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Suomen kansantalous näyttää toistaiseksi sopeutuneen tapahtu

neisiin viennin rakennemuutoksiin odotettua vähemmin kasvu
ja työllisyysmenetyksin. Kuluvana vuonna suhdannetilanteen 
arvioidaan edelleen hieman paranevan. Päämarkkina-alueiden 
hitaan kasvun ja idänviennin tasapaino-ongelmien vuoksi koko
naistuotannon trendikasvu näyttää kuitenkin jäävän lähivuosi
na hitaammaksi kuin 1980-1uvun alkupuolella. Hintakilpailu
kyvyn vakiinnuttaminen hitaan kansainvälisen inflaation 
vallitessa ja ulkoiseen maksuvalmiuteen liittyvät riskit 
rajoittavat kasvuhakuisen talouspolitiikan liikkumavaraa. 

Teollisuusmaiden kokonaistuotannon kasvun ennustetaan jäävän 
lähivuosina verraten hitaaksi. Maailmantalouden tasapaino
ongelmat lieventyvät vain vähän ja epävarmuudet ovat pikem
minkin nyt arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. 

Voimistunut kysyntä ja suomalaisten yritysten parantunut 
kilpailukyky Euroopan markkinoilla pitävät lännenviennin 
kasvun nopeana kuluvana vuonna. Jatkossa kasvuvauhti tasaan
tuu ja jää suhdanneherkkien metsäteollisuustuotteiden viennin 
heikkenemisen vuoksi markkinoiden kasvua pienemmäksi ennuste
jakson lopulla. 

Suomen ja Neuvostoliiton väl isen kaupan tasapainon palautta
minen merkitsee ennusteeseen sisältyvil1ä oletuksilla koko 
idänviennin määrän supistumista lähes neljänneksellä vuonna 
1987 ja vielä 5 prosentilla vuonna 1988. Tällöin koko 
tavaran- ja palvelusten viennin kasvu on noin 2 % sekä kulu
vana että ensi vuonna. 

Kotimaisen kysynnän pääerät kasvavat ennustejaksolla verraten 
tasaisesti - kulutusmenot tosin edelleen hieman nopeammin 
kuin koko kansantalouden kiinteät investoinnit. KOKonais
tuotannon määrä on kuluvana vuonna vajaat 3 % suurempi kuin 
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vuonna 1986. Ensi vuonna kasvu on hieman hitaampi. Työllisten 
määrä kasvaa vain ~ähän, mutta työvoiman tarjonnan hidastunut 
kasvu hillitsee työttömyyden lisääntymistä. 

Työvoimakustannusten nousuvauhdin arvioidaan pysyvän lähi
vuosina suhteellisen nopeana. Kuluvana vuonna työkustannukset 
työtuntia kohti nousevat yli 7 % ja ensi vuonnakin nousu 
arvioidaan lähes yhtä suureksi. Ilman uusia sopimuskorotuk
siakin työkustannukset nousevat noin 5 %. Kuitenkin valuutta
kurssikehitys, työn tuottavuuden kohoaminen ja toteutetut 
veropoliittiset toimenpiteet johtavat teollisuuden kilpailu
kyvyn paranemiseen kuluvana vuonna etenkin Euroopan maihin 
nähden. Seuraavina vuosina hintakilpailukyvyn ennustetaan 
uudelleen lievästi heikkenevän. Kuluttajahintojen noin 
4 prosentin nousuvauhti on kuluvana vuonna vielä nopeampi 
kuin OECD-maissa keskimäärin, mutta samaa tasoa kuin länsi
Euroopassa. 

Vaihdettavien valuuttojen vaihtotaseen alijäämä supistuu 
kuluvana vuonna, mutta runsaan 6 mrd. markan vaje lisää länsi
velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valuuttakurssi
odotusten toistaiseksi väistyttyä vaihdettavan valuuttavaran
non arvioidaan ylittävän kuluvana vuonna 20 mrd. markkaa ja 
lisääntyvän jatkossa edelleen hieman. Tällöin on tehty tekni
nen ennusteoletus, että markkinakorkotasoa (Suomen Pankin 
3 kk:n korkoa) alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kuluvan 
vuoden maaliskuun alun tasolta ensi vuoden loppuun mennessä. 

