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Maailmantalouden tasapainottomuudet vähenevät ennustejaksol
la. Suomen kansantalouden ulkoiset kasvuedellytykset kuiten
kin heikkenevät eikä vienti kasva juuri lainkaan. Kotimaisen 
kysynnän vahvistumisen ansiosta taantuma ei muodostu syväksi. 

K a n sai n v ä 1 i sen ta 1 0 u den kas v u h ida s t u u Yhdy s va 1 tai n t a 1 0 u s
kasvun laantuessa. Ennusteessa oletettu dollarin kurssin 
hallittu aleneminen luo kuitenkin pOhjaa tasapainoiselle 
taloudelliselle kehitykselle. Yhdysvalloissa kasvun arvioi
daan vauhdittuvan uudelleen ennustejakson lopulla. 

Dollarin kurssin myötä aleneva öljyn reaalihinta parantaa 
teollisuusmaiden vaihtosuhdetta, hidastaa inflaatiota ja luo 
näin ollen edellytyksiä talouspolitiikan keventämiselle. 
Euroopassa talouskasvu jatkuukin verraten tasaisena koko 
ennustejakson. 

Vientimarkkinoiden kasvun hidastumisen ohella dollarin 
kurssin lasku ja energian reaalihinnan aleneminen heikentävät 
Suomen viennin kasvuedellytyksiä lähivuosina. Idänvienti 
joutuu sopeutumaan ennallaan pysyvään tuonnin arvoon. Ilman 
kauppapoliittisia toimenpiteitä - ennusteessa sellaisia ei 
ole oletettu - idänvienti supistuu tuntuvasti jo ensi vuonna. 
Länsimarkkinoilla varsinkin metsäteollisuuden kilpailuolo
suhteet kiristyvät. Viennin kasvu jää markkinoiden kasvua 
pienemmäksi. Ennustejakson lopulla vientitilaukset alkavat 
lisääntyä. 

Vaihtosuhteen paraneminen tukee reaalista tulonmuodostusta ja 
kotimainen kysyntä kasvaa ripeästi. Nopeimmin kasvaa yksityi
nen kulutus ja myös yksityiset investoinnit lisääntyvät kaik
kina ennustevuosina. Kokonaistuotannon ennustetaan lisäänty
vän tänä vuonna 3 % ja kahtena seuraavana vuonna 2 %. Siten 
taantuma ei enää syvene vuonna 1987. 
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Ulkomaankauppahintojen vakavuus hidastaa kuluttajahintojen 

nousua. Myös kotimaisten kustannusten nousu hidastuu, mutta 

vielä tänä ja ensi vuonna yksikkötyökustannukset nousevat 

Suomessa nopeammin kuin kilpailijamaissa. Työttömyys kohoaa 

vajaan prosentin eli noin 7 prosenttiin vuoden 1987 lopulla. 

Vaihtotaseen alijäämä kasvaa hieman, mutta jää enimmillään 

noin prosenttiin BKT:sta. 

Talouden tasapaino säilyyennustejaksolla parempana kuin 

aiemmissa vastaavissa suhdannevaiheissa. Tällainen tulema 
näyttää kuitenkin edellyttävän kansainväl istä korkoa korkeam

paa korkotasoa jatkossakin. Heikentynyt hintakilpailukyky on 

ongelma pitemmän ajan kasvun ja työllisyyden kannalta. Kil

pailukykymenetykset synnyttävät herkästi odotusjohteisia 

pääomanliikkeitä ja vaikeuttavat pääsemistä uudelleen vienti

vetoiseen kasvuun. 

ERÄIDEN KESKEISTEN MUUTTUJIEN KEHITYS 1983-1987 
=================================================================================== 

1983 1984 1985 1986 1987 
=================================================================================== 
B K T, mh, määrän %-muutos 
TYÖTTÖMYYSASTE, % 
KULUTTAJAHINNAT, %-muutos 
VAIHTOTASE, % BKT:sta 

VIENTI, määrän %-muutos 
KOTIM. KYSYNTÄ, määrän %-muutos 

VALTION NETTORAH.TARVE, % BKT:sta 
VALTION VELKA, % BKT:sta 
PÄIVÄKORKO, keskim., % 
VAIHD. VAL.VARANTO, mrd. mk 
MARKKA-ANTOLAINAUS, %-muutos 

