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V IENTI (Tavarat) 

A HINNAT 

1 YLEISTÄ Vientihintojen nousu jää ennusteperiodilla suhteellisen lieväk
si verrattuna kahteen aikaisempaan suhdannehuippuun. Tähän on 
kolme, kansainväliseen inflaatiokehitykseen vaikuttanutta syy
tä: 

a 

b 

c 

öljyn hinnasta ei tule samanlaista inflaatioimp'uls
sia kuten kahdessa edellisessä kansainvälisesså nou
sussa. 

Myös muiden raaka-aineiden hintakehitys jää melko 
maltilliseksi verrattuna aikaisempaan, kansainväli
sen suhdannenousun jäädessä melko alhaiseksi. Raaka
aineiden reaalihinta ei nouse lähellekään edellisen 
huipun tasoa. 

OECD-maissa korkeana pysyvä työttömyysaste pitää 
myös kotimaiset kustannukset kurissa, jolloin kunkin 
maan kotimaista alkuperää oleva inflaatio säilyy al
haisena. 

Kaikki kolme tekijää heijastuvat ~ös Suomen vientihinnoissa. 
Myöskään Suomessa kotimaisista kustannuksista ei synny järin 
suurta painetta vientihintoja kohtaan. 

Kevään ennusteeseen verrattuna vientihintojen nousu jää hitaam
maksi kansainvälistä inflaatiota koskevien tarkistusten muka~, 
kuluvana vuonna myös keväinen revalvaatio on hidastanut vientl
hintojen nousua. 

1982 1983 1984 1985 1986 

Vientihinnat 7.4 6.5 6.0 6.3 2.9 

HWWA (FIM) -3.1 20.6 1.04 5.7 0.4 
(pl. energia) 

OECD 1.01 17.4 6.8 5.2 4.8 
BKT defl. (FIM) 

SVT 3.8 8.4 3.3 5.0 5.8 
BKT defl. (FIM) 

Suhteeliset -0.6 6.5 -3.6 -0.2 -0.9 
yksikkötyö-
kustannukset, % 

Vientihintojen taso on ennusteperiodin lopussa (1986) selvästi 
alempana kuin SVT-maiden BKT-deflaattori verrattuna vuoteen 
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1982 (kuviot A ja B). Suhteellisen vientihinnan lievä nousu 
1984 - 85, joka tosin SVT-maihin verrattuna jää vähäiseksi, 
selittyneeosittain devalvaation viivästyneistä vaikutuksista 
ja osittain viennin rakenteesta (ks. kuvio). Lisäksi voi 
todeta, että vientihintojen suhde kotimaiseen BKT-deflaattoriin 
on laskeva ennusteperiodilla (samoin kuin tuonnissakin) 
(kuvio C), mikä merkitsee ulkomaankaupasta syntyvien inflaatio
paineiden alenemista. 

Edellä oleva merkitsee, että ns. tradebles-hyödykkeiden suh
teelliset hinnat jäävät tavanomaisesta suhdannekuvasta poiketen 
suhteellisen alhaiselle tasolle verrattuna non-tradeables hyö
dykkeisiin. Tätä voidaan perustella kolmella seikalla. Ensiksi, 
huolimatta suhdannehuipusta pääomakantaa jäänee keskimäärin 
edelleen käyttämättä. Toiseksi, yritykset ovat laman seuraukse
na II rav istaneet ll työvoimaa ulos, jolloin yksikkötyökustannukset 
teollisuudessa ovat laskeneet. Kolmanneksi, korkeista koroista 
johtuen spekulatiivinen kysyntä jää alhaiseksi. 

2 VIENTIHINNAT TOIMIALOITTAIN 

2.1 Metsäteollisuus 

TAULUKKO 2 
%-muutoksia 

Vientihinta 
puutavara 
(kuvio Dl 

HWWA (FIM) 

1982 

0.1 

-3.1 

1983 

10.9 

20.6 

1984 

7.0 

1.04 

1985 

5.0 

5.7 

1986 

-4.0 

0.4 
(p 1. energi a) 

Vientihinta 
paperiteoll. 
( kuvi 0 E) 

SVT 

6.2 

3.8 

1.8 

8.4 

9.0 9.0 2.0 

3.3 5.0 5.8 
BKT defl. (FIM) 

Suhteelliset 
yksikkötyökust. 

-0.6 6.5 -3.6 -0.2 -0.9 

Kantohinnat 1.2? 1.9 7.0 ? Rasi?? 

Tietystä perushyödykkeen luonteesta huolimatta metsäteollisuu
den vientihinnat ovat vaihdelleet lievemmin kuin raaka
ainehinnat yleensä. Tähän on ilmeisesti vaikuttanut stabiilim
pien kysyntätekijöiden lisäksi joustavampi tarjontakäyttäytymi
nen suuresta työvoimakustannusten osuudesta johtuen. Kun lisäk
si muuttuvista kustannuksista energian hinta pysyy ennustejak-
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2.2 

solla alhaisena (merkityksellistä paperiteollisuudessa) ja 
kotimaisista kustannustekijöistä, kantohinnat eivät nouse kovin 
korkealle, vientihintojen kehitys metsäteollisuudessa jää sel
västi jälkeen HWWA-indeksistä. Ennusteperiodin lopulla niiden 
muutosvauhti painuu alle SVT-maiden BKT-deflaattorin vastaavan. 

Metalliteollisuus 

TAULUKKO 3 
%-muutoksi a 

2.3 

1982 1983 1984 1985 1986 

Vientihinta 14.1 9.6 3.0 5.0 5.0 
metallituotteet 

Perusmetall i 3.2 3.8 11.0 6.0 1.0 

SVT 3.8 8.4 3.3 5.0 5.8 
BKT defl. (FIM) 

Suhteelliset -0.6 6.5 -3.6 -0.2 -0.9 
yksikkötyökust. 

HWWA (FIM) -3.1 20.6 10.4 5.7 0.4 
(pl. energia) 

Muu teollisuus 

Metallituoteteollisuuden vientihinnat nousevat samassa tahdissa 
SVT-maiden BKT-deflaattorin kanssa. Idän viennin supistuminen 
yhdessä voimakkaiden vientiponnistusten kanssa länsimarkkinoil
la ei antane mahdollisuutta inflaatiovauhtia ylittävään hin
noi ttel uun. 

Metallin perusteollisuudessa Euroopassa vallitseva ylikapasi
teetin johdosta perusmetallin vientihintojen kehitys jää 
selvästi jälkeen HWWA-indeksistä. Kun lisäksi tällä erittäin 
energiaintensiivisellä toimi alalla panoskustannusten kasvu jää 
vaatimattomaksi, vientihintojen nousu jää puoleen HWWA-indeksin 
noususta vuodesta 1982 vuoteen 1986. 

TAULUKKO 4 
%-muutoksi a 

Vientihinnat 1982 1983 1984 1985 1986 

Elintarviketeollisuus 12.2 9.0 0.0 5.0 6.0 
Tekstiiliteollisuus 11.0 1.08 4.0 7.0 7.0 
Kemian teollisuus 0.6 7.3 3.5 4.0 3.0 

Idänviennin supistumisen aiheuttama liikakapasiteetti elintar
vike- ja tekstiiliteollisuudessa ja siitä seuraavat paineet 
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lännenvientiin pitävät vientihintojen tasoa alhaalla suhteessa 
SVT-maiden BKT-def1aattoriin. Kotimaiset kustannukset alkavat 
tosin ennusteperiodin lopulla painaa hintoja ylös. 

Euroopassa va11 itsevan 1i ikakapasiteetista ja merkittävän kus
tannuskomponentin, öljyn, hinnan a1haisuudesta johtuen kemian 
teollisuuden vientihinnat jäävät selvästi jälkeen sekä HWWA
indeksistä että l1lIista hinnoista. Vuonna 1983 teollisuuden 
viennistä n. 60 % oli öljyn ja10steita eri muodossa. 

B VIE N N I N M Ä Ä R Ä 

1 KOKO VIENTI 

1.1 Y1 ei stä Koko viennin määrä kasvaa ennusteperiodi11a melko verkkaisesti. 
Vastaavaan suhdannevaiheeseen v. 1978 - 80 verrattuna koko ta
varanviennin kasvuprosentit jäävät alhaisemmiksi (kuvio 2A). 
Syynä tähän on idänviennin oletettu kehitys. Määrän hitaan kas
vun vaikutusta kotimaiseen tu10nmuodostukseen kompensoi tosin 
vaihtosuhteen selvä paraneminen, kun taas edellisessä nousussa 
se heikkeneni se1västi.l 

lKun viennin määrän kasvuprosentista vähennetään vaihtosuhteen heikkeneminen, saadaan 
viennin määrän muutokseksi 3 % vuonna 1978, 7 % vuonna 1979 ja 4.5 % vuonna 1980. 
Kun v. 1983 - 85 lukuihin tehdään vastaava muutos, saadaan 3.6 % v. 1983, 9.3 % 
v. 1984 ja 6.3 % v. 1985, joten voidaan sanoa, että viennistä tuleva tuloimpulssi 
on jopa suurempi kuin edellisessä nousussa. 
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TAULUKKO 1 
%-muutok si a 

Viennin määrä 

Koko vi enti , 
tav. 

Lännenvi enti 

Idänvienti 

SVT -mai den 
tuonti 

SVT-maiden 
BKT 

1982 1983 

-2.7 3.9 

-3.0 6.1 

-1.8 -1.1 

2.9 2.4 

0.6 2.3 

1984 1985 1986 

8.0 5.5 2.0 

14.9 5.7 3.0 

-10.8 4.8 -1.5 

8.6 6.6 3.5 

3.3 3.0 1.6 

Suomen vi enti
markkinat 

1.7 1.5 7.1 6.5 3.8 

(pl. SEV) 

Maailmankauppa 0.3 0.8 8.6 6.4 3.4 

1.2 Lännenvienti Lännenviennin määrän voimakas kasvu n. 15 % vuonna 1984 johtuu 
osin laivojen viennin (ks. metalliteollisuus) ja DDR:n omista
man, Suomessa jalostettavan öljyn viennin kasvusta.2 Lisäksi 
vuoden 1985 paremmat näkymät ovat nostamassa lännenvientiä. Ky
synnän puolelta katsottuna viennin vaihtelut ovat olleet hyödy
kerakenteesta johtuen voimakkaa~ia kuin SVT-maiden tuonnin 
vaihtelut (ks. mYös suhteellisia vientihintoja). 
Tarjontatekijöi stä katsottuna i dänvi enni stä vapautunut kapasi
teetti on nostamassa lännenvientiä. Myös laman aikana jatkunut 
investointitoiminta on pitänyt kapasiteetin kilpailukykyisenä. 
Toisaalta vientihintojen kehitys jää melko vaisuksi ja deval
vaati osta huol imatta vi entihintojen suhde BKT-defl aattoriin 
laskee nopeasti ennusteperiodin loppuun (ks. kuvio 1). Tosin 
tämä kompensoituu osin avoimen sektorin nopeammall a 
tuottavuuskehityksellä ja mahdolliset vaikutukset vientikapasi
teettiin jäävät pääosin ennustehorisontin ulkopuolelle. 
Kokonaisuudessaan, sekä reaalisen että hintakilpailukyvyn ansi
osta keskimääräinen markkinaosuus palaa jo kul uvana vuonna vuo
den 1980 huipun tasolle ja säilyy siellä vuoden 1986 loppuun, 
huolimatta viennin rakenteen negatiivisesta vaikutuksesta 
viimeisenä ennustevuotena (ks. kuvio). 

2Teknisenä huomautuksena todettakoon, että Nesteen prosessivientisopimus DDR:n kanssa 
on kirjattu idäntuontiin ja lännenvientiin. 
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1.2 Idänvienti Problemaattisin osa vientiennusteessa on oletus idänviennistä, 
koska si ihen vaikuttavat eril ai set kauppapol iitti set toimen
piteet, kuten viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet. 
KT-osasto otti lähtökohdaksi idänkaupanosaston vientiennusteen. 
Tähän valintaan liittyy epävarmuustekijöitä. Lännenviennin suh
teellisen hyvästä menestyksestä huolimatta ennusteperiodilla 
syntynee poliittisia paineita idänviennin lisäämiseksi. Idän
viennin määrän osuus koko viennistä supistuu jo kuluvana vuonna 
20 prosentin tuntumaan ja se säilyy tällä tasolla myös jatkossa. 

2 VIENNIN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN 
(ks. myös yrityssektorin raportti) 

2.1 Metsäteollisuus (kuvio 2E) 

TAULUKKO 2 
%-muutok si a 

Viennin määrä 

Puutavara 

Paperi 

- siitä: itä 
(osuus 1983 
18.1 %) 

TAULUKKO 3 

1982 

-8.5 

-3.7 

-10.9 

Viennin määrään vaikuttavat tekijät 

Tarjonta 
Kapasiteetti 
Kantohinnat (ks. kuvio) 
Suht. yksikkötyökustannukset 

Kysyntä 
Suht. hinnat 
Aktiviteetti 

Muut tekijät 
EEC: tullien poistaminen 
Puupul a 

1983 

-0.2 

8.4 

-1.1 

1984 

+ 
+ 
o 

o 
++ 

+ 

1984 

-1.5 

11.0 

0.4 

1985 

+ 
o 

o 
+ 

+ 
+ 

1985 

5.0 

8.0 

-1.9 

1986 

+ 
+ 
o 

o 

+ 
+ 

1986. 

o 

2.0 

3.2 

Puutavarateollisuuden viennin määrä ei saavuta kasvusta huoli
matta v. 1985 vuoden 1980 huipputasoa. Vallitsevilla hinnoilla 
raakapuun saanti on vaikeutunut. Kantohintojen nousu jäänee 
suhteessa vientihintoihin hitaaksi, mikä on lisäämässä vientiä. 

Paperiteollisuuden vientiä on lisäämässä EEC-alueen tullien 
loppuerienkin poistuminen vuoden 1984 alusta lähtien. Toisaalta 
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2.2 

protektionistiset paineet EEC:ssä (erityisesti Ranskassa) skan
dinaavisia tehokkaita paperintuottajia vastaan on viime aikoina 
voimistunut. Tosin mahdollisia konkreettisia toimenpiteitä on 
odotettavissa vasta seuraavassa laskusuhdanteessa. Lisäksi 
Pohjois-Amerikan sisäinen kysyntä- ja tarjontatilanne (mm. la
kot) ovat tekemässä tilaa suomalaisille toimittajille parin lä
hivuoden aikana. Mm. Paperin vienti USA:han on kasvanut voimak
kaasti kuluvana vuonna. Kasvua hidastaa tosin joidenkin tehtai
den kapasiteetin täyskäyttöisyys Suomessa, joskin sanomalehti
paperin tuotannossa kapasiteetti on kuluvana vuonna edelleen 
vajaassa käytössä. 

Metalliteollisuus (kuvio 2F) 

TAULUKKO 4 
%-muutoksia 

Viennin määrä 1982 1983 1984 1985 1986 

Metallin -4.3 20.6 5.0 4.0 2.0 
perusteollisuus 

Meta 11 i tuote- 11.5 -2.5 8.0 3.0 3.0 
teollisuus 

Idänvienti 21.5 7.2 -18.9 5.5 0.8 

TAULUKKO 5 

Metalliteollisuuden viennin 1984 1985 1986 
määrään vaikuttavat tekijät 

Kysyntä 
Aktiviteetti ++ + 
Suht. hinnat + 0 0 

Tarjonta 
Kapasiteetti + + + 
Suht. yksikkötyökunnukset 0 0 0 

Metallin perusteollisuudessa kuluvan vuoden alkupuolella tapah
tunut viennin erittäin nopean nousun odotetaan tasaantuvan. 
Ensi vuonna viennin määrän taso on melko korkea. Protektionis
tinen puristus saattaa kuitenkin jatkossa aiheuttaa ongelmia, 
Euroopassahan liikakapasiteetti on alalla subventioista yms. 
tekijöistä johtuen huomattava ennusteperiodin loppuun. Samoin 
USA:ssa ollaan rajoittamassa lisää Euroopan teräsvientiä. Me
tallin perusteollisuuden hyvä reaalinen kilpailukyky pystynee 
pitämään viennin tason korkealla edelleen ja hiukan lisäämään
kin markkinaosuuksia. 
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2.3 Muu teollisuus 

TAULUKKO 6 

Viennin määrä 

Koko muu 
teollisuus 

Idänvi enti 

Elintarviketeoll. 

Teksti i 1 iteoll. 

Kemian teolle 

TAULUKKO 7 

Vientiin vaikuttavat 

Metallituoteteollisuudessa lännenvienti elpyy voimakkaasti kol
men vuoden laman jälkeen. Kuluvan vuoden lännenviennin noin 
30 prosentin kasvu johtuu tosin pääosin laivatoimitusten ajoit
tumisesta (josta syksyn ennusteessa ei ollut tietoa). Muun 
viennin kasvu on n. 12 %. Lähitulevaisuudessa Ruotsin viennin 
voimakas ekspansio on lisäämässä merkittävästi Suomen 
alihankintavientiä Ruotsiin. Muissa maissa kiinteät investoin
nit kasvavat suhteellisen hitaasti, joten viennin kasvu muille 
1 änsimarkkinoill e jää hi taammaksi. La ivatoimi tusten ajoittumi
sen painopisteen ollessa viisivuotisrunkosopimuksen puitteissa 
viime vuonna metalliteollisuuden vienti Neuvostoliittoon tulee 
laskemaan. Epävarmaksi jää tuleeko -viennin supistuminen itään 
olemaan niin voimakasta kuin osaston ennusteessa oletettiin. 
Metalliteollisuuden oman vientikyselyn mukaan yritysjohtajat 
ovat selvästi tietoisia kv. inflaation hidastumisesta, sillä 
odotettu hintojen nousu oli n. 5 - 6 %. Siten suhteellisista 
hinnoista ei ainakaan ennusteperiodilla pääse syntymään vientiä 
rajoittavaa tekijää. 

-10.3 3.2 9.6 5.6 1.8 

-17.6 -12.7 -4.7 8.5 .7.5 

-28.3 8.5 -10.0 8.0 0.0 

-11.4 -17.5 5.0 6.0 -4.0 

-6.0 19.9 15.0 5.0 4.0 

1984 1985 1986 

Kysyntä (Länsi) 
Aktiviteetti 
Suhteelliset hinnat 

+ 
+ 

+ 
o (-) 

Tarjonta 
Kapasiteetti 
Suht. yksikkötyökustannukset 

+ 
o 

+ 
o 

+ 
o 

Muun teollisuuden idänviennin supistumista kuluvana vuonna kom
pensoi lännenviennin kasvu, joka osittain johtuu Nesteen sekä 
prosessi- että öljytuotteiden viennin kasvusta. Lännenviennin 
kasvun hidastumista jatkossa puolestaan korvaa idänviennin kas-
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C EPÄVARMUUDET 

vu ensi vuonna (ks. taulukko 6). Kuitenkaan elintarvike- ja 
tekstiiliteollisuus eivät pääse määrällisesti lähellekään 1981 
huipun tasoa. Tekstiiliteoll i suuden ongelmana on 1 isäksi Ruot
sin markkinoiden (yksityisen kulutuksen) hidas kasvu. 

