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SUOMEN MAI(SUTASE VUOSINA 1957-1967 

Reino Airikkala 

Ulkomaankaupan vapautuessa ja maksuliikkeiden esteiden poistuessa Suomi 
on. 1950-luvun jälkipuoliskolta läh'tien siirtynyt yhä avoimempaan talouteen, 
mikä yhdessä suhdannevaihteluiden ja kansantalouden sopeutumismekanismissa 
ilmenevien jäykkyyksien kanssa on aiheuttanut aika ajoin kärjistyvää maksu
. taseen tasapainottomuutta. Maksutaseongelman tunnistaminen sekä tarkoituk
senmukaisen maksutasepolitiikan valitseminen edellyttää ongelman syiden tark
kaa ja nopeata diagnoosia sekä odotettavissa olevan kehityksen jatkuvaa en
nustamista. Tij.hän tarvitaan maksutasetilastoja. 

Suomen maksutaseesta on Taloudellisissa Selvityksissä viimeksi vuonna 1957 
.julkaistu yhteenveto vuosilta 1950-1956.1 Pe~~stään vuositietoja on julkaistu 
vuosittain mm. Bank of Finland Monthly BuUetinissa ja Tilastokatl?auksissa. 

~:r Lisäksi· vuoden 1968 alusta lä;htien on Bank of' Finland Monthly Bulletinissa 
.: ,: .. rUvettu julkaisemaan maksutaseaikasarjoja 1960-luvulta sekä vuosittain että 
;" I ' 
;' ,.Iyfu;ne vuosilta myös neljännesvuosittain. Käsillä oleva selvitys2 on asiallisesti 

:. Jatkoa Taloudellisissa Selvityksissä olleille yhteenvedoille. Maksutase-erät on 
'. . 

. :. tosin tässä pyritty ryhmittelemään uudelleen nimenomaan analyysin kannalta 
mielekkäästi, eivätkä. aikasarj at ole täysin vertailukelpoiset aikaisempiin selvi

·tyksiin nähden. Artikkelin alussa luodaan katsaus maksutasetilastoinnin pe
, ri~atteisiin, maksutaseen rakenteeseen sekä tasapainokäsitteisfuJ., jonka jälkeen 
,tarkastellaan -uudistetun terminologian avulla maksutaseen kehitystä vuosina 
1957-1967. 

1. RAGNI BÄRLUND Suomen maksutase vuosina 1950-1956, Taloudellisia Selvityksiä 1957. 
Aikaisempia yhteenvetoja: RAGNI BÄRLUND Suomen ulkomaiset maksusuhteet sodan aikana, 
Taloudellisia Selvityksiä 1945: II ja RAGNJ. BÄRLUND Suomen maksutase jälleenrakennuskauden 
aikana, Taloudellisia Selvityksiä 1951. 

2. Artikkelin 'kirjoittaja on kiitollinen ~altiot.maist. AIRI MÄENPÄÄlle maksutasetaulukko
jen laadinnassa saamastaan avusta. 
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I. MaksutasetiIastoinnin periaatteita 
t 

./-, . 

,J ~U:omen maksutase on periaatteessa suomalaisten ja ulkomaalaisten välisten' 
'", :ii€i:jn ajanjakson aikana tapahtuneiden taloudellisten liiketoimien systemaatti
:,..~ ~n'~lll"luettelo. Suomen noudattamien Kansainvälisen Valuuttarahaston periaat-
, ~,,}eiden mukaan tällaisia liiketoimia ov:at Suomen ja mUun maailman väli~et 
~ ,'-:t~aroi,den ja palvelujen seka tuotannontekijäsuoritusten ,liikkeet (reaalivirrat), 

'- '\. 'I~uonien ulkomaisten velkojen ja saatavien muutokset eli pääoman ja monetää
,.". 'rm ~kullan liikkeet (finanssivirrat) sekä tulonsiirrot eli reaali- ja finanssivirrat 

· ilman vastasuoritusta (vastikkeettomat virrat) . 
. . ~aksutase jakaantuu karkeasti ottaen vaihtotaseeseen ja pääomataseeseen. 

·:Vaihtotaseeseen luokitellaan tavaroiden, palvelujen ja tuotannontekijäsuori
tuste~.liikkeet' s"ekä tulonsiirrot, kun taas pääoman ja monetäärin kullan liik
keet kuuiuvat pääomataseeseen. Periaatteessa vaihtotaseen meno- ja 'tulopuo
len erotuksen pitäisi vastata pääomataseen saatavien ja velkojen muutosten ero
tusta, mikä ilmaisi Suomen ulko~aisten nettosaatavien muutoksia ko. periodina . 

. Käytännössä tähän ei kuitenkaan päästä mm. lyhytaikaisia pääonialiikkeitä 
koskevien tilastojen epätäydellisyyden sekä vaihtotaseen laadinnassa käytetty- ~ 

j en monien arvioiden vuoksi. Jotta vaihtotase ja pääomatase saataisiin muodolli
sesti tasapainoon, joudutaan makslltaseeseen lisäämään erä nimeltä >}virheelliset 
ja tunnistamattomat erät>}, joka on siis eräänlainen maksutasetilastojen puut-
teellisuuden indikaattori. -

· .' Suurin osa maksutasetilaston virheistä syntyy tilastojen puutteellise~ta,peit
tävyydestä. Suomen kaltais.essa osittaisen valuuttakontrollin alaisessa maassa 

) -· keskuspankin pitämä valuuttatransaktiorekisteri muodostaa tärkeän maksutase-
tilastojen lähteen. Koska tämä r~kisteri käsittää vain pankkijärjestelmän kautta 

. kulkevat rähavirr~t kotimaan ja ulkomaiden välillä, se ei ~isällä kaik:Jrla m,aksuta
,seesee:n kuuluvia eriä, kuten esimerkiksi vaihtokauppaa, lahjoja jn'e. Sitä pa(tsi . 
se kattaa muut transaktiot vain osittain, koska osa niistä ei kulje paikallisten 
valuuttamar~oiden kautta. Esimerkiksi kotimaiset viejät eivät aina luoyuta 
kaikkia -vientltulojaan kotim~siin pankkeihin, vaan he saattavat käyttää osan 
tuJoistaan suoriin 'ostoihin ulkomailta tai talletuksiin ulkomaille. Tuo~ti~saate-

,: " taan rahoitta~ saaduilla pitkäaikaisilla lainoilla t~i suo:den investointien tul?illa. 
, .- Palvelujen Wennistä saatuja valuuttatuloja rahtituloja' lukulHJ. ottamatta ei 

.- . - : ~välttämättä tarvitse luovuttaa koti~aisille pankeille. Jotkut transaktiot, kuten 
" - .,- ~ esfrnerkiksi matkustus, saatetaan rahoittaa myös virallisten valuuttamarW

~ ':' .. noid~n ulkopuolella. Tämänkaltaisia eriä arvioitaessa ei siis voi käyttää'hyväksi' 
,;C' ,,-valuuttatransaktiorekisteriä. Lisäksi valuuttatransaktiorekisterissä tietyt ~rät' 
...... :. :9n, eliminoitava tai uudelleen hiokiteltava, jotta niitä voitaisiin käyttää maksu-. , ' 

,~ "'" - tasetietojen perustana. ' 
;',:,: Kansainvälisen vertailtavuuden takia vienti ja tuonti pitäisi maksutas~essa 

, :.~ .. ~rvostaa fob-arvoonsa, toisin sanoen vientimal;ln rajalla. Suomen maksutase,~ssa 



'viepnin tilasto.llisena arvo.na ;pidetäänkin to.dellista tai kalkylo.itua fo.b-arvo.a, 
mutta tuo.nnista jo.udutaan käyttämään vast~avaa,cif-arvo.a. Suo.men Pankissa 
o.n kuitenkin o.tantatutkimusten avulla tehty arvio.ita myös tuo.nnin fo.b-arvo.sta,l 
jo.ho.n Kansainvälisen Valuuttarahasto.n suo.situsten mukaisesti siirrytäänkiu' 

. lähiaiko.ina. Huo.limatta yksittäisten liiketo.imien faktisista to.imitusehdo.ista 
vienti arvo.stetaan siis fo.b-arvo.o.n Suo.men rajalla ja tuo.nti vielä to.istaiseksi 
kirjataa;n cif-arvo.o.n Suo.men rajalla. Vienti- ja tuo.ntitapah-t:uman ajanko.htana 
ulko.maankauppatilasto.ssa, pidetään hetkeä, jo.llo.in yksittäisten viejien-ja tuo.
jien teke~ät tavarailmo.itukset 'o.n ehditty käsitellä Tullihallituksen tilasto.toi
misto.ssa. Tämä ajanko.hta saattaa po.iketa sUuresti tavaro.iden to.dellisesta toimi~ 
tushetkestä, mutta vielä enemmän siitä vo.i po.iketa tavaro.iden maksuhetki, 

