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Taloudellinen kasvu on pysähtynyt hieman syksyllä ennustettua 
alhaisemmalle aktiviteetin tasolle ja merkittäviltä tuotanto
kapeikoilta on päättyneen korkeasuhdannevaiheen aikana vältyt
ty. Ansiokehitys on muodostumassa huomattavasti syksyllä 
ennakoitua maIti 1 lisemmaksi ja kilpailukyvyn olennaiselta 
heikkenemiseltä vältyttäneen. Kansainvälisen ja kotimaisen 
kysynnän laimeus johtaa kuitenkin kahden vuoden katkoon 
taloudellisessa kasvussa. Ennustejakson vakavimmaksi tasa
painottomuudeksi muodostuu ty5tt5myys, joka lisääntyy kaIk
kina ennustevuosina. Inflaatiovauhti hidastuu vasta ennus
teperiodin lopulla yksinumeroiseksi~ jääden kuitenkin suhdanne
tilanteeseen nähden korkeaksi. Tuot~nnon arvoon suhteutettu 
vaihtotaseen alijäämä ei ennustevuosina kasva. Ennustejakson 
lopulla kansantalouteen on latautunut huomattava alttius 
voimakkaaseenkin nousuun. 

Vuodet 1981 ja 1982 tulevat olemaan kansantaloudessamme 
taloudellisen stagnaation aikaa. Lievä taloudellisen toi
minnan elpyminen on odotettavissa vasta vuonna 1983. Brutto
kansantuotteen keskimääräinen vuosikasvu vuoden 1980 jälki
puoliskolta vuoden 1983 jälkipuol iskolle on vain runsas 
prosentti. 

Lännenvienti supistuu kuluvana vuonna Länsi-Euroopassa jat
kuvan taloudellisen taantuman my5tä. Kokonaisvienti 1 isääntyy 
kuitenkin idänviennin ripeän kasvun turvin vielä hieman. 
Alkuvuodesta voimakkaana jatkuva investointitoiminta yllä
pitää kotimaisen kysynnän kasvua, vaikka kulutuskysyntä 
1 isääntyvän epävarmuuden ja hidastuvan reaalitulokehityksen 
vuoksi menettääkin jo tuntuvasti voimaansa. My5skään varas
tokysyntä ei enää tue tuotannon kasvua. Vuoden lopulla inves
tointitoiminnan hidastuminen aikaansaa kotimaisen kokonais
kysynnän kasvuvaiheen päättymisen. 

Vuoden 1982 alkupuoliskolla kotimainen kokonaiskysyntä supis
tuu ja my5s itään suuntautuvien vienti toimitusten vähetessä 
saavutetaan samanaikaisesti vientisuhdanteen pohja. Kasvavasta 
ty5tt5myydestä johtuvan epävarmuuden vuoksi kotitalouksien 
kulutusalttiuden oletetaan alenevan ja johtavan kulutuskysynnän 
hidastumiseen edelleen. Asuntoinvestoinnit supistuvat voimak
kaasti. Yritysten investointien taantuma jyrkkenee my5s kone
ja laite investointien kääntyessä alenevaan suuntaan. 

Verraten hyvänä säilyvä kilpailukyky ja kansainvälisen suhdan
nenousun voimistuminen edesauttavat lännenviennin suhteellisen 
ripeää kasvua ennusteperiodin lopulla. My5s idänviennin 
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vilkastuessa ja viennin hintatason kääntyessä nopeampaan 
nousuun vientitulot kasvavat jälleen tuntuvasti ja niiden 
kerrannaisvaikutukset alkavat näkyä kansantaloudessa. Koti
mainen lopputuotekysyntä vilkastuu kuitenkin huomattavammin 
vasta vuoden 1983 jälkipuoliskolla. 

Kansantalouden tasapaino 

Inflaatio ja kilpailukyky 

Työll isyys 

Ulkomaankaupan hintakehityksen tasaantuminen on parantanut 
vuoden 1980 jälkipuolelta alkaen edellytyksiä myös koti
maisten kustannusten nousun hidastumiselle. Työmarkkinoilla 
saavutetut palkka- ja tuloratkaisut hidastavat inflaatiota 
selvästi, joskin kuluttajahintojen nousu alittaa 10 prosentin 
vauhdin vasta ennustejakson lopulla. Vuoden 1983 aikana ulkoi
set inflaatiopaineet alkavat jälleen voimistua. 