Ennusteen merkittävin epävarmuustekijä on länsimarkkinoiden 
heikkeneminen. Kansainvälisen kaupan tasapaino-ongelmat ja 
niistä seuranneet suuret valuuttakurssimuutokset saattavat 
pahimmassa tapauksessa johtaa lamaan teollisuusmaissa ja 
Suomen lännenviennin kasvun katkeamiseen. Kotimaisista 
tekijöistä uhan muodostaa ennen muuta inflaatio. Nyt vallit
sevat verraten optimistiset suhdanneodotukset voivat hidastaa 
kotimaisten kustannusten sopeutumista kilpailukyvyn säilyttä-
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misen edellyttämälle tasolle. Jos vientimenestys nopeasti 
heikkenee, kilpailukyky ja ulkoinen tasapaino tulevat samalla 
akuuteiksi ongelmiksi. 

TAULUKKO 1 ERÄIDEN KESKEISTEN MUUTTUJIEN KEHITYS 

VIENTI, määrän %-muutos 
KOTIMAINEN KYSYNTÄ, 

määrän %-muutos 
BKT, MH, määrän %-muutos 

1985 

0.6 

4.8 
3.0 

1986 

1.8 

2.8 
2.0 

1987 

1.6 

3.5 
2.8 

1988 

2.4 

2.5 
2.5 

1989 

1.9 

1.9 
2.0 

-------------------------------------------------------------
TYÖTTÖMYYSASTE, % 
KULUTTAJAHINNAT, %-muutos 
TEOLLIS. SUHT. YKSIKKÖTYÖ-

KUST. KILP.MAAT/SUOMI 
%-mu utos 

VAIHTOTASE VAIHDETTAVISSA 
VALUUTOISSA, % BKT:sta 

VAIHDETTAVA VALUUTTA
VARANTO, mrd. mk 

SAATAVAT SID.VAL., mrd. mk 

VALTION NETTORAHOITUS
TARVE, % BKT:sta 

VALTION VELKA, % BKT:sta 

SUOMEN PANKIN 3 KK:N 
KORKO, % 

PANKKIEN UUSIEN LUOTTOJEN 
K 0 RK 0, '.t 

PANKKIEN ANTOLAINAUKSEN 
KESKIKORKO, % 

6.3 
5.9 

-1.3 

-2.1 

22.4 
-0.3 

1.0 
13.9 

6.9 
3.6 

-2.4 

-2.8 

10.6 
3.4 

0.2 
14.3 

7 .1 
3.8 

2.2 

-1.7 

21.2 
4.5 

1.4 
15.0 

13.5 1 ) 12.7 1 ) 10.2 

10.5 

10.4 

10.6 

9.1 

10.2 

9.0 

7.3 
3.8 

-0.7 

-1.2 

24.9 
3.3 

1.3 
15.2 

9.8 

9.5 

9.1 

7.6 
3.9 

-0.6 

-1.2 

26.3 
2.0 

1.3 
15.5 

9.5 

9.3 

9.1 
-------------------------------------------------------------
1) Päiväluottokorko 

KUVIO 1 BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVU JA INFLAATIO SUOMESSA JA 
OECD-MAISSA 

%~--------------------------~I 
BKT. %-muutos Kuluttajahinnat, %-muutos 

% r---------------------------, I 
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Suurten teollisuusmaiden talouspolitiikasta tehdyt oletuKset 
merkitsevät verraten vähäisiä muutoksia nykyiseen tilantee
seen. Yhdysvalloissa finanssipolitiikka kiristyy, Euroopassa 
ja Japanissa talouspolitiikka pysyy likimain neutraalina. 
Kansainvälisen kaupan tasapainottomuuksien korjautuminen jää 
lähinnä valuuttakurssien varaan. Ennustelaskelmat perustuvat 
oletukseen, että dollari suhteessa keskeisiin valuuttoihin 
heikkenee ennustejaksolla vain lievästi. 

Öljyn hinnaksi oletetaan kuluvana vuonna keskimäärin 16 dolla
ria tynnyriltä. Öljyn kulutuksen kasvun odotetaan vahvistavan 
öljyn reaalihintaa hieman ensi vuonna. Kaiken kaikkiaan 
raaka-aineiden hintakehitys arvioidaan suhteellisen vakaaksi. 