Suomen ongelmana on 1970-luvun alusta ollut vientimarkkinoiden 
hidas kasvu. Euroopan hidastunut taloudellinen kasvu, joka ei 
ennustejaksolla kiihdy paljoakaan, heijastuu kysyntävaikutuksen 
1 isäksi sekä vaihtosuhteen että lisääntyvän protektionismin 
kautta Suomen vientiin. Hi taastikasvavill a markkinoill a osuuk
sien valtaaminen tapahtuu (laadun lisäksi) alempien hintojen 
kautta, mikä heikentää vaihtosuhdetta. Protektionismi heikentää 
myös vaihtosuhdetta subventioidenhintoja alentavan vaikutuksen 
vuoksi. Pääasiallisesti protektionismi vaikuttaa viennin mää
rään lisäämällä kustannuksia, joita sopeutuminen erilaisiin 
kotimaista tuotantoa suosiviin .määräyksiin, ym. piilorajoituk
siin edellyttää. Monet huomioitsijat pelkäävät protektionismin 
lisääntyvän Euroopassa, mikäli tällä hetkellä menossa oleva 
nousukausi jää matalaksi ja työllisyystilanne ei kovin paljon 
korjaannu. Kaupan esteiden lisääminen kohdistuisi virallisesti 
tietysti Japania vastaan, mutta todennäköisesti mYös Suomi jou
tuisi kokemaan vastaavia toimenpiteitä, kuten esim. Ranskassa 
hiljakkoin kuullut syytÖkset Suomen paperiteollisuuden tehok
kuudesta jo osoittavat. 

Toinen epävarmuustekijä on valuuttakurssien kehitys. Dollarin 
kurssikehitys on selvästi parantanut metsäteollisuuden kanntta
vuutta suhteessa muihin. Esim. metallituoteteollisuuden 
$-laskutus on vain muutamia prosentteja. Dollarin voimakkaalla 
laskulla olisi päinvastaiset vaikutukset. Dollarin lisäksi mYös 
rupl a on käyttäytynyt ennakoimattomasti. Vi ime keväänä se de
valvoitui selvästi sekä markkaan että omaan koriinsa nähden. 
Koska ruplaa ei voi terminoida on sen devalvoituminen selvästi 
heikentänyt idänkauppaa käyvi en yritysten kannattavuutta. 



KUVIO 1 VIENTIHINNAT 

A. B. 
KOKO VIENTI. YKS.ARVO KOKO VIENNIN YKS.ARVO/SVT-MAIDEN 

.,SVT-MAIDEN BKT DEFLAATTORI (FIM) - - - - - - - 1 BKT DEFLAATTORI (FIM) .. nd. 
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:: 
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80 100 
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~_J I I I I I I I 

70 1972 74 76 78 80 82 84 86 

c. 
KOKO VIENNIN YKS.ARVO/BKT DEFL.. 80=100 

~d.r---~--~----r---.----r---, 

1965 70 75 80 85 

E. 
PAPERITEOL.VIENNIN YKS.ARVO 

ISVT-MAIDEN 8KT DEFLAATTORI (FIM) 

90 

50~-+--~--+-~r--+--~--+-~ 

-25~~~~~~~~-L~~~~~ 

1972 74 76 78 80 82 B4 

D. 
PUUTAV.TEOL.VIENNIN YKS.ARVO 

I HWWA: R-AIN.PL. ENERGIA (FIM) 

-25~~~~~~~~~~~~~~ 

1972 74 76 78 80 82 84 86 

F. 
MET.TUOTETEOL. YKS.ARVO 

I SVT-MAIDEN BKT DEFLAATTORI (FIM) 

25~~---+--~r-+---~~---+--~ 

o 1972 74 76 78 80 82 84 B6 

27. -9- 1984 



KUVIO 2 VIENNIN MÄÄRÄ 

A·IDÄNVIENNIN MÄÄRÄ 
LÄNNENVIENNIN MÄÄRÄ 

%KOKO VIENNIN MÄÄRÄ 

-20~-4---+r.-~--~--+---r-~--~ 

-30=-~~~~~~~~~~~~~~ 

72 74 76 78 80 82 84 86 

B. 
VIENNIN MÄÄRÄ: METSÄTEOLLISUUS 
VIENNIN MÄÄRÄ: METALLITEOLLISUUS 

% VIENNIN MÄÄRÄ: MUU 

20E-~'~'---+---+---r-r~--+-~r-~ 
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TUONTI 

1 KESKEISET PI IRTEET JA EPÄVARMUUDET 

Kansainvälisen inflaation hidastumisen seurauksena Suomen tuon
tihintojen kasvu jää keväällä arvioitua a1haisemmaksi. Korkea 
reaa1ikorko ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat paitsi hi1-
1inneet kotimaista kysyntää myös jossain määrin a1entaneet 
tuontia1ttiuksia. Varastokysyntää on lisäksi vaimentanut raaka
aineiden tuontihintojen odotettu, verrattain maltillinen 
kehitys. 

Kuluvana vuonna koko tavarantuonnin määrä jääkin lievästi 
keväällä ennustettua a1haisemmaksi ja noin prosenttiyksikön 
a1haisemmaksi kuin kysynnän rakenteen perusteella olisi ollut 
odotettavissa (ks. rakennemallien tulokset). Kun sekä tuonti
hinnat että tavarantuonnin määrä alenevat, tavarantuonnin ura on 
selvästi keväällä ennustettua pienempi. Tuonnin arvon pysyessä 
lähes ennallaan, kuluvan vuoden kauppataseen ylijäämä kasvaa. 

Vuosina 1985 ja 1986 tuontimäärät ovat suurin piirtein kysynnän 
rakenteen mukaiset. Tuontihintojen nousu on kaikkina vuosina 
aikaisemmin arvioitua alhaisempi. 

Keskeisenä epävarmuutena tuontiennusteessa on dollarin kurssi
oletus. Syyskuun puolivälissä dollarin kurssi oli noin 4 % ole
tusarvon yläpuolella. Mikäli do11arimääräiset hinnat eivät las
ke, tuontihintojen nousu saattaa kuluvana vuonna olla nopeampi. 
Seuraavina vuosina paineet ovat ilmeisesti päinvastaiset. Jos 
tuontihintaennuste pitää paikkansa, kuluvan vuoden tuontiennus
teen toteutuminen edellyttää raaka-aineiden (plo raakaöljy) ja 
valmiiden tavaroiden tuonnin kasvun nopeutuvan selvästi vuoden 
viimeisinä kuukausina. 
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2 TUONTIHINNAT 

Tuontihintainflaation hidastuminen näkyy selvästi kuviossa 1A. 
Tuontihintojen ja BKT-def1aattorin suhde alenee edelleen ennus
teperi odi 11 a pysyen kui. tenk i nvuonna 1985 edelli sen vuoden 
tasolla. 

a) Raaka-aineet (p1. raakaöljy) 

Kuviossa 3A on esitettymark'kamääräi set HWWA-i ndeksin ja raaka
aineiden tuontihintojen ennusteet sekä kuviossa 3B näiden 
indeksien vä1 inen suhde. Kuvio le 'puolestaan esittää indeksien 
%-muutokset. HWWA-i ndeksinvaihtelutovat se1 västi voimakkaam
pia kuin Suomenr,aaka-alnetuonni:n, mutta pitkällä aikavä1 illä 
hintatasot eivät merkittävästi: poikkea toisistaan. Ennusteajan
j akso11 a ni i den suhde py,syymelko lähellä ykköstä. Kuitenkin 
vuonna 1986 kun HWWA-icndeksi kääntyy ,'1 askuun Suomen tuontihin
nat jatkavat 1 ieväänou'sua.Poikkeama'a samoin kuin tuontihintcr 
jen vakautta voidaan selittää 'sillä, e.ttä Suomen tuonnissa puo-
1 iva1misteiden osuus on suurempi kuin HWWA-indeksissä. 

b) Energian hinta (kuviot 10 ja 4) 

Energian tuonnin suhteellinen hinta laskee edelleen koko ennus
teperiodin ajan (kuvio 10). 

Raakaöljyn markkamääräinen tuontihinta-arvio (kuvio 4) loppu
vuodelle on tehty olettaen, että d.oJlarin kurssi on 6.02 mkl$ 
ja että raakaö1 jyn $-määräi n,en hinta on syyskuun alusta 1 ukien 
27.75 $/barreli. Vuosien'1985,'ja 1986 raakaöljyn hinnaksi on 
kansainvälisen ennusteen mukaisesti oletettu keskimäärin 
28.7 $/barre1i. Kurss.io1etus pysyy niin ikään ennallaan. 

c) Valmiiden tavaroiden hinnat (kuviot 1E ja 1F) 

Valmiiden tav'ar'oiden tuontihintojen'.lq~hityksenon oletettu nou
dattavan tärkeimpien tuontimaidentuontiosuuksilla painotettua 
vientihintojen muutosta. råmäupeuka losään tö"eio 1 e hi stori as
sa toimi nut kovin hyvin (kuvio 1E), mutta sitä on kuitenkin 
käytetty paremman puutteessa (ks.kp1 5). Valmiiden tavaroiden 
tuontihintojen inflaatio jää ennusteperiodi11a kotimaista hin- . 
takehitystä vaimeammaksi (kuvio 1F). 
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3 TUONNIN MÄÄRÄ 

TAULUKKO 1 

KT:n ennuste ja 

Tuonnin määrän kasvu jää ennusteperiodilla selvästi alhaisem
maksi kuin aikaisemmin vastaavissa suhdannevaiheissa (kuvio 2A). 
Samaa osoittavat nrföskin rakennema1lientu10kset.joiden mukaan 
tavaroiden ja palvelusten tuonnin volyymi olisi kysynnän raken
teen perusteella 01 tava kuluvana vuonna hieman korkeampi. Tau-
1 ukossa 1 on esi tetty rakennema11 i en tulokset. Estimointi ja 
kontro11isimulointi on esitetty kappaleessa 5. 

rakennemallien tulokset, %-muutoksi a 

KT:n ennuste 1984 1985 1986 
BKT 4.0 5.5 2.5 
Tuonti 4.0 8.5 2.5 

Ikivanha RM 
BKT 3.7 5.5 2.6 
Tuonti 5.0 8.5 2.3 

RM:41 
BKT 3.7 5.5 2.9 
Tuonti 4.9 8.4 1.3 

RM:51 
BKT 3.7 5.1 2.5 
Tuonti 4.9 9.6 2.5 

lRM:4:ssä yksityiset kiinteät investoinnit on jaettu kone- ja laiteinvestointeihin, 
kuten ikivanhassa RM:ssä. RM:5:ssä kaikki investoinnit ovat aggregaattina. 

Vuonna 1985 tuonnin kasvu on vanhan rakennemallin ja RM:4:n 
mukainen. RM:5 antaa hieman korkeamman kasvuarvion vuodelle 
1985, kun taas vuodelle 1986 BKT:n ja tuonnin kasvuluvut ovat 
samat kuin KT:n ennusteessa. 

a) Raaka-aineet 

Varastosyklin ja vastaavasti raaka-ainetuonnin a1haisuus näkyy 
selvästi kuviosta 2B. Raaka-aineiden suhde teollisuustuotantoon 
säilyy edelleen alhaisella tasolla (kuvio 2C). Energian tuonnin 
määrän on oletettu säilyvän verrattain vakaana koko ennustepe
riodin ajan ja sen suhde BKT:een pysyy siten edelleen alhaisena 
(kuvio 2D). 
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b} Valmiit tavarat 

Sekä kulutustavaroiden että investointitavaroiden tuonnin mää
riä pyrittiin arvioimaan vastaavien kysyntäerien perusteella. 
Kulutustavaroiden tuonnin suhde yksityiseen kulutukseen kasvaa 
ennusteperiodilla lähes trendinomaisesti {kuvio 2E}. Investoin
titavaroiden tuonnin osuus kone- ja laiteinvestoinneista sen 
sijaan pysyy melko vakaana {kuvio 2F}. 

4 KOMMENTTI TUONNIN ARVOISTA VUONNA 1984 

Kuvioissa 5A - 5e on esitetty tuonnin arvot kuukausittain vuo
desta 1976 lähtien sekä ennusteen.edellyttämät keskimääräiset 
tasot kuluvan vuoden syys-joulukuulle. Mikäli Nesteen arviot 
öljyn tuontimääristä pitävät paikkansa, öljyntuonnin arvo ale
nee kesäkuukausien korkeilta tasoilta loppuvuodesta. Ennusteen 
toteutuminen edellyttää siten muun tuonnin melkoista kasvua 
vuoden 1 opull a. 
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5 ENNUSTEMENETELMISTÄ 

Kesällä julkaistiin uudet 1980-hintaiset kansantalouden ti1in
pidon sarjat. Perusvuoden muutoksen seurauksena ennusteessa käy
tetyt parti aal iyhtä1 öt 01 i estimoitava uude11 een. Li säk si tes
tattiin muutami a käytössä 011 eita "peukal osääntöjä". Va ikka työ 
onkin vielä kesken, raportoidaan tässä kuitenkin - pää11ekkäisen 
työn välttämiseksi - osa tehdyistä kokeista. 

a) Rakennemallit 

KT-osastol1a on jo vuosia käytetty tarjonnan rakenteen tarkis
tamisessa apuna rakennemallia, jota tiettävästi ei ole koskaan 
estimoitu tilastoaineistosta PNS-mente1mä11ä, mutta joka on 
kuitenkin historialliseen aineistoon sovitettuna toiminut tyy
dyttävästi (kuvio 6). 

5.1 ~MTQ = 0.25~XTQ + 0.34~CQ + 0.12~GQ + 0.10~IQC6 + 0.58~IQC7 

+ 0.51~IW 

MTQ = Tavaroiden ja palvelusten tuonti, 80-MMK 
XTQ = Tavaroiden ja palvelusten vienti, 80-MMK 
CQ = Yksityinen kulutus, 80-MMK 
GQ = Julkinen kulutus, 80-MMK 
IQC6 = Rakennusinvestoinnit, 80-MMK 
IQC7 = Kone- ja laiteinvestoinnit, 80-MMK 
IW = Varastojen muutos ja tilastovirhe, 80-MMK 

Forsmanin1 tuontimallien uudelleenestimoinnin tuloksena saa-
t iin kaksi kohtuull i sen järkevää yhtälöä. Ongelmanahan rakenne
mallin estimoinnissa on selittävien lIlJuttujien eli kysyntäkom
ponenttien välinen mu1tiko11ineaarisuus. Toisessa yhtälössä, 
jota tässä nimitetään RM:4:ksi investoinnit on jaettu rakennus
investointeihin ja kone- ja1aiteinvestointeihin kuten vanhassa 
rakenneyhtä1össäkin. Tämän lisäksi viennin ja yksityisen kulu
tuksen kertoimet oletettiin yhtä suuriksi ja julkisen kulutuk
sen rakennusinvestointien kertoimet arvioitiin etukäteen. 

5.2 ~MTQ = 0.05 • ~CQ - 0.15~IQC6 = 
0.31~(XTQ+CQ) + 0.34~IQC7 + 0.63~IW 

(0.03) (0.14) (0.05) 

R2C = 0.95 
DW = 2.63 
SE = 765.04 

Estimointiperiodi 1971 - 1983 
Suluissa keskihajonnat 

1 FORSMAN , P. IITuonnin ennustamisesta·· KT:n työpaperi 7/84 ja IITuontiyhtä1öistä ll
, 

KT 1/83. 
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TAULUKKO 2 

Toinen tuontiyhtä1 ö (RM:5) mui stuttaa spesifikaati 01 taan 
Forsmani n "parasta tuontiyhtäl öä". Siinä kaikki i nvestoinni t on 
yhdistetty, jonoin estimoitava yhtälö on seuraava: 

5.3 L\MTQ = 0.05 • L\CQ - 0~29L\(XTQ+CQ) + 0.53L\(IQ+IW) 

R2C = 0.93 
DW = 2.18 
SE = 854.21 

(0.03) (0.04 

Kuviossa 7 ovat toteutunut tuonnin kehitys sekä mallien (RM:4 
ja RM:5) laskemat urat koko estimointiperiodi11a. Rakennemal-
1 ien ennusteet KT:n ennusteen eksogeenisilla muuttuji1la esi
tettiin taulukossa 1. 

b) Tuontiyhtälöt 

Valmiiden tavaroiden tuontihintoJen ennustamisessa on nlln 
ikään käytös sä y htäl öt~ joi ta ei' ole estimoi tu PNS-menete 1 mäl
lä. Suomen tuontihintojen on ,oletettu riippuvan tuontiosuuksil-
1 a painotetuistatuontimaiden vientihintakehityksistä. Koska 
estimointikokeiluteivät tuottaneet järkeviä kertoimi a, käytet
ti in aikaisempi a yhtäl öi tä. Kertoimet ja ennusteet kul utus- ja 
investoi nti tavaroiden yksikköarvoille on esitetty taul ukossa 2 
(suluissa KT:n ennusteet). 

Valmiiden tavaroiden tuonnin yksikköarvoyhtälöt 

Tuontimaa 1 n ves to i nti tava- I Kul utustavaroi den 
roiden kerroin kerroin 

. ~ , 

USA 0.220 0.086 
Japani 0.087 0.231 
Länsi-Saksa 0.261 0.236 
Ranska 0.051 0.079 
Iso Britannia 0.153 0.132 
Ruotsi 0.228 0.236 

Ennusteet 
1984 4.5 (4.0) 14

•
2 (5.5) 

1985 5.2 (4.5) 5.0 (5.0 ) 
1986 3.8 (5.0) t 3.2 (5.5) 

Kuvioissa 8 ja 9 on esitetty muuttuji'en toteutuneet sekä edellä 
esitettyjen yhtälöiden avulla lasketut %-muutokset. Kuten voi
daan todeta yhtälöt eivät sel itä hi stori all i si a h.intojen, muu
toksia erityisen hyvi'n. Tasot näyttävät kuitenkin pysyvän ver
rattain lähellä toisiaan (kuvio 10 ja 11). 
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TAULUKKO 3 

Jossakin ennustevaiheessa valmiiden tavaroiden tuontihintaen
nustetta ehdotettiin OlJutettavaksi,' koska "OECD-mai den yksikkö
työkustannusten ja BKT-defl aattorei den kehitysura on nouseva". 
Tätä peukalosääntöä ehdittiin tutkia vain pikaisesti regressio
yhtälöiden avulla. Taulukkoon 3 on koottu osa näistä 
estimointikokeista. 