Palkansaajien ansiotaso nousee vuonna 1981 viime vuoden 
siirtymävaikutukset (runsaat 5 %), uudet sopimuskorotukset 
(vuosikeskiarvona 4-4.5 %) ja liukumat mukaan lukien runsaat 
12 %. Vuonna 1982 ansiotason ennustetaan nousevan 10 % ja 
seuraavana vuonna jälleen hieman tätä enemmän. Ennakoitu 
kuluttajahintojen nousu merkitsee tulosopimuksiin liittyvien 
indeksikynnysten ylittämistä 1-1 1/2 prosentilla sekä kuluvan 
vuoden että ensi vuoden lopulla. 

Suhdannevaiheelle tyypillinen tuottavuuden kasvun heikkeneminen 
rajoittaa yksikkötyökustannusten nousun hidastumista. Teolli
suuden yksikkötyökustannukset kohoavat tänä ja ensi vuonna 
10-11 % eli jokseenkin saman verran kuin vuonna 1980. Tuotta
vuuden nousun vauhdittuessa yksikkötyökustannusten kohoaminen 
hidastuu merkittävästi vuonna 1983. Suhteessa tärkeimpiin kil
pailijamaihin hintakilpailukyky heikkenee ennustejaksolla 
noin 3 %, ja pysyy pitemmän aikavälin keskiarvonsa yläpuolella. 

Tuotantotoiminnan hidastuessa aluksi lähinnä pääomavaltai
silla tuotannonaloilla jää työllisyyden heikkeneminen vuoden 
1981 aikana vielä lieväksi. Työttömyysaste arvioidaan kuluvana 
vuonna keskimäärin 5.2 prosentiksi. Työttömyys lisääntyy 
seuraavina ennustevuosina ja vuoden 1983 lopulla työttömyys
asteen ennustetaan olevan lähes 7 %. 

Avoimen työttömyyden nousua edelliseen lamaan verrattuna 
rajoittaa koko ennustejaksolla se, että yrityksissä ei nyt 
ole samassa määrin reservityövoimaa. Lisäksi huomattava osa 
työvoiman sopeuttamisesta heikkenevään tuotantoon toteutet
taneen lyhennetyillä työviikoilla ja tilapäisillä lomautuksilla. 
Toisaalta työvoiman kysynnän heikkenemisen aiheuttama tarjonnan 
joustaminen alaspäin on rakenteellisista syistä (ikärakenne, 
koulutustaso, terveydentila) vähenemässä. Ruotsin talouden 
vaikeuksien vuoksi nettomaastamuutto on lähivuosina hyvin 
vähäistä. 
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Tuontiöljyn tuntuvasta kallistumisesta, Länsi-Euroopan laman 
syvenemisestä ja teollisuuden kiinteiden investointien kor
keasta tasosta huolimatta kasvaa vaihtotaseen alijäämä kuluvana 
vuonna vain vajaaseen 6 mrd. markkaan. Varastojen kasvun 
hidastumisen ohella idänviennin huomattava lisäys, hyvä 
kilpailukyky ja mm. paperiteollisuuden odotettua suotuisampi 
markkinatilanne hillitsevät vaihtotasealijäämän lisääntymistä. 
Suhteessa bruttokansantuotteeseen vajaus jää vuoden 1980 
tasolle. Vaihdettavissa valuutoissa maksettavien liiketoimien 
osalta vaihtotaseen alijäämä kuitenkin kasvaa yl i kaksin
kertaiseksi viime vuoteen verrattuna, mikä pääoman kokonais
tuonnin vilkastumisesta huolimatta johtaa runsaan 2 mrd. 
markan supistumiseen vaihdettavassa valuuttavarannossa. 
Vuonna 1982 vaihtotaseen kokonaisalijäämä supistuu noin 
miljardi markkaa lännenkaupan tasapainottumisen vuoksi. 
Seuraavana vuonna alijäämä taas hieman kasvaa. Ulkomainen 
nettovelka kohoaa vuoden 1983 loppuun mennessä vajaaseen 
18 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

Vaihtotaseen vajausten ja ulkomaisen velkaantumisen pysyminen 
kohtuullisena osoittaa kansantalouden rahoitustasapainon 
säilymistä suhdannevaiheeseen nähden tyydyttävänä. Viime 
vuonna tuntuvasti voimistunut yleisön velkaantumisen kasvu on 
taittunut ja erityisesti yritysten velan suhteellinen kasvu 
alenee huomattavasti. Niin yleisön kuin pankkienkin maksu
valmiuden ennustetaan jossakin määrin paranevan. 