TAULUKKO 2 KANSAINVÄLISEN TALOUDEN KEHITYS 

1987 

RAAKAÖLJYN HINTA, USD/b 16.0 
MUIDEN RAAKA-AINEIDEN HINNAT, %-muutos 0.7 

OECD-MAIDEN BKT, määrän %-muutos 2.2 
OECD-MAIDEN KOTIM. KYSYNTÄ, 

määrän %-muutos 2.8 
SUOMEN VIENTIMARKKINAT, määrän %-muutos 4.1 
OECD-MAIDEN KULUTTAJAHINNAT, %-muutos 

joulukuusta joulukuuhun 3.4 

VAIHTOTASE, MRD. USD 
USA 
JAPANI 
EUROOPAN MAAT 
KEHITYSMAAT JA OPEC 

-141 
72 
40 

-57 

1988 

17.5 
4.5 

2.0 

2.4 
4.4 

4.2 

-136 
63 
23 

-40 

1989 

18.0 
3.4 

2.0 

2.3 
3.8 

3.8 

-138 
61 
13 

-30 

Öljyn hinnan laskun taloudellista aktiviteettia voimistava 
vaikutus on jäänyt teollisuusmaissa odotettua lievemmäksi. 
Öljyn hinnan aleneminen tukee tosin vielä kotimaisen kysynnän 



SUOMEN PANKKI 

Kansantalouden osasto 

ENNUSTE 
Luottamuksellinen 

19.3.1987 5 EA 

kasvua, mutta ulkomaankaupasta tuleva negatiivinen vaikutus 
pitää kokonaistuotannon kasvun teollisuusmaissa hitaana. 
Valuuttakurssien suuret muutokset ja niiden tulevaan kehityk
seen liittyvä epävarmuus ovat lisänneet kansantalouksien 
sopeutumisongelmia. Etenkin Euroopassa ja Japanissa netto
vienti on keskeinen tuotannon kasvua rajoittava tekijä. 
Yhdysvalloissa vienti piristyy, mutta kotimainen kysyntä 
taantuu. Teollisuus-maiden kokonaistuotanto yltää ennuste
jaksolla vain noin 2 prosentin kasvuun vuosittain. 

Teollisuusmaiden ulkomaankaupan tasapaino-ongelmat lievenevät 
vain hieman ennustejaksolla. Työttömyys pysyy korkeana var
sinkin Euroopassa. Kuluttajahintojen nousuvauhti nopeutuu 
teollisuusmaissa jonkin verran, eniten Yhdysvalloissa dolla
rin devalvoitumisen seurauksena. 

Kauppavirtojen tasapainottumisen jääminen paaosin valuutta
kurssien varaan merkitsee edellä arvioitua heikomman kehityk
sen riskiä. Japanissa ja Länsi-Euroopassa toistaiseksi lähinnä 
vientisektoreille rajoittuvat ongelmat saattavat heijastua 
tuntuvammin myös kotimaiseen kysyntään. Lisäksi päävaluutto
jen viimeaikainen kehityssuunta voi jatkua huolimatta teolli
suusmaiden pyrkimyksistä vakauttaa valuuttakurssit. Taantu
masta todennäköisesti seurauksena olevan ekspansiivisemman 
talouspolitiikan vaikutukset näkyisivät kasvussa vasta 
ennustejakson lopulla. 

2.2 Idänkauppa 

Suomelle syntyneestä saatavasta Neuvostoliitolta siirrettiin 
kuluvan vuoden helmikuussa erityistilille 2.0 mrd. markkaa. 
Ennusteessa on oletettu, että tätä järjestelyä lukuunottamat
ta tilisaldo pysyy normaalien luottorajojen puitteissa. Eri
tyistilil1e siirretyn saatavan kuolettaminen alkaa vuonna 1989. 
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Öljyn hinnasta ja Neuvostoliiton-tuonnin määrästä tehdyt 
arviot edellyttävät Suomen Neuvostoliiton-viennin tuntuvaa 
supistumista, jotta tilisaldo tasapainottuisi vuoteen 1989 

mennessä. Tavaranviennin arvo pienentyy noin 25 % vuonna 1987 

ja 5 % vuonna 1988. 

Idänkaupan osalta keskeiset epävarmuudet ovat öljyn hinta ja 
raakaöljyn trading-kauppa. Kummankin tekijän vaikutus on 
samansuuntainen. Öljyn hinnan poikkeaminen alaspäin OPEC
maiden asettamasta tavoitehintatasosta heikentää samalla 
trading-kaupan edellytyksiä. 