2.9 
6.1 
8.4 

-1.9 

3.7 
2.9 

3.1 
13.9 
14.7 
8.2 

12.7 

3.0 
6.2 
7.1 
0.0 

6.1 
1.4 

1.1 
14.4 
16.5 
18.8 
13.9 

3.0 
6.3 
6.1 

-0.3 

2.0 
3.6 

1.0 
13.8 
13.5 
23.0 
14.9 

2.0 
6.6 
4.2 

-0.5 

0.4 
2.7 

1.2 
13.9 
11.7 
21.1 
11.3 

2.0 
6.9 
3.8 

-1.0 

0.3 
2.8 

1.4 
14.3 
10.6 
18.9 
8.7 

=================================================================================== 
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Kuluvan vuoden alkupuolella vallinnut valuuttakurssirakenne 
olisi johtanut kärjistyviin tasapainottomuuksiin maailman
taloudessa. Ennusteessa onkin oletettu, että kansainvälisessä 
taloudessa on tapahtumassa käänne kohti tasapainoisempaa 
kehitysuraa. Osana tätä kehitystä dollarin oletetaan deva1-
voituvan muihin pääva1uuttoihin nähden siten, että heikkene
minen Suomen markkaan nähden etenee 5 prosentin vuosi
vauhtia. 1 Sekä Yhdysvaltojen että muiden tärkeimpien teolli
suusmaiden oletetaan tukevan dollarin hallittua heikkene
mistä. Koska kurssikehitys muodostuu odotetuksi, korkopari
teetti edellyttää USD/DEM-korkoeron kasvua noin 5 prosentti
yksikköön. Yhdysvalloissa korot nousevat hieman. Euroopassa 
talouspolitiikan oletetaan kevenevän asteittain ja nimel1is
korkojen laskevan. 

Kotimainen talouspolitiikka 

Rahapolitiikkaa koskevat oletukset lähtevät tällä kertaa 
siitä, että mitoituksia muutetaan nykyistä linjaa jatkaen. 
Ratkaisuissa otetaan huomioon inflaation vaimeneminen ja 
kansainvälinen korkokehitys. Ennustelaskelmat on laadittu 
olettaen, että päiväkorko alenee 10 prosenttiin ennustejakson 
loppuun mennessä ja että peruskorkoa alennetaan kahdessa 

1Teknisen va1uuttakurssioletuksen lähtötasona on elokuussa 
1985 vallinnut kurssitaso. Tuolloin dollarin kurssi oli FIM 
5.94. Oletetun kehityksen tuloksena dollarin keskikurssi 
olisi vuonna 1986 FIM 5.64 ja vuonna 1987 FIM 5.37. 
Vuoden 1987 lopulla dollari maksaisi 5.20 mk. 
Va1uuttakurssi-indeksin oletetaan pysyvän keskimäärin 
pisteluvussa 102.5. 
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vaiheessa (tekninen oletus 1.7.1986 ja 1.7.1987) yhteensä 
2 prosenttiyksiköllä. Kassavarantovelvoitteen on oletettu 
pysyvän 5.6 prosentissa. 

Edellä mainittujen oletusten mukaisesti pankkien antolainauk
sen keskikorko alenee nimellisesti. Reaalisesti se pysyy 

jokseenkin muuttumattomana. 

Valtiontalouden ennusteessa on kuluvan ja ensi vuoden laskel
missa otettu huomioon budjettien mukaiset tulo- ja menoperus
teet. Vuonna 1987 finanssipolitiikka on oletettu likimain 
neutraaliksi valtiontalouden nettorahoitustarpeella mitattuna. 
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Dollarin devalvoitumisen aiheuttama vaihtosuhteen heikenty
minen vaimentaa lyhyellä aikavälillä Yhdysvaltain talouden 
kasvua. Myöskään talouspolitiikasta ei odoteta lisätukea 
kysynnän kehitykselle. Hitaimman kasvun vaihe ajoittuu vuoden 
1986 jälkipuoliskolle. Kilpailukyvyn paraneminen alkaa 
kuitenkin vähitellen vahvistaa nettovientiä ja kokonais
tuotannon kasvu voimistuu uudelleen ennustejakson lopulla. 