Tuonnin yksikköarvoyhtälöitä 

Selitettävä 

Koko tavaratuonnin 
yksikköarvo, '.t-mu 

II 

Investointitav. 
tuonnin yksikköarvo, 
'.t-mu 

II 

Kulutustav. tuonnin 
yksikköarvo, '.t-mu 

II 

Selittävät '.t-mu Vakio R2C DW SE 

OECD :n OECD:n 
yks. työ- BKT-defl. 
kust. 

3.45 -11.82 0.52 2.88 6.85 
(0.89) (6.55) 

-1.98 6.46 -17.34 0.61 2.99 6.13 
(0.99) (1. 71) (6.49) 

0.201 9.36 -0.063 1.38 5.59 
(0.42) (2.54) 

0.21 9.48 -0.076 1.44 5.62 
(0.73) (1. 76) 

0.19 7.45 -0.071 1.61 3.99 
(0.52) (3.82) -0.08 1.57 4.00 

0.08 8.19 
(0.30) (3.10) 

Regressioyhtälöiden perusteella näyttäisi siltä, ettei ainakaan 
estimointiperiodilla (1970 - 1983) valmiiden tavaroiden tuonti
hintojen ja OECD-maiden BKT-deflaattorin ja/tai yksikkötyökus
tannusten välillä ole riippuvuutta. Viiveiden käyttö saattaisi 
auttaa. Sen sijaan kokotuonninyksikköarvon ja kOe muuttujien 
välinen yhteys on jo selvästi voimakkaampi. 

c) Tuonnin määräyhtälöt 

Tuonnin määrille estimoitiin yksinkertaisia yhtälöitä, JOlssa 
sel ittävänä muuttujana oli ainoastaan skaalamuuttuja, eikä 
1 ainkaan suhteell isi a hintoja. Tarkoituksena oli saada sel vill e 
perusrelaatiot, joita lt\Yöhemmin on tarkoitus täydentää. Kulu
tustavaroiden tuonnille saatiin näissä kokeissa kaksi yhtälöä, 
joista toisessa selittävänä muuttujana on koko yksityinen 
kulutus. Investointitavaroiden tuontia selitettiin kone- ja 
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TAULUKKO 4 

Sel itettävä Selittävät 

Vakio 

Kulutustav. tuonti -193.26 
(MQ4/160) (52.97) 

- n - -5233.55 
11988.81) 

Investointitav. -2524.98 
tuonti (1042.74) 

Metall iteoll. tuot. -40.28 
ra. tuonti (20.13) 

Muun teoll. 16.46 
ra. tuonti 177 .39) 

Estimointfjakso 1973 - 1983 
Sul ui ssa keski hajonnat 

laiteinvestoinneilla. Ryhmä muut raaka-aineet on suurin ja vai
kein ryhmä. Siitä erotettiin omaksi ryhmäkseen metalliteolli
suuden raaka-ainetuonti, jota selitettiin metalliteollisuustuo
tannoll a. Jäl jell ejäänyttä residuaal i a koetettiin heikoin 
tuloksin selittää muulla (ml. metsäteollisuus) teollisuustuo
tannolla. Taulukossa 4 on esitetty nämä estimointikokeet. 

R2C Oli SE 

Yksit. Kestävät- Kone- ja Metallf- Muu teoll. Aika 
kulutus puol ikest. laitelnv. teoll. tuot. tuotanto 

0.003 -3.49 0.91 2.29 3.24 
11.40) 

0.49 7.44 0.92 2.07 299.55 
(0.10) (59.47) 

0.57 0.90 1.95 384.00 
(0.06) 

0.01 -7.13 0.81 2.21 4.86 
(0.002) (1.51) 

0.01 -3.82 0.73 1.62 17.00 
(0.003) (3.12) 

Kuvioissa 12 - 14 ovat yhtälöiden avulla lasketut tuontimäärät 
sekä toteutunut kehitys vuosina 1973 - 1984. Muun teoll i suuden 
raaka-ainetuonnin yhtälö katsottiin sen verran käyttökelvotto
maksi, ettei siitä piirretty kuviota. 
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PALVELUSTEN VIENTI JA TUONTI V. 1984 - 1986 

1 Palvelusten vienti 

Palvelusten vienti, %~uutokset 

1983 1984 1985 

ARVO 
Kevät -84 14.8 1.0 12.4 
Syksy -84 6.7 2.5 12.2 

MÄÄRÄ 
Kevät -84 4.4 -5.1 5.6 
Syksy -84 1.9 -4.2 5.3 

(-4.3) 
HINNAT 
Kevät -84 9.9 6.5 6.5 
Syksy -84 4.7 7.0 6.5 

(11.4) 

* Todelliset muutokset suluissa. Ennustesysteemissä 
tavaroiden viennin Tilastokeskuksen hintaindeksin ja 
tullihallituksen yksikköarvoindeksin erot kasautuvat 
p a 1 ve 1 u k s iin. 

Palvelusten vienti, arvo 

1983 1984 1985 

Kevät -84 

1986 

9.8 
8.4 

4.1 
2.8 

6.5 
5.5 

1986 

milj. mk 14350 14500 16300 17900 
%-muutos 14.8 1.0 12.4 9.8 

Syksy -84 
milj. mk 14438 14800 16600 18000 
%~uutos 6.7 2.5 12.2 8.4 
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1.1 Palvelusten vientihinnat 

%-muutos 

Palvelusten vientihintaindekseistä kansainväliset rahti-indeksit 
(35 - 40 %), Suomen kuluttajahintaindeksin matkustukseen 
1 iittyvät alaerät (25 - 30 %) ja ulkomaiden kuluttajahintojen 
indeksi (25 - 30 %) ovat merkityksellisimmät. 

1984 1985 1986 

Tavaroiden vientihinnat 6.0 6.3 2.9 
OECD-maiden bkt-hinta 3.7 4.3 4.9 
SVT-maiden bkt-hinta 5.4 5.5 5.9 
Suomen bkt-hinta 7.3 6.5 6.3 
Suomen kuluttajahintaind. 7.0 5.8 6.0 

Palvelusten vientihinnat 7.0 6.5 5.5 

Suomen kuluttajahintaindeksin matkustukseen liittyvät alaerät 
ovat historiatietojen mukaan kasvaneet 2 - 3 prosenttiyksikköä 
nopeammin kuin pääindeksi. Koska matkustukseen liittyvien hin
taindeksien odotetaan kasvavan edelleen pääindeksiä nopeammin 
ja koska inflaatiovauhti ulkomailla ennustetaan Suomen inflaa
tiovauhtia hitaammaksi, voidaan olettaa palvelusten vientihin
tojen kokonaisuudessaan olevan tasoltaan lähes Suomen kulutta
jahintaindeksin mukaisia. Rahti-indeksin oletetaan kuitenkin 
vaikuttavan palvelusten vientihintauraan. Ulkomaisen noususuh
danteen johdosta ennustetaan rahtihintojen kasvavan vuosina 
1984 - 1985, mutta laivauskysynnän supistuessa rahtihintojen 
kasvu hidastunee vuonna 1986. 
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1.2 Palvelusten vienti; arvotiedot 

a) Kul jetus 

1983 1984 1985 1986 

Kevät -84 
milj. mk 5800 6435 7300 8000 
%-muutos 12.0 10.9 13.4 9.6 

Syksy -84 

b) 

milj. mk 5857 6800 7700 8100 
%-muutos 10.8 16.1 13.2 5.2 

Kuljetuspalvelusten viennin arvo kasvaa voimakkaimmin vuosina 
1984 ja 1985. Tavaranvi ennin voimakkaan kasvun ajoi ttumi nen 
vuodeksi 1984 lisää kuljetuspalvelusten kysyntää. Vuonna 1985 
tavarantuonnin kasvu puolestaan on voimakkaimmillaan ylläpitäen 
siten kuljetuspalvelustenkin vientiä. Ulkomaankaupan taantuminen 
vuonna 1986 heijastuu kuljetuspalvelusten vientiin. 

Matkustus 

1983 1984 1985 1986 

Kevät -84 
milj. mk 2850 3150 3500 3900 
%-muutos -0.4 10.5 11.1 11.4 

Syksy -84 
milj. mk 2845 3100 3400 3700 
%-muutos -0.8 9.0 9.7 8.8 

Kevään ennusteen matkustustuloja on syksyllä supistettu 
varovaisesti vuoden 1984 ensimmäisen vuosipuoliskon 
toteutuneen kehityksen perusteella. Matkustustulojen määrän 
vuodesta 1982 lähtien alkanut supistuminen kääntynee 
ennustejaksolla vähäiseen kasvuun, koska ulkomaisen 
noususuhdanteen johdosta ulkomaisten kotitalouksien 
käytettävi ssä olevat tulot kasvanevat. Suomen 
inflaatiovauhtikin alkaa laskea lähelle OECD-maiden tasoa. 

Mahdollinen ennustevirheaiheutunee kuitenkin matkustustulojen 
yl i arvi oi nni sta. 
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c) Muut palvelukset 

1983 1984 1985 1986 

Kevät -84 
mil j. mk 5700 4915 5500 6000 
X-muutos 27.7 -13.8 11.9 9.1 

Syksy -84 
milj. mk 5735 4900 5500 6200 
%-muutos 6.7 -14.6 12.2 12.7 

josta 

- Tekninen 
taitotieto 

milj. mk 2094 1200 1600 1850 
X-muutos -12.1 -42.7 33.3 15.6 

- Muu 
milj. mk 3641 3700 3900 4350 
X-muutos 21.7 1.6 5.4 11.5 

Kevään ennustetta ei ole muutettu muutoin kuin kasvattamalla 
hieman vuoden 1986 palvelustuloja. Teknisen taitotiedon vienti 
määrää muiden palvelustulojen uran heilahtelut. Teknisen 
taitotiedon vientitulojen lännestä ennustetaan arvoltaan 
kasvavan inflaatiovauhdilla, määrällistä kasvua ei odoteta 
syntyvän. Neuvostol i iton-projektivi enti ennustetaan idänkaupan 
osaston mukaan: 150 milj. SUR (70 milj. SUR pl. tavarat) II, 1~?7'1 
200 milj. SUR (120 milj. SUR plo tavarat) v. 1985 ja 250 milj. 
SUR (150 milj. SUR pl. tavarat) v. 1986. SNTL:n bruttolaskutus
perusteistenprojektivientitulojen voimakas supistuminen (250 
milj. SUR pl. tavarat v. 1983) on tärkeimpänä syynä siihen, 
että vuodesta 1982 alkanut pal vel u·sten kokonaisviennin määrän 
supistuminen jatkuu vielä vuonna 1984, vaikka kuljetus- ja mat
kustustulot kasvavatkin. 
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2 Palvelusten tuonti 

Palvelusten tuonti, %-muutokset 

1983 1984 1985 

ARVO 
Kevät -84 20.5 8.3 10.2 
Syksy -84 16.2 15.2 11.3 

MÄÄRÄ 
Kevät -84 9.9 2.1 3.4 
Syksy -84 4.8 9.2 4.5 

( 6.1) 
HINNAT 
Kevät -84 9.7 6.0 6.5 
Syksy -84 10.9 5.5 6.5 

(9.8) 

* Todelliset muutokset suluissa. Ennustesysteemissä 
tavaroiden tuonnin Tilastokeskuksen hintaindeksin ja 
tullihallituksen yksikköarvoindeksin erot kasautuvat 
pal vel uksi in. 

Palvelusten tuonti, arvo 

1983 1984 1985 

Kevät -84 

1986 

8.5 
8.0 

2.8 
3.3 

5.5 
4.5 

1986 

milj. mk 10900 11800 13000 14100 
%-muutos 20.5 8.3 10.2 8.5 

Syksy -84 
milj. mk 10716 12350 13750 14850 
%-muutos 16.2 15.2 11.3 8.0 

5 
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2.1 Palvelusten tuontihinnat 

%-muutos 

Palvelusten tuontihintaindeksistä ulkomaiden kuluttajahintojen 
indeksi 45 - 50 %) ja Suomenbkt:n hintaindeksi (30 - 35 %) 
ovat merkityksellisimmät. 

1984 1985 1986 

Tavaroiden tuontihinnat 4.7 5.4 3.4 
OECD-maiden bkt-hinta 3.7 4.3 4.9 
SVT-maiden bkt-hinta 5.4 5.5 5.9 
Suomen bkt-hinta. 7.3 6.5 6.3 

Palvelusten vientihinnat 5.5 6.5 4.5 

Palvelusten tuontihintaura on ennustettu tavaroiden 
tuontihintojen pohjalta. %-muutosten tasoa on nostettu 
tavaroi den hintojen %-mu.utoksi in verrattuna. Va ikuttaahan 
pal vel usten tuonti hintoihin merk ittävästi mYös kotimaiset 
hinnat, joi den kasvuvauhti on ul komai sta kasvuvauhti a nopeampi 
ennusteperiodilla. 
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2.2 Palvelusten tuonti; arvotiedot 

a) Kuljetus 

1983 1984 1985 1986 

Kevät -84 
milj. mk 2600 2785 3100 3400 
%-muutos 15.9 7.1 11.3 9.7 

Syksy -84 
milj. mk 2559 2900 3200 3400 
%-muutos 5.3 13.3 10.3 6.3 

Kevään ennusteeseen verrattuna vuosien 1984 ja 1985 menoja on 
hieman kasvatettu. Kuljetuspalvelusmenojen kasvun huipun 
ennustetaan ajoittuvaksi tavarakaupan seurauksena kyseisiin 
vuosiin. 

b) Matkustus 

1983 1984 1985 1986 

Kevät -84 
milj. mk 3600 4100 4500 4800 
%-muutos 14.4 13.9 9.8 6.7 

Syksy -84 
milj. mk 3594 4150 4650 5050 
%-muutos 14.2 15.5 12.0 8.6 

Kevään ennusteen verrattuna matkustusmenoja on kasvatettu 
ennusteperiodilla, koska toteutunut kehitys vuoden 1984 
alkupuoliskolla on tuonut esille korjauspaineita. 
Matkustusmenojen voimakkaan kasvun oletetaan vaimenevan vuonna 
1986, jolloin ulkomaiden inflaatiovauhti nousee lähestyen 
Suomen inflaatiovauhtia. Toisaalta kotitalouksien käytettävissä 
olevien reaalitulojen ja yksityisen kulutuksen kasvussa ei ole 
merkittäviä heilahteluja ennusteperiodilla, joten 
matkustusmenoja on ehkä vielä hieman aliarvioitu vuosiksi 1985 
ja 1986. 
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c) Muut palvelukset 

Kevät -84 
milj. mk 
%-muutos 

Syksy -84 
milj. mk 

1983 

4700 
28.7 

1984 

4915 
4.6 

1985 

5400 
9.9 

1986 

5900 
9.3 

%-muutos 
4563 
25.3 

5300 
16.2 

5900 
11.3 

6400 
8.5 

josta 

- Tekninen 
taitotieto 

milj. mk 
%-muutos 

669 
-12.0 

900 
34.5 

950 
5.6 

1000 
5.3 

- Muu 
mil j. mk 
%-muutos 

3894 
35.0 

4400 
13.0 

4950 
12.5 

5400 
9.1 

Vuoden 1984 osalta muita palvelusrnenoja on kasvatettu 
ensimmäi sen vuosipuoli skon toteutuneen kehityksen perusteell a. 
Ulkomaankauppaan liittyvät kulut ovat kasvaneet hieman 
odotettua nopeammin. lisäksi tekniseen taitotietoon liittyviä 
menoja on valuuttatilaston kirjauksissa siirtynyt vuodesta 1983 
vuoden 1984 alkuun. 

Vuosien 1985 ja 1986 teknisen taitotiedon tuonti on ennustettu 
vaimeaksi, koska se suurelta osin liittyy läntiseen 
projektivientiin. Projektiviennissä ei taasen odoteta 
merkittävää kasvua. Muiden palvelusmenojen kehitys vuosiksi 1985 
ja 1986 on ennustettu tavaranviennin ja -tuonnin pohjalta. 
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3 
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Pal velustaseet 

Palvelustaseet, milj. markkaa 

1983 1984 1985 1986 

Kuljetus 2856 3298 3900 4500 4700 
Matkustus -278 -749 -1050 -1250 -1350 
Muut palvelukset 1733 1173 -400 -400 -200 

Yhteensä 4311 3722 2450 2850 3150 

Palvelustaseen ylijäämä on melko tasaisesti kasvanut 1970-luvun 
alusta lähtien aina vuoteen 1982 asti. Vuonna 1982 alkanut yli
jäämän supistuminen pysähtyisi ennusteen mukaan vuonna 1985. 

Palvelustaseen ylijäämän supistumisen syinä ovat pääasiassa ma
kustustaseen ja muiden palvelusten taseen muutokset. 

Matkustustase kääntyi alijäämäiseksi vuonna 1982 ja alijäämän 
ennustetaan kasvavan ennusteperiodin loppuun asti. Muiden pal
velusten taseen ylijäämä oli korkeimmillaan vuonna 1982, mutta 
ylijäämäisen vuoden 1983 jälkeen lllJiden palvelusten tase ennus
tetaan lievästi alijäämäiseksi. Kuljetustaseen ylijäämän kasvu 
vaimentaa koko palvelustaseen ylijäämän supistumista. 

Palvelussektorin yhteydessä ennustetut muut erät 

Nettovaikutus vaihtotaseeseen, milj. markkaa 

1983 1984 1985 1986 

Tavarakaupan korjauserät -746 -700 -700 -750 
Palkat ja sos.vak.maksut 513 350 400 400 
Tulonsiirrot -721 -850 -1350 -1480 

Yhteensä, 
(Yhteensä, 

syksy 1984 -954 -1200 -1650 -1830 
kevät 1984) -717 -1100 -1450 -1580) 

Kevään ennustetta on korjattu pääasiassa tulonsiirtoihin sisäl
tyvien vakuutusmaksujen, netto sekä vahingonkorvausten osalta. 
Tuloja ja menoja kasvatettiin, koska viimeisimpien kysely tieto
jen mukaan vuoden 1983 vakuutustulojen ja -menojen tasoja on 
nostettava. Lisäksi tulonsiirtojen vakuutustuloja nostettiin 
hieman vakuutusmenoja enemmän, jotta vakuutuserät 01 isivat tu
lonsiirtotaseessa lähes tasapainossa toteutuneen kehityksen 
tapaan. 
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5 Ennustemenetelmästä 

Palvelusten vienti ja tuonti ennustettiin tällä kierroksella 
pääasiassa aikasarjaennusteena ottaen huomioon vuoden 1984 
osalta arvotiedot ensimmäisen vuosipuoliskon kehityksestä. Ke
vään ennustetta muutettiin muilta osin muissa sektoreissa teh
tyihin korjauksiin nojautuen. 

