suunnitelmiin tulossa muutoksia

• Venäjän viimeaikaisilla toimilla viitataan Venäjään 
liittyvään uutisointiin mm. Ukrainan tilanteeseen ja 
lentotilojen loukkaamisiin.

• 34 % ei koe Venäjän viimeaikaisilla toimilla olevan 
vaikutusta seuraavien 1-2 vuoden suunnitelmiin.

• Loput vastaajista ilmoittavat tekevänsä muutoksia 
liiketoimintasuunnitelmiin jollain tasolla, ja jopa yli 
20 % ilmoittaa Venäjän toimilla olevan merkittävä tai 
erittäin suuri vaikutus yhtiönsä 
liiketoimintasuunnitelmiin.

Myös Kauppakamari on syksyllä 2014 selvittänyt laajan otannan kautta suomalaisyritysten suhtautumista Venäjän 
tilanteeseen. 

• 3 % Kauppakamarin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista ilmoitti luopuvansa suunnitelmistaan laajentua 
Venäjälle ja 8 % etsivänsä markkinoita muualta.

• 79 % Vastaajista kertoi seuraavansa tilannetta, mutta eivät tällä hetkellä ryhdy toimenpiteisiin.

• Puolet vastanneista pitivät asetettuja pakotteita oikein mitoitettuina, kun taas lähes neljäsosa yritysjohtajista 
ei hyväksynyt nykyisiä Venäjää kohtaan asetettuja pakotteita. 



Ajankohtaisteema: Venäjä-pakotteet ja niiden vaikutus 3/3

Talousjohtajilta kysyttiin heidän mielipidettään EU:n ja USA:n asettamien pakotteiden vaikutuksesta 
Venäjän toimintaan halutulla tavalla:

Jopa 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että pakotteet eivät vaikuta Venäjän toimiin ollenkaan tai vaikutus on hyvin 
vähäistä ellei pakotteita pidetä yllä pidemmän aikaa ( >12kk), jolloin vaikutus Venäjän talouteen voimistuu.

”Pakotteet ei saa toivottua vaikutusta aikaiseksi. Osuvat omaan nilkkaan. Venäläiset näkee asiat eri tavoin.”

”Rahoitukseen kohdistuvat pakotteet ovat tehokkaat.”

”En usko että saavutetaan niitä tavoitteita, joita on kuviteltu saavuttavan. Vaikuttavat toimintaan, mutta ei rakentavalla tavalla.”

7 % Talousjohtajista uskoi Venäjän lisäävän vastapakotteita.

”Uskoisin, että tulee vastareaktioita pakotteille, jotka vaikuttavat Suomen talouteen.”

”Ovat sen verta nokkelia, että keksivät vaihtoehtoiset keinot; oma tuotanto ja Ukrainan kautta tuonti. Rahoituksessa 
ja investointien houkuttelevuudessa heille tulee ongelmia.”

Koettiin, että pakotteet lisäävät taloudellista epävarmuutta muutenkin haastavina aikoina.

”Pakotteilla on vaikutusta, mutta haittaa myös EU:ta ja maailman taloutta.”

”Pidempiaikainen pattitilanne. Kumpikaan osapuoli ei peräänny vaatimuksistaan.”

”Jäädytetty kriisi. Vaikuttaa yhtiöiden toimintaan.”



Talousjohtajabarometrin taustaa

• Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja 
näkymiä kuvaava tutkimus, jossa tutkimushorisonttina 
on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk.

• Barometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Gutta teki 
Talousjohtajabarometrin ensimmäisen kerran keväällä 
2008.

• Talousjohtajabarometri on erinomainen tuki 
kansantalouden tilaa ja lähitulevaisuuden kehitystä 
arvioitaessa. Tutkimuksen arvo on laajan 
toimialaotannan lisäksi näkökulmavalinnassa: 
yrityspäättäjät tuovat äänensä kuuluville.

Kansantalouden 
näkymät

Yrityksen 
talousnäkymät

Ajankohtaisteema:
Venäjä-pakotteet

Talousjohtajabarometrin rakenne

BAROMETRI II/2014

• Barometriin vastasi 102 
talousjohtajaa Suomen 500 
suurimman yrityksen 
joukosta

• Barometri tehtiin aikavälillä 
2.10.-27.10.2014



Gutta Oy

• Gutta on suomalainen talous- ja liikkeenjohdon konsultointiyritys.

• Palveluvalikoimamme kattaa laajasti mm. talousohjauksen ja liiketoimintasuunnittelun 
osa-alueet. 

– Meillä on osaamista koko talousjohdon toimikentältä arjen rutiineista strategiseen 
päätöksentekoon asti.

KONSULTOINTI

Talousjohto

Myyntijohto

Henkilöstöjohto

Liikkeenjohto

REKRYTOINTI

Taloushallinto

Myynti

Asiakaspalvelu

Asiantuntijat

ULKOISTUS

Taloushallinto

Asiakaspalvelu

Myynti

Gutta on osa –konsernia, minkä johdosta

palveluvalikoima skaalautuu laajaksi portfolioksi.

Ymmärrä. Ratkaise. Toteuta.
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