Ennusteen epävarmuuksista 

Mikäli ei oteta lukuun aina mahdollisia uusia kansainvälis
poliittisia kriisejä, ovat ennustettuun kansainväliseen 
suhdannekehitykseen liittyvät epävarmuudet osin vastakkais
suuntaisia. Energian reaalisen maailmanmarkkinahinnan oletet
tua nopeampi kohoaminen, tasapaino-ongelmien motivoima, 
arvioitua rajoittavampi kysynnänsäätelypolitiikka ja kansain
välisen korkotason jääminen oletettua korkeammalle tasolle 
johtaisivat näkymien heikkenemiseen. Ennustettua syvempi ja 
pitempi maailmantalouden lama vähentäisi kuitenkin sinänsä 
paineita energia- ja raaka-ainehintojen kohoamiseen. Mikäl i 
Yhdysvaltain Iluusi talouspolitiikka ll - tästä ennusteesta 
poiketen - johtaisi nopeaan kasvuilmaston paranemiseen, 
muodostuisivat myös Suomen lännenvientikysynnän näkymät 
arvioitua suotuisammiksi. 

Kotimaisen kehityksen lähiajan keskeiset epävarmuudet liittyvät 
ennakoitujen maltillisten palkkaratkaisujen varmistumiseen. 
Koko ennustejakson osalta muodostaa keskeisen epävarmuuden 
yritysten ja kotitalouksien varovaiseksi ennustettu käyttäyty
minen varsin suotuisassa inflaatio- ja kilpailukyky tilanteessa. 
Vaikka tulokehitys vuosina 1981-1982 muodostuisikin nyky
näkymien mukaiseksi, kasvaa häiriöalttius vuotta 1983 kohti 
siirryttäessä. Etenkin, jos ulkomainen suhdannekehitys osoit-
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tautuisi ennakoitua suotuisammaksi, tämä johtaisi helposti 
tuonti-inflaation kiihtymiseen ja lisääntyviin paineisiin 
vuoden 1983 palkkaratkaisuja kohtaan. Vaihtotase- ja varanto
kehitys on sekin haavoittuva optimististen odotusten ja 
hyvän kilpailukyky tilanteen helposti 1aukaisemi1le kulutus
ja investointikysyntäpaineille. 

TALOUSPOLITIIKASTA TEHDYT OLETUKSET 

III 

Ennuste perustuu oletukseen kevenevästä rahapolitiikasta 
kuluvana vuonna ja ensi vuoden alkupuolella. Keskuspankki
rahoituksen keskimääräiset kustannukset muodostuvat vain 
hiukan pankkien antolainauskorkoa korkeammiksi; marginaali
kustannusten sen sijaan jäädessä selvästi korkeammiksi. 
Kassavarantotalletuksista puretaan tänä vuonna ja ensi vuoden 
alkupuolella yl i puolet. Yleinen korkotaso on ennustejaksolla 
yhden prosenttiyksikön nykyistä alhaisempi. 

Pääomantuontipolitiikkaan ei ole oletettu muutoksia. Ulko
maisten korkojen on arvioitu laskevan tänä vuonna selvästi 
(esimerkiksi eurodollarikoron 12 prosenttiin), mutta reaali
korot säilyvät koko ennusteperiodin 1 ievästi positiivisina. 
Valuuttakurssi-indeksin pisteluku on koko ennusteperiodin 
113.1 ja eri valuuttojen keskinäisten kurssien on oletettu 
säilyvän tammikuun 1981 tasolla. 

Tulo- ja hintaennusteet perustuvat keskitettyyn tulosopimukseen 
kuitenkin siten, että ennusteissa on pyritty ottamaan huomioon 
sopimuksesta irtaantumisten ja markkinapaineiden vaikutukset. 

Valtion tuloperusteisiin on oletettu tehtävän tavanomaiset, 
yleistä hinta- ja kustannuskehitystä vastaavat muutokset. 
Teollisuuden investointien liikevaihtoverohelpotuksia olete
taan jatkettavan. Menopolitiikka on oletettu suhteel1 isen 
tiukaksi. Erimuotoisten suhdannevarausten oletetaan tulevan 
puretuksi vuosina 1982-1983. 