Palvelusten vienti- ja tuontimalleja ollaan parhaillaan 
kehittämässä ennusteiden tueksi. 
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YRITYSSEKTORI 

1 Tuotanto 

1983 
19"84 
1985 
1986 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvi 0 

BKTmh Teollisuus Suljettu BKTmh Teo11 i suus Suljettu 
yritys- yritys-
sektori sektori 

3.5 4.1 2.2 2.9 3.5 2.8 
4.5 6.4 4.6 4.0 5.5 4.7 
5.0 7.1 5.0 5.0 6.6 5.9 
2.5 2.8 2.7 2.5 2.5 3.1 

Tuotannon kasvu oli Vllme vuoden lopulla ja tämän vuoden alku
puoliskolla hitaampaa kuin mitä keväällä arvioitiin. r~synnän 
kasvun nopeutumisen siirryttyä keväällä ennakoitua myöhäisem
mäksi tuotantolukuja on tämän vuoden osalta vastaavasti alen
nettu. 

Teollisuustoimialoittain tuotannon kasvuarviot: 

1983 
1984 
1985 
1986 

2 Työpanos 

1983 
1984 
1985 
1986 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvio 

Metsä Meta11 i Muu Metsä Meta11 i Muu 

8.1 3.6 2.6 8.5 .5 3.4 
9.0 5.5 6.0 8.5 6.5 3.0 
4.5 8.5 7.0 7.0 7.5 5.5 

-2.0 5.0 3.0 -2.0 5.0 3.0 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvio 

Koko työ- Teollisuus 'Suljettu Koko työ- Te 011 i suus Su 1 jettu 
pan~s yritys- panos yritys- ' 

sektori sektori 

.4 -.9 .1 -.8 -2.9 .5 

.. 8 1.3 1.1 .5 -.5 1.7 
1.1 1.5 1..7 1.5 1.0 1..9 

.4 -1.0 .6 .5' -1.0 1.5 

Työvoiman kysynnän kehitys on ennustettu heikommaksi kuin ke
väällä, mikä heijastuu parampana tuottavuuskehityksenä. Työpa
nosarviot noudattavat tavanomaista suhdanneuraa. Taantuman suo-
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3 Kannattavuus 

1983 
1984 
1985 
1986 

Toimialoittainen 

1983 
1984 
1985 

·1986 

tuisan tuottavuuskehityksen takia tuottavuuden muutos ei kui
tenkaan kohoa aivan noususuhdanteelle tyypillisiin lukemiin. 
Vuoden 1983 ennakkotiedot viittaavat etenkin teollisuuden työ
panoksen suhteellisen voimakkaaseen supistumiseen. Mikäli tämä 
kehitys jatkuu, työttömyysaste saattaa nousta ennustetusta 
olettaen, että vuotuiset työtunnit työntekijää kohti pysyvät 
samana tuin nyt on laskettu (koko kansantaloudelle 1 710 tun
tia/työntekijä). Voidaan hyvin ajatella, että yritykset pyrki
vät säätämään työvoimakustannuksiaan työpanosten eikä työllis
ten määrän kautta. Työttömyyteen vaikuttaa myöskin nouseva 
osallistumisaste. Työnsaantimahdollisuuksien parantuminen hou
kuttelee noususuhdanteessa ihmisiä työmarkkinoille. 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvio 

Teollisuus Suljettu Yrittäjä- ja Te 011 i suus Sul j ettu Yrittäjä- ja 
yritys- pääomatulojen yritys- pääomatulojen 
sektori osuus bkt:sta sektori osuus bkt:sta 

36.0 36.6 33.8 38.9 37.7 35.9 
37.9 37.4 34.0 40.7· 37.8 35.4 
40.3 38.5 34.5 41.8 38.4 35.3 
39.9 37.2 33.6 40.7 37.0 34.2 

kannattavuuskehitys: 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvi 0 

Metsä Metalli Muu Metsä Metalli Muu 

31.3 32.1 41.4 - 43.3 31. 3 42.8 
35.8 32.9 42.9 46.7 32.0 44.8 
38.9 35.1 45.9 47.9 33.2 46.0 
37.2 35.2 44.9 45.1 32.5 45.6 

Paranevan tuottavuus- ja vaihtosuhdekehityksen ansiosta teolli
suuden kannattavuus pääomatulojen jalostusarvo-osuudella mitat
tuna kohentuu vuosina 1984 ja 1985. Sekä tuottavuus- että vaih
tosuhdekehitys ovat tässä ennusteessa parantuneet kevääseen 
verrattuna ja kannattavuuslukemat nousevat erityisesti metsä
teollisuudessa korkealle tasolle. Voidaan myös metsäteollisuu
den osalta todeta. että sekä Enson että Kemin käyttökateprosen
tit (liikevaihdosta) kuluvana vuonna noussevat 20 prosentin 
tasolle, kun se esim. vuosina 1979 - 80 metsäteollisuudessa oli 
16 %. Tämä osaltaan tukee hyvää kannattavuuskehitystä. 
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KUVA 1 

4 Kapasiteeti n 

1983 
1984 
1985 
1986 

METSÄTEOLLISUUS (TOL 33, 341) 
Paäematu 10 j en os. ja 1estusarvosta (vas. ast.) 
Käyttökatteen os. liikevaihdosta (oik. ast.) 

• - • -: Puuteollisuus 
- • -: Paper itee 11 isuus 

.....•.... -. 
%r--.------.------,------.-----~r_----_r----~% 

40 1-------1 20 

30 I----'!--l:- -+----;15 

20 t-----110 

5 

(Arvio 1 käytettävissä olleiden yrityskohtaisten tietojen 
perusteell a.) 

käyttöaste 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvi 0 

Ko ko teolli suus Koko teoll i suus Metsä Metall i 

82.5 83.5 82.9 85.7 
84.4 84.6 87.6 . 87.0 
86.4 85.9 90.4 88.3 
84.9 83.6 85.1 87.2 

Muu 

82.6 
81.3 
81.3 
79.2 

Kapasiteetin käytön arvioidaan nyt jakaantuvan vielä tasaisem
min kuin kevään ennusteessa. Korkeimmillaan kapasiteetin käyt
töaste on ensi vuonna, jolloin se kuitenkin jää selvästi alhai
semmaksi "kuin aikaisemmissa suhdannehuipuissa, osaksi sen takia 
että investointitoiminta oli suhteellisen vilkasta vuosina 
1982 - 83, osaksi sen takia että tuotannon kasvu jää varsin 
hitaaksi. 
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5 Investoinnit 

5.1 Kiinteät investoinnit 

1983 
1984 
1985 
1986 

Kiinteiden investointien ennuste ei ole muuttunut kevään ennus
teesta oleellisesti. Toteutuneen kehityksen perusteella inves
tointien käynnistyminen on kuitenkin ajoitettu myöhäisemmäksi 
ja kannattavuuskehitysarvion perusteella teollisuuden inves
tointien osuutta koko yrityssektorin investoinneista on 
lisätty. 

Kevään 1984 arvio 

Teollisuus Suljettu 
yritys
sektori 

3.2 
4.3 

18.2 
5.0 

8.1 
6.3 
7.1 
3.4 

Koko 
yritys
sektori 

8.9 
5.3 

11.7 
4.0 

Syksyn 1984 arvio 

Teollisuus Suljettu 
yritys
sektori 

-.2 
10.3 
17.8 
10.0 

5.3 
.1 

9.4 
6.8 

Koko 
yritys
sek tori 

8.1 
4.1 

13.2 
8.2 

5.1.1 Pohdintaa investoinneista 

Kevään ennustekierroksella nähtiin yritysten kiinteiden inves
tointien osalta riskien painottuvan ennustettua nopeamman kas
vun suuntaan. Uudet tiedot ovat hälventäneet näitä epäilyksiä 
ainakin lähitulevaisuuden osalta ja vaikuttaa siltä, ettei 
rajun investointiboomin edellytyksiä ole, vaikka tulokehitys 
oli 1 askuva i heessa hyvä. Tuotannon ja erityisesti tul oj en muu
tokset jäävät ennusteessa pienemmiksi kuin 1970-luvun noususuh
danteissa. Pitkän tähtäyk~en kasvunäkymät ovat pessimistisemmät 
kuin 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella, joten yli koko 
suhdannejakson tarkastellun investointiasteen odottaisi jäävän 
senaikaista alhaisemmaksi. Pääoman nopeampi kierto ja suhteel
listen hintojen muutosten lisäämät korvausinvestoinnit tuskin 
riittävät kompensoimaan laajennusinvestointien vähennystä. Pää
omapalvelusten laskenDallinen kustannus on mYös selvästi korke-

.ampi suhteessa palkkoihin kuin aikaisemmin, erityisesti jos 
vertailukoroksi otetaan markkinakorko. Siten rationalisointi
investoinnit eivät kannata s.amassa määrin kuin aikaisemmin. 
Yritysverotus on pääpiirteissään samankaltainen kuin investoin
tien nopean kasvun vuosina, mutta luultavaa on, että kirjanpi
toteknologian kehityksen ja verottajien asenteen liberalisoitu
misen takia investointien merkitys tuloksentasauskeinona on vä
hentynyt. 

Viimeaikaisen kehityksen 'perusteella on herännyt mYös epäilys 
siitä,. että korkean koron vaikutuksesta yri tysten investoi nti-
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YHTEENVETO 

. 
toiminnassa ei tapahtuisikaan normaalin suhdannekierron mukais-
ta nopeutumista. Kuitenkin ennusteessa on lähdetty siitä, että 
investointien yli suhdannejakson lasketun tason määräävät ensi 
sijassa muut kuin rahoitustekijät, joiden arvioidaan vaikutta
van lähinnä investointien ajoitukseen ja sektoreittaiseen 
jakaumaan. Ensinnäkin kilpailu markkinaosuuksista ja yritysve
rotuspakottavat yritykset pitkällä tähtäyksellä välttämättö
miin uusinta- ja laajennusinvestointeihin, vaikka rahoitussaa
"tavien lisääminen saattaisi olla lyhyen tähtäyksen voittojen 
maksimoinnin kannalta parempi vaihtoehto. Toiseksi vaikka tämän 
hetkinen reaalikor~o on varsin korkealla tasolla, jos se laske
taan markkinakoron ja tämän hetkisen inflaatiovauhdin erotukse~ 
na, näin määriteltynä reaalikorko ei välttämättä ole relevantti 
investointipäätöksen kannalta. Kiinteisiin investointeihin 
käytettävissä olevan rahoituksen korko on noussut huomattavasti 
hitaammin kuin likvidien saatavien tuotto ja uskottavaa on, 
että yritykset saavat luottoa kiinteiden investointien rahoit
tamiseen eri ehdoin kuin markkinakorkoisten saatavien kartutta
misen rahoittamiseen. Markkinakoron ja hallinnollisen koron 
välisen eron kasvamisen myötä rahoituslaitokset ovat joutuneet 
kiristämään halpakorkoisten luottojen"myöntämisperusteita. 
Rahoituksen käyttökohde vaikuttaa luontevalta karsintakritee
riltä.Myöskään ei ole itsestäänselvää, että tämänhetkinen 
inflaatiovauhti on yrittäjien mielestä paras mahdollinen tule
van inflaation ennuste. 

Korkea korko karsii tietenkin jossain määrin yritysteninves- . 
tointeja, siitäkin huolimatta, että kokonaisvaikutusta lieven
t·ää rahoituksen suuntautuminen aikaisemmin luotonsäännöstelyn 
kohteeksi joutuneille yrityksille. Kuitenkin nyt harjoitettu 
rahapolitiikka vaikuttaa luultavasti enemmän investointien 
ajoitukseen kuin tasoon. Erityisesti nousukauden alkaessa, kun 
kuluvaranto on jokseenkin käyttämätön eikä pakottavaa tarvetta 
kapasiteetin laajennukseen ole olemassa, likvidien varojen hyvä. 
tuotto saattaa houkuttaa yrityksiä siirtämään investointejaan 
myöhemmäksi. 

Toisaalta tämän vuoden osalta investointien kasvulukuja alentaa 
se, että rahoitusmarkkinoiden rakennemuutosten nousun osaltaan 
myötävaikuttaessa investointien taso oli viime vuonna korkea. 

Vaikka korkea korko saattaa jossain määrin vähentää investoin
teja ja vaikuttaa investointien ajoitukseen, vaikuttaa yhtä 
epätodennäköiseltä myöskin se, etteivät investoinnit kasvaisi 
lainkaan korkeasuhdanteessa. Koron ohella pääoman tuottoaste on 
noussut, mutta kuitenkaan 70-luvun alun kaltainen investåintien 
voimakkaan kasvun vaihe ei vaikuta todennäköiseltä ennuste
periodin aikana. 
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5.1.2 Teollisuuden investoinnit 

YHTEENVETO 

Kesäkuun investointikyselyn suurin yllätys koski teollisuuden 
investointeja vuonna 1983. Kyselyn mukaan teollisuuden inves
tointien määrä oli 6 % ed,ellisvuotista pienempi ja investoinnit 
supistuivat lähes kaikilla toimialoilla. Keväällä arvioitiin 
teollisuuden investointien kasvaneen yli 3 prosentilla ja Ti
lastokeskus arvioi vielä uusimmissa 1uvuissaan supistumisen ol
leen vain aivan vähäistä. Vuoden 1983 osalta rahoitusmarkkina-

-kehitys saattoi heijastua investointitoiminnan painopisteen 
siirtymisessä pienten yritysten 1easingrahoitukse1la luototet
tujen investointien suuntaan. Sen sijaan vuoden 1984 osalta 
investoinnit näyttävät investointikyselyn mukaan lisääntyvän 
nimenomaan suurissa va1tionenemmistöisissä yrityksissä. Inves
tointikyselyn mukaan tehdasteollisuuden investoinnit kasvavat 
11 % vuonna 1984, ennusteessa on 10 prosenttia. Vuoden 1985 
osalta investointi kyselyssä arvioidaan tehdasteollisuuden 
investointien supistuvan -8 %, kun taas ennusteessa ennustetaan 
teollisuusinvestointien määrän kasvavan vajaalla 20 prosentil
la. Kun aliarvostusprosentti kasvaa investointien nousukään
teessä investointikyselyn vastaukset viittaavat teollisuuden 
investointitoiminnan vilkastumiseen ensi vuonna, mutta toisaal
ta kyselyn perusteella ei voida kokonaan sulkea pois myöskään 
investointien hitaamman kasvun vaihtoehtoa. 

Tyypillisesti teollisuuden investointien vaihtelut ovat olleet 
ennustettua voimakkaampia ja tulokehityksen perustee 11 ai nves
toinnit saattaisivat olla erityisesti tänä vuonna huomattavasti 
nyt e'nnustettua suuremmatki n. Ku n teoll i suuden investoi nt i en 
kehitys riippuu ratkaisevasti suurten yritysten päätöksistä 
eikä teollisuusyrityksiä yleensäkään melko yleisesti hyväksytyn 
käsityksen mukaan ole rahoitusmarkkinoilla säännöstelty merkit
tävästi rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksen investointeja 
sektoreittain ja yrityksittäin siirtävät vaikutukset heijastu
vat selvästi teollisuudessa. 

Suorat sijoitukset ulkomaille lisääntyvät, mikä on myös omiaan 
vähentämään teollisuuden investointeja. 

Teollisuuden investoinnit ovat tänä vuonna melkein investointi
kyselystä saatavan parhaan estimaatin mukaiset. Tulokehityksen 
perusteella olisi mahdollista ennustaa voimakkaampaankin inves
tointien kasvua erityisesti kuluvalle vuodelle, mutta varoja on 
suuntautunut nyt aikaisempaa enemmän rahoitusvaateisiin. 

5.i.3 Suljetun yrityssektorin investoinnit 

Suljetun sektorin investoinnit kehittyivät suotuisasti laman 
aikana. Verotekijöiden ohella kehitykseen vaikuttivat kevyt 
rahapolitiikka ja lesing-rahoituksen käytön laajentuminen. Näi-
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5.2 

den tekijöiden vaikutuksesta erityisesti rakennusinvestointien 
taso oli viime vuonna poikkeuksellisen korkea normaaliin hitaan 
kasvun vuoteen verrattuna. Pa1autuminen normaalitasolle on 
omiaan pienentämään kasvuprosentteja tavanomaista nousua a1hai
semmaksi. 

Kun viennin- kerrannaisvaikutukset eivät ole väl ittäniä ja tuo
tannon ja tulojen kasvu on suljetussa sektorissa nopeimmillaan 
vasta ensi vuonna, investoinnit ajoittuisivat normaalin suhdan
nekierron mukaan lähinnä vuoteen 1986. Kuitenkin poikkeamat 
tavanomaisesta suhdanneurasta ovat olleet aikaisemmin suuria. 
Investointikyselyn tietojen mukaan sähkö-, kaasu- ja vesihuol
lon investoinnit käynnistyvät jo ensi vuonna. 

Suljetussa sektorissa on ollut ehkä teollisuutta merkittävämmin 
säännöstelyn karsimaa investointi kysyntää. Uusien 
rahoitusinstrumenttien myötä kysyntää on voitu toteuttaa 
aikaisempaa enemmän, eivätkä yritykset ole yhtä riippuvaisia 
tulorahoituksesta kuin aikaisemmin. Seuraavina vuosina 
kalliilla rahoituksella hankittujen investointien uskoisi 
jarruttavan myös suljetun yrityssektorin investointeja. 

Varastoinvestoinnit 

1983 
1984 
1985 
1986 

Kevään 1984 arvio Syksyn 1984 arvio 

Pl. tilasto- Ml. tilasto- Pl. t i 1 asto- Ml. t i 1 asto-
virhe, mmk virhe, mmk virhe, mmk virhe, mmk 

65 -266 220 816 
1200 957 800 1303 
3000 2669 4000 4522 
1500 925 1000 1536 

Huomattavin ennustemuutos yrityssektorin reaalierissä koskee 
varastoinvestointeja, joita on korjattu viime ennusteesta alas
päin. (Edellisen taulukon luvut eivät ole täysin keskenään ver
tailukelpoisia 80-hintaisiin lukuihin siirtymisen takia.) Nou-

-sun viivästyminen ja rahoitusaseman vahvistuminen ovat heijas
tuneet varastoinvestointien supistumisena. 

Useat eri tekijät vaikuttavat siihen, että varastojen kasvu
kontribuutio jää tällä kertaa pienemmäksi kuin normaalissa nou
susuhdanteessa. Ensinnäkin raaka-aineiden kansainvälinen hinta
kehitys on poikkeava. Toiseksi yritysten käytettävissä on kor
keatuottoinen vaihtoehto-inen sijoituskohde. Kolmanneksi suhdan-
nenousun tasaisuuden takia keskeneräisten töiden ja valmiiden 
tuotteiden varastojen kasvukontribuutiot jäävät normaalia pie
nemmi ksi. Tämän vuoden varastoi nvestointil uvui ssa vai kuttavat 
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myös suuret alustoimitukset vuoden lopulla. Vaikka metsäteolli
suuden puupula tulee hellittämään, markkinahakkuiden vilkastu
minen ei ennätä heijastua vielä tämän vuoden aikana puuraaka
ainevarastojen kasvamisena. 