Euroopassa vaihtosuhde paranee ja tukee siten kotimaista 
kysyntää. Nettoviennin kasvuvaikutus heikkenee merkittävästi 
vasta ennusteperiodin lopulla. Inflaation hidastuminen paran
taa edellytyksiä talouspolitiikan keventämiseen. Kasvu 
jatkuukin Euroopassa verraten vakaana koko ennustejakson ajan. 

X~-----------------------------.----r---, 
OECD-maiden BKT, %-muutos 

7.5~---r----,---~·----~---,----,---~---~~--~ 

5.0 t---I-....... --t-

2.5 

~--+--4~~-r--~--~r--LT---;----r---10.0 
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Työttömyys ei lisäänny OECD-alueella olennaisesti ennuste
vuosina. Palkkainflaatio jatkuu alhaisella nykytasollaan. 
Öljyn nimellishinnat laskevat hieman vielä ensi vuonna. Sen 
sijaan dollarin heikkeneminen nostaa lievästi muiden raaka
aineiden dollarimääräisiä hintoja. Sekä öljyn että muiden 
raaka-aineiden hintojen arvioidaan kääntyvän vuonna 1987 
hitaaseen nousuun taloudellisen aktiviteetin myötä. Raaka
aineiden reaalihinnat ovat ennustejakson päättyessä kuitenkin 
nyky tasonsa alapuolella. Näin ollen kansainvälinen inflaatio 
jatkuu hitaana. 
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Suomen vientimarkkinat kasvavat tänä vuonna 6 % ja vuosina 
1986 ja 1987 kumpanakin runsaat 3 %. Vientimarkkinoiden 
kasvun hidastumisen lisäksi viennin rakenteeseen ja kilpailu
kykyyn liittyvät tekijät johtavat lännenviennin taantumaan. 
Tänä vuonna lännenvientiä vähentää laivatoimitusten ja 
jalostusöljyn kaupan tuntuva väheneminen. Suhdanneherkkä 
metsäteollisuuden tuotteiden vienti kääntyy laskuun kuluvan 
vuoden jälkipuoliskolla ja heikko vientikehitys jatkuu vielä 
ensi vuonna. Sen sijaan metalliteollisuustuotteiden vienti 
1 isääntyy tänä ja ensi vuonna selvästi. Vuosi 1987 on 
lännenviennissä vielä hitaan kasvun aikaa, vaikka markkinat 
a 1 k av a tel pyä • 

Idänviennin oletetaan sopeutuvan ennallaan pysyvään tuonnin 
arvoon. Tämä edellyttää idänviennin määrän tuntuvaa 
vähenemistä jo ensi vuonna. Palvelusten viennin supistuminen 
jatkuu. Kokonaisvienti kasvaa tänä vuonna pari prosenttia, 
mutta seuraavina vuosina ei juuri lainkaan. 

Kotimainen kysyntä 

Viennin taantuessa kotimaisen kysynnän merkitys kasvun 
ylläpitäjänä korostuu. Vaihtosuhteen paraneminen tukee 
osaltaan kotimaista tulonmuodostusta. Myös finanssipolitiikka 
lisää kotitalouksien tulojen kasvua. 

Yksityisten kiinteiden investointien kasvu on tänä vuonna 
vajaat 4 % ja vuosina 1986 ja 1987 parin prosentin tuntumas
sa. Investointien taso säilyy korkeana. Tämä heijastaa 
yritysten keskimäärin hyvää, joskin ennustejakson loppua 
kohti heikkenevää kannattavuutta. 
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Yrityssektorin kiinteät investoinnit kasvavat ennustejaksolla 
nopeammin kuin kokonaistuotanto. Tänä vuonna teollisuuden 
investoinnit kasvavat eniten, myöhemmin investointien paino
piste siirtyy palveluelinkeinoihin. 

Varastoinvestointien kasvu kuluvana vuonna johtuu lähinnä 
metsäteollisuuden raaka-ainevarastojen lisääntymisestä. 
Kohonneet rahoituskustannukset ovat yleisesti ottaen vähentä
neet yrityksissä varastojen pitoa. Samalla varastojen 
suhdannevaihtelu on vähentynyt. 