SEKTOREITTAINEN KEHITYS 

1 Kansainvälinen talous 

Ennusteessa oletetaan, että raakaöljyn reaalihinta nousee 
nyky tasoltaan lievästi vielä vuosina 1982 ja 1983 ja että 
talouspolitiikan linja läntisissä teollisuusmaissa kuluvan 
vuoden jälkipuoliskolta lähtien muuttuu asteittain kasvua 

Kansainväl isen ennuste on esitetty tarkemmin 6.2.1981 päivätyssä raportissa, 
Kansainväliset suhdanteet vuosina 1981-1983. 
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tukevaan suuntaan. Rahapolitiikan keveneminen näkyy kansain
väl isen korkotason laskuna jo kuluvan vuoden aikana. OPECin 
tuottaman raaka51jyn tynnyrihinnan oletetaan nousevan 46 dolla
riin ennusteperiodin loppuun mennessä. 

Kansainvälinen suhdannetaantuma jatkuu vielä kuluvan vuoden 
aikana. Yhdysvalloissa viime vuoden puolivälissä alkaneen 
kokonaistuotannon kasvun odotetaan alkuvuodesta pysähtyvän ja 
suhdannetaantuman Länsi-Euroopassa syvenevän. Vasta vuoden 
jälkipuoliskolla inflaatiovauhdin hidastuessa ja reaalitulojen 
kasvaessa voidaan odottaa vähäistä elpymistä kulutuskysynnäs
sä. Raha- ja finanssipolitiikan vähittäinen keveneminen tukee 
kulutus- ja investointikysynnän voimistumista. Investointien 
ennustetaan lähtevän kasvuun vasta vuoden 1982 alkupuolella. 
Elpyminen on varsin verkkaista ja koko ennusteperiodin aikana 
jää teoll isuusmaiden keskimääräinen tuotannon kasvu noin 
kahteen prosenttiin vuodessa. Kasvumahdollisuuksia rajoittaa 
oletettu 51jyn reaalihinnan kohoaminen, inflaatio- ja vaihto
taseongelmin perusteltu tiukahko talouspolitiikka, sekä koti
talouksien ja julkisen sektorin pyrkimykset rahoitusasemansa 
parantamiseen. Kysynnän kasvu jää keskimääräistä selvästi 
alhaisemmaksi Suomen viennin perinteisissä läntisissä markkina
maissa. 

Hidastumisestaan huolimatta kansainvälinen inflaatiovauhti 
säilyyennustekautena suhteellisen korkeana. Raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintojen on arvioitu laskevan kuluvan vuoden 
aikana ja lähtevän ensi vuonna kasvuun kysynnän mukana. 

Vienti- ja tuontihintojen nousuvauhdin ennustetaan kansain
välistä suhdanne- ja hintakehitystä seuraten laskevan vuoteen 
1982 mennessä 7 prosentin vaiheille ja alkavan uudelleen kiihtyä 
vuonna 1983. Yleisen varastojen sopeutumisvaiheen vuoksi raaka
aineiden tuontihintojen kohoaminen on kuluvan vuoden aikana 
varsin vähäistä ja raaka-aineiden hinnat lähtevät selvään nousuun 
vasta ensi vuonna kansainvälisten suhdanteiden elpyessä. Raaka-
51jyn tuontihinnat kohoavat 22 % kuluvana vuonna ja runsaat 
10 % kahtena seuraavana vuonna. Lopputuotteiden tuonti- ja 
vientihintojen nousun ennakoidaan seuraavan viiveellä raaka
aineiden ja 51jyn maailmanmarkkinahintakehitystä ja hidastuvan 
noin 7 prosentin paikkeille ensi vuoteen mennessä, minkä 
jälkeen niiden nousuvauhti jälleen kiihtyy. 

Vaihtosuhde heikkenee ennusteperiodin aikana noin 4 %. 
Tämä merkitsee noin yhden prosentin menetystä kotimaisesta 
bruttokansantuotteesta. 
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Suhteellisen hyvän kilpailukyvyn ansiosta Suomen ei ennusteta 
menettävän markkinaosuuksia lännenviennissäkuluvana vuonna. 
Yleisen vientikysynnän kuitenkin vähetessä lännenviennin 
volyymi supistuu runsaat 3 %. Eri toimialojen viennistä 
supistuu tuntuvimmin puunjalosteiden vienti, yl i 10 %. Puun
jalosteiden kysyntää rajoittavat mm. kansainvälinen rakennus
lama ja yleensä kireä rahapolitiikka. Teollisuustuotteista 
ainoastaan metallituotteiden lännenvienti kasvaa hieman 
kuluvana vuonna. 