./ jo.ho.n ulko.maankauppaluvut valuuttatransaktio.rekisterissä perustuvat. Ko.ska 
maksutaseen kirjausajanko.hdan pitäisi o.lla tavaro.iden o.sto.- tai myyntihetki, 
ts. kun o.mistussuhde muuttuu, kauppatasetiedo.t eivät perustu valuuttatrans
aktio.rekisteriin vaan Tullihallituksen virallisiin ulko.maankaupp atilast~iJrin:, j o.t
ka o.vat lähempänä maksutaseen 'o.ikeata kirjausajanko.htaa. Ulko.maankauppa- , 
tilasto.ilrin o.n kuitenkin tehtävä eräitä ka1;tavuusko.rjauksia maksu'tasetta var
ten. Tullitilaston vientilukuihin o.n lisättävä tavaralahjat ja vähennettävä ah
tauskustannukset. Tuo.ntilukuihin o.n taas lisättävä merimiesten vero.to.n tuo.nti, 
tåvaralahjat sekä arvio.itu salakuljetuserä, jo.ista tieto.ja saadaan Tilasto.llisesta 
pääto.imisto.sta. 
- -.Kuljetuksiin liittyvät tulo.t ja meno.t saadaan p.ä.äasiassa MerenkuIkuhalli
tuksesta, jo.ka kerää o.san tiedo.ista suo.r~an laivanvarustajilta. Maksutaseen 
~uIJetustul@jen pitäisi sisältää vain ko.timaisten kuljetusvälineiden ansaitsemat 
r~hdit·,ulko.maille ja ulko.maiden välillä tapahtuneesta kuljetuksesta. Kuljetus-

, '. ta~een tulo.puo.li sisältää silti nykyisellään myös tuo.ntirahteja, jo.tka pitäisi siis 
":. ,.,perjaatteessa jättää maksutaseen ulko.puo.lelle. Jo.tta tuo.nnin ·cif-arvo.stuksesta 

" : "'->':johtuva meno.erien liikasuuruus ko.mpimso.ituisi, tänåIn~n kirjaus o.n kuitenkin' 
, '::.<: ... ::';'. ~äliiämätön. Maksutaseen rahtimeno.jen pitäisi taas sisältää vain ulko.maisille 

.", : ~,- JtUlj~t!lsvälineille maksetut tuo.ntirahdit. Kuitenkin tuonnin cif-arvo.stuksen ta
:.~, >-, ~ hla maksutase (kauppataseen meno.puo.li) sisältää myös ko.timaisten kulj etusväli-

. .q.eiden ansaitsemat tuo.ntirahtitulo.t.2 Tuo.nnin cif-arvo.stuksen jo.hdo.sta ulkQ
maankaupan kuljetuksiin liittyvät 'vakuutukset esiintyvät samo.iii' vain :vakuu
tustas'een tulo.puo.lella ja liitetauluko.ssa ne sisältyvät 1{,uljetuksiin. Kuljetus
vakuutuksia arvio.itaessa o.n o.letettu vuo.de!;ita toiseen, että 70 '% tuo.nnista va
kuutetaan ko.timaisissa yhtiöissä ja että, keskimääräinen v,akuurusmaksu on 

'~ 4 %0-

, " ';'1. Ks. RALF PAULI Suomen ta~arantuonti 1958-1967 - suhdanne-, rakenne: ja ennusle-, < 

näkÖkoIttia, Taloudellisia Selvityksiä 1968, s. 40." ' " .' 
2. ·K~. REINO. AIRIKKALA Maksutaseen rahtitulot vuosina 1949-1964, Taloudellisia "'Seivi:. 

trksiä '1966" s. 10-11. '.,',. 
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Matkustustulot ja -menot saadaan Suomen Pankin valuuttatransaktiorekis
. teristä. Sen lisäksi käytetään arviolukua ulkomaataisten Suomeen tuomista ja 
SUOlhalaisten ulkqmaille viemistä markkaseteleistä. Tämä arvio muodostaakin 

. , su~imman puutteellisuuden Suomen matkustustaseessa. Sijoitustulot ja -menot 
"perustuvat osaksi tietoihin Suomen Pankin valuuttatransaktiorekisteristä ja 
osa~si Suomen Pankin pitämiin lainatietoihin sekä suorien investointien tilas
toihin. Valtion ulkomaiset transaktiot saadaan selville Suomen Pankin tilas
toista. Muista vaiht?taseen eristä ei-kaupalliset vakuutukset ja tavaralahjat 
saadaan Tilastollisesta päätoimistosta ja muut erät Suomen Pankin valuutta
transaktiorekisterist~. Pääomatasetta koskevat erät perustuvat miltei täysin 
Suomen Pankin tila-stoihin. " 

Suomen neljännesvuosittaiset maksutasetilastot valmistuvat ennakkoarvioi
na kahden kuukauden kuluttua tilastointiperiodin päättymisestä. Vuoden 1968 
alusta lähtien maksutaseet on siirretty Suomen Pankin tietokoneen laskettaviksi, 
mikä tulee lähitulevaisuudessa nopeuttamaan maksutasetilastojen julkaisemista. 

. II. Maksutaseen rakenteesta ja tasapainokäsi~eistä 

Maksutase on määritelmällisesti aina tasapainossa, koska periaatteessa se on 
kahdenkertainen kirjanpitojärjestelmä, jossa jokaista debet-kirjausta pitäisi 
vastata yhtä suuri kredit-kirjaus.' Siten esimerkiksi tavaroiden vienti näkyy 
kredit-puolella ja viennistä saatu maksu debet-puolella. Koska käytännössä 
usein tiedot samasta transaktiosta saadaan eri tilastolähteistä (esim. tavaran 
vienti tullitilastosta, vientitulot pankkien valuuttatilityksistä) ja eri tilastoai
koina (tavaranvienti toiIDitushetkellä ja vientitulot maksuhetkellä) sekä usein 
vielä epätäydellisinä, syntyy huomattava ero maksutaseen kredit- ja debet
kirjausten välillä. Maksutaseen määritelmän mukainen tasapaino edellyttää, 
että maksutaseeseen lisätään virheelliset ja tunnistamattomat erät (netto). Jos 
ko. erä sisältyy maksutaseen kredit-puolelle, se merkitsee kredit-puolen netto
aliarvostusta tai debet-puolen nettoyliarvostusta ja päinvastoin. 

Maksutaseen vajausta ja ylijäämää laskettaessa viitataankin aina johonkin 
tiettyyn ulkomaisten liiketoimien konihinaatioon. Puhuttaessa maksutaseen 
vajauksesta on samalla ilmoitettava, mitkä erät on luettu tasapainottomuutta 
muodostaviin eriin yhteenlaskuviivan yläpuolelle ja mitkä' jätetty rahoittaviin 
eriin viivan alapuolelle. Yhteenlaskuviiva voidaan luonnollisesti vetää moneen' 
kohtaan riippuen kulloisestakin kysymyksen asettelusta. Vajauksen tai ylijää
män mittaaminen ei siten ole mikään objektiivinen, laskutekninen tehtävä, vaan 
se pikemminkin perustuu analyyttisiin arvostuksiin, joihin vaikuttaa se tar
koitus, mihin mittaa käytetään. Ehkä tä!kein tehtävä on talouspolitiikan pää
töksentekijöiden informointi. Määrittämällä vajauksen tai ylijäämän suuruus 
pyritään analysoimaan, onko maksutaseen tasapainottomuus niin suuri ,ja py-
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syvä, että on ryhdyttäyä talouspoliittisiin toimenpiteisiin sen korjaamiseksi. 
Maksutaseen tietyn suuruisesta vajauksesta tai ylijäämästä puhuminen merkit
see siis aina tiettyihin olettamuksiin perustuvan arvoarvostelman lausumi;ta) 

Suomen maksutaseen ylivoimaisesti suurimmat erät ovat tavaroiden -rleriii 
ja tuonti, joista muodostuu k a u p pat ase (trade balaneel. Suoini on inyös 
huomattava palvelusuoritteiden viejä ja tUoja ja niiden osuus våi.htotaseen ko-' 
konaistuloista ja -menoista onkin viime vuosina ollut 1ähes 15 %. Kun kauppa
taseeseen lisätään palvelutulot ja -menot, saadaan ta v a r a- ja p a 1 veI u
ta s e (balanee of goods and se~ees), jota k~ytetään mm. koko kansantalou
den huoltotaselaskelmissa kokonaiskysynnän ja kokona.istarjonnan osakompo
nenttina. 