5.3 Tulokehitys ja investointiennusteen muut keskeiset epävarmuudet 

TAULUKKO 1 

Yrityssektorin rahoitusvirtoja yritettiin mallittaa tällä 
ennustekierroksella mallilla, jossa tulojen prosenttimuutos 
jaettiin investointeihin, saatavien lisäykseen ja velkojen 
vähennykseen. Mallin suureet ovat nimellisiä. Investointeihin 
laskettiin kiinteiden ja varastoinvestointien lisäksi huoltota
seen tilastoero ja taseidentiteettien säilyttämiseksi tuloihin 
sisällytettiin rahoitustilinpidon tilastoero. Investointien 
osal ta mall i toimi tyydyttävästi. Seuraavassa tarkastell aan 
mallitarkastelun avulla eräitä investointiennusteen epävarmuuk
-s i a. 

Alla olevassa taulukossa eritellään ennustettu tulokehitys ja 
investoi nni t 

KT-ENNUSTE SYKSYLLÄ 1984 

Käytettävissä oleva tulo 

Käytettävissä oleva tulo 
ml. rahoitustilinpidon 
til astoero 

Kokonaisinvestoinnit 

1983 1984 1985 1986 
~-M %-M %-M %-M 

32.8 11.3 18.0 -6.9 

71.5 -1.0 17.6 -1.8 

26.0 11.1 29.5 2.8 

Vertaamalla kahta ensimmäistä riviä nähdään, että rahoitusti
linpidon tilastoeron suureneminen.(pieneneminen itseisarvol
taan)'kolmella miljardilla v. 1983 näkyy varsinaisten käytettä
vissä olevien tulojen ja mallien tulokäsitteen huomattavana 
poikke-amana. Ilmeistä on, että viime vuoden osalta Tilastokes
kuksen luvut eivät ole konsistentteja, mutta mahdollisia virhe
lähteitä ovat tulojen aliarvioinnin ohella investointien tai 
saatavien lisäyksen yliarviointi ja velkojen lisäyksen yliar
viointi. 

Ennusteen mukaisilla selittävien muuttujien aikaurilla malli 
antaa seuraavan ratkaisun yritysten kokonaisinvestointien arvon 
kasvulle v. 1983 - 86: 
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1983 1984 1985 1986 
%-M %-M %-M %-M 

11.1 92.9 4.4 3.1 

Neljännesvuositilinpito- ja indikaattoritietojen perusteella jo 
ennustettu 11 prosentin kasvu on rohkea ja edellyttää kasvun 

_ voimakasta nopeutumista loppuvuodesta. Eräs selitys malliennus
teen heikolle osuvuudelle on tulomuuttujan (OYE) epäuskottaval
ta vaikuttava aikasarja. 

Seuraavissa mallilaskelmissa yritysten kokonaistulojen arvon 
vuotuisiksi prosenttimuutoksiksi on oletettu 

1983 1984 1985 1986 
%-M %-M %-M %-M 

Tulot (OYE:4) 30.0 40.0 7.0 0 

jolloin mallin ontuva ennuste investo"intien arvon 
prosenttimuutoksille on 

1983 1984 1985 1986 
%-M %-M %-M %-M 

Investoinnit (01:2) 8.4 69.7 31.7 3.0 

Myös tällä tulokehityksellä investointien nopeimman kasvun 
vuodeksi tulee kuluva vuosi. Investointien kasvuvauhti on ensi 
vuonna ja seuraavana vuonna jokseenkin sama kuin ennusteessa, 
mutta investointien taso jää ennusteessa selvästi malliennus
tetta alhaisemmaksi. - Jos malli ratkaistaan vain vuosilla 
1985 - 86 (historia vuoteen 1984 asti ennusteen mukainen), 
investointien kasvu nopeutuu 10 prosentilla v. 1984. 

Korkotason nousun vaikutuksista pyrittiin antamaan jonkinlainen 
arvio siten, että reaalikorkoja kuvaavan inflaatiovauhdin arvo
ja alennettiin 3 % vuosina 1984 - 86. Tulokehityksellä (OYE:4) 
saadaan tällöin mallin antamaksi investointien arvon prosentti
muutoksiksi 

1983 1984 1985 1986 
%-M %-M %-M %-M 

Investoinnit (OI:3) 8.4 55.0 34.8 3.2 

Vertaamalla laskelmia 2. ja 3. nähdään, että koron korotuksen 
vaikutus on laskelman mukaan ensimmäisenä korkean koron vuonna 
noi n 15 prosenttiyksikköä, mutta myöhemmi n vaikutus häviää. 
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6 Velat ja rahoitussaatavat 

6.1 Saatavat 

KUVA 2 

Käteistalletusten oletetaan kasvavan karkeasti ottaen transak
tiotarpeen kasvua vastaavasti, ja kannan suhde bkt:hen pysyy 
ennusteperfodilla jokseenkin viime vuotisella tasolla. Yritys
ten voittojen kasvaessa investointitalletukset Suomen Pankissa 
kasvavat reippaasti sekä tänä että ensi vuonna. Markkinakor
koisten talletusten suhteen on oletettu, että nopeamman port
foliosopeutuksen kausi on jo päättynyt, joskin talletukset kas
vavat vielä tämän vuoden loppupuoliskolla sekä hitaammin ensi 
ja seuraavana vuonna. Portfoliosopeutuksen päättymisen lisäksi 
markkinakorkoisten talletusten kasvun hidastumiseen on ajateltu 
vaikuttavan pankkien vähentyvä halukkuus ottaa vastaan markki
nakorkoisia talletuksia korkojen siirto-oikeuden muuttuessa. 

Markkinatalletusten kasvu on rahoitettu pääosin terminoimalla 
ulkomaisia saatavia. 

ULKCM.R. NETTOVELAN LISAys. ~ 
KOTIN.R. SAATA'ilSi Ll~Å'tS. ~x 

81 86 
8t ea 

15000r-------r-------r-----~r-----~------~ __ ----~ 

. . 
10000~------~------~----~~----~~---H··~~----~ 

5000r-----~r_----~r_--__ ~----~~--~-+_·\~-------~ 

-5000~----~~----~~----~------~------~------~ 
1970 1975 1980 1985 1965 1990 

1961 - 1990. 

Kun markkinatalletusten kasvu heijastaa siten lähinnä ulkomaan
rahanmääräisten saatavien muuttamista kotimaanrahanmääräiseksi. 
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6.2 Vel at 

Laskentajärjestelmässä yritysten ulkomaanrahanmääräisten saata
vien ja velkojen erottelu on jonkin verran mielivaltainen ja 
termiinikatteeksikin tuleva pankkien pääomantuonti lasketaan 
yritysten ul komaanrahanmääräi sten vel kojen 1 i säykseksi. Si ten 
ennusteessa esitetyt kasvuprosentit ja ennustekuvio 8.A antavat 
liian optimistisen kuvan li~viditeettiaseman kehityksestä, mut
ta toisaalta liian pessimistisen kuvan velkaantumiskehitykses
tä. Kotimaisten saatavien osuus yritysten kaikista saatavista 
jää ennusteessa pysyvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle, 
oletettavasti korkoeron säilymisen takia. 

Pankkien asema yritysten rahoittajina vahvistuu ennusteperio
dilla. Tänä vuonna pankkirahoituksen painopiste on ulkomaan
rahamääräisissä luotoissa. Seuraavina vuosina voimakkaimmin li
sääntyvät kotimaanrahanmääräiset luotot, vuonna 1986 erityises
ti muiden rahoituslaitosten luotot. Pääomantuonnin vähäisyys 
heijastaa paitsi lyhyiden saatavien portfoliojärjestelyjen lop
pumista myös varastoinvestointien vaimeata kehitystä. 
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KOTITALOUDET 

1 YLEISTÄ 

2 OLETUKSET 

3 ENNUSTETULEMAT 

Ennusteperiodilla ei finanssi- eikä rahapolitiikassa tapahdu 
kotitalouksien kannalta merkittäviä muutoksia viime aikoina 
vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Yksityisellä kulutuksel
la ei siis ole ennustejaksolla itsenäistä roolia kotimaisen 
kokonaiskysynnän lisääjänä, kuten esim. vuonna 1982, vaan kulu
tuksen kontribuutio tuotannon kasvuun määräytyy talouden ker
roinmekanismien perusteella. 

Kotitalouksien käyttäytymisen kannalta on oleellista taloudel
lisen epävarmuuden väheneminen: työllisyystilanne paranee jon
kin verran ja inflaatiovauhti hidastuu selvästi. 

Käytettävissä olevien tulojen kasvuvauhti on suhdannetilantee
seen nähden verkkaista, mikä johtuu maltillisesta 2-vuotisesta 
tuloratkaisusta. Metsäkauppojen liikkeelle lähtö tänä vuonna 
kiihdyttää muiden ansaintatulojen kasvua tänä ja ensi vuonna. 

Korkea päiväkorko ja rahoitusmarkkinoiden säätely järjestelmien 
muuttuminen ovat kiristäneet korkosäännöstelyn alaisen markka
määräisen antolainauksen kasvua, jolloin luottojen tarjonta 
kotitalouksille on supistunut. Ennusteperiodilla oletetaan päi
väkoron pysyvän nykyisellä tasolla ja juuri tehtyjen ratkaisu
jen mukaan kassavarantotalletusten pOhjaa muutetaan siten, että 
pankit joutuvat tallettamaan Suomen Pankkiin selvästi aikaisem
paa enemmän (ks. Pankkisektorin sektoriraportti). Vaikka pOhjan 
muutos kohdistuukin etupäässä markkinakorkoiseen ottolainauk
seen, on mahdollista, että kassavarantotalletusten alhainen 
korko päiväkorkoon verrattuna voi syrjäyttää ennustettua enem
män markka-antolainauksen kasvua ja kiristää entisestään koti
talouksien luotonsaantia. 

Luottojen tarjonnan vaihteluja kotitalouksille hidastaa kuiten
kin jossain määrin pankkien sitoutuminen erilaisiin luottosopi
muksiin, jotka takaavat luotot etukäteissäästämisosuuden 
täytyttyä. 

Finanssipolitiikka on koko ennusteperiodin käytettävissä ole
vien tulojen kasvua hidastava. Kotitalouksien nettoveroaste 
nousee puolisen prosenttia vuodessa koko ennusteperiodin. 

Seuraavassa tarkastellaan sektorin endogeenisia eriä ennusta
misjärjestyksen mukaisesti. 

/ 
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3.1 Aikatalletukset 
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Aikatalletusten kysyntää arvioitiin kuluvan vuoden osalta 
toteutuneen kehityksen perusteella ja jatkoa myös talletusten 
kysyntäfunktion avulla. Oheisessa kuviossa yhtenäinen viiva 
kuvaa ennustetta, katkoviiva malliennustetta. 

AIKATALLETUSTEN REAALIKASVU 
JW,;L.! 

6S 8S ........... 
. 

15~------~--------~-------r--------r-------~------~15 

10[ !-----H-- .~~-------;·--------~-------+------~10 

51---

1965 

3.2 Pankkiluotot 

5 

o 

1970 1975 

Tänä vuonna talletusten kasvu on ennustettu jonkin verran 
nopeammaksi kuin malli (ks. liite 1) antaa lähinnä toteutuneen 
kehityksen pOhjalta. Ensi vuonna kasvu on mallin mukaista, 1986 
on talletusten kasvu hieman hitaampaa kuin malli indikoi. 

Talletusten reaalinen kysyntä lisääntyy siis ennusteperiodilla 
selvästi tulojen kasvun pysyessä suotuisana ja inflaatiovauhdin 
hi dastuessa. 

Pankkiluottojen tarjonnan kasvu on hyvin maltillista koko 
ennusteperiodin. Tämä johtuu siitä, että rahamarkkinoiden 
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KUVIO 2 

kireyden asteessa ei oleteta tapahtuvan muutoksia. Kotitalouk
sien luottojen residuaa1i1uonteisuuden vuoksi pankkiluottojen 
vaihtelu riippuu yritysten luottojen kysynnästä. 

Seuraavassa kuviossa oleva mallisovite, jossa selittäjinä ovat 
talletusten lisäksi päiväkoron ja antolainauskoron erotus sekä 
talletusten tasosiirtymää 1982 kuvaava dummY-muuttuja (ks. lii
te 1) indikoi noin 5 - 6 prosentin reaalista pankkiluottojen 
kasvua (katkoviiva). 

KOTITALOUKSIEN PANKKILUOTTOJEN REAALIKAS~J 
MALlI 

63 
U 

ss 
n 

. 
15r---------.---------~----------~--------~--------~15 

I 

jO~I----~
r r 
0-

l 
I 

Mallin antamaa pankkiluottojen tarjontaa korjattiin hieman 
alaspäin vuonna 1985 yritysten luottojen kysynnän kasvamisen 
vuoksi ja vuonna 1986 oletetaan yritysten rahoitustarpeen jo 
vähenevän, jolloin luottojen tarjonta kotitalouksille voisi 
kasvaa jonkin verran nopeammin. 

3.3 Kulutus ja kulutusalttius 

Kulutus ennustettiin tämän vuoden osalta kulutuksen indikaatto
re,den ja mallin avulla, jatko ennustettiin pelkästään mallin 
a vull a. 
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KUVIO 3 

Tilinpidon perusvuoden muuttumisen yhteydessä muuttui kulutuk
sen neljännesvuositilinpidon vuosiura vuonna 1983 siten, että 
vuoden lopun kulutuksen taso on alhaisempi kuin seurannan 
pOhjana ollut aikaisempi neljännesvuosiura. Tämän muutoksen 
vuoksi kulutuksen ennustetta ei muutettu viime kevään ennus
teesta, vaikka alkuvuoden kysyntäindikaattorit osoittavatkin 
suhteellisen vaatimatonta kasvua. 

Edellä tarkastellulla luottojen tarjonnalla ja liitteessä 2 
olevan tulo- ja hintakehityksen perusteella kulutuksen malli 
antaisi tälle ja ensi vuodelle hieman ennustettua hitaamman 
kulutuksen kasvun. 

YKSITYISEN KULUTUKSEN VUOSIMUUTOS 
MALLISOVlTE 
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Kulutusmallin historiaan nähden suuri residuaali 1983 viittaa 
siihen, että tulokehitys ei ole linjassa kulutuksen kanssa, 
kuten rahoitustaseen yhteydessä on arvioitu. 

Kulutuksen rakenteessa ei oleteta tapahtuvan muutoksia. Kesto
kulutus kasvaa muita kulutuseriä nopeammin koko ennusteperiodin 
pitäen yllä viime aikoina vallinnutta kulutuksen rakenteen 
muutos suuntaa. 
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Kulutusalttius siis pysyy alhaisella tasolla koko ennuste
perlodln. Valkka taloudellinen epävarmuus väheneekin, se tuskin 
muuttaa kotitalouksien odotuksia siinä määrin, että kulutus
käyttäytyminen muuttuisi ratkaisevasti. Rahamarkkinoiden kireys 
pitänee kotitaloudet myös siinä määrin säännösteltyinä, että 
velkaantumisrajoitus hidastaa kulutusalttiuden nousua. Toisaal
ta finanssisijoitusten parantunut reaalituotto inflaatiovauhdin 
hidastuessa lisää rahoitussaatavien kysyntää ennusteperiodin 
alkupuolella. 

KUVIO 4 Kulutusalttius 
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3.4 Asuntoinvestoinnit 

Asuntoinvestoinnit ennustettiin tämän vuoden osalta indikaatto
ritietojen avulla käyttämällä hyväksi myös Rakennusurakoitsija
liiton jäsenistölleen tekemää kyselyä. 

Alkuvuonna oli runsaasti keskeneräisiä ja aloitettuja asuntoja, 
mikä pitänee tuotannon kasvua yllä vielä tänä vuonna. 

Ensi vuonna ja vuonna 1986 kireät rahamarkkinat kääntävät tuo
tannon trendin jyrkemmin alaspäin. Ennusteessa on oletettu suh-
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KUVIO 5 

teellisen hyvän tulokehityksen sekä vähentyneen epävarmuuden 
tulojen suhteen kuitenkin hidastavan tuotannon supistumista 
siten, että vuonna 1985 tuotanto olisi edellisen vuoden tasolla 
ja supistuisi selvemmin vasta vuonna 1986. 

ASUINAAKENNUSINVESTOINTIEN %-MUUTOS 61 86 . 
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3.5 Kotitalouksien rahoitustase 

Kotitalouksien rahoitusasemassa ei tapahdu ennusteperiodilla 
muutoksia, vaan rahoitustasapaino pysyy viime vuoden poikkeuk
sellisen hyvällä tasolla. Säästämisasteen suhteellisen korkean 
tason ja alenevan investointikysynnän vuoksi tulot ja tulon
käyttö ovat lähes tasapainossa. Toisaalta rahoitussaatavien ky-
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KUVIO 6 

synnän kasvu on jonkin verran nopeampaa kuin luottojen kasvu, 
eli kotitalouksien nettovelkaantumisaste alenee lievästi ennus
teperi odi 11 a. 

Obligaatioluottojen tarjonnassa kotitalouksille ei tapahdu muu
tosta parin viime vuoden aikana vallinneeseen tilanteeseen näh
den: niiden osuus käytettävissä olevista tuloista pysyy ennal
laan (kuvio 6). 

RAHOITUSSAATAVIEN KYSYNTÄ 
- - - - - ._--

virrat % käytettävissä olevista nettotuloista 
Kot i ta lcuks ien säJstamisaste. netto 

. Talletukset. 
Obligaatiot ja osakkeet 

%r--------r--------,--------~--------~------~% 

I 
f-

Talletusten kysyntä on suhteellisen vilkasta, kun otetaan huo
mioon, että luottojen maltillisen kasvun vuoksi ns. antolai
nauksen talletuspalautuma on pieni. Talletuskysynnän kasvu 
perustuu parantuneeseen reaalituottoon. 



S'UOMEN PANKKI SEKTORI RAPORTTI 
SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 

Kansantalouden osasto 
Helvi Kinnunen/AR 1.10.1984 8 

4 EPÄVARMUUDET 

Kotitaloussektorin kysynnän ennusteiden epävarmuudet liittyvät 
paitsi sektorin varsinaisen käyttäytymisen arviointiin myös 
tulojen eli talouden reaalikehityksen ja luottojen eli raha
markkinoiden arviointiongelmiin. 

Oleellinen epävarmuus liittyy kotitalouksien säästämisasteen ja 
portfoliojakauman arvioimiseen tilanteessa, jossa rahoitussaa
tavien reaalituotto on muuttunut positiiviseksi. Ennusteessa 
parantunut tuotto pitää säästämisastetta korkealla tasolla ja 
lisää rahoitussaatavien kysyntää. Toisaalta reaalisijoituskoh
teiden kysynnän on oletettu määräytyvän luotto- ja budjetti ra
joituksen perusteella, eli siis tuotto-odotusten ei oleteta 
muuttavan portfoliojakaumaa. Tämä onkin perusteltua, kun ote
taan huomioon asuntoluottojen verovähenn~oikeus, vuokra-asunto
jen niukkuus, sijoitusasuntojen osuuden pienuus sekä oletetaan 
hitaasti muuttuvat inflaatio-odotukset. Mikäli kuitenkin 
inflaatio-odotukset muuttuvat nopeasti toteutuneen inflaation 
myötä, saattaisi osa asuntojen kysynnästä muuttua rahoitussaa
tavien kysynnäksi, jolloin asuntoinvestointien kasvu jäisi sel
västi hitaammaksi. 