2.3 Kotimainen talouspolitiikka 

Valuuttakurssispekulaatioiden arvioidaan toistaiseksi väisty
neen ja ulkoisen maksuvalmiuden pysyvän lähivuosina tyydyttä
vänä. Ennusteessa on tällöin tehty tekninen oletus, että 
Suomen Pankin 3 kuukauden korko alennetaan 9.5 prosenttiin 
vuoden 1988 loppuun mennessä. Ero vastaaviin kansainvälisiin 
korkoihin supistuu samalla yhdellä prosenttiyksiköllä noin 
4 prosenttiyksikköön. 

Lyhyellä aikaväl il1ä korkoero saattaa johtaa valuuttavarannon 
arvioitua voimakkaampaankin kasvuun. Hintakilpailukykyyn ja 
kansainväliseen suhdannekehitykseen sisältyvien riskien 
vuoksi ennustelaskelmissa on kuitenkin koron osalta käytetty 
varovaista oletusta. Ennustenäkymien valossa rahapolitiikan 
painopiste näyttäisi siirtyvän valuuttavarannon ja valuutta
kurssien välittömästä puolustamisesta kotimaisten inflaatio
paineiden torjunnan puolelle. Edelleen on kuitenkin olemassa 
riski, että vienti heikkenee ja syntyy uusia spekulatiivisia 
pääomaliikkeitä. 
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Finanssipolitiikka tukee tänä vuonna kotimaista kysyntää ja 
yksityisen sektorin tulojen kasvua. Veronpalautusten ajoitus
vaikutuksesta puhdistetun valtiontalouden alijäämän lisäänty
minen aiheutuu lähinnä yritysten toimintaedellytyksiä paran
tavista verojen alennuksista. Vuosien 1988 ja 1989 osalta 
finanssipolitiikka on oletettu neutraaliksi. 

3 SUHDANNEKEHITYS ERI SEKTOREILLA 

3.1 Ulkomaankauppa 

Viime vuoden lopulla elpynyt kysyntä länsimarkkinoilla kasvaa 
ennustejaksolla noin 4 % vuosittain. Suomen vienti suuntautuu 
enenevästi Länsi-Eurooppaan, missä viennin kasvua tukee verraten 
nopeasti lisääntyvä tuonti ja parantunut hintakilpailukyky. 

TAULUKKO 3 ULKOMAANKAUPPA 

1985 1986 1987 1988 1989 
------------------------------------------------------------
VIENTIMARKKINAT, 

määrän %-muutos 4.8 3.6 4.1 4.4 3.8 

LÄNNENVIENTI, 
määrän %-muutos -2.2 2.5 7.5 3.8 2.5 

IDÄNVIENTI, 
määrän %-muutos 14.1 -6.0 -23.5 -5.1 -1.0 

TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN 
VIENTI 5 määrän %-muutos 0.6 1.8 1.6 2.4 1.9 

VIENTIHINNAT 5 %-muutos 2.8 -2.3 2.4 2.5 1.7 
TUONTIHINNAT, %-muutos 3.0 -10.0 0.8 3.3 3.0 
VAIHTOSUHDE, %-mu utos -0.1 8.5 1.5 -0.8 -1.3 
------------------------------------------------------------
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Metsäteollisuuden markkinatilanne pysynee lähitulevaisuudessa 
suhteellisen hyvänä. Vientihintojen vähittäinen vahvistuminen 
jatkuu, mutta kilpailu pOhjoisamerikkalaisten tuottajien kanssa 
ei mahdollista suuria hinnankorotuksia. Metalliteollisuus on 
sopeutunut odotettua paremmin sekä viennin markkina-alueissa 
että hyödykerakenteessa tapahtuneisiin suuriin muutoksiin. 
Erityisesti kulutustavaroiden vienti lisääntyy nopeasti. 
Kuluvana vuonna tavaroiden lännenviennin määrä yltänee 7 - 8 
prosentin kasvuun. Seuraavina vuosina kasvuvauhti hidastuu 
selvästi. 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tasapainottamisen 
vuoksi idänviennin oletetaan supistuvan lähes neljänneksen 
kuluvana vuonna. Vientimäärien aleneminen jatkunee vähäisem
pänä ensi vuonnakin. Koko tavaran- ja palvelusten viennin 
määrän kasvun arvioidaan olevan 2 prosentin tuntumassa 
kaikkina ennustevuosina. 