Suurin palveluerä nettoarvoltaan on Suomessa kuljetukset, jotka viime vuo
sina ovat tuottaneet nettoylijäämää ja siten osaltaan kompensoineet kauppa
taseen vajausta. Mainittakoon, että ulkomaankaupan kuljetuksista ja niihin 
liittyvistä vakuutuksista Suomi on saanut viime vuosina bruttomääräisesti2 

enemmän valuuttatuloja kuin esimerkiksi sanomalehtipaperin viennistä. Mat
kustusmenot ovat sen sijaan jatkuvasti olleet matkustustuloja suuremmat, jo
ten Suomi on nettomääräisesti matkustuspalveluja tuova maa. Matkustuspalve
lujen viennistä saadut valuuttatulot ovat kuitenkin olleet suuremmat kuin 
esimerkiksi maitotaloustuotteiden viennistä saadut tulot. Kolmas palvelujen 
pääerä on julkisen talouden ulkomaiset liiketoimet. Kaikkien palvelujen koko
naisvienti on perinteellisesti ollut suurempi kuin vastaava palvelujen tuonti. 
Palvelujen viennistä saadut valuuttatulot ovat viime vuosina olleet suuruudel
tåan metalliteollisuustuotteiden vientitulojen luokkaa. Palvelujen tuonti on 
taas arvoltaan ollut suurempi kuin poltto- ja voiteluaineiden tuonti. 

Lisäämällä tavara- ja palvelutaseeseen tuotannontekijäkorvaukset ja tulon
siirrot päästään vai h t 0 t ase e s e en (eurrent aecount), joka siis muodos
tuu tavaroiden ja palvelujen liikkeistä, tuotannontekijäkorvauksista sekä tulon

, siirroista. Tuotannontekijäkor;vauksista ovat tärkeimmät sijoitustulot ja -menot. 
Sijoitustulot ovat Suomessa lähinnä ulkomaille sijoitetun valuuttavarannon 

, korkoja sekä sijoitusmenot etupäässä saatujen pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten 
ulkomaisten lainojen korkoja. Pitkäaikaisen lainanoton lisääntyessä viime vuo

,sina h:uomattavasti Suomen ulkomåiset sijoitusmenot ovat kasvaneet niin, että 
ne nykyisin ovat vaihtota~een kolmanneksi suurin menoerä tavarantuonnin ja 
inatkustusmenoj en, jälkeen. 

. . Maksutaseen toinen pääryhmä - vaihtotaseen ohella - on pää 0 m a
':" t a1i e (capital aceount), joka osoittaa tarkasteluajan ensimmäisen ja viimeisen 

','päivän väliset muutokset' maan ulkomaisissa saatavissa ja veloissa, kun sen si-

'1. Ks. KALEVI KAILAsVUORI Maksutaseen tasapainottumismekanismi ja likvidien varojen 
_ ',kansainväliset liikkeet, Kansantaloustieteen lisensiaattitutkimus, Kauppakorkeakoulu, 1966, 

s.46. -
2. Vrt. kuitenkin s. 9. 
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",,-',7-:Jaan vaihtotase on kumulatiivinen laskelma ko. periodin sisällä. Vaihtotaseen 
';.:, trJlnsaktiot, on luokiteltu alataseisiin lähinnä käyttäytymis- ja motiivikriteerin 

: '\. ~ukaan, kun taas pääoman ja monetäärin kullan liikkeet jaetaan tavallisesti 
~stitutionaalisin perustein viiteen ryhmään: yksityiset, kunnat, valtio, keskus
pankki ja muut· rahalaitokset, joista kolme ensin mainittua muodostavat ns. 

, ~pämonetäärin sektorin ja loput ns. monetäärin sektorin. Pääomaliikkeet jae~ 
',ta~n vielä usein pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin, jolloin pitkäaikaista on alku-" 
,peräiseltä erääntymisajaltaan vähintään vuoden pituinen pääoma ja lyhytai
kaista erääntymisajaltaan alle :vuoden pituinen pääoma. Pääoman tuonnilla ' 
tarkoitetaan ulkomaisteu velkojen lisääntymistä tai saatavien vähenemistä, " 
jotka maksutaselaskelmissa näkyvät aina plusmerkkisinä, kun taas pääoman
vienti merkitsee ulkomaisten saatavien lisääntymistä tai velkojen vähentymistä 
jane näkyvät siten miinusmerkkisinä. 

Maksutaseasetelma liitetaulukossa on laadittu Kansainvälisen Valuuttara
haston viime suositusten mukaan sekä myös Suomen olosuhteet huomio~n 'ot
taln. Maks~tasetaulllkot on pyritty saamaan nimenollJ,aan a~alyysin ja päätök
sentekijän kanna1ta mielekkäiksi. Kesku'steltaessa SUomessa maksutaseen va
jaukse'lta viitåtaan Yleensavaihtotaseenvajaukseen. Vaihtotqs~ on kuitenkin ana
lyyttisesti puutteellinen, sillä se ei ota hU9mioon esimerkiksi vuosittain tapahtu
neita pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia, jotka luonnollisesti rasittavat maksu
hsetta. ·Pyrittäessä vaihtotaseen, tasapainoon oletetaan ainakin implisiittisesti, 
että pääoman nettotuontia tai -vientiä ei tapahtuisi lainkaan. 

Suomen kaltaisessa pitkäaikaisen pääoman nettotuontia harjoittavassa maas
sa, saattaakin olla mielekkäämpää tarkastella ns. per u s t ase t t a (basic 
bal~nce). Tähän päästään vaihtotaseesta lisäämällä siihen pitkäaikaisen pääO:qlan 

'.liikkeet, joista tärkeimpiä ovat pitkäaikaisten lainojen nostot ja kuoletukset, 
Suomen myöntämä pitkäaikainen vientiluotto sekä suorat investoinnit ulko

, < mailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Perustaseeseen kuuluvat siis sellaiset 
• 'liiketoimet, jotka muuttuvat pitkällä, mutta' ovat melko stabiileja lyhyellä 

'tähtäimellä, jajotka täten reagoivat melko hitaasti talouspolitiikan ja erityisesti 
rahapolitiikan muutoksiin. Yhteenlaskuviivan alapuolelle jäävät siten lyhytai
kaiset pääomaliikkeet j~ varantojen muutokset. Nämä erät ovat luonteeltaan 
lyhytaikaisia, helposti muuttuvia ja reagoivat nopeimmin ja varmimmin talous
politiikan muutoksiin. Liitetaulukossa pääomaliikkeet on pyritty ryhmittele
mään sellaiseen järjestykseen, että edettäessä pitkäaikaisesta pääomasta kohti 
Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarantoa pääomakategoriat tulevat luonteel
taan yhä likvidimmiksi ja samalla rahapolitiikan mahdollisuudet pääomaliik-
keiden säätelyyn lisääntyvät. ' 

Useimpien valuuttojen ollessa nykyishI vapaasti vaihdettavia ja valuutta
k9ntrollin vähitellen helpottuessa lisääntyvät rahapolitiikan mahdollisuudet 
stimuloida huomattava lyhytaikaisen pääoman maahanvirtaus tai hidastaa 
maastavirtausta yksinkertaisesti nostamalla korkokantaa tai alentamalla va-
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luuttojen termiinikursseja, mitä mahdollisuuksia varsinkin suuret Länsi-Euroo
pan maat ovat käyttäneet hyväkseen. Vaikka transaktiot itse ovat voittohar_
kinnan motivoimia, niiden kannattavuuteen vaikuttavat luonnQllisesti talous
poliittiset toimenpiteet. Mikäli perustaseen mukainen jako yhtäältä passiivisest,i 
ja toisaalta aktiivisesti talouspolitiikkaan reagoiviin transaktioihin on oik,ea,.
void!aan yhteenlaskuviivan yläpuolella olevia pääomaeriä nimittää autonomi
,siksi ja alapuolella olevia rahoittaviksi pääomaliikkeiksi. 

Perustaseen käsitteeseen liittyy kuitenkin puutteita. Tilastollinen (lrittely 
pitkäa.ikaisiin ja lyhytaikaisiin pääomaeriin on usein epätäydellinen. Lyhytaikai
sia pääom~virtoja saattaa sisältyä suorien investointien sekä pitkäaikaisten 
atvopapereiden transaktioihin, kun lyhytaikaisia luottoja toistuvasti uusitaan. 

-Lisäksi tietyn tyyppiset lyhytaikaisen pääoman liikkeet liittyvät tåheisesti ta
:,yara,kauppaan tai muihin perustaseen eriin, joita ne rahoittavat. Samalla kun, 
muutokset luottoehdoissa 1a tulevaisuuden odotuksissa vaikuttavat tietyn tyyp
pisiin yksityisiin lyhytaikaisiin pääomaliikkeisiin, ne saattavat myös vaikuttaa 
perustaseen eriin kuten esimerkiksi pitkäaikaisiin pääomaliikkei.siin tai vaihto
taseen transaktioihln. Vihdoin virheellisten ja tunnistamattömien transaktioiden
erä saattaa sisähää myös pitkäaikaisia pääomaliikkeitä. Käytettäessä perustase
käsitettä on näin ollen aina muistettaxa siihen liittyvät puutteellisuudet. 