Suhdannevaiheelle tyypillisesti palkkojen kansantulo-osuus 
1 isääntyy ennustejaksolla. Inflaation hidastuminen ja netto
veroasteen nousun pysähtyminen tukevat kotitalouksien reaa
listen käytettävissä olevien tulojen kasvua. Yksityisen kulu

tuksen kasvuvauhti säilyy keskimäärin yli kolmena prosenttina 
koko ennustejakson. Silti kotitalouksien säästämisaste nousee 
kuluvana ja ensi vuonna. Asuinrakennusinvestoinnit vähenevät 
edelleen väestörakenteen muutoksen ja aiempaa korkeampien 
korkojen vuoksi. 

Julkisen kysynnän välitön kasvuvaikutus on suurimmillaan ensi 
vuonna, jolloin valtion ja kuntien kulutus- ja investointi
menot lisääntyvät runsaat 3 %. 
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Bruttokansantuote lisääntyy 3 % vuonna 1985. Viennin taantu
man vuoksi kasvu hidastuu jo kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. 
Seuraavina vuosina kokonaistuotanto kasvaa 2 % kotimaisen 
kysynnän tukemana. Teollisuudessa kasvua ylläpitää lähinnä 
metallituotteiden valmistus. Metsäteollisuudessa taantuma 
syvenee vielä ensi vuonna. Vuosina 1986 ja 1987 tuotannon ja 
työllisyyden kasvu on merkittävästi palveluelinkeinojen 
varassa. 

Tuonnin kasvu pysyy vaimeana koko ennustejakson. Kansantalou
den tuontialttius on alentunut ja varsinkin raaka-aineiden 
tuonti pysyy vähäisenä. Kotimainen kysyntä lisää kuitenkin 
valmiiden tavaroiden ja palvelusten tuontia. 
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Viimeaikaiselle rahoitusmarkkinakehitykselle ominaiset 
piirteet säilyvät koko ennustejakson. Hallinnollisen koron ja 
markkinakoron ero pitää supistumisestaan huolimatta yllä 
finanssikiertoa. Raha- ja luottoaggregaattien kasvu jatkuu 
BKT:n nimellistä kasvua nopeampana. 

Korot 

I~----------------------------------------~ 
P!iv!korko (marg.korko) 
Keskim. antolainauskorko 
Painotettu eurokorko (1) 

20~----~----~---

-

---...-----120 

5~~1~97-6J-~-7-B~~B-0~~-B-2~~B-4~~-B-6~--B~B 5 

1) 601 DEM. 251 GBP. 151 USD 

Oletusten mukaan pankkien antolainauksen hallinnollisesti 
määräytyvä keski korko laskee kaikkina ennustevuosina. 

Pankkien oletetaan sopeuttavan uusien luottojen korkoja siten 
että ne saavuttavat keskikorkokaavan määrittämän ylä rajan 
ensi vuoden aikana. Näin ollen pankit joutuvat alentamaan 



SUOMEN PANKKI 

Kansantalouden osasto 

ENNUSTE 
LUOTTAMUKSELLINEN 

1.10.1985 

11 (19) 

EA 

uusien korkosäätelyn alaisten luottojen korkoja keskimää
räisen antolainauskoron tasolle. Tämä saattaa johtaa 
normaaliehtoisen antolainauksen osalta uudelleen luoton
säännöstely tilanteeseen. Pankeille syntyy kiihokkeita 
välttää keskikoron säätelyä. Ne lisäävät näin ollen 
markkamääräistä luotonantoaan joukkovelkakirjaluottojen 
muodossa ja kanavoivat osan luotonannostaan rahoitus
yhtiöittensä kautta. 

Lyhytaikaisen markkinakoron ja eurodollarikoron ero 
supistuu ennustejaksolla alle kahteen prosenttiyksikköön. 
Eurooppalaisiin lyhytaikaisiin korkoihin verrattuna kor
koeron muutos on pienempi. 

Pääomanliikkeet 

Alkuvuoden vilkkaus nostaa koko pitkäaikaisen pääoman 
nettotuonnin kuluvana vuonna 6.5 mrd. markkaan. Valtion 
pääomantuonti on tänä vuonna noin 1.5 mrd. markkaa, mutta 
ensi vuonna takaisinmaksut ylittävät uusien luottojen 
nostot. Pitkäaikaisen pääoman nettotuonti on vähäistä 
etenkin ensi vuonna olettaen, ettei joukkovelkakirjojen 
vientikieltoa lievennetä. Pankkien arvioidaan edelleen 
parantavan ulkomaisen nettovelkansa rakennetta pitkä
aikaisen luotonoton avulla. 