Kotimaisen kysynnän jatkuessa edelleen vilkkaana tuonnin 
määrä lisääntyy myös kuluvana vuonna kokonaistuotantoa 
nopeammin. Tuonnin kasvun arvioidaan hidastuvan jonkin verran 
ensi vuonna. Yksityisen kulutuksen sekä investointien rakenne 
pitävät valmiiden tavaroiden tuonnin kasvun melko suurena. 

Raaka-aineiden hintataso pysyy edelleen alhaisena ja tuonti
hinnat ovat tänä vuonna keskimäärin vain hieman korkeammat 
kuin viime vuonna. Ensi vuonna tuontihintojen arvioidaan 
nousevan runsaat 3 $. Vaihtosuhde paranee siten kuluvana 
vuonna 1.5 % ja heikkenee ensi vuonna vajaan prosentin. 
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Vaihtosuhteen paraneminen toisena vuonna peräkkäin ja yritys
ten toimintaedellytyksiä tukevat finanssipoliittiset toimen
piteet edistävät yritysten kannattavuuden parantumista kulu
vana vuonna. Tulonjaon muutokset ovat ennustejaksolla kuiten
kin verraten vähäisiä. 

Tyydyttävästä tuotekehityksestä huolimatta yritysten kiintei
den investointien kasvu pysyyennustejaksolla verraten 
vaimeana. Kasvua rajoittavat vaatimattomat kasvunäkymät ja 
jossain määrin myös rahoituksen reaalisesti korkea hinta. 
Teollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden 
aikana kuitenkin melko nopeasti. Suljetun yrityssektorin 
investoinnit lisääntyvät tänä vuonna selvästi hitaammin kuin 
avoimessa sektorissa, mutta myöhemmin ero pienenee. Inves
tointien painopiste on edelleen kone- ja laiteinvestoinneissa. 

Kohonneet rahoituskustannukset ovat vähentäneet myös yritys
ten varastoinvestointeja viime vuosina. Kuluvan vuoden aikana 
varastoinvestointeja lisää metalliteollisuudessa kesken
eräisten töiden lisääntyminen. Myös metsäteollisuuden raaka
ainehankintojen odotetaan vähitellen vilkastuvan. 

Kotitalouksien reaalitulojen kasvu käytetään pääosin kulutuk
seen s jonka määrän arvioidaan kasvavan 3 % vuonna 1987 ja 
runsaat 2 1/2 % vuonna 1988. Korkean reaalisen korkotason on 
arvioitu rajoittavan suhteellisen vähän kulutuksen kasvua. 
Tämä vaikutus kuitenkin on keskeinen epävarmuustekijä kulutus
ennusteessa. Reaalikorkojen asuntoinvestointeja vähentävä 
vaikutus lienee pääosin jo toteutunut. Myymättömien asuntojen 
määrä on vähentynyt nopeasti viime kuukausina ja asuntojen 
hinnat ovat samalla kääntyneet nousuun. Asuntoinvestointien 
lievästä kasvusta huolimatta kotitalouksien säästäminen 
suuntautuu enenevästi rahoitusvaateisiin. 



S UOMEW'KK 1 ENNUSTE 
Luottamuksellinen 

Kansantalouden osasto 19.3.1987 10 EA 

Julkisen sektorin kysynnän kasvu nopeutuu hieman kuluvana 
vuonna, mutta on taas vähäisempää vuosina 1988 - 89. Tänä 
vuonna valtiontalous tukee kotimaista kysyntää myös yksityi
sen sektorin tulojen kautta. Veronpalautusten siirtymä
vaikutuksesta puhdistettunakin valtiontalouden nettorahoitus
tarve lisääntyy vajaan prosenttiyksikön bruttokansantuottee
seen verrattuna. Vuosina 1988 - 89 finanssipolitiikan 
suhdannevaikutus on jokseenkin neutraali. 

Kokonaistuotannon määrä ylittää lähes 3 prosentilla vuoden 
1986 tuotannon keskimääräisen tason. Kasvuprosenttia lisää 
jonkin verran viime vuoden alkupuolella lakkojen vuoksi 
matalaksi jäänyt vertailutaso. Kuluvan ja ensi vuoden aikana 
kasvuvauhti on runsaat 2 %. Vuosikeskiarvoista laskettuna 
kokonaistuotannon määrä kasvaa 2.5 % vuonna 1988 ja 2 % 
vuonna 1989. 