Toisaalta jos normaaliehtoisen lainanannon osuus edelleen pie
nenee, voi luottojen tarjonta kotitalouksille olla selvästi 
pienempää, Tämä näkyisi todennäköisesti melko pian mYymättö-
mien asuntojen varannon kasvuna ja asuntotuotannon nopeampana 
hidastumisena. 
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KÄYTTÄYTYMISYHTÄLöT 

1 Talletusten kysyntä 

SEKTORI RAPORTTI 
SISÄISEEN KÄYTTööN 

1.10.1984 1 (1) 

~D/P = 6.316 + 2.49 ~(D+M/P) 1 + .417 ~YD - .471 P - 1.40 D82 
(4.64) (2.36) - (3.06) (5.07) (.89) 

R2 = .852 DW = 1.513 

~D/P 
~(D+M)/P 
~YD 
P 

= aikatalletusten reaalikasvu 
= aikatalletusten + käteisrahan reaalikasvu 
= käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu 
= yksityisen kulutuksen hinnan muutos 

LIITE 1 

D82 = dum~-muuttuja kuvaa talletusehtojen tarkentamisen aiheuttamaa 
tasosiirtymää v. 1982 

2 Pankkiluottojen tarjonta 

~LPH/P = .804 + .821 ~D/P + .088 ~M1/P -.094 ~(MC-i)_1 - .212 ~(MC-i)_2 
(.86) (4.68) (1.76) (.89) (2.18) 

+ 4.841 D82 
( 2.01) 

R2 = .803 DW = 1.245 

~LPH/P = kotitalouksien pankkiluottojen reaalikasvu 
~Ml/P = käteistalletusten reaalikasvu 
~(MC-i) = marginaalikoron ja keskimääräisen antolainauskoron erotuksen 

muutos 

3 Yksityinen kulutus 

~L/P = .713 + .638 ~YD + .289 ~YD 1 - .050 P + .246 (LPH/P - LPH_ 1/P_ 1) 
(.70) (5.15) (2.45) - (.68) 

R2 = .866 DW = 2.159 
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TÄRKEIMMÄT LUVUT 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT 
REAALITULOT, %-MUUTOS 

ennuste 
ed. ennuste 

KULUTUS, %-MUUTOS 
ennuste 
ed. ennuste 

YKSITYISEN KULUTUKSEN 
HINTA, %-MUUTOS 

ennuste 
ed. ennuste 

TALLETUKSET, %-MUUTOS 
ennuste 
ed. ennuste 

ASUNTOINVESTOINNIT, 
%-MUUTOS 

ennuste 
ed. ennuste 

1983 toto 
tai ennakko 

3.2 
3.0 

2.0 
1.8 

9.0 
8.3 

12.9 
112.9 

1.9 
0.9 

SEKTORI RAPORTTI 
SISÄISEEN KÄYTTöÖN 

1.10.1984 

1984 1985 

3.1 4.3 
2.7 4.3 

3.5 4.0 
3.5 4.0 

7.0 5.8 
7.2 6.2 

13.7 12.7 
12.1 12.8 

1.0 0.0 
0 -2 

LIITE 2 

1 (1) 

1986 

3.7 
3.2 

4.0 
3.5 

6.0 
6.4 

11.7 
11.9 

-2.0 
2 
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MAKSUTASE JA SUOMEN PANKIN TASE 

1 Yleiset oletukset 

Vaihtotaseen alijäämä ennusteperiodilla on jonkin verran 
keväällä ennustettua pienempi, mutta valtion pääomantuonnin 
tuntuva vähenemi nen lIlYötävaikuttaa perustaseen al ijäämäi syy
teen. Vaikka rahataloudellisen autonomian asteessa ei liene 
tapahtunut jyrkki ä muutok s·;a, 'lyhytaikaisten pääoma 1 i ikkei den 
herkkyys nimenomaan valuuttakursseja koskeville oletuksille 
on tullut näyttävästi esille. Ell ei 01 ennai sta käännettä odo
tuksissa tapahdu, vuonna 1985 vaihdettavan kauppatasealijäämän 
kasvun pääomantuontia lisäävä vaikutus lienee vähän suurempi 
kuin korkoeron kaventumisestaaiheutuva pääoman vienti. 

Jatkossa täytyy kuitenkin varautua siihen, että markkaa, dol
laria ja yleensä keskeistä kurssira:kennetta koskevien odotusten 
muuttuminen voi nopeasti heHautellamuutoin melko tasapainoi
seksi ennustettua lyhytaikaisen pääoman tasetta. Jos kuitenkin 
käy niin, että dollarin yleisesti ennakoidaan devalvoituvan, 
voi valuuttavaranto pitkäänkin pysyä varsin korkealla tasolla. 

Valuuttakurssien on oletettu säilyvän heinäkuun keskimääräi sel
lä tasolla (1 USD =6.02 FIM),mikä päinvastoin kuin kevään 
kurssirakenteella merkitsee Suomen Pankille hienoista kurssi
voittoa ja yrityssektori1l e ulkomaisen velkasal don kasvua. 

Dollariin mahdollisesti kohdistuvien paineiden on oletettu 
pitävän pankkien tuoman termiinikatteen (runsas 1 mrd. markkaa 
yl i vuoden 1983 lopun tason) lik'ipitäen muuttumattomana läpi 
ennusteajanjakson. Su.omen Pankin tntervenoinnin on oletettu 
jatkuvan tarvi ttavassa 1 aajuudessa ja jouston tapahtuvan tällä 
puolella. 

Ul komai sten korkojen vi itekoron, kolmen kuukauden eurodoll ari
koron on oletettu nousevan 1 ievästi nykyiseltä 12 prosentin 
tasolta v. 1985 ja laskevan sitten prosenttiyksikön verran 
v. 1986. Kotimaisen päiväkoron on oletettu pysyvän likimain 
nykyisen 16 prosentin tuntumassa, mahdollisesti vähän alle 
(15 % 1). 

Pi tkäa ikainen rupl asaatava Neuvos toli itol ta tulee ennenaik ai
sesti kuol etetuksi kokonai suudessaantänä vuonna. Vaihdettavaan 
varantoon ei ole ennustejaksolla oletettu sisäl tyvän varanto
luottoja, joiden sovittu määrä 1 500 milj. USD on tarvittaessa 
kokonaisuudessaan käytettävi ssä. Käytännön seurannan kannal ta 
tämä merkitsee jatkossa sitä, että sekä vaihdettavien että 
sidottujen val uuttojen osal ta jatkossa valuuttavarannon muutos 
= ulkomaisen nettosaatavan muutos. 
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Kevään ennusteeseen verrattuna nyt ennakoitu 3.2 mrd. markan 
vaje on pari miljardia pienempi; paraneminen on tapahtunut 
kokonaan vaihdettavien val uuttojen puolella. Vaihdettava vaih
totase on parempi myös 1985 - 86. Sidotun vaihtotaseen osalta 
muutokset ovat pienempiä; suurin ylijäämäi syys (1.0 mrd. mark
kaa) näyttää nyt osuvan jo vuoden 1985 osalle aiemman vuoden 
1986 asemasta. Koko vaihtotaseen al ijäämä on tänä vuonna 1.1 % 
BKT:stä, ensi vuonna 1.7 % ja l.8 % vuonna 1986. Vaihdettavan 
vaihtotaseen osalta vastaavat luvut ovat 1.0 %, 2.0 % ja 2.0 %. 

3 Pitkäaikainen pääoma 

Pitkäaikaisen lainapääoman nettotuonniksi tänä vuonna ennakoi
tiin keväällä 4.3 mrd. markkaa, mi stä rahoitustaselaskelmassa 
8.5.1984 suunniteltiin vähennettäväksi 1.0 mrd. markkaa, puo
leksi valtion ja puoleksi yksityisen sektorin osalta. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että valtio tuo maaliskuisessa ennus
teessa arvioidun määrän ja lähinnä pankit sen verran enemmän, 
että 1 ainapääoman nettotuonniksi muodostuu 4.7 mrd. markkaa. 

Vuosien 1985 ja 1986 osalta huomattavin nl.lUtos on valtion ulko
maisen pääomantuonnin tuntuva väheneminen. Missä määrin tätä 
kasvavan vaihtotaseal ijäämän oloissa halutaan korvata yksityi
sellä pääomalla on pikemminkin politiikka- kuin ennusteongelma. 
Ennusteessa on kasvatettu yksityisen sektorin pitkäaikaisen 
pääoman tuontia niin, että bruttonostot suhteessa investointei
hin ovat pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla. Kun kuole
tukset lainakannan kasvun myötä ovat lisääntyneet, on yksityi
nen nettomääräinen pääomantuonti historiaan verrattuna kuiten
kin vielä vaatimatonta. 

Vientiluottoja ei tänä vuonna ilmeisesti nosteta aivan keväällä 
ennakoitua määrää, mikä myös lisää pitkäaikaisen pääoman taseen 
ylijäämää. Suorien sijoitusten ennusteet eivät ole muuttuneet 
ja suorina sijoituksina Suomesta ulkomaille menevä pääomavirta 
säilyy lähivuosina huomattavan suurena. Keväällä ennustettiin 
portfol iosijoi tusten painottuvan voimakkaasti tähän vuoteen, 
mutta nyt ne näyttävät jakautuvan tasaisemmin tämän ja ensi 
vuoden kesken. On huomattava, että suomalaisten osakkeiden 
ulkomaisen myynnin kehityksen ennustaminen on sangen epävarmaa. 
Joissakin anneissaon ollut kangertelua eikä takaisinmyyntien
kään mahdollisuus ole poissuljettavissa. 1 

119.9.1984 valuuttapolitiikan osastolta saatujen tietojen mukaan lainapääoman tuonti 
saattaa tänä vuonna nousta vielä vähän ennu~teen lukuja suuremmaksi, mutta loppuvuo
den portfoliosijoituksiin liittyvän epävarmuuden ei ole tarvetta muuttaa koko pitkä
aikaisen pääoman taseen ennustetta. 
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4 Lyhytaikainen pääoma 

Toteutuneeseen kehitykseen perustuen suurin muutos maksutasees
sa on kevään ennusteeseen verrattuna tapahtunut lyhytaikaisen 
pääoman taseessa. Muut pääerät ovati.tosin vaikuttaneet samaan 
suuntaan. Suomen Pankin ulkomaisen nettosaatavan ennuste kulu
valle vuodelle on nyt 8 mrd. markkaa suurempi kuin maaliskuussa 
arvioitiin. Paranemisesta 2 mrd. markkaa on peräisin vaihtota
seesta, 1 mrd. markkaa pitk.äa ikai sen pääoman taseesta ja 5 mrd. 
markkaa lyhytaikaisen pääoman taseesta~ jossa muutos edell iseen 
ennusteeseen on tapahtunut valtaosin pankkien välittämässä 
ulkomaisessa rahottuksessa.' Ennen muuta vientisaataviaon jäl-
1 eenrahoitettu ulkomailta huomattavasti ennakoitua runsaammin 
ja vi ennin ripeästä,kasv-usta huol ima'tta vi entisaatavakantaon 
supistunut. En nennäk emättämän runsas v,ientisaatavien termi noin
ti osoittaa, että lyhytaikaisen pääoman sisäänvi'rtaus on valta
osin kurssiodotuksHn.liittyvää. Termi nointi on itse asiassa 
epäsuhteessa viennin arvoon, sillä pankeilla oli yritysten 
kanssa kesäkuun lopussa vientii'n li'ittyviä termiinisopimuksia 
yli 15 mrd. markkaa samanaikaisesti kun lyhytaikaisia vienti
saatavia oli vientisaatavakyselyn mukaan vain noin 10 mrd. 
markkaa. 

Kevään ennusteessa laskettiin lyhytaikaisen pääoman mallien 
avulla, että vuosi sitten kotimaisen ja ulkomaisen korkotason 
erossa tapahtunut muutos johtaisi noin 3 mrd. markan pääoman
tuontiin, joka olisi suurelt,aosin tapahtunut jo vuoden 1983 
1 opull a. Tuottoeron poikkeuksel1 isen suuruuden huomioonottaen 
rahamarkk inavaikutustakorjatti invuoden 1984 osal takäsivarai-

'sesti vielä 2 mrd.markkaa ylös,päin. Kurssiodotusten osalta 
ennuste sisäl si pa,nkkien osalta lmrd. markan avistavelan 
1 isäyksen termiiniostojenk.atteeksi~ Tämä on itse asiassa muka
na uudessakin e.nnusteessa~sil1äkuten y1 ei si ssä 01 etuksi ssa 
todettiin, Suomen Panki'noletetaan eliminoivan muun termiini
liikkeen omilla interventioillaan. 

Ennustevirhe ja yhtä lail1 a uuteenennusteeseen 1 ii ttyvät epä
varmuudet koskevat siten pääasiassa valuuttakurssiodotuksiin 
1 iittyviä pääomanl iikkettä .. Devalvaatio-odotusten kääntymi nen 
reva 1 vaati o-odotuksiks i ,j 6; hi nsamanai ka i sesti 1 i ittyi speku
laatioita dollarin kurssin alenemisesta, oli ylivoimais'en han
kal asti ennakoi tavi ssa jaajoitettavi ssa. Vi irne vuoden lopun 
runsas lyhytaikaisen pääoman tuonti saattoi pääosin olla vah,.. 
vasti Suomen eduksikääntyneenkorköeron aikaansaamaa,samalla 
kun siellä täällä saattoi vielä e1'ää deva1vaatio-odotuksia. 
Käänne toiseen suuntaan tapahtui sitten kuluvan vuoden a1kupuo-
1 e11 a: reval vaatio-odotuksia ilmei sesti ruokki maal iskuun 
lopussa toteutettu 1 prosentin minirevalvaatio ja asiasta pit
kin kevättä julkisuudessa käyty vilkas keskustelu. 

Jatkoa ajatellen odotustenmuodos'tumista lienee syytä seurata 
hyvin tarkasti, vaikka tällä hetkellä ei näyttäisi olevan 
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aihetta ennakoida suuria muutoksia. Voitaisiin ehkä spekuloida, 
että dollari alkaisi ensi vuonna laskea, mikä olisi omiaan 
ylläpitämään nykyistä tilannetta "korkeine valuuttavarantoineen. 
Ongelmana on tietysti se, että olemassaoleva tieto sisältyy jo 
kurssirakenteeseen avi sta- vs. termi inimarkk inoi 11 a, ja muutok
sia voivat aiheuttaa vain odottamattomat tekijät, joita määri
telmän mukaan ei voida ennustaa. 

5 Suomen Pankin tase 

Ulkomaisen nettosaatavan kasvu (9.1 mrd. markkaa vuonna 1984) 
heijastuu valtaosin Suomen Pankin velan lisääntymisenä liike
pankeille (6.7 mrd. markkaa). Suomen Pankin nettovelka valtiol
le kasvaa 1.4 mrd. markkaa eli miljardin enemmän kuin keväällä 
ennustettiin. Suomen Pankin velat yleisölle kasvavat niinikään 
aikaisemmin ennakoituakin enemmän (0.8 mrd. markkaa vuonna 1984 
ja 1.0 mrd. markkaa vuonna 1985) pääasiassa investointitalle
tusten tuntuvan kasvun jOhdosta. Korot kotimai si sta vel oi sta 
rasittavat Suomen Pankin tulosta etenkin kuluvana vuonna. 

LIITE 1 Maksutase vaihdettavissa valuutoissa 

LIITE 2 Maksutase sidotuissa valuutoissa 

LIITE 3 Suomen Pankin nettotase 

LIITE 4 Liikepankkien keskuspankkirahoitus 

LIITE 5 Maksutaseen ennusteurat v. 1984 (kuvio) 

LIITE 6 Maksutase-ennuste (kuvio) 

LIITE 7 Yksityisen pitkäaikaisen lainapääoman tuonti (kuvio) 

LIITE 8 Pankkien ulkomainen nettovelka (kuvio) 

LIITE 9 Yritysten lyhytaikaiset kauppaluotot (kuvio) 
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MAKSUTASE VAIHDETTAVISSA VALUUTOISSA 1983 - 1986, MRD. MK 
(Pl. Suomen Pankin erät) 

1983 1984 

Vaihdettava vaihtotase -8.1 -3.0 

Pitkäaikainen pääoma, netto 2.0 3.7 

- Lainojen nostot, valtio 4.8 4.5 
II - II , muut 5.3 7.5 

- Lainojen kuoletukset, valtio -2.3 -2.1 
II II , muut -4.9 -5.2 

- Suorat sijoitukset, netto -1.3 -2.0 
- Vientiluotot, netto 0.4 -0.8 
- Portfoliosijoitukset 0.5 1.5 

Lyhytaikainen pääoma, netto 5.7 10.9 

- Kauppavirrat -0.8 -1.0 
- Korkoeron laskennallinen vaikutus 2.8 0.5 
- Lisäys suuren tuottoeron johdosta 2.0 
- Dl jyn väl i tyskauppa ym. 3.4 1.9 
- Termiinimarkkinat 0.8 1.0 
- Muut tekijät (mm. kurssiodotukset) -0.5 6.5 

- Pankkien osuus 1.3 6.0 
- Yritysten osuus 4.4 4.9 

Kurssikorjaus 0.2 0.2 

Suomen Pankin vaihdettavan 
nettosaatavan muutos -0.2 11.8 

Vaihdettava ulkomainen 
nettosaatava 31.12. 5.6 18.0 

LIITE 1 

1 (1) 

1985 1986 

-6.9 -7.3 

3.5 3.7 

1.5 4.5 
9.7 10.0 

-0.9 -3.6 
-5.6 -6.2 
-2.0 -1.5 
0.3 -0.3 
1.5 0.5 

2.5 1.0 

0.3 -0.1 
-1.0 0.5 
0.7 
0.4 0.4 
0 0 
1.5 0.2 

1.0 0 
1.5 1.0 

-0.9 -2.6 

17.1 14.4 
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MAKSUTASE SIDOTUISSA VALUUTOISSA 1983 - 1986, MRD. MK 

Sidottu vaihtotase 

Pitkäaikainen pääoma, netto 

- ruplaluoton kuoletus 
- muu 

Lyhytaikainen pääoma, netto 

- vientiennakot 
- tuonnin lyhytaikainen pääoma 
- välityskaupan ym. 