Kun perustaseeseen lisätään lyhytaikaiset pääomaliikkeet, päästää~ ns. 
, yle i s t ase e s e e n (over-all balance). Siihen kuuluv~t periaatteessa kaikki 
kansainväliset liiketoimet, joiden pitäisi pitkällä tähtäimellä olla keskenään ta- . 
sap'ainossa. Lyhytaikaisen pääoman taseeseen lasketaan yksityiset lyhytaikai.set 

, saatavat ja velat (pääasiassa ulkomaankimppaluottoja), julkisen talouden lyhyt
aikaiset saatavat ja velat sekä virheelliset ja tu~istamattomat erät, jotka Suo
men maksutaseessa lienevät lähinnä lyhytaikaisen pääoman liikkeitä. Lisäksi 
siihen kuuluvat myös sellaiset Suomen Pankin ja valuuttapankkien erät, joita 
ei lueta mukaan valuuttavarantoon. Liitetaulukossa on kuitenkin vuoteen 1964 j 

saakka sisällytetty lyhytaikaisen pääoman taseeseen kaikki valuuttapankkien_ 
erät, koska vasta vuodesta 19651ähtien on ruvettu laskemaan erikseen valuutta-
pankkien valuuttavarantoa. Yleistasetta rahoittavat siis ainoastaan kulta- jll' 
valuuttavarannon muutokset, joihin kuuluvat myös kullassa maksettavan jäsen-

~ /., osuutemme muutokset Kansainvälisessä Valuuttarahastossa. Yleistase heijas
... taa Suomen kansainvälisen likviditeettiaseman muutoksia. Yleistaseen osoit .. 

" taessa vajausta likviditeettiasema heikkenee, kun taas ylijäämä osoittaa Iikvi
diteettiaseman paranemista. 

Mak,sutasetilanteen indikaattorin päätarkoitus on näyttää maan kansainvä
lisissä transaktioissa vallitseva tasapainoaste. On muistettava, ettei ole ~lemassa 
mitään yleispätevää maksutasetilanteen indikaattoria, joka aina ja kaikissa 
olosuhteissa soveltuisi parhaiten osoittama;m maksutaseen vajausta tai ylijää
mää. Vajauksen tai ylijäämän määrittäminen ei ole kirjanpidollinen laskuongel~ 
ma vaan pikemmink!n analyyttinen ongelma, joka saattaa vaihdella olosuhteista 
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,:" Jo:,,' 
. ,''''-', . 
~~.-; Ja näkökulmasta riippuen. Yleistase indikoi lyhyen tähtäimen kansainväli'3en 
", ,', .1lkviditeettiaseman muutosta, sen sijaan perustaseen jatkuva vajaus tai yli
. ,:'('jäämä voi jo merkitä '3ellaista pysyvää maksutaseen tasapainottomuutta, jonka 

, ,poistamiseksi on ryhdyttävä vakauttaviin toimenpiteisiin. Jos taas perustase 
on tasapainossa, mutta yleistase tasapainoton, voidaan tasapainottomuus yleen
sä eliminoida rahapoliittisin keinoin. 

Maksutase tilastollisena laskelmana osoittaa siis, kuinka taloudelliset impuls
sit kanavoituvat Suomen ja muun maailman välillä. Maksutase on samalla eräs 
rajoittava tekijä, joka on otettava huomioon talouspolitiikkaa suunniteltaessa 
ja taloudelliseen kasvuun pyrittäessä. Maksutasevajausta tarkasteltaessa koros
tettakoon lopuksi, että maksutaseen tasapainokysymys on viime kädessä koko 
kansantalouden tasapainokysymys. Pysyvän perustaseen vajauksen muodostu
minen merkitsee aina tiettyä koko kansantalouden kysyntä- ja tarjontatasapai
non häiriintymistä, joka saattaa syntyä yhtä hyvin kotimaisen tarjonnan va
jauksesta kuin liiallisen kysynnän seurauksena) 

111. Kauppatase 

Suomen maksutaseongelma pitkällä tähtäimellä pelkistyy kysymykseen viennin 
ja tuonnin rakenteesta, jonka taustalla on loppujen lopuksi kysymys maan koko 
tuotantorakenteesta. Tuotantorakenteen johdosta vienti on yksipuolista, kun 
taas nopeasti kohonneesta tulotasosta johtuva erilaistunut kysyntärakenne on 
aiheuttanut monipuolisen tuonnin, jota vuorostaan kotimainen tuotanto.ei ole 
riittävästi pystynyt korvaamaan. Viennin osuus kotimaisen tuotannon netto
arvosta on 1960-luvulla ollut yli neljännes. Näin ollen on selvää, että viennin 
heilahtelut vaikuttavat tuntuvasti kotimaan talouden ja ansiotason kehityk
seen. Vientisuhdanteiden hallitseva asema kansantaloutemme suhdannemekanis
missa perustuu täten sekä viennin suureen osuuteen tuotannossamme että vien
nin yksipuoliseen rakenteeseen. 

Viennin volyymi on tarkasteltuna aikana seurannut melko tarkkaan pää
vientimaiden painotetun BKT:n volyymin muutosta, kun taas tuonnin volyymi 
'on voimakkaasti reagoinut kotimaisen aktiviteetin muutoksiin. Keskimääräinen 
tuontialttius Suomessa tarkastelup~riodina on ollut noin 0.23. Ulkomaankaupan 

, heilahtelut ovat lisäksi olleet tulonmuutoksia suuremmat sekä vienti- että tuonti
kysynnän tulojoustojen ollessa suuremmat kuin 1.2 

1. Ks. REINO ROSSI Suomen maksutaseo~gelma, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1965, 
Nide 3, s. 235. 

2. Ks. esim. ERKKI LAATTO Finnish Trade with East and West, Economics of Planning, 
VoI. 6, No. 3, 1966. 
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Taulukko 1. l{auppatase1, milj. mk 

Bilateraali MultilateraaIi Koko 
kauppa kauppa kauppa 

1957 - 69 86 -155 
1958 91 55 146 
1959 2 6 4 
1960 34 -204 -238 
1961 90 -226 -316 
1962 56 -452 -396 
1963 54 -135 -189 
1964 -353 -331 -684 
1965 - 6 -694 -700 
1966 -181 -524 -705 
1967 - 97 -467 -564 

Kansainvälisen suhdannelaskun jatkuessa vuosina 1957 ja 1958 viennin vo
lyymin kasvuvauhti hidastui vuonna 1958 huolimatta edellisen vuoden syys
kuussa suoritetusta devalvaatiosta. Devalvaation markkamääräisiä vientihin
toja kohottavan vaikutuksen sekä devalvaation ja heikentyneen kotimaisen ak
tiviteetin tuontia hidastavan vaikutuksen ansiosta kauppatase (ks. kuvio 1 ja 
taulukko 1) parani kuitenkin vuonna 1958 yli 300 milj. markkaa edelliseen vuo
teen verrattuna ja muuttui siten ylijäämäiseksi. Kauppataseen paranemiseen 
vaikutti osaltaan myös tuontihintojen devalvaatioprosenttia huomattavasti pie
nempi nousu, joka johtui toisaalta tuonnin liberalisoinnin aiheuttamasta hinta
kilpailun kiristymisestä ja toisaalta kansainvälisten raaka-aine- ja rahtihintojen 
alenemisesta. 

Alkaneen kansainvälisen suhdannenousun vientiä stimuloiva vaikutus toi 
mukanaan myös kotimaisen aktiviteetin lisäyksen. Vuonna 1960 likimain saa
vutetun kapasiteetin täyskäyttöisyyden vallitessa kotimaisen tarjonnan ylittä
nyt kokonaiskysyntä purkaantui voimakkaaksi tuonniksi. Edellisen vuoden ta-

. sapainoinen kauppatase muuttuikin vajaukselliseksi huomattavasta viennin kas
. :.,··yusta huolimatta. Suuresta tuontialttiudesta aiheutuvan kauppataseen vajauk
'-, tse~ voidaan siten sanoa olleen kotimaista perua, kuten on ollut laita myös 

;;..i~eimmissa muissa tarkasteluperiodin aikana syntyneissä vajauksissa. 
> Päävientimaittemme kehitykselle vuosina 1961-1963 oli leimaa .anta~ana 
piirteenä taloudellisen kasvuvauhdin jatkuva hidastuminen, johon vientimme 
volyymi välittömästi reagoi. Kotimainen aktiviteetti hidastui voimakkaasti 
vasta vuonna 1962, jolloin nimellistulojen lisäys heijastui sekä tuonnin kasvuna 
että hintojen nousuna. Kustannustason nousu vaikutti kotimaisten ja ulkomais
ten tavaroiden kilpailukykyyn. Kauppatase heikkenikin edelleen vuosina 1961 
ja 1962. Vuoden 1963 loppupuoliskolla vientikysynnän piristyessä ja koti~ai-

1. Perustuu ulkomaankauppatilastoihin, joissa kaupan korjauseriä ei ole otettu huomioon. 
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sen tuotannon vain hitaasti elpyessä jäi kauppataseen vajaus vain puoleen edel
. , lisen vuoden vajauksesta. 
. '. Vuosi 1964 oli todennäköisesti ratkaiseva Suomen maksutaseongelman kan

I).-alt~, Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon huomattava kasvu lisäsi ku
. .., l~tuskysyntää yleensä ja kulutustavaroiden tuontia erityisesti. Tuonnin poik
~,: keuk~ellisen suuri kasvu johtui osaltaan ulkomaankaupan liheralisoinnista, joka 

'helpotti ulkomaisten tuotteiden tunkeutumista Suomen markkinoille, ja osaksi 
kotimaisen kustannustason noususta, joka heikensi kotimaisten tuotteiden kil
pailukykyä. Huolimatta ulkomaisen' korkeasuhdanteen aiheuttamasta viennin 
voimakkaasta kasvusta kauppataseen vajaus saavutti tuonnin vuoksi yli 700 
milj. markan tason, mikä vastasi yli 2 kuukauden viennin arvoa. Kauppataseen 
vaj auksesta yli puolet oli peräisin hilateraalikaupasta. 