TAULUKKO 4 ERI SEKTOREIOEN TULOT JA KYSYNTÄ 

YRITYSTEN JA RAHOITUS
LAITOSTEN SÄÄSTÄMINEN~ 
% BK T: s ta 

YRITYSSEKT. KIINTEÄT 
INVESTOINNIT, %-muutos 

KOTITALOUKSIEN KÄYTET
TÄVISSÄ OLEVA REAALI
TULO t %-muu tos 

YKSITYINEN KULUTUS, 
määrän %-muutos 

ASUINRAKENNUSINVES
TOINNIT, 
määrän %-muutos 

NETTOVEROASTE, 
% BKT:sta 

JULKINEN KULUTUS, 
maaran %-mu u to s 

JULKISET INVESTOINNIT, 
määrän %-muutos 

1985 

12.6 

7.7 

2.5 

3.3 

-2.9 

23.2 

4.7 

3.7 

1986 

12.0 

5.1 

1.7 

3.3 

-5.9 

24.3 

3.0 

-1.0 

1987 

12.6 

4.1 

5.4 

3.0 

0.0 

22.8 

3.0 

2.9 

1988 

12.6 

2.4 

2.3 

2.7 

2.0 

23.5 

2.7 

2.5 

1989 

12.5 

1.7 

2.3 

2.2 

1.5 

23.7 

2.3 

1.4 
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Korot Pankkien normaaliehtoisen ottolainauksen korko noussee 
lievästi nykyiseltä tasolta, sillä sekä verovapaiden että 
llisten määräaikaistilien osuuden ennustetaan yhä nouse

van. Markkinaehtoisten talletusten keskimääräinen korko 
noudattelee pääpiirteissään 3 kuukauden kestuspankkirahoituk
sen hintaa. Kun osa pankkien luotonannosta on mm. etukäteis
säästämisen välityksellä sidoksissa normaaliin ottolainauk
seen, asettuu uusien luottojen korko hieman keskuspankki
rahoituksen hinnan alapuolelle (taulukko 1, s. 3). Pankkien 
keskimääräinen antolainauskorko pysyy uusien luottojen koron 
ennustetusta laskusta huolimatta likipitäen ennallaan, sillä 
taseista poistuu vanhempaa alempikorkoista lainakantaa. Kun 
ottolainauskorotkin liukuvat ylöspäin, ei pankkien korko
marginaali juuri muutu. 

Yritysten vieraan pääoman kustannusten arvioidaan laskevan 
hieman sekä nimellisesti että reaalisesti. Yritysten pitkä
aikaisen rahoituksen hintaa laskee myös ulkomaisten luottojen 
osuuden lisääntyminen yritysten luotonotossa. 

Valuuttaliikkeet ja kotimaiset rahoitusmarkkinat 

Viime vuosina vallinnut rauhattomuus valuuttamarkkinoilla on 
kuluvan vuoden alkupuolella laantunut ja pääomaa on virrannut 
maahan maaliskuun puoliväliin mennessä runsaat 10 mrd. 
markkaa. Tähänastinen pääomantuonti vastaakin jo likipitäen 
viimevuotisen devalvaatiospekulaation aiheuttaman pääoman 
ulosvirtausta. 

Pääoman sisään virtauksen odotetaan jo tänä vuonna hidastuvan, 
kun devalvaatio-odotusten palautumisvaikutus pääomanliik
keisiin on ohitettu. Kotimaisten lyhytaikaisten korkojen 
odotetaan laskevan alle 10 prosentin ensi vuonna. Korkoero 
ulkomaiseen korikorkoon verrattuna pienentyy noin prosent-
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tiyksiköl1ä. Ennusteen mukainen korkoero saattaa johtaa 
arvioitua suurempaankin pääomantuontiin edellyttäen, että 
devalvaatio-odotuksia ei synny uudelleen. 

Pääomantuonti on painottumassa pitkäaikaisen pääoman suuntaan 
toteutettujen liberalisointitoimenpiteiden seurauksena, 
samalla kun valtaosa pääomantuonnista tapahtuu pankkien 
välityksellä. Valtion nettomääräiseksi pääomantuontitarpeeksi 
kuluvalle vuodelle on arvioitu 2 mrd. markkaa s mutta jatkossa 
pääomantuontitarve jäänee tätä vähäisemmäksi. Vaihdettavan 
valuuttavarannon taso suhteessa lännentuontiin nousee vuonna 
1985 vallinneelle tasolle. 