- muu 

Saldon muutos 

Sidotun ulkomaisen 
nettosaatavan muutos 

Saldo 31.12. 
Ruplasaldo 31.12. 

saldovaikutus 

1983 

2.8 

-0.0 

-0.0 

-3.7 

-2.2 
1.1 

-3.4 
0.8 

-1.0 

-1.0 

0.6 
0.4 

1984 

-0.2 

2.1 

2.1 
-0.0 

-2.5 

0.7 
-1.2 
-1.9 
-0.1 

-0.6 

-2.7 

0.1 
-0.2 

1 (1) 

1985 

1.1 

-0.1 

-0.1 

-1.5 

-1.0 
0.0 

-0.4 
-0.1 

-0.4 

-0.4 

-0.3 
-0.7 

LIITE 2 

1986 

0.7 

-0.0 

-0.0 

0.1 

0.5 
0.1 

-0.4 
-0.0 

0.8 

0.8 

0.5 
0.0 
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SUOMEN PANKIN NETTOTASE, MRD. 

Saatavat Kanta 
31.12. 
1983 

Ul komainen 
nettosaatava 8.4 
- vaihdettava 5.6 
- sidottu 2.8 

Valuuttavaranto 8.7 
- vaihdettava 8.2 
- si dottu 0.5 

Nettosaatava 
1 iikepankeilta 2.5 
- keskuspankki-

rahoitus 6.2 
- lTlIut erät -3.7 

Luotot yl ei söll e 6.5 

Yhteensä 17.5 

MK 

Muutos 
1984 

9.1 
11.8 
-2.7 

9.2 
9.8 

-0.6 

-7.0 

-3.7 
-3.3 

0.5 

2.6 

SEKTORIRAPORTTI 
SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 

19.9.1984 

Velat 

Nettovelka 
valtiolle ja 
PSP:lle 
- nettovelka 

valtiolle 
- nettovelka 

PSP:lle 

Yl ei sön tall e-
tukset 

Setelistö ja muut 
velat 

LIITE 3 
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Kanta Muutos 
31.12. 1984 
1983 

1.5 0.4 

0.8 0.4 

0.7 0 

1.9 0.9 

14.2 1.3 

17.5 2.6 

KOKONAISLUOTONANTO YLEISÖLLE, MRD. MK 

Kanta Muutos Muutos-% 
31.12.1983 1984 1984 

Ulkomaiset luotot 45.0 4.3 9.6 

Valtion luotot 24.6 1.8 7.4 

Muiden rahoituslaitosten luotot 80.9 8.2 10.2 

Pankkien luotot 130.7 23.4 17.9 

Yhteensä 281.2 37.8 13.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------



SUOMEN PANKKI 

Kansantalouden osasto 
Timo Taivalaho/AR 

LIIKEPANKKIEN KESKUSPANKKIRAHOITUSI 
1982 - 1986, MRD. MK 

1982 

Li ikepankkien 
nettovelka SP:lle 1.4 

Siitä 
Käteisvaraluotot 0.8 
Kassavarantotalletukset -2.7 
Keskuspankkirahoitus, netto 3.3 

Päi väkorko, % 

Antolainauskorko, % 

Kustannukset, mrd. mk 

Taseen loppusumma 

Kustannukset/ 
taseen loppusumma, % 0.20 

SEKTORI RAPORTTI 
SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 

19.9.1984 

1983 1984 

2.5 -4.5 

0.9 1.1 
-4.4 -8.0 
6.1 2.4 

16.0 
10.6 

0.13 

118.2 141.9 
(+25 %) (+20 %) 

0.43 0.09 

LIITE 4 
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1985 1986 

-0.5 2.2 

1.2 1.3 
-9.0 -9.9 (5.6 
7.3 10.8 

15.0 15.0 
11.0 11.3 

0.28 0.40 

163.2 187.7 
(+15 %) (+13 %) 

0.17 0.21 

HUOM! Kassavarantotalletukset on laskettu nykyisellä talletusvelvollisuudella 
5.6 %, kuitenkin pohjan laajennuksen vaikutukset huomioonottaen (noin 
2.0 mrd. markkaa). Liikepankkien keskimääräisen antolainauskoron kehitys 
on arvioitu 7.9.1984 annettujen säätelyohjeiden pOhjalta. 

1Vuoden lopussa 
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JULKINEN TALOUS V. 1984 - 86 

Ennusteessa oletetut perustemuutokset vaikutuksineen 

Valtio: 

1984 Tulot: 

Menot: 

1985 Tulot: 

- Lvv:n 1.6.83 tehdyn 2 prosentin korotuksen vuositasovaikutus 
vuodelle 1984 ~ 1 400 mmk 

- Lvv:n pOhjan laajennus koskemaan telepalveluita v. 1984 ~ 
600 mmk 

- Työnantajien lapsilisämaksujen korotus 1.7.1984 - 30.11.1985 
0.5:llä prosentilla merkitsee vuoden 1984 osalta ~ 200 mmk 

- Sähköveron ja eräiden polttoaineverojen korotukset 1.7.1984 
~ 200 tnnt 

- Tuloveroasteikkojen 8 prosentin ja vähennysten 6 prosentin 
inflaatiotarkistuksen on arvioitu merkitsevän keskimäärin 
7.5 prosentin inflaatiotarkistusta tuloverotusperusteisiin. 

- Vakuutetun sairausvakuutusmaksuun 1.7.1984 tehty 0.5 prosen
tin korotus vähentää valtion siirtoa budjetista sairausvakuu
tusrahastoon ~ 300 mmk v. 1984. 

- Budjetin liitteessä (Taloudellinen katsaus) esitetyt tärkeimmät 
budjettiesitykseen sisältyvät veroperustemuutokset ja niitä 
vastaavat verotuoton lisäykset tai vähennykset vuodesta 1984 
vuoteen 1985: 

milj. mk 

- Tulo- ja varallisuusvero -800 
- Liikevaihtovero 

- kivihiilen ja ydinvoima-aine-elementtien siirtä-
minen polttoaineverotuksesta liikevaihtoverotuk-
sen piiriin +210 

- raakakahvin alkutuotevähennyksen poistaminen +220 

- Tullien sopimusten mukaiset alennukset -140 
- Tasausverokantojen alentaminen -100 
- Tupakkavalmisteiden hintojen korotus, 5 % +90 
- Alhkoholijuomien hintojen korotus, 5 % +200 
- Virvoitusjuomavero, sokerin hinnanerokorvauksesta 

luovutaan +20 
- Polttoainevero 

- kivihiilen ja ydinvoima-aine-elementtien 
siirtäminen liikevaihtoverotuksen piiriin -160 

- veronkorotus, 5 % +185 
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- Sähköveron 1.7.1984 voimaan tullutta korotusta 

LIITE 

jatketaan vuoden 1985 loppuun +250 
- Lannoiteveron korotus 1.7.1985 +6 
- Rehuseosveron korotus 1.1.1985 +23 
- Leimaveron eräitä perusteita korotetaan +180 
- Auto- ja moottoripyörävero, taksi- ja invalidi-

autojen veronpalautusta korotetaan 5 % -7 
- Dieselkäyttöisten henkilöautojen moottoriajoneuvo-

veroa korotetaan +20 
- Työnantajan lapsilisämaksun kantamista jatketaan 

marraskuun 1985 loppuun +450 
- Maidon kiintiömaksu (uusi) +24 

+67T 

- Lisäksi telepalveluiden liikevaihtoverotuksen kokovuotisen 
vaikutuksen arvioidaan olevan ~ 100 mmk. 

- Tuloverotusperusteiden inflaatiotarkistusten oletetaan olevan 
5 %. Niiden on arvioitu vähentävän nettomääräisesti valtion
talouden tuloja 1 050 mmk ja kassatuloja 800 mmk v. 1985. 

- Työnantajan lapsilisämaksujen 0.5 prosentin korotuksen 
(1.7.1984 - 30.11.1985) vuositasovaikutus v. 1984 ~ 300 mmk. 

- Kuntien valtionapumenojen 600 mmk maksatusten siirto eteen
päin vuodelta 1985 vähentää vastaavasti valtion kassamenoja. 

- Työttömyysturvan kokonaisuudistus (sisältää mm. etuuksien 
verollepanon) lisää valtion menoja 1 700 mmk:lla. Tästä mää
rästä arvioidaan suuntautuvan työttÖlnyyskassoille noin 
700 mmk. 

- Kansaneläkeuudistuksen 111 vaihe lisää valtion siirtoja 
KELAlle v. 1985 nettomääräisesti arviolta vajat 400 mmk. 

- Tuloveroasteikkojen inflaatiotarkistuksen oletetaan olevan 
6 %. 

- Keskimääräisen kunnallisveroäyrin hinta nousi vuoden 1983 
15,94 pennistä kuluvan vuoden 15,98 penniin. 

- Vuoden alussa voimaan tulleessa Valtava-uudistuksessa 
(sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus- ja -avustusjär
jestelmän uudistus) yhtenäistettiin sosiaali- ja terveyden
huollon valtionosuudet ja saatiin sosiaalipalveluiden ja toi
meentuloturvan menot kokonaisuudessaan valtionosuuden 
piiriin. Uudistuksessa valtio lakkasi maksamasta avustuksia 
eräille yksityisille laitoksille, joilta kunnat nyt ostavat 
palveluita ja saavat menoihinsa valtionosuutta. Kunnat osta-
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1985 Tulot: 

Menot: 

1986 

vat palveluita myös valtion laitoksilta, mikä lisää tulon
siirtoja valtiolle. Uudistuksen arvioidaan lisäävän kuntien 
kulutusmenoja kuluvana vuonna runsaan prosentin verran. 

- Veroäyrin hinnan oletetaan pysyvän ennallaan. 

- Työttömyysturvan tulo veronalaiseksi lisää arviolta kuntien 
verotuloja noin 450 mmk. 

- Työttömyysturvasta koituva lisäys verotuloihin pyritään 
ohjaamaan takaisin työttömyysturvan rahoitukseen korottamalla 
kuntien sosiaaliturvamaksua ensi vuodeksi 3,05 prosenttiyk
sikköä. Tämän arvioidaan lisäävän runsaalla 400 mmk:lla kun
tien SOTU-menoja. 

- Järjestelyasiakirjalla (valtion ja kuntien edustajien sopima 
suositus) pyritään rajoittamaan kuntien kulutusmenojen kasvua 
kahteen prosenttiin ja siirtämään investointeja mYöhemmäksi. 
Ennusteessa on oletettu, että korkeasuhdanteessa kulutusmeno
jen kasvu on kuitenin suositusta hieman nopeampaa eli 2.5 %. 

- Mm. Valtava-uudistukseen liittyvät lisääntyvät valtionavut pitä
vät kuntien kulutusmenojen hintakomponenttia poikkeuksellisen 
korkeana. 

- Keskimääräisen veroäyrin hinnan oletetaan pysyvän ennallaan. 

Sosiaaliturvarahastot: 

1984 - Maksuperusteiden korotukset ja arvioitu merkitys mmk: 

KEVA Korotus mmk 

- työnant. +0.1 %-y 100 
- vakuutetut +0.2 %-y* 200 

SAVA 

- työnant. +0.1 %-y 100 
- vakuutetut +0.45 %-y 450 

työnantajien työt-
tömyysvakuutusmaksu +0.1 %-y 100 

* vuoden alussa +0.1 %-y ja 1.7.1984 lisäksi +0.1 %-y 
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- Ratkaisuperusteiden korotukset ja arvioitu merkitys: 

KEVA Korotus 

- työnant. 
- vakuutetut +0.1 %-y 

SAVA 

- työnant. 
- vakuutetut +0.25 %-y 

työnantajien työt
tårnyysvakuutusmaksu +0.2 %-y 

mlri< 

500* 
100 

400* 
250 

200 

LIITE 

* korotus ainoastaan kunnille ja seurakunnille 3.05 %-y palk
kasummi sta. 
Jakaantuu: KEVA +1.5 %-y 

SAVA +1.55 %-y 
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JULKINEN TALOUS V. 1984 - 86 

Ennen ennusteperiodia vallinnut julkisen talouden elvyttävä 
suuntaus muuttuu ennustevuosina suhdannenousua hillitseväksi. 
Veroasteissa tapahtuu selvää nousua ja lainanotossa painopiste 
siirtyy ulkomaisesta kotimaiseen. Julkisen talouden kiristävä 
suuntaus on seurausta sekä talouspoliittisista toimenpiteistä 
että normaalista suhdanneautomatiikasta. 

Valtiontalouden puolella kattavatkuluvalle vuodelle ennustet
tujen tulojen (pl. rahoitusvaateet) kasvusta peruste- yms. muu
tokset yhteensä lähes kolmasosan. Val taosa tästä johtuu 1 i ike
vaihtoveron 1.6.1983 tehdystä kahden prosenttiyksikön suuruisen 
korotuksen vuoden 1984 vuositasoonkohdistuvasta vaikutuksesta 
sekä pOhjan 1 aajentamisesta tel epalveluihin. Veropohjan kasvun 
osuus valtiontulojen lisäyksestä on vuonna 1985 edellisvuotta 
suurempi. Ensi vuonna budjetti esi tyksen mukai set perustemuutok
set vastaavat vain yhtä kymmenestä valtion tulojen kasvusta. 
Vuoden 1986 perustemuutosten osalta on oletettu ainoastaan, 
että veroasteikkojen inflaatiotarkistus on suunnilleen edelli
sell e vuodelle ennustetun kul uttajahintojen nousun suuruusl uok
kaa. Valtion menopuolella merkittävimmät muutokset tapahtuvat 
tulonsiirroissa muuhun julkiseen sektoriin. Lisäksi vuonna 1985 
toteutetaan työttömyysturvan kokonaisuudistus, jonka on arvioi
tu kaikkiaan nettomääräisesti merkitsevän vajaan sadan miljoo
nan markan tulonsiirtoa julkiselta sektorilta yksityiselle. 
Tästä summasta tulee suurin osa valtion kannettavaksi. Valtion
talouden ennusteen lähtökohtana vuodelle 1986 on pyrkimys pitää 
nettorahoitusaste vuoden 1985 tasolla. 

Kunnallistalouden puolella Valtava-uudistuksen arvioidaan li
säävän kuntien kulutusmenoja kuluvana vuonna runsaan prosentin. 
Ensi vuoden kulutusmenojen ja investointien kasvua rajoittaa 
järjestelyasiakirja. Kunnallisveroäyrien hintaa on tänä vuonna 
korotettu 1 i evästi. Ennusteperi odi n loppuvuosina veroäyrin hin
nan oletetaan pysyvän ennallaan. 

Sosiaaliturvarahastojen tuloja kasvattavat ennen muuta tänä ja 
ensi vuonna toteutettavat sosiaaliturvamaksujen korotukset, 
joiden keskimääräisten vaikutusten on arvioitu olevan vastaa
vasti noin 1 000 ja 1 500 Mmk. Menoja lisäävästi vaikuttaa mm. 
kansaneläkeuudi stuksen 1 II vaihe, joka astuu voimaan ensi vuon
na. Rahastojen talouden vaikutuksen oletetaan olevan suunnil
leen neutraali yksityisen sektorin suhteen ennusteperiodilla. 
Arviointia vaikeuttavat useiden etuuksien muuttaminen verolli
seksi - samalla kun niitä korotetaan - sekä niihin liittyvät 
julkisen sektorin sisäiset tulonsiirtojärjestelyt. 

Julkisen sektorin taloutta kiristävää otetta kuvaa osaltaan· 
nettoveroasteen suhteellisen tasainen kasvu kautta koko ennus-
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VALTION LAINANOTTO 

teperiodin. Nettoveroasteen ennustetaan kasvavan ennusteperio
dilla 20.7 prosentista (v. 1983) 23 prosenttiin (v. 1986). Val
tiontaluden tulojäämä on kasvua rajoittava koko ennusteperio
din ajan. 

Julkisen talouden kokonaisuudessaan kiristävästä vaikutuksesta 
kertoo rahoitusjäämän BKT-osuuden kehitys -1.8 prosentista 
0.1 prosenttiin ennusteperiodilla. Valtion pienentynyt netto
rahoitustarve mahdollistaa valtionvelan BKT-osuuden kääntymisen 
laskuun vuodesta 1985 lähtien. 

1984 I 1985 I 1986 I 
Brutto Kuol. Netto Brutto Kuol. Netto Brutto Kuol. Netto 

Kotim. yleisölainat I 4400 1850 2550 4500 2400 2100 I 
I 
I 

-600 I 

4500 2750 1750 I 
I 
I 

-500 I 
Muut kotimaiset I 
lainat I 2400 

- Vakuutuslaitokset I 
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PANKKI SEKTORI 

1 YLEISTÄ 

2 OLETUKSET 

3 ENNUSTETULEMAT 

Rahamarkkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset näkyvät 
selvästi pankkien taseessa. Samanaikaisesti markkaluottojen 
kasvun hidastumisen kanssa ovat ulkomainen pääomantuonti ja 
markkinatalletusten voimakas kasvu muuttaneet pankkien keskus
pankkivelan saatavaksi. 

Rahapolitiikan kireys on siis hidastanut markkamääräisten luot
tojenkasvua, mikä yhdessä yritysten hyvän 1 ikvi di teetti aseman 
ja revalvaatio-odotusten kanssa on muuttanut hallinnollisen 
koron ja markkinakorkoisen taseen jakaumaa. 

Seuraavassa käydään aluksi läpi eksogeeniset oletukset ja sen 
jälkeen selvitetään pankkien taseen rakennemuutosta sekä toteu
tuneen kehityksen että ennusteiden osalta. 

Ennusteessa on oletettu rahapolitiikan olevan kireätä koko 
ennusteperiodin, eli päiväkorko pysyy 16 prosentissa. Korkoero 
kansainväl isiin korkoihin siis supistuu ensi vuonna ja kasvaa 
taas jonkin verran vuonna 1986. Odotusten markan vahvistumises
ta oletetaan vähitellen laantuvan. 

Peruskoron oletetaan pysyvän nykyisessä 9.5 prosentissa koko 
ennusteperiodin, keskimääräinen antolainauskorko nousee jonkin 
verran ennustevuosina, eli on tänä vuonna 10.6 %, vuonna 1985 
11.0 % ja vuonna 1986 11.3 %. 

Kassavarantotalletusvelvoite pysyy ennallaan, eli 5.6 prosen
ti ssa, mutta pohja 1 aajenee asteittain ni i n, että talletusvel
voitteen piiriin tulevat kuulumaan "lYÖS erityisottolainaus, 
ul komai nennettovelka sekä valuuttatall etukset täysimääräi ses
tie Pohjan muutos nostaa kassavarantotalletusten tasoa tänä 
vuonna 2 mrd. markkaa. Pankki en kassavarantosaami set Suomen 
Pankilta ovat ennustevuosina 8 mrd., 9 mrd. ja n. 10 mrd. mark
kaa (viime vuonna 4.4 mrd. markkaa). 

Valtion nettorahoitustarpeen oletetaan alenevan ennusteperio
dilla, mikä vapauttaa pankkien resursseja muuhun luotonantoon. 