Vuonna 1965 viennin kasvuvauhti hidastui jonkin verran päävientimaiden 
kehityksen mukaisesti. Tuontiin kohdistuvista maksutasepoliittisista toimenpi
teistä huolimatta kauppataseen vajaus kasvoi edelleen. Vuoden 1965 keskivai
heilla alkanut kotimaisen aktiviteetin heikkeneminen yhdessä tehostettujen 
maksutasetoimenpiteiden kanssa hidasti tuonnin kasvua vuonna 1966. Vaikka 
viennin kasvuvauhti oli edellisvuotista suurempi, tuonnin ja viennin suuren 
tasoeron johdosta kauppataseen vajaus saavutti kuitenkin edellisen vuoden 
tason. 

Talouspoliittisten toimenpiteiden ansiosta tuonnin volyymi jäi vuonna 1967 
edellisen vuoden tasolle, kun taas viennin volyymi kasvoi, tosin edellisvuotista 
hitaammin. Vuoden 1967 devalvaatio' ei ehtinyt vielä paljonkaan vaikuttaa 
saman vuoden ulkomaankauppaa tasapainottavasti, ja kauppatase paranikin 
vain 140 milj. markkaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelupe!iodina 
kauppatase on devalvaation jälkeistä vuotta 1958 lukuun ottamatta ollut jatku
vasti vajauksellinen, ja vajaus on syntynyt pääosiltaan multilateraalikaupasta 
(ks. taulukko 1). Kauppataseen k:umulatiiviseksi vajaukseksi kertyi ko. aikana 
4169 milj. markkaal , mikä nykyisin vast'aa lähes 10 kuukauden viennin arvoa. 

IV. Kauppataseeseen vaikuttanut talouspolitiikka " 

Vuosien 1957-1967 kauppataseen kannalta merkittävistä talouspoliittisista 
toimenpiteistä mainittakoon ensiksi vuoden 1957 devalvaatio, jonka kauppa
tasetta parantava vaikutus jäi mUun kansantalouden kehityksen vuoksi verrat-

1. Lukua arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että tuonti on kirjattu eif-arvoonsa, 
ts. todellinen kauppataseen vajaus on tuontiin liittyvän kuljetuksen ja vakuutuksen verran pie
nempi. 
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I . 
tain lyhytaikaiseksi. Devalvaation yhteydessä säädettiin vientimaksu, jota as-
teittain alentaen perittiin vuoden 1958 syyskuuhun saakka. Noin puolet vienti
maksun tuotosta käytettiin valtion vekseliIuoton vaka~ttamislainan kuoletuk-

· 'seen, ja jäljelle jääneistä vientimaksuvaroista myönnettiin lainoja pääasiassa 
yientiteollisuuden laajentamiseen. Devalvaation yhteydessä liheralisoitiin uIko
·Jil.a:~nkauppaa vapauttamalla noin 75 % länsituonnista. 

Valuuttavarannon jatkuvan supistumisen rahamarkkinoita kiristävän vaiku
tuksen vastapainoksi Suomen Pankki ryhtyi devalvaation jälkeen asteittain 
väljentämään rediskonttausrajoituksiaan, mitkä toimenpiteet jatkuivat vielä 
vuonna 1958, jolloin pankki toimeenpani myös yleisen korkokannan alentami
sen. Vuoden 1958 aikana rahamarkkinat olivatkin verrattain keveät. Saman 
vuoden lopulla useimmat Euroopan valuutat tehtiin konvertiibeleiksi eli vaihto
kelpoisiksi, mikä tehosti valuuttavarannon käyttökelpoisuutta. Rahamarkki
noiden keveneminen jatkui vuoden 1959 aikana, mutta seuraavana vuonna 
Suomen Pankki pyrki supistamaan monetääristä ekspansiota tiukentamalla ,re
diskonttausmääräyksiä. Tuonnin liberalisointia jatkettiin vuosien 1959 ja 1960 ' 
aikana poistamalla lähinnä määrällisiä tuontirajoituksia . 
. . ', Suomi liittyi vuonna 1961 EFTAn assosioituneeksi jäseneksi ns. EFA-sopi
muksella ja alensi heinäkuun alussa jäsenmaista tapahtuvan tuonnin tulleja 30 .% 
.~ukuun ottamatta ns. viivästyslistan tuotteita, joid.en tulleja alennettilii 20 %. 
EFTA-tulleja alennettiin tämän jälkeen vuosittain 10 %, kunnes vuoden 1968 
~usta lähtien tuonti EFTA-maista oli täysin tullitonta. EFA-sopimuksen voi-' 
~aan· tullessa lievennettiin tuonnln määrällisiä rajoituksia korottamalla glo
haalikiintiöiden määrää. Koska paisuvaa tuontia rahoitettiin yhä enenevässä 
määrin ulkomaisilla kauppaluotoilla pidennetyin maksuajoin, Suomen Pankki 

· ·piUttti vuoden 1961 lokakuussa lyhentää sallitun .kauppalnoton maksimipituu-. 
den 12 kuukaudesta 6 kuukauteen. Seuraavana vuonna tuonnin kasvun hilli.tse~ 
miseksi säännösteltiin eräiden kulutushyödykkeiden tuonnin maksuehtoja siten, 

· että tavarat oli maksettava valuuttapankkiin tai talletettava k~uppahintaa 
vastaava määrä Suomen Pankkiin ennen tavaran tullausta. Myös hilliiseniällä 

': pankkien luotonannon lisääntymistä Suomen P~kki pyrki hidastaIrl:aan ko-
- . konaiskysynnän kasvua ja siten ehkäisemään maksutaseen huon~ntumista .. Koti

maisten ja ulkomaisten t~varoiden välisen hlnnaneron kasvua hid!lsti. e.1?-kl:!,· 
jonkin verran vuoden 1963 rahanuudistuksen ja vuoden 1964 liikevaihtovero
nudistuksen toimeenpanon helpottamiseksi kotimaisille tuotteille säädetty,hint!!-, . 
sulku, joka sittemmin asteittain purettiin. . 

. :Ulkomailla suoritetuista toimenpiteistä mainittakoon vuoden 1964 lopussa 
päävientimaassamme Englannissa säädetty 15 prosentin tuontimaksu, joka to
dennäköisesti hidasti varsinkin vahriiiden teollisuustuotteittemme vi~ntiä. Tuon
timaksua ~lennettiin vuoden 1965 aikana ja se poistettiin lopullisesti marras
kuussa ~966. Lähestyttäessä tarkasteluperiodin loppua kotimaisille rahoitus
markkinoille oli tunnusomaista jatkuva kiristyminen, johon vaikuttivat .osaltaan 
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valuuttavarannon sUpistuminen ja Suomen Pankin kokonaiskysynnän kas.vun ra
joittamiseen tähtäävät, lähinnä rediskonttauksiin ja pankkien antolainaukseen 
kohdistuvåt, restriktiiviset toimenpiteet.' . 

Maksutasepoliittisten toimenpiteiden pääpaino oli vuoteen 1965 saakkå ollut 
rahapolitiikan puolella, mutta maksutaseen huomattavan heikentymisen takia· 
Suomen Pankki laati yhdessä hallituksen kanssa vuosille 1965 ja 1966 maksutase,. 
poliittisen ohjelman, jossa pääpaino oli luotto- ja finanssipolitiikassa. Budjetti-

_ politiikalla pyrittiin hillitsemään kokonaiskysyntää, samalla kun Suomen Pankki 
"ilmoitti noudattavansa tiukkaa rahapolitiikkaa. Tummin kasvun hidastami

seksi tähtäävistä toimenpiteistä mainittakoon mm. henkilöautojen ja myös 
eräiden muiden kestokulutushyödykkeiden osamaksuehtojen kiristäminen, auto
veron tilapäinen korot~s sekä ohjeet rahalaitoksille luotonannon supistamisesta 
erityisesti tuonnin ja osamaksukaupan rahoitukseen. Ulkomaisia toimitusluot
toja rajoittavia määräyksiä laajennettiin entisestään. Lisäksi pantiin toimeen 
kampanja kotimaisen tuotannon suosimiseksi ja kotimaisten tuotteiden menekin 

• I ' parantamiseksi. Viennin edistämiseksi maksutaseohjelmaan sisältyi mm. Suo
men Vientiluotto Oy:n luotonmyöntämismahdollisuuksien laajentaminen, tie-' 

· tyt verohelpotukset metalliteollisuustuotannon ja -viennin laajentamiseksi, 
mentikoulutuksen ja markkinatutkimuksen tehostaminen ja ulkomailla toimi ... 