Runsas pääomantuonti ylläpitää raha- ja luottoaggregaattien 
kasvua vielä tänä vuonna, mutta muutoin monetaarinen ekspan
sio on hidastumassa. Investointitoiminnan verkkaisuus hillit
see luotonkysyntää ennustejaksolla. lavean rahan vuotuinen 
kasvu ylittää nimellisen BKT:n kasvun keskimäärin 2 prosentti
yksiköllä. Pankkien maksuvalmius paranee viimevuotisen kiris
tymisen jälkeen jo kuluvana vuonna vuosien 1984 - 85 tasolle. 
Toisaalta Suomen Pankin merkitys likviditeetin lähteenä 
vähenee myös interbank-markkinoiden kehittymisen myötä. 
Nykyisellä kassavarantotalletusprosentilla pankit kokonaisuu
tena näyttäisivät siirtyvän tal1ettajiksi keskuspankkirahoi
tuksen markkinoilla. 

Rahoitusmarkkinoiden muutokset vaikuttavat edelleen monella 
tapaa pankkien taseiden pituuteen ja rakenteeseen. Korko
säätelyn purkaminen on vähentänyt finanssikiertoa yritys
sektorissa, mutta verotustekijät ylläpitävät sitä kotitalouk
sissa. Vajaa kymmenes pankkien luotoista perustuu taseen 
ulkopuoliseen notariaatti rahaan. Yritystodistusten yleistymi
nen lisää sekin rahoituksen välitystä yrityssektorin sisällä. 
Toisaalta ulkomainen rahoitus tulee pääosin suomalaisten 
pankkien kautta. lyhyen rahan markkinoille antaa vauhtia 
kassavarantovelvoitteen poisto pankkien sijoitustodistuksil-
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ta. Huomattava osa pankkien taseessa olevasta markkinarahasta 
voi muuttua sijoitustodistuksiksi. Tämä voi tietyssä määrin 
koskea myös notariaattirahaa, jolle jää vielä leimaveroetu. 

3.4 Kansantalouden tasapaino 

Työllisyys 

Työllisten määrä kääntyy loivaan kasvuun kuluvan vuoden aika
na. Työpaikkojen määrä lisääntyy vain palveluelinkeinoissa. 
Alkutuotannossa ja jalostuselinkeinoissa työl1isten määrä 
vähenee edelleen, osaksi siitä syystä että tuottavuuden kasvu 
jatkuu suhteellisen nopeana. Kahden vuoden aikana työl1isten 
määrän kokonaislisäys on yhteensä vain 6 000 henkeä. 

Työllisyyden lievän paranemisen ohella rajoittaa hidastuva 
työvoiman tarjonnan kasvu työttömyyden lisääntymistä. 
Tarjonnan kehityksessä heijastuvat väestön kasvun hidastumi
nen sekä eläkepoliittiset järjestelyt. Yritysten työvoima
vähennykset johtavat edelleen erityisesti työttömyyseläke
läisten määrän kasvuun ja uusitun työttömyyskäsitteen mukaan 
siten vastaavaan työvoiman tarjonnan vähenemiseen. Uusitulla 
työttömyyskäsitteel1ä mitattuna työttömyysaste pysyy ennuste
jaksolla lähellä viimevuotista 5 1/2 prosentin tasoa. Vanha 
työttömyysaste nousee vajaaseen 7 1/2 prosenttiin vuoden 1988 
loppuun mennessä. 

TAULUKKO 5 TYÖLLISYYS 

TYÖVOIMA, muutos-% 
TYÖVOIMAOSUUS, % 
TYÖLLISET, muutos-% 
TYÖTTÖMYYSASTE, % (1) 

1985 

1.1 
70.1 
0.9 
6.3 

1986 

0.5 
70.3 
-0.2 
6.9 

(1) Sisältää työkyvyttömyyseläkeläiset. 

1987 

0.3 
70.4 
0.2 
7.1 

1988 

0.3 
70.5 
0.1 
1.3 

1989 

0.1 
70.5 
-0.2 
7.6 
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Palkansaajien ansiotaso kohoaa kuluvana vuonna 6.5 %. Työajan 
lyhentäminen nostaa työtuntia kohti laskettuja kustannuksia 
lisäksi yhden prosenttiyksikön. Työvoimakustannusten nousu 
hidastuu näin ollen vain vähän vuoteen 1986 verrattuna. 
Palkkoja lisää osaltaan sopimUKsiin sisältyvä ansiokehitys
takuu s jolla korvataan palkkaliukuma aloilla, joilla se on 
keskimääräistä vähäisempää. 