Korkoeron supistuminen johtaa lyhytaikaisen pääoman
tuonnin supistumiseen. Sekä yritysten että Suomen Pankin 
termiinipositioiden oletetaan jatkossa pysyvän vakaina, 
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1 iikkeitä kateoperaatioiden muodossa. Koko valuutta
varanto pysyy suurin piirtein nykyisellä tasollaan 
vuosina 1986 ja 1987, mutta vaihdettava varanto supistuu 
vaihdettavan vaihtotaseen alijäämän takia. 

Mi lj . mk r------------------------,Mi 1 j . mk 
Suomen Pankin valuuttavaranto. milj.mk 

20000~-~---,---.----r---r--,----,,~--~~~ 20000 

10000~-~--4----+----r--~r--~-T-+----r_--~ 10000 

V ihd ttav 

o 

S dot u 
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30 

20~--~---*x-~~--+----r--~----T---~--~20 

10~--4----+--~~~+----r--~----~~-r--~10 

Pankkitalletusten ja lavean rahan määrä kasvaa tänä vuonna 
14 %. Jatkossa kasvu hidastuu pari prosenttiyksikköä vuosit
tain. Pankkien keskikorkosäätelyn alaisen antolainauksen 
kasvu nopeutuu tänä vuonna 15 prosenttiin osittain inves
tointien vilkastumisen vuoksi. Pankkien antolainauksen kasvu 
hidastuu kuitenkin seuraavina vuosina. Sen sijaan pankkien 
joukkovelkakirjaluottojen kasvu ja rahoitusyhtiöiden kautta 
välitettävä antolainaus nopeutuu uudelleen ensi vuonna. 
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Markkinarahan määrä pankkien taseissa lisääntyy edelleen, 
vaikkakin selvästi hidastuvalla vauhdilla. Pankkien netto
saatava keskuspankilta supistuu nykyisestään kaikkina ennuste
vuosina, kun niiden velka päivämarkkinoilla kasvaa. Pankkien 
termiinipositiossa ei oletuksen mukaan tapahdu muutoksia. 
Koko lyhytaikainen velka yleisölle ja Suomen Pankille 
kasvaa kaikkina ennustevuosina. 

Valtiontalouden rahoitus 

Valtiontalouden tuloalijäämä supistuu edelleen hieman tänä 
vuonna. Verotuksen inflaatiotarkistukset ja heikentyvän 
suhdannetilanteen aiheuttama automatiikka kasvattavat uudel
leen tuloalijäämää, etenkin vuonna 1987. Nettorahoitustarve 
laskee vielä tänä vuonna - yhteen prosenttiin BKT:sta - mutta 
kasvaa sen jälkeen suurin piirtein tuloalijäämän mukaan, ja 
on 1.4 % BKT:sta vuonna 1987. Näin ollen valtiontalouden 
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aktiviteettia tukeva vaikutus jää verrattain vähäiseksi. 
Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen laskee tänä 
vuonna, mutta kääntyy jälleen nousuun ensi vuonna. 

Pääomamarkkinat 

Valtion yleisöobligaatioiden emissiot kasvavat runsaasta 
5 mrd. markasta tänä vuonna lähes 6 mrd. markkaan 
seuraavina vuosina. Yksityisen sektorin joukkovelka
kirjaemissiot kasvavat tänä vuonna, mutta joukkovelka
kirjojen vientikielto vähentää joukkovelkakirjaemis
sioita tulevina vuosina. Tosin rahoitusyhtiöiden eril-
1 islainat kasvavat ennustejaksolla. Suhdannetaantumalle 
ominaiseen tapaan osakeannit vähenevät. 
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Hidastuvan tuotannon kasvun ja suhteellisen nopeana jatkuvan 
tuottavuuden nousun myötä työttömyysaste nousee 7 prosenttiin 
ennustejakson loppuun mennessä. Työvoimaosuuden nousu lisää 
tasaisesti työvoiman tarjontaa; sen sijaan työikäisen väestön 
kasvu hidastuu. 
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Työllisten määrä kasvaa ennustejaksolla yhteensä runsaat 
30 000 henkilöä. Tänä vuonna teollisuus lisää työllisten 
määrää. Seuraavina vuosina työllisyyden kasvu on palveluelin
keinojen varassa. 
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Ulkomaankauppahintojen aleneminen tämän vuoden aikana hidas
taa kuluttajahintojen nousua sitkeästä kotoperäisestä inflaa
tiosta huolimatta. Kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna kes
kimäärin runsaat 6 %. Vuoden lopussa 12 kuukauden muutos on 
hieman yli 5 %. Nousuvauhti vaimenee alle 4 prosentin ensi 
vuoden aikana. 