: .. ~en kaupallisten sihteerien lisääminen. .-
Maksutaseohjelmaap. sisältyneet 'viennin edistämistoimenpiteet olivat siten 

luonteeltaan hitaasti ja pitkällä tähtäimellä vaikuttavia, kun taas tuonnin 
Ilupistamistoimenpiteet olivat luonteeltaan nopeammin vaikuttavia. Maksutaf1e
ohjelmasta huolimatta kauppatase ei osoittanut kyllin nopean paranemisen 
merkkejä. Vuoden 1967lokakuussa-suoritettiin markan devalvointi, jonka täy~i
.määrruset vaikutukset - yhdessä mwden sen yhteydessä toteutettujen talous-
· ppliittisten !fitkaisujen kanssa - eivät juuri näkyneet vielä vuoden 1967 ulko-
JAaankauppaluvuissa. , 
. .Kustannustason nousulla mitattuna Suomen kansainvälinen kilpailukyky 

· heikkeni huomattavasti tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona, jolloin elin
. kU$t~usindeksi Suomessa no~si lähes 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

':, . ulk~inaankauppamme kannalta tärkeissä länsimaissa. Kilpailukyvyn heikkene • 
. ~. m.ille:o: on.' johtunut myös muihin Euroopan maihin nähden suhteellisen hitaasta' 

. ~'. työn tuottavuuden lisäyksestä. Ulkomaankaupan vaihtosuhde parani tarka~
·'tel'p.n)whteena olevana aikana lähes 6 %. Suomen 'ulkomaankaupan maksuJ.i!k
keissji on tarkasteluperiodina siirrytty yhä vapaammalle pohjalle. Vuonna 1967 

· ulkomaankaupan maksuista oli 79 % multilateraalisella ja 21 % bilateraalisella 
pohjalla. Bilateraalisia kauppasopimuksia oli enää vain itäryhmän maiden ja 

t 
Kohimbian Kanssa) . 

r 

1. Bulgaria, Kiinan kansantasavalta, Neuvostoliitto, Puola, Romania, Saksan Demokraatti
nen Tasavalta, Tsekkoslovakia ja Unkari. Vuoden 1968 alusta lähtien kauppa Kolumhian kanssa 
siirrettiin multilateraaliselle pohj alle. 
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V. Vaihtotase 

Vaikka vaihtotase (ks. kuvio 1) on seuranntit melko tarkkaan kauppataseen 
muutoksia - tavaran viennin ja tuonnin arvon ollessa yli 80 % vaihtotaseen 
kokonaistuloista ja-menoista - on vaihtotaseen muihin eriin liittynyt eräitä 
vaihtotaseen kehitykseen vaikuttavia erikoispiirteitä. Yleisesti voidaan sanoa, 
että 1960-luvulla palvelujen viennistä saadut valuuttatulot ovat lisääntyneet 

'5~:nopeammin kuin tavaroiden viennistä saadut tulot ja myös nopeammin kuin 
....... :.<.palvelujen t:uonnista maksetut valuuttamenot,jotka puolestaan. ovat kasvaneet 
,~"': " nopeammin kuin tavarantuonnista . aiheutuvat menot. Näin ollen palvelutåse 

.. ". -~· . .(ks. taulukko 2) on osoittanut yhä lisääntyvää ylijäämää, mikä on helpottanut 
.~ . .' jonkin verran maksutaseongelmaamme. Palvelutaseen kumulatiivinen ylijäilmä 

"-~-: . on ollut yli puolet kauppataseen vastaavasta vajauksesta. 
:'" " 

Taulukko 2. Palvelutase (netto), milj. mk 
~ 

Kulje- Matkustus UlkomaIDen Vakuu- Muut Palvelu-
tukset edustus tukset palvelut tase 

1957 183 26 7 3 - 3 164 
1958 168 34 8 1 10 153 
1959 174 53 8 9 -18 120 
1960 164 73 11 -7 7 142 

F 19,61 231 95 9 1 9 155 
1962 222 -112 3 -3 71 181 
i963 243 -100 3 10 61 217 
1964 330 -ll5 9 - 1 37 260 
1965 341 -108 13 -12 34 268 
1966 356 96 16 1 10 285 
1967 416 - 88 8 6 5 345' 
c. 

,1 ,,_,,: 

J, Vaihtotaseen suurimmasta palveluerästä, kuljetuksista, saadut nettovaluut
,';. 'tatulot ovat välittömässä yhteydessä ulkomaankaupan volyymin ja rahtihinto

. ~.>;:"j~n ,muutoksiin. Kansainvälisissä rahtihinnoissa ja erityisesti hakurahdeissa 
',:,~; tapahtui huomattava putoaminen vuosina 1957 ja 1958, jonka jälkeen rahti

. -: :- :Jilnnat Vuotta 1962 lukuun ottamatta jatkuvasti nousivat aina vuoteen 1964 
, '/!' saakka pysyen sen jälkeen suhteellisen vakaina. Vastaavasti on kuljetustaseen 
\/" ylijäämä yhdessä kuljetettavan volyymin kanssa' kasvanut_melko tasaisesti; 
"'~:' ,-vuonna ~964 kasvu oli poikkeuksellisen suuri, mikä johtui sekä ulkomaankaupan 
:'-:".:yolyymin ..että rahtihintojen erittäin huomattavasta noususta. Viime aikoina 

:,-";': ,,'kuljetustaseen ylijäämä on kompensoinut noin puolet kauppataseen vajauksesta. 
", •..... ' Seuraavaksi suurin palveluerä nettoluvultaan on matkustuslase. Matkustus
~ -::,.' .... taseen vajauksen jatkuva lisääntyminen vuoteen 1964 saakka heijasti lähinnä 

"?/'.< käytettävis;ä olevan tulon kasvua Suomessa, mikä taas mahdollisti lisääntyvän 
, ."~;:' ulkomaille matkustamisen. Vuoden 1965 lopulla supistettiin Suomesta lähtevien '" "'-:. ,..... ( ~ 

',' 
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oikeutta viedä mukanaan Suomen rahaa 200 markasta 100 markkaan. Samoin 
ulkomailta palaavien matkustajien verottomien tuliaisten maksimimäärä vä
hennettiin 150 markasta 70 markkaan. >}Lomasuuntana Suomi>}-kampanja käyn
nistettiin vu,onna 1966. Lisäksi rajoitettiin vuoden 1967 alusta lähtien ulkomaille -
matkustavien oikeutta ostaa Suomesta käsin ns. matkapalveluja, joiden myynti 

- siihen saakka oli ollut rajoituksetonta. Matkustusmenoihin kohdistuvien valuut-
tapoliittisten toimenpiteiden ansiosta matkustustaseen vajaus onkin supistunut 
vuodesta 1965 lähtien. 

" Muut palveluerät ovat nettomääräisesti olleet maksutaseen kannalta suh~ 
teellisen merkityksettömiä lukuun ottamatta vuosia 1962-1965, jolloin Suomi _ 
,sai huomattavia valuuttatuloj a Neuvostoliittoon rakennetun Tuloman voima-' 
laitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Sen sijaan palvelutaseen ulkopuo
lella olevana, mutta vaihtotaseeseen kuuluvana eränä on sij oitustuloj en ja -meno
jen taseen kasvava vajaus muodostunut viime vuosina merkittäväksi vaihtota- - -
setta heikentäväksi tekijäksi. Sijoitustulojen kehitys on heijastanut ulkomaisten 
valuuttasaatavien ja ulkomaisen korkotason muutoksia, kun taas sijoitusmeno-

: : ' jen kasvu on ollut lähinnä pitkäaikaisen, mutta myös lyhytaikaisen ulkomaisen 
,velkaantumisen seurausta. 