Sekä ennustelaskelmat että viime kevään 2-vuotisen sopimuksen 
jälkeen tehdyt eräiden suljetun sektorin alojen palkkasopi
mukset viittaavat siihen, että työkustannusten nousu ei juuri 
hidastu ensi vuonna. Teollisuudessa työn tuottavuuden nopea 
nousu jatkuu, mutta yksikkötyökustannukset kohoavat edelleen 
hieman nopeammin kuin kilpailijamaissa keskimäärin. Markan 
devalvoituminen varsinkin EMS-valuuttoihin ja jeniin nähden 
on kuitenkin parantanut teollisuuden kilpailukykyä. 

Ulkomaankauppahintojen alenemisen arvioidaan päättyneen ja 
kuluvana vuonna ulkomaankauppahinnat keskimäärin lievästi 
nousevat. Ulkoisten inflaatiopaineiden arvioidaan pysyvän 
kuitenkin vähäisinä. Kuluttajahintojen nousua pitävät yllä 
kotimaiset kustannukset. Erityisesti suljetun yrityssektorin 
työvoimakustannusten ennustetaan kohoavan verraten nopeasti 
koko ennustejakson ajan. Kuluttajahintojen arvioidaan nouse
van 3.8 % kuluvana vuonna ja 4.1 % joulUkuusta joulukuuhun. 
Ensi ja seuraavana vuonna kuluttajahintojen nousu pysyy edel
leen 4 prosentin tuntumassa. 

TAULUKKO 6 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA KULUTTAJAHINNAT 

1985 1986 1987 1988 1989 

------------------------------------------------------ ~------
ANSIOTASO, muutos-% 8.4 6.9 6.5 6.2 6.2 
TYÖKUSTANNUKSET, TYÖ-

TUNTIA KOHTI, muutos-% 11.0 8.3 7.3 7.2 7.2 
TEOLLISUUDEN YKSIKKÖTYÖ-

KUSTANNUKSET, muutos-% 4.8 3.6 2.5 2.9 3.2 

5.9 3.6 3.8 3~8 3.9 
5.0 3.4 4.0 3.8 3.9 
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Kauppatase vaihdettavissa valuutoissa nousee lännenviennin 
voimakkaan kasvun ansiosta tänä vuonna 3.5 mrd. markkaa yli
jäämäiseksi ja ylijäämä lisääntyy 5 mrd. markan tuntumaan 
vuosina 1987 ja 1988. Vaihtotaseen muut erät pysyvät 10 mrd. 
markkaa alijäämäisinä, sillä palvelustaseen heikkenemisen 
kompensoi dollarin arvon laskusta johtuva nettokorkomenojen 
supistuminen. Vaihdettava vaihtotaseen alijäämä on siten tänä 
vuonna runsaat 6 mrd. markkaa ja noin 5 mrd. markkaa vuosina 
1988 ja 1989. Öljyn väl ityskaupasta tulevat länsivaluutta
tulot, jotka tilastoissa kirjataan lyhyen pääomaan tuonniksi, 
pienentävät alijäämää kuluvana vuonna runsaalla 1 mrd. 
markalla. Vaihtotase sidotuissa valuutoissa jää viennin 
supistumisesta huolimatta tänä vuonna vielä runsaat 2 mrd. 
markkaa ylijäämäiseksi. Vuonna 1989 sidottu vaihtotase on 
kuitenkin jo lähes tasapainossa. 

TAULUKKO 7 VAIHTOTASE 

1985 1986 1987 1988· 1989 
-------------------------------------------------------------
VAIHTOTASE VAIHO. 

VALUUT01SSA, mrd. mk - 7.1 -10.1 -6.4 -4.8 -5.2 
VAIHTOTASE S100T. 

VALUUTOISSA, mrd. mk 2.4 5.9 2.2 0.8 0.5 
KOKO VAIHTOTASE, 

% BK T: s ta -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -1.1 
ULKOMAINEN NETTOVELKA, 

% BK T: s ta 13.8 14.4 14.5 14.6 14.8 
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