Metsäteollisuustuotteiden lännenviennin arvioidaan kasvavan 
ensi vuonna noin 5 % ja kasvun kiihtyvän tästä seuraavana 
vuonna. Puunjalosteiden viennin elpymistä tukee ostajien 
varastojen täydentäminen. Suhdannetilanteeseen nähden melko 
vahvaksi jäävän kilpailukyvyn ennustetaan sallivan muiden 
tuotteiden viennin kasvavan suurin piirtein markkinoiden 
kasvun verran. Alentunut tilauskanta ennakoi metallituote
teollisuuden viennin menettävän markkinoita ensi vuonna. 
Kokonaisuudessaan lännenviennin määrä kasvaa ensi vuonna 4 %. 

Idänviennin volyymi kasvaa kuluvana vuonna lähes 30 % kasvun 
painopisteen ollessa metalli- ja kulutustavarateoltisuuden 
tuotteissa. Osa metalliteollisuuden viime vuoden vienti
toimituksista siirtyi täksi vuodeksi toimitusvaikeuksien 
vuoksi. Koko tavaranvienti kasvaa kuluvana vuonna idänviennin 
lisääntymisen ansiosta 3.5 %, kun Suomen lännenvientimarkki
noiden kysynnän on ennakoitu vähenevän 2.7 %. Ensi vuonna 
Suomen viennin kasvu jää runsaaseen 2 prosenttiin idänviennin 
vähenemisen vuoksi, mutta elpyy yli 6 prosentin kasvuun 
seuraavana vuonna sekä idän- että lännenviennin kasvaessa. 

Yritysten tulorahoitus heikkenee kuluvana ja ensi vuonna, 
mutta 1960- ja 1970-lukujen vastaaviin suhdannevaiheisiin 
verrattuna kannattavuus säilyy verrattain hyvänä. Kysyntä
odotusten epävarmuuden takia yritysten oletetaan kuitenkin 
toteuttavan investointisuunnitelmiaan varsin varovaisesti ja 
jatkavan edelleen varastojensa tason alentamista suhteessa 
tuotantoon. Tämä heijastaa samalla pyrkimystä rahoitusraken
teen korjaamiseen ja pitkään jatkuneen velkaantumisasteen 
nousun pysäyttämiseen. Ennustejaksolla yritysten rahoitusali
jäämä jää 5 - 6 prosenttiin bruttokansantuotteesta vastaavan 
osuuden oltua lähes 10 % vuosina 1974 - 1976. 

Aikaisemmin käynnistetyt lukuisat investointihankkeet yllä
pitävät investointien kasvua vielä kuluvana vuonna ennen 
kaikkea teollisuudessa. Toisaalta investointivero vähentää pal
veluelinkeinojen investointeja. Myös yritysten varastoinves
toinnit supistuvat. 
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Voittojen kasvun selvä hidastuminen ja kysynnän heikkeneminen 
aiheuttavat teollisuuden investointien vähenemisen ensi 
vuonna. Kiinteiden investointien ei odoteta elpyvän vielä 
vuonna 1983, vaikka vientitulojen 1 isääntyminen parantaakin 
kannattavuutta. Tulojen ja ulkomaankauppahintojen noususuunta 
lisää sen sijaan varastoinvestointeja. 

Rahoitusalijäämän jäädessä suhteellisen pieneksi yritysten 
luottorahoituksen tarve vähenee. Tällöin korkokustannusten 
merkitys rahoituslähteen valinnassa kasvaa. Tehdyillä olet
tamuksilla tämä merkitsee luotonkysynnän painottumista kotimaan 
rahoitusmarkkinoille. Merkittävän osan pääomantuonnista 
kattavat vielä kuluvana ja ensi vuonna idänkaupan ennakot, 
jotka suhdannevarausten purkamisen ohella vähentävät muun 
ulkoisen rahoituksen tarvetta. 