Ansiotaso nousee tänä vuonna nimellisesti 8 1/2 % ja reaalises
ti runsaat 2 %. Vuosina 1986 ja 1987 palkkojen nousuvauhti 

hidastuu. 2 Kun kuitenkin aikaisemmin sovittu työajan lyhentämi
nen nostaa keskipalkkoja yksityisessä sektorissa lähes 2 %, 

työkustannusten nousu on ensi vuonna edelleen runsaan prosentin 
suurempi kuin kilpailijamaissa. Kumulatiivisia kilpailukyky
menetyksiä vuosina 1984 - 1986 syntyy näin ollen noin 10 %. 

Tästä noin puolet aiheutuu valuuttakurssien muutoksista. Vuonna 
1987 kilpailukyvyn ei enää ennusteta heikkenevän. 
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2Ansiotasoennuste perustuu mallilaskelmiin, jotka ottavat 
huomioon mm. kansainvälisen inflaation hidastumisen ja työ
markkinatilanteen. 
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Kauppatase pysyyennustevuosina 5 - 6 mrd. markkaa ylijäämäi
senä. Matkustustaseen al ijäämän kasvu, projektiviennin vähe
neminen ja kotimaisen kauppalaivaston supistuminen heikentä
vät palvelusten tasetta. Kun vaihtotase heikkenee myös 
tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen osalta, sen 
alijäämä kasvaa noin 4 mrd. markkaan vuonna 1987. Ulkomaisen 
nettovelan suhde bruttokansantuotteen arvoon alenee 
17.3 prosentista vuonna 1984 hieman yli 14 prosenttiin 
vuonna 1987. 
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Ennusteen mukaan seuraavat kaksi vuotta ovat Suomen taloudes
sa viime vuosiahitaamman kasvun aikaa. Onnistunut noususuh
danteen tasoittaminen myötävaikuttaa siihen, että tasapaino 
pysyy ennustejaksollakin useimmilla talouden lohkoilla hyvä
nä. Ennustettu kehitys näyttäisi jättävän jonkin verran liik
kumavaraa talouspolitiikassa sekä valtiontalouden että ulko
maisen velan ja maksuvalmiuden osalta. Kun lähtötilanteessa 
yritysten kannattavuus on hyvä ja velkaantuneisuus suhteelli
sen alhainen, yrityssektorinkin haavoittuvuus suhdannetilan
teen heikentymiselle on vähentynyt. 

Vaikein ongelma on tähänastinen ja lähitulevaisuudessakin 
jonkin määräisenä jatkuva hintakilpailukyvyn heikkeneminen. 
Kun markkinoiden kehitys merkitsee Suomen kilpailuolosuhtei
den vaikeutumista, kilpailukyvyn merkitys korostuu. 

Tilanteessa, jossa työllisyys on Suomessa selvästi parempi 
kuin kilpailijamaissa, hintakilpailukyvyn heikkenemisen estä
minen on osoittautunut vaikeaksi. Lisävaikeuksia palkka
inflaation hidastamiselle aiheuttavat suurehkot erot eri alo
jen ansiokehityksessä. Kilpailukyvyn tärkeys seuraavaan 
noususuhdanteeseen lähdettäessä näyttää rajoittavan suhdanne
poliittisen liikkumavaran käyttöä muutoin kuin valikoivasti 
kustannusten nousua vaimentaviin ja tuottavuuden nousua tuke
viin toimenpiteisiin. 

Idänviennin supistumisen ajoittuminen samanaikaiseksi lännen
viennin taantuman kanssa lisää avoimen sektorin suhdanne
ongelmia. Tältä vältyttäisiin, jos idänviennin supistuminen 
siirtyisi pari vuotta myöhemmäksi, jolloin kysynnän länsi
markkinoilla arvioidaan jo tukevan teollisuustuotannon 
kasvua. 
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