Pankkien koko luotot yleisölle kasvavat ennusteessa tänä vuonna 
lähes 20 %, ensi vuonna kasvu supistuu 15 prosenttiin ja edel
leen vuonna 1986 n. 13 prosenttiin. 
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Vi ime aikoina tapahtunutta rakenteiden muutosta otto- ja anto
lainauksessa havainnollistetaan seuraavassa jakamalla pankkien 
tase aluksi markkamääräiseen ja valuuttamääräiseen taseeseen. 
Sen jälkeen erotetaan markkamääräisestä vielä markkinakorkoinen 
tase. Näihin asetelmiin merkitään myös ennustetulemat. 

3.1 Markkamääräinen ja valuuttamääräinen tase 

Pankkien koko markkaluottojen kasvuvauhdissa ei ole 1. vuosi
puoliskolla tapahtunut merk,ttävää muutosta, kasvu jatkuu vajaan 
17 prosentin vuosivauhtia. Viime vuonna tapahtunut painopisteen 
siirtyminen joukkovelkakirjaluottoihin on edelleen voimistunut 
alkuvuodesta. loppuvuodesta oletetaan obligaatioluottojen kas
vun jo hieman hidastuvan, mutta pysyvän kuitenkin suhteellisen 
nopeana koko ennusteperiodin pitäen yllä muuttunutta taseraken
netta. 

Varsinaisen markkamääräisen antolainauksen kasvu on hidastunut 
kuluvana vuonna alle 12 prosentin ja sen oletetaan edelleen 
hidastuvan loppuvuodesta, n. 11 prosenttiin, kiihtyvän ensi 
vuonna jonkin verran investointikysynnän elpyessä ja supistuvan 
jälleen v. 1986. 

Kokonaisottolainauksen kasvuvauhti on kiihtynyt lähes 20 pro
sentti,n he,nakuussa, eikä loppuvuodesta oleteta tapahtuvan 
hidastumista. Kasvu johtuu pääasiassa erityisottolainauksen 
1 i sääntymi sestä, sillä aikatall etusten ja kätei stall etusten kas
vuissa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Ottolainauksen kasvu ei 
ole purkautunut luotonantoon täysimääräisesti, sillä pankit 
ovat tallettaneet etupäässä pääomantuonnista lähtöisin olevaa 
markkinarahaa päivämarkkinoille. 

Markkinarahan määrän oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko 
ennusteperiodin, kasvuvauhti vastaa nimellisen BKT:n kasvua. 
Aika- ja käteistalletusten kysyntä kasvaa suhteellisen tasaista 
vauhtia. 

Pankkien tämänhetkisen nettosaatavan Suomen Pankilta oletetaan 
supistuvan loppuvuodesta, kun pankit siirtävät osan päi vätal le
tuksistaan kassavarantotalletuksiksi. Ensi vuonna pankkien koko 
keskuspankki saatava supi stuu edell een ja muuttuu 1986 jo 
velaksi (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1 Pankkien markkamääräinen tase 

1982 j 983 
.==============~=~=========~ 
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Pankkien ulkomainen nettovelka on kasvanut 1. vuosipuoliskolla 
9 mrd. markkaa, samanaikaisesti kuitenki n valuuttamääräi nen 
1 uotonanto on kasvanut 6 .• 5 mrd. markkaa el i pankkien avi sta
positio, eli käytännössä tenninoitu nettomääräinen valuuttavel
ka on kasvanut 2..5 mrd. markkaa.! Ennusteessa oletetaan ulko
mai sen netto velan supi stuvan vuoden loppua kohti ja termi noi n
teja purettavan siten, .että avi sta-asema pysyy 1983 tasoll a, 

1HUOM! Pankkien taseista laskettu avistapositio ei vastaa varsinaista pankkien 
positiota, jonka ne ilmoittavat päivittäin Suomen Pankille. Käsitteissä on n. 
1 - 1.5 mrd. markan tase-ero, joka johtuu mm. taseteknisistä arvostustekijöistä. 
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TAULUKKO 2 

jossa sen oletetetaan olevan koko ennusteperiodin. Ennuste
periodin lopulla pankkien pääomantuonti hidastuu selvästi 
lähinnä korkoeron supistumisen vuoksi (taulukko 2). 

PANKKIEN VALUUTTATASE 

() 

VALUUTH;LUOTOT 
!iUUTOS, MMK 
1.-MUUTOS 

l' I I 
-:(\':1.-'.":-.1.-'/1'1-; 
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-----------------------------------------------:----------- -
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3.2 Pankkien markkinakorkoinen tase 

Pankkien taseen rakenteen muuttumista ja ennustetta havainnol
listanee myös seuraava taulukko s jossa markkataseesta on ero
tettu markkinakorkoinen ottolainaus ja lainananto. (Luottojen 
jakaminen säännöstellyn ja hallinnollisen hintaisiin on jossain 
määrin epäselväs sillä obligaatioluotoissa on mukana mYös hal
vempikorkoisia joukkovelkakirjaluottoja. Tässä kuitenkin tar
kastellaan niitä kokonaan markkinahintaisina ja sisällytetään 
markkinakorkoiseen luotonantoon.) 

Markkinahintaisten rahoitussaatavien kysynnän voimakas kasvu 
tänä vuonna näkyy markkinataseessa pankkien päiväluottojen 
supistumisena sekä obligaatioluottojen voimakkaana kasvuna 
(taulukko 3). 
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Loppuvuodesta kuitenkin kassavarantotalletusten kasvamisen ja 
pankkien pääomantuonnin supistumisen myötä pankkien nettomää
räiset päiväluotot kasvavat selvästi. 

Kun ensi vuonna pääomantuonti edelleen supistuu, kasvavat net
tomääräiset päiväluotot viisi miljardia ja edelleen vuonna 1986 
kolme miljardia. Erityisottolainauksen korkean tason säilyminen 
samanaikaisesti mahdollistaa edelleen pankien joukkovelkakirja
luottojen voimakkaan kasvun. 

TAULUKKO 3 

. P~NKKIEN MARKKINAKORKOINEN TASE 

1982 '1983 19&4 1955 '11.786 
=====~,.~=,=~==~==========================================='=====-=====~========~====,"===~~= 
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3.3 Pankkien kannattavuus 

4 EPÄVARMUUDET 

Pankkien kannattavuus paranee tänä vuonna selvästi: korkokat
teen kasvu n. 30 %, taseen loppusumma kasvaa 20 %. Ensi vuonna 
korkokate pysyy markkamääräi sesti enna11 aan, otto1 ai nauksen 
kustannusten noustua keskuspankki rahoituksen noustessa. Kun 
ob1 i gaatiokorkojen ei 01 eteta nousevan, korkotulojen kasvu on 
selvästi hitaampaa. Kannattavuus paranee jälleen vuonna 1986. 

Nämä laskelmat ovat pelkästään suuntaa-antavia. Ennusteessa ei 
ole eksplisiittisiä oletuksia kaikista emo koroista. 

Viime aikoina rahoitusmarkkinoilla tapahtuneitten poikkeuksel-
1 isen suurten muutosten jälkeen on selvää, että ennusteen teke
miseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Varsinkin, kun muu
tosten liikkkeellepanevina voimina ovat olleet yhtä paljon odo
tustekijät kuin rahapolitiikan säätely järjestelmien ja mitoi
tusten muutoksetkin. Odotusten arviointeja ennusteperiodilla 
vaikeuttaa se, että keskuspankki pol i ti ikan ei 01 eteta muuttuvan. 

Ennusteessa oletetaan siis markanrevalvaatio-odotusten jo vai
menneen, mikä vähentää pääoman tuontihalukkuutta. Mutta toi
saalta korkoerossa ei tapahdu oleellista muutosta, mikä puoles
taan saattaisi -pitää pää.omantuontia yllä, jolloin pankkien kes
kuspankkirahoitus olisi pienempi ja markkinatalletusten kasvu 
ehkä suurempi. 

Toi saal ta markki natall etukset saattavat purkautuaki n nopeasti, 
mikäli valuuttakurssiodotukset muuttuvat devalvaation suuntaan 
tai yritysten investoinnit lähtevät voimakkaasti liikkeelle. 
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RAHOITUSTILINPITO, ARVOPAPERIMARKKINAT, MUUT RAHOITUSLAITOKSET 
JA KOKONAISLUOTONANTO 

ENNUSTEMENETELMÄ 

Kuten aikaisemmissa ennusteissa rahoitustilinpitotaulukko syn
tyy automaattisesti laskentamallin avulla eri sektoriennustei
den perusteell a. Rahoitustil inpitokehikossa määräytyy käytän
nössä vain pankkien luotonanto ja sen sektoreittainen jakautu
minen sekä useimmat tilastovirheet. Rahoitustilinpitoasetelmaa 
käytetään analyysissa lähinnä reaali- ja rahoitusennusteiden 
konsistenttisuuden tarkistamiseen tilastovirheiden avulla. 

Muiden rahoituslaitosten (jatkossa käytetään 1yhennettä mr1.) 
rahoitusjäämä syntyy reaa1iennusteiden perusteella. Rahoitus
jäämän ja eksogeenisen tilastovirheen erotuksena syntyy sekto
rin nettoluotonanto. Kun muut eksogeeniset erät on ennustettu, 
määräytyy mr1:n luotonanto endogeenisesti. 

KOkonaisluottoekspansio syntyy summana eri komponenttien ennus
teista, eikä sille ole ennusteiteroinneissa missään vaiheessa 
annettu tavoitteenomaista roolia. 

Tässä tarkasteltavan hajanaisen sektorin ennusteet perustuvat 
poikkeuksellisen paljon eksogeenis1uonteisiin tai oletuksen-
1uonteisiin arviointeihin. Eksp1isiittisiä malleja ei näin 
011 en käytetä. 

OLETUKSET MUIDEN RAHOITUSLAITOSTEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ 

Muiden rahoituslaitosten ennusteen lähtökohtana on rahoitusen
nusteen yleiset oletukset, joista tärkeimpänä on oletus Suomen 
Pankin päiväkoron pysymisestä 16 prosentissa koko ennusteperio
din. Koska päiväkorko heijastuu automaattisesti markkinakor
koon, päiväkorko-o1etus samalla imp1ikoi sen, että talouden 
markkinarahavarannon oletetaan kasvavan vain 2 mrd. markkaa vuo
sina 1985 - 86 vuoden 1984 tapahtuneen voimakkaan kasvun jäl
keen. Tämä merkitsee myös sitä, ettei markkinarahaa enää kana
voidu rahoitusyhtiöille samassa määrin vuosina 1985 - 86 kuin 
1984. 

Muiden rahoituslaitosten tulot ja menot syntyvät pääasiallises
ti tulonjakoennusteessa. Sosiaaliturvarahastojen kasvun 
(1984 - 86 5 500, 6 500 ja 7 500 milj. markkaa) takana on ole
tus TEL-perusteiden seuraavasta kehityksestä ennustevuosina: 
11.1, 11.5 ja 11.8 %. (Takaisinlainauskoron oletetaan nousevan 
9.5 prosentista 1983 9.75 prosenttiin tänä vuonna ja 10 pro
senttiin vuonna 1985, jolla tasolla se pysyy myös vuonna 
1986.) Kun vapaaehtoisen vakuutussäästämisen oletetaan kasvavan 
samaa vauhtia kuin viime vuosina keskimäärin, päädytään siihen, 
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että mrl:n rahoitusjäämä 3 kasvaa kaikkina ennustevuosina, eni
ten vuonna 1986 (rj 3: 6 997, 7 504 ja 9 238 milj. markkaa). 
(Taso on kuitenkin vuonna 1984 huomattavan alhainen edellisiin 
vuosiin verrattuna, mikä johtuu TEL-perusteiden laskusta taka
vuosina harjoitetun talouspolitiikan vuoksi.) 

Muiden rahoituslaitosten rahoitustilinpidon pikkueristä on 
ennusteessa tehty seuraavat oletukset: 

KELAn heikentyneen rahoitusaseman takia muiden rahoituslaitos
ten käteistalletusten on oletettu supistuvan 100 milj. markkaa 
vuonna 1984 ja pysyvän ennallaan seuraavina vuosina. Pääoman
tuontitalletusten varanto kasvaa tänä vuonna 150 milj. markkaa 
ja pysyy tällä tasolla ennusteperiodin loppuun. (Pääomantuonti
ennuste: 400, 200, 100.) 

Valtion antolainauksen oletetaan supistuvan tasaisesti. Vastaa
vasti mrl. luotottavat valtiota valtiontalouden ennusteen 
mukaisesti nettomääräisesti 350, 800 ja 0 milj. markkaa. 

Mrl. ostavat "muita kotimaisia obligaatioita" ja osakkeita 450, 
650 ja 650 milj. markalla sekä hankkivat rahoitusta osake
emissioilla 150, 100 ja 100 milj. markkaa (pl. ulkomaiset, suun-
natut annit). -

Mrl:n luotaannon tärkeä rahoituslähde on nykyään rahoitusyhti
öiden ns. erillislainojen liikkeeseenlaskemisen kautta pankeil
ta saadut varat. Nämä muodostavat nykyään huomattavan osan 
mrl:n liikkeeseenlaskemista joukkovelkakirjalainoista. Viime 
vuonna kOe kanta kasvoi 3.9 mrd. markkaa (pankkien osuus kas
vusta 2.5 mrd. markkaa) ja vastaavan kasvun oletetaan ennuste
periodilla olevan 4.0, 4.0 ja 4.5 mrd. markkaa, josta pankkien 
osuus 3.4, 3.0 ja 3.5 mrd. markkaa. Koska markkinarahan kasvu 
pankeissa on 9, 2 ja 2 mrd. markkaa, ennusteessa tehty oletus 
merkitsee sitä, että pankit käyttävät osittain keskuspankki ra
hoitusta rahoitusyhtiöiden joukkovelkakirjalainojen merkitse
miseen. (Lisäksi pankit luotottavat mrl:a normaalilla antolai
nauksella 500 milj. markalla kunakin ennustevuonna.) 

Edellä selostettu rahoitusjäämän kehitys yhdessä rahoituksen 
käytön ja lähteiden ennusteiden kanssa antaa mrl:n luotaannon 
ennusteen residuaalinomaisesti sen jälkeen kun historian perus
teella on oletettu, että mrl. myöntävät asuntolainoja nettomää
räisesti 500, 600 ja 700 milj. markkaa. 

Mrl:n luotonanto pysyy sekä 1984 että 1985 suurin piirtein sa
malla suhteellisen alhaisella tasolla kuin vuonna 1983 ja läh
tee selvään nousuun vasta vuonna 1986 (taulukko 1). Mrl:n ryh
män sisällä tämä merkitsee sitä, että vakuutusyhtiöiden, työ
eläkekassojen yms. luotonannon kasvu on edelleen oleellisesti 
hitaampaa kuin rahoitusyhtiöi den. Vasta vuonna 1986 "tradi tie-
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naaliset" mrl. pystyvät mainittavammin lisäämään luotonantonsa 
kasvuvauhti a. 

Mrl:n luotonanto on hitaampaa kuin kevään ennusteessa oletet
tiin, mikä lähinnä johtuu toisaalta pienemmistä rahoitusyli
jäämistä ja toisaalta keväällä oletettua vähäisemmästä markkina
rahan kanavoitumisesta muille rahoituslaitoksille. 

Keskeinen epävarmuus 1 iittyyennusteen markkinarahaoletukseen 
monestakin syystä; mm. koska odotuksia ja markkinarahavarannon 
korkoherkkyyttä on erittäin vaikea ennustaa. Markkinarahan suo
ranaisesta kytkennästä rahoitusyhtiöiden luotonantoon seuraa, 
että jo tästä syystä mrl. luotonantoon liittyy nykyisin huomat
tava virhemarginaali. 

Toinen epäilyttävä piirre ennusteessa on muiden rahoituslaitos
ten tilastovirheen siirtyminen "toiselle tasolle·· jo vuonna 
1983 (kuvi 0 1). 

KOKONAISlUOTTOEKSPANSIOSTA 

II ITTEET 

Kokonaisluottoekspansion ennuste (taulukko 1) tälle vuodelle on 
hieman korkeampi kuin keväällä, mikä johtuu pääasiallisesti 
talletuspankkien aikaisemmin ennustettua huomattavasti nopeam
masta luotonannon kasvusta. Toisaalta muiden rahoituslaitosten 
luotonanto kasvaa hitaammin kuin keväällä arvioitiin. 

Kun rahapolitiikan oletetaan purevan pankkien luotonantoon seu
raavina vuosina keväällä ennustettuun tapaan ja kun mrl:n luo
tonanto tässä ennusteessa kasvaa hitaammin kaikkina ennustevuo
sina, ~ös kokonaisluottoekspansio muodostuu kevään ennustetta 
hitaammaksi vuosina 1985 - 86 .• (Kokonaisluottoekspansion 
reaalikytkennöistä esitetään liitekuviot 2 - 4.) 

Taulukko 1: Kokonaisluottoekspansio 

Kuvio 1: Tilastovirheet 
Kuvio 2: Kokonaisluottoekspansio ja kotimainen kysyntä 
Kuvio 3: Kokonaisluottoekspansio ja vaihtotase 
Kuvio 4: Kokonaisluottoekspansio ja inflaatio 
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.9.6 KOKONAISLUOTTOEKSPANSIO 
VARANTO, MILJ.MK JA %-MUUTOS 

Taulukko 1 

19.-9-198'. 

:~===========~========;========================================================: 

1982 '1983 1984 1985 1986 
=============~=================================================~=============== 

_KOMAAT 40009.4 45023.7 49323.7 53323.7 57523 .. 
10.6% 12.5% 9.6% 8.'1 % 7.9 

(7.~) (1°,3) (9.8) Ql. ~ 

t\L TIO 22788.7 24589.2 26409.2 28259.2 30359. 
9.9% 7.9% 7.4% 7.0% 7.4-

l8,'3) le.l) l7.~) (:7. 8 

UUT RAHOITUSLAITOKSET 73040 .. 4 80947.6 89194.4 97468.7 108427. 
17.2% 10.8% 10.2% 9.3% '1'1. 2 

(l2.'7 ) 0~·O) 047) O.Lt·6 \ 
-' 

ALLETUSPANKIT 113025.7 130653.4 154557.3 175799.0 196391. 
18.6% 15.6% 18.3% 13.7% 11.7 

----~-------------------------------------------Q~.~-~--{ia-31---~j~~j---(~-Q 
HTEENSÄ 248864.2 281213.9 319484.5 354850.6 392701: 

16.0% 13.0% 13.6% 11.1% 10.7 

= == = == = =:: == = = = = = = == =:: = == == == = = = = = === = = = = = = === = = == = = = ,= =0; ~~ = = = (\ ~ ~ 9) = = = =~ ~ ~ e:) = == = == {l7. ~: 

(Suluissa ke~ään ennusteet) 
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