Kuluttajahintojen nousuun verrattuna maltillinen nimellis
tulokehitys sekä työllisyyden heikkeneminen pitävät koti-" 
talouksien reaalitulojen kasvun ennustejaksolla pienenä. 
Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvuksi 
jääkin vain notn yksi prosentti vuosittain., 

Kuluvana vuonna alkava tulokehityksen heikkeneminen vaikuttaa 
kotitalouksien kysyntään viivästyneenä ja kulutuksen kasvu
vauhdin pohjalukemat ajoittuvat vasta vuoteen 1983. Tulokehi
tyksen ja valtion asuntolainoituksen reaalisen vähenemisen 
vuoksi asuntoinvestoinnit supistuvat ensi vuonna, vaikka 
luotonsaatavuus pankeista samanaikaisesti helpottuu. Rahoi
tusmarkkinoiden keventyminen kuluvana vuonna vaikuttaa asunte
investointien lisääntymiseen vasta vuonna 1983, jolloin myös 
kestokulutushyödykkeiden kysyntä lisääntyy. 

Kotitalouksien rahoitussäästämisalttius alenee kuluvana 
vuonna, mutta kohoaa asteittain uudelleen ennustejakson 
kuluessa. Tämän ohella myös inflaation hidastuminen parantaa 
kotitalouksien reaalista likviditeettiä jakson loppua kohti. 

Kuluttajahintojen nousua vastaavat tuloveroasteikkojen 
inflaatiotarkistukset merkitsevät veroasteen muutosten pysy
mistä ennustejaksolla verraten vähäisinä. Bruttoveroasteen 
kohoaminen runsaalla prosenttiyksiköllä vuoteen 1980 verrat
tuna johtuu lähinnä eräiden sosiaalietuuksien muuttamisesta 
veronalaisiksi vuoden 1982 alussa. Nettoveroaste kohoaa vain 
lievästi. 

Valtion oman kysynnän eli kulutusmenojen ja hallinnollisten 
investointien määrän lisäämisessä jatkunee pidättyvä linja 
myös lähivuosina. Valtion kassamenojen määrällistä kasvua 
nopeuttavat kuitenkin nopeasti kasvavat korkomenot ja tulon
siirrot muulle julkiselle sektorille. Ennusteessa on oletettu 
lainanantoa ja muita finanssisijoituksia supistettavan reaali
sesti talouden yleisen likviditeetin kevenemisen myötä. 
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Päättyneen korkeasuhdanteen tulokehitys heijastuu vielä 
kuluvana vuonna verotulojen verraten nopeana kasvuna. Hidas 
taloudellinen kasvu pienentää kuitenkin jatkossa verotulojen 
kertymisvauhtia, minkä vuoksi valtiontalouden tuloalijäämä 
1 isääntyy vuosina 1982 ja 1983. Veroasteen muutokset ja 
menojen määrän kehitys huomioon ottaen valtiontalouden kokonais
vaikutus suhdannekehitykseen on vuonna 1981 jokseenkin neutraali 
ja lievästi kasvua tukeva vuosina 1982 ja 1983. Finanssipoli
tiikan otetta voidaan pitää kireänä, kun se puhdistetaan heik
kenevän suhdannekehityksen valtiontalouden alijäämäisyyttä 
automaattisesti lisäävästä vaikutuksesta. 

Kuntien kysynnän kasvua hillitsee kuluvan vuoden lokakuun 
loppuun voimassaolevaksi oletettu investointivero. Vuosina 
1982 ja 1983 kuntien investointien kasvu nopeutunee selvästi. 
Kuntien kulutusmenojen kasvun arvioidaan olevan ennustejak
solla hieman nopeampaa kuin keskimäärin viime vuosina, mikä 
heijastaa mm. vuosina 1979-1980 suhdannenousun aikana parantu
nutta kuntien rahoitusasemaa. Verotulojen kasvun hidastuminen 
kiristää kuitenkin kuntien rahoitusasemaa ennustejakson 
loppupuolella. 

Kokonaistuotannon kasvu on pysähdyksissä kuluvan vuoden 
alkupuolelta vuöden 1982 loppupuolelle saakka. Kotitalouksien 
reaalitulojen niukan kasvun vuoksi kotimarkkinatuotannon 
kasvu heikkenee nopeammin kuin yleensä laskusuhdanteen alku
vaiheessa. Metsäteollisuuden tuotanto supistuu kuluvana 
vuonna, mutta toisin kuin 1970-luvun jälkipuolen lamavuosina, 
millään alalla ei ennustejakson aikana odoteta jyrkkää tuo
tannon vähenemistä. Viennin ennustettu vilkastuminen vuonna 
1983 elvyttää kokonaistuotannon kasvua. 

Energian tuonnin väliaikainen supistuminen ja mm. kysyntä
näkymien sekä korkeiden ulkomaisten korkojen vuoksi tavan
omaista pidättyvämpi varastojen lisääminen pitävät tuonnin 
määrän vuoden 1981 alkupuolella suhdannevaiheeseen nähden 
verraten pienenä. Koska sekä lopputuotekysynnän (viennin, 
investointien ja kulutuksen) että varastoinvestointien vaih
telut arvioidaan ennustevuosina verraten pieniksi, myöskään 
tuonnin määrässä ei ole odotettavissa jyrkkiä heilahteluja. 

Pääomanliikkeet ja valuuttavaranto 

Yritysten pitkäaikainen ulkomainen velka kääntyy vIIme vuosien 
supistumisen jälkeen tänä vuonna selvään nousuun, joka kuiten
kin vuosina 1982~83 vaimenee paitsi investointien alenemisen 
myös suhdannevaiheeseen nähden melko hyvän tulorahoituksen 
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vuoksi. Valtion rahoitustarpeen perusteella arvi01dut valtion 
ulkomaisDen lainojen nostot ovat tänä vuonna 2.5 mr,d. markkaa. 
Koko ennustejaksolla valtion pitkäaikaisen pääoman nettotuonti 
on yhteensä 8.0 mrd. markkaa, joka kattaa yli puolet saman
aikaisesta vaihtotaseen vajauksesta. 

Ennustejaksolla toteutuvasta lyhytaikaisen paaoman tuonnista 
on poikkeuksellisen suuri osa idänkaupan toimituksiin 1 iit
tyviä ennakkomaksuja. Yhteensä sidotuissa valuutoissa tapahtuva 
lyhytaikaisen pääoman tuonti on 3.0 mrd. markkaa eli lähes 
puolet koko lyhytaikaisen pääoman nettotuonnista (ml. pankkien 
ulkomaisen nettovelan lisäys). Koska sidotuissa valuutoissa 
laskettava vaihtotase on tänä vuonna ylijäämäinen, kohenee 
Suomen Pankin sidottujen valuuttojen tiliasema tuntuvasti~ 
Neuvostoliiton saldon on kuitenkin arvioitu palautuvan lähelle 
nollaa ennusteperiodin loppuun mennessä; sen Sijaan muille 
sidotuille tileille arvioidaan kertyvän ylijäämää. 

Vaihdettavien valuuttojen osalta vaihtotase on koko ennuste
jakson alijäämäinen. Kun pääomantuonti kattaa ennustejaksolla 
vain runsaåt kaksi kolmannesta vaihtotaseen vajauksesta, 
Suomen Pankin vaihdettava varanto supistuu jakson loppuun 
mennessä 5.5 mrd. markkaan. Supistuminen tapahtuu valtaosin 
tänä vuonna. 

Valtiontalouden rahoitus 

Rahoituslaitokset 

Valtiontalouden nettorahoitustarpeen ennustetaan kohoavan 
vuosina 1982 ja 1983 lievästi. Kuitenkin vielä vuoden 1983 
4.8 mrd. markan suuruinen rahoitustarve jää vajaaseen kahteen 
prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kuoletusten nousu lisää 
bruttomääräisen lainanoton tarpeen runsaasti puolitoista
kertaiseksi nettorahoitustarpeeseen verrattuna. Ennusteessa 
valtion rahoitustarve on katettu lähes kokonaan lainanotolla, 
joten valtion kassa-aseman kehityksestä rahoitusmarkkinoille 
julevat vaikutukset ovat vähäisiä. Su~rin osa kolmen vuoden 
aikana kertyvästä lähes 13 mrd. markan nettorahoitustarpeesta 
on arvioitu katettavan ulkomaLsella lainanotolla. Kotitalouk
sien on arvioitu lisäävän hallussaan olevia valtion obligaa
tioita jonkin verran aikatalletuksia nopeammin. Normaaleista 
poikkeavia kotimaisen lainanoton järjestelyjä ei ennusteeseen 
ole sisällytetty. Viime vuoden lopussa tehty 0.5 mrd. markan 
suhdannerahasto on oletettu purettavan vuosina 1982-1983. 

Maksutaseen ja valtiontalouden vaikutus 1 iikepankkien asemaan 
jää ennwstejaksolla varsin vähäiseksi. Suomen Pankkiin arvioi
daan kertyvän investointi- ja muita erityistalletuksia tänä 
vuonna 0.7 mrd. ma r.kkaa, joka osa 1 taan se 1 i ttää 1 ii kepankk i en 
keskuspankkivelan yhtä suuren kasvun. Vuosina 1982-1983 kaikki 
yleisön suhdannepoliittiset erityistalletukset, yhteensä 
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1.6 mrd. markkaa, on oletettu purettavan, mikä yhdessä Suomen 
Pankin luotonannon kanssa johtaa liikepankkien keskuspankki
velan alenemiseen vuoden 1983 loppuun mennessä 1.5 mrd. mark
kaan. Kassavarantotalletuksia puretaan talletusprosenttia 
alentamalla tänä vuonna noin miljardi markkaa ja ensi vuoden 
alkupuolella saman verran, jonka jälkeen talletusprosentti 
säilyy ennallaan (noin 1.7 %). Vuoden 1983 lopussa kassa
varantotalletuksia on vajaat 2 mrd. markkaa. Liikepankkien 
keskuspankki rahoituksen määrä 01 isi tuolloin jonkin verran 
tätä suurempi. 

Kun pankkien keskuspankkivelan muutokset ovat suhteellisen 
pieniä ja pankkien taseiden kautta väl itetyn ulkomaisen rahoi
tuksen kasvun on ennustejaksolla arvioitu selvästi vähenevän, 
muodostuu talletusten ja luottojen markkamääräinen kasvu 
ennusteperiodilla lähes yhtä suureksi. Luottojen kasvu painot
tuu kuitenkin ennustejakson alkupuolelle ja talletusten kasvu 
loppupuolelle. Prosenteissa kumpikin erä kasvaa tänä vuonna 
runsaat 12 %. 

Yleisön kokonaisluottokanta kasvaa vuosina 1981-1982 vähän 
pankki luottoja nopeammin. Kuluvana vuonna tähän myötävaikut
tavat sekä ulkomainen että muiden rahoituslaitosten luotonanto. 
Seuraavina vuosina ulkomaisen rahoituksen suhteell inen osuus 
alenee, mutta lähinnä vakuutusrahastojen kasvuun perustuva 
muiden rahoituslaitosten luotonanto säilyy muita nopeampana. 
Valtion kireän budjettipol itiikan arvioidaan pitävän sen 
luotonannon kasvuvauhdin vuosittain noin kymmenessä prosentissa. 
Kokonaisluotonannon kasvu hidastuu viime vuoden 17 prosentista 
noin 3 prosenttiyksikköä sekä tänä että ensi vuonna, mutta 
kääntyy 1 ievään nousuun vuonna 1983. Suhdannevaiheelle tyypil-
1 isesti luotonanto suuntautuu vuosina 1982-1983 keskimääräistä 
enemmän kotitaloussektoriin. 

ERRIOEN KESKEISTEN MUUTTUJIEN KEHITYS 1979-1983 

-------------------------------==~=======================,~======================== ------------------------------- 1979 1980 1981 1982 1983 

:===~~=~~~=~:~~~~=~:~~~~~~================;~~======~~~======;~~======~~~======;~~= 
TYOllOMYYSAS1~, Z 6.2 4.8 5.2 5.9 ~.~ 

~KSIKKCTYOKUSTANNUKSET. %-MUUrOs 6.2 11.1 10.9 10.6 7.9 
KULU1TAJAHINNA1, X-MUUTOS 7.5 11.6 12.0 10.0 9.0 

-----------~-------------------------------------------------------------~-------~ 
TAVARANVI!:NTI, tHH1R~N ;t:-MUUTOS 9.5 9.2 3.~ 1.2 6.6 
ViENTIHINNAT, X-MUUTOS 12.7 11.3 7.7 7.2 B.6 
TUONTIHINNAT, %:-MUU10S 15.2 16.7 9.0 7~9 10.8 
VAIHTOTASE, MRO.MK -6.1 -5.0 ~S.9 -~.8. -5.1 

--------------------------------------------------------------------------~------,-
BRUTTOVERUASTt::: 
S~:N ULKOMAIN~N N~T'OSAA1AVA 

VUODEN LUPU8SA MRU.MK 
LIIKEPANKKIEN KESKUSPANKKIVELKA 

VUODEN LOPUS~A MRO.MK 

34.7 
5.11 6.6 

2.6 1.8 

35.8 36.2 
6.8 7.0 6.5 

1.8 1.5 

===========================================~================~======~==:=========== 
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