',\ -, - ~Vaihtotaseen trendi on ollut heikkenevä jo vuodesta 1959 lähtien ja tase on 
·-_ollut vajauksellinen koko 1960-luvun ajan. Pääoman nettotuontia vaihtotaseen. 

vajauksen muodossa voidaan pitää tietyssä kehitysvaiheessa tarpeen vaatimana 
ja maalle edullisena, mutta' vaihtotaseen jatkuva vajauksellisuus, joka ei ajan 
mittaan ole peitettävissä uuden pitkäaikaisen pääoman tuonnilla, aiheuttaa jo 
ongelmia. Vaihtotaseen kumulatiiviseksi vajaukseksi muodostui tarkastelupe-, 
riodina noin 2.7 miljardia markkaa, koska vaihtotaseen kokonaismenot kasvoivat 
vuosittain keskimäärin 2 prosenttiyksikköä nopeammin kuin vaihtotaseen ko
konaistulot. Vaihtotaseen kumulatiivinen vajaus vastaa nykyisin melkein puo-

Taulukko 3. Vaihtotaseen rahoitus, milj. mk 

Vaihtotase, Pääomantuonti, Varantojen 
vajaus (-), nettotuonti (+), nettovienti (-) muutokset, 
ylijäämä (+) , lisäys ( -), 

Pitkäaikainen Lyhytaikainen vähennys (+) 

1957 - 19 15 59 - 55 
1958 251 10 - 46 -215 
1959 92 -29 95 -158 
1960 ~137 76 - 1 62 
1961 -219 179 79 - 39 
1962 -294 128 123 43 
1963 - 67 326 -147 -112 
1964 -563 492 250 -179 
1965 -607 _ 98 226 283 
1966 -633 154 124 355 
1967 -489 484 -103 108. 
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len vuoden vaihtotaseen tuloja. Seuraavaksi tarkastellaan, miten tämä vaihto· 
taseen vajaus on rahoitettu pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen pääoman tuonnilla 
sekä varantojen muutoksilla (ks. taulukko 3). 

". ~ VI. Perustase 

, Suomen kaltaisessa teollistumisensa keskivaiheilla olevassa maassa on ulkomai· 
. sen, etenkin pitkäaikaisen, pääoman. tuonti ollut erittäin tärkeä tekijä koti· 
vmaisten investointien rahoituksessa. Pääomantuontia on tarvittu luonnollisesti, 

myös jatkuvan vaihtotasevajauksen rahoittamiseksi. Lisäksi voidaan väittää, 
että kvantitatiivisista rajoituksista vapaa tuonti, tullien· alennukset EFTA· 
aikataulun mukaisesti sekä valuuttojen konvertibiliteetti eivät olisi olleet mah· 
dollisia ilman riittävän suurta ulkomaisen pääoman tUontia. Pitkäaikaista pää· 
omaa on Suomeen tuotu lähinnä pitkäaikaisten lainojen muodossa, ja niiden' 
,saantimahdollisuus on osaltaan ollut riippuvainen ulkomaisten pääoma. ja raha· 

. 'markkinoiden kulloisestakin keveyo.estä tai kireydestä. 
1950·luvun lopulla saadut lainat olivat pääasiassa Maailmanpankin myöntä· 

miä lainoja sekä keskipitkiä tavaraluottoja, joiden käyttö oli sidottu tietyn 
tavaraerän tuontiin. Tasapainoisen vaihtotaseen olosuhteissa 1950·luvun loppu· 
vuosina pitkäaikaise:n pääoman nettotuonti (ks. kuvio 1) oli kuitenkin suuruu· 
deltaan erittäin vaatimatonta verrattuna 1960-luvun vaihtotaseen vajausvuo
siin. Pääoman nettotuontia vähensivät myös sodaujälkeisten lainojen takaisin· 
maksut sekä kiintiökorotukset kansainvälisiin järjestöihin. Kireiden kotimaisten' 
rahamarkkinoiden vallitessa 1960-luvun alussa pitkäaikaisen pääoman tuonti 
koostui pääasiassa keskipitkistä. tavaraluotoista, jotka lyhytaikaisulltensa takia 
lyhensivät Suomen pitkäaikaisen velan keskimääräistä kuoletusaikaa ja siten 
rasittivat maksutasetta seuraavina lähivuosina. 

Vuonna 1963 Suomi laski liikkeelle ensimmäisen sodanjälkeisen obligaatio· 
lainansa Yhdysvaltain markkinoilla, mikä merkitsi uuden periodin alkua Suo
men ulkomaisessa lainanotossa. Kun Suomi esiintyi aktiivisesti myös Länsi
Euroopan pääomamarkkinoilla, pitkäaikaisen pääoman tuonti kasvoi yli kaksin
kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla pääpaino pitkäaikaisen pää. 
omantuonnin rakenteessa siirtyi tavarantuontiin liittyvistä keskipitkistä toimi· 
tusluotoista obligaatio· ja muiden pitkäaikaisten finanssilainojen puolelle. 

Vaihtotaseen huomattava heikkeneminen vuonna 1964 olisi johtanut tuntu
vaan valuuttavarannon supistumiseen, ellei ulkomaisen etenkin pitkäaikaisen 
pääoman tuonti olisi samalla kasvanut. Mahdollisuudet laskea liikkeelle obli· 

. : gaatiolainoja sekä Yhdysvaltojen että Länsi-Euroopan markkinoilla olivat poik
ke~sellisen suotuisat. ~iinpä vuonna 1964 ulkomailla markkinoitiin peräti 10 
suomalaista obligaatiolainaa, jolloin vasta suomalaisen arvopaperin voidaan 
sanoa ~estyneen ulkomaisen sijoittavan yleisön tietoisuuteen. Suomen Pankki, 
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jonka suostumuksella ulkomaisen pitkäaikaisen luoton ottaminen tapahtuu, 
joutui sekä suorittamaan karsintaa lainojen kokonaismäärän rajoittamiseksi 
että myös torjumaan epävarmoja ja ehdoiltaan kohtuuttomiksi muodostuvia 
lainahankkeita. 

Vuoden 1964 lopulla oli alkanut jo näkyä m:erkkejä kansainvälisten pääoma
markkinoiden kiristymisestä. Lisäksi näytti siltä, että suomalaisten ohligaatioi
den markkinat olivat saavuttaneet ainakin lyhyellä tähtäimellä tietyn saturaa- _ 
tiopisteen edellisen vuoden aktiivisuuden johdosta. Pitkäaikaisten ulkomaisten , 
lainojen saannin heikkeneminen näkyi selvimmin uusissa ohligaatiolainoissa, 
j'oita laskettiin vuonna 1965 liikkeelle vain kolme ja lisäksi edellistä vuotta 

,~.-; heikommin ehdoin. Suomen lainansaantipyrkimysten kannalta markkinatilan
'~~,>'ne vaikeutui edelleen vuonna 1966, mitä kuvasti suomalaisten obligaatiolainojen 
- .. __ kUrssien heikkeneminen ulkomaisissa pörsseissä. Kaikkien Suomen ulkomaisten 

obligaatiolainojen efektiivinen keskituotto ostajalle! nousi vuoden 1963 lopusta' 
vuoden 1966 loppuun mennessä 1. 72 prosenttiyksikköä. Mainittakoon, että Suo
melle koituneet korkomenot saaduista obligaatiolainoista o~at olleet noin 0.7 
prosenttiyksikköä suuremmat kuin esim. Norjan ja Tanskan vastaavat menot. 
Korkotason nousun lisäksi markkinoiden kireys näkyi myös laina-ajan yleisenä " 
lyhenemisenä. -Vuonna 1966 kansainvälisillä pääomamarkkinoilla laskettiin liik- ' 
keelle vain yksi pienehkö suomalainen obligaatiolaina. Pääasiallinen kasvu ta
pahtuikin muiden lähinnä keskipitkien finanssilainojen ryhmässä. 

Vuoden 1966 lopussa kansainväliset rahoitusmarkkinat kevenivät, mitä jat
kui vielä seuraavan vuoden puolelle. Pitkäaikainen pääoman tuonti osoitti sel-' 
viä elpymisen merkkejä. Neljän ulkomaille sijoitetun obligaatiolainan ohella 
tätä tuontia lisäsi luonteeltaan pitkäaikaiseksi katsottava Kansainvälisen Va
luuttarahaston myöntämä valmiusluotto valuuttavarannon tukemiseksi sekä 
ennen kaikkea muiden finanssilainojen lisäys. Kaiken kaikkiaan oli vuoden 1967 
lopussa liikkeellä kansainvälisissä finanssikeskuksissa 21 suomalaista obligaatio
lainaa, joiden markkamääräinen nimellisarvo oli yhteensä 862 milj. markkaa. 

Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka on tarkasteluperiodin aikana kasva-
. nut absoluuttisesti markkamäärältään yli kuusinkertaiseksi, samalla kun perus
tasetta rasittavat pitkäaikaisen velan hoitokustan~ukset, siis korot ja kuole
tukset, ovat lisääntyneet yli seitsenkertaisiksi. Vertailuvuosien poikkeukselli
suuden takia sekä tarkasteltaessa pitkäaikaista ulkomaista lainanottoa sen 

'maksutasepoliittisen merkityksen kannalta on kehitystä kuitenkin arvosteltava 
vaihtotaseen taustaa vasten. Pitkäaikaisen ulkomaisen velan osuus vaihtotaseen 
kokonaistuloista lisääntyi huomattavasta velan absoluuttisesta kasvusta huoli
matta vain 8 prosenttiyksikköä vuosina 1957-1966, mutta laskettaessa mukaan 
myös vuosi 1967 devalvaatiokorotuksineen ko. osuus kasvoi lähes 28 prosentti-

1. Efektiivinen korkotuotto ostajalle on laskettu kunkin lainan markkinanoteerausten perus
teella lainan kulloinkin jäljellä olevalle laina-ajalle. Ks. JOUKO J. VOUTILAINEN Suom~n ulko-
maiset velat ja saatavat, Unitas 1: 1966, s. 9. . 
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.. ' .' ':jksikköä j'a oli'vuonna 1967 noin 65 % våihtotaseen kokonaistuloista. Pitkä-, 
.' :iUtfaisen velan vuotuiset hoitokustannukset olivat 1960-luvun vaihteessa 4.5 % .' 
-~:~-j!l.vuoden 1966 lopussa 6.5 % sekä vuoden 1967 lopussa 9 % vaihtotaseen koko"':-
~ -n'aist'uloista . 

. ' '. Pitkäaikaisten ulkomaisten lainojen rakenteessa on 1960-luvulla tapahtunut 
huomattavia ·muutoksia. Vuosikymmenen alussa pääosa lainoista oli ulkomaisilta 
hallituksilta ja kansainvälisiltä rahalaitoksilta, lähinnä Maailmanpankista saa~ 
tuja, pitkäaikaisten tavaraluottojen sekä obligaatioiden ja muiden finanssilai
nojen edustaessa vain vii~että osaa: koko pitkäaikaisesta lainanotosta. Viime 
vuosina suurimmaksi ryhmäksi ovat sitä vastom kohonneet obligaatio- ja muut 

1 finanssilainat (47 %), seuraavina ulkomaisilta hallituksilta (23 %) ja Maailman-
. pankilta (15 %}'saadut lainat sekä tavaralu~tot (12 %). - . 

Perustaseen seuraav:.ana eränä pitkäaikaisten lainojen jälkeen ovat Suomen 
u myöntämät pitkäaikaiset vientiluotot ja niiden kuoletukset. Pitkäaikaisia vienti

luottoja on jossain määrin myönnetty koko tarkasteluperiodin ajan, mutta ne 
. ~vat tulleet maksutasef(n kannalta merkittäviksi vasta vuonna 1964, kun vuonna 

1956 perustettu Suomen\ Viep.tiluotto -Oy oli vuonna 1963 uudelleen organisoitu 
ja sen osakepääomaa IForotettu. Vientiluottojen kasvu on läheisessä yhteydessä 
kilpailun ja vientimarkkinoidemme kiristymiseen, jonka takia viejien on myön
nettävä yhä pitempiä maksuaikoja ulkomaisille ostajille. Vientiluottojen pää
asiallinen käyttäjä on puunjalostuskoneiden ja alusten vi«~mtiä harjoittava raskas 
·metalliteollisuus. Pitkäaikaisten vientiluottojen kanta on vuoden 1967 loppuun 
:ir(ennessä noussut yli 250 milj. markkaan, mikä' sinänsä merkitsee luott.ojen 
kuoletusten muodossa huomattavaa pääoman tuontia lähivuosina ja siten osal
.~aan mahdollistaa uusien luottojen myöntämisen. 
" - Suomesta ulkomaille tehtyjä suoria investointeja on kirjatt.u maksutaseeseen 
"vuodesta 1959 lähtien. Nämä investoinnit, jotka aluksi olivat melko pieniä 
"eivätkä vielä}i:ään ylitä 20-30,miljoonaa nia:rkkaavuodessa, kanavoituvat pää-
asiassa Suomen vientiä joko suoraan tai epäsuorasti edistäviin tarkoituksiin. 
Myös suorat investoinnit Suomeen, joita on maksutaseeseen kirjattu vuodesta 
1961 lähtien, ovat maksutaseen kannalta vielä suhteellisen pieni pää~mavir:ta ja 
niiden merkitys ilmeneekin lähinnä taloudellisen ja teknisen )}know-how'w> tuon
tina.! Rohkaistakseen suorien investointien muodossa tapahtuvaa pääomantuon
tia hallitus asetti vuoden 1967 alussa ulkomaisten investointien neuvottelukun
nan edistämään suoria investointeja koskevaa ulkomaisille sijoittajille tarkoitet.
tua informaatiotoimintaa. N ettomääräisesti suorat investoinnit eivät toistais.eksi 
ole juuri vaikuttaneet perustaseen vajaukseen tai ylijäämääu. Muista pitkäaikai
sista pääomaliikkeistä tärkein erä on jäsenosuudet; ja niiden korotukset kansain
välisissä järjestöissä. 

Suomi on ollut pitkäaikaisen pääoman nettotuoja koko tarkasteluperiodin 
ajan lukuun ottamatta vuotta 1959. Kaikkiaan on pitkäaikaista pääomaa tuotu 

1. JOUKO J. VOUTILAINEN mao so' 15 • 
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: eri muodoissa nettomääräisesti 1 933' milj.,markkaa, mikä on kompensoinut yli 

~l<kaksi kolmannesta va~.t~ava~a ai~ana mu~dos~uneesta.~aihtotas.een ~ajauksesta. 
, Perustaseen kumulatllvlseksl vaJaukseksl tuh 752 milJ. markkaa, Joka on ra

hoitettu pääasiassa lyhytaikaisen pääoman tuonnilla, mutta myös valuutta
varannon supistumisen kautta. Perustase on vuodesta 1960 lähtien ollut jatku
vasti vajauksellinen vuotta 1963 lukuun ottamatta. Yleensä voidaan sanoa, että 
peiustaseen muutoksen suunta on ollut vaihtotaseen muutoksen mukainen, 

'm:utta suuruudeltaan huomattavasti edullisempi pitkäaikaisen pääoman suuren 
nettotuonnin ansiosta. 

VII. Yleistase 

I Vaihtotaseen vajauksesta on tarkasteluajanjakl?ona ta~9itettu 'lähes neljännes 
lyhytaikaisen pääoman tuonnilla(kuvlo 1), joka,.im siteii:iarj~nnut osaratkaisun 
ulkomaankauppamme tasapainottomuuteen. 'P,!ili,'osaa ,lyliy.taikaisen pääoman 
virroista edustavat yritysten' kauppaluotot, j otka- re~gQi~at niin ulkomaankau
pan olosuhteid~ kuin koti~aisten raham:aikJri~oiden muutoksiin. Ulkomaan
kauppaa harjoittavilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet maksuaikoja 
muuttamalla vahvis1;aa omaa likviditeettiänsä kotimaisten rahoitusmarkkinoi
den ollessa kireät. Huomattavat kauppaluotot ulkomailta' såattavat jopa vai-, 
keuttaa kotimaista stahiiisointipolitiikkaa. Kauppaluotot ovat tilastollisesti ehkä 
epätarkiu luku Suomen maksutas~essa, joskin viime vuosina pääosa näistä 
transaktioista on jo voitu tilastoida maksutaseeseen. 

Suhteellisen tasapainoisen kauppataseen vallitessa sekä viennin voiinistuessa' 
,etenkin vuonna 1959 vientiennakoiden kasvu muodosti ainoan merkittävän' 
lyhytaikaisen pääoman maahanvirtauksen 1950~luvun loppuvuosina. Tuonnin, 

"-',: 'llheralisoinnin yhteydessä omaksuttiin myös vapaampi maksujärjestely, j.onka 
", p~itteissa vuoden, 1958 alusta lähtien sallittiin tiettyj~n vapaalistalla .olevien 

'hyödykkeiden k.ohdalla kolmen kuukauden lu.ott.o aikaisemmin vaaditun käteis-
. -,' ~aksun sijasta. Kauppataseen heikentyessä ja k.otimaisten rahamarkkinoiden 

, kiristyessä vuonna 1960 tu.ontivelat kasv.oivatkin v.oimakkaasti, kun taas vienti
,-:", ~ enna~ot' supistuivat. 
" "f",' Vuonna 1962 tapahtui huomattava muut.os kauppaluott.ojen rakenteessa, 

"',' "kup. VienHsaatavat esiintyivät ensimmäistä kertaa suurena eränä Su.omen maksu
taseesBa: Vientisaatavien' kasvun mu.od.ossa tapahtunut pää.omanvienti liittyi 
koneiden ja laitteiden viennin voimakkaaseen kasvuun ja heijasti kilpailun 
kIristymistä vientimarkkinoilla, mikä ilmeni pidennettyjen maksuaikojen myön
tämisenä. Suomen Pankin toimeenpanemat eräiden kestokulutushyödykkeiden 
toimitusluottojen raj.oitukset näkyivät vuonna 1963 tu.ontivelkojen supistumi
sena, kun taas vu.osina 1964 ja 1965 tuontiluottorajoituksista huolimatta kasva
neet tuontivelat .ovat selitettävissä v.oimakkaalla tu.onnin kasvulla. Suomen 
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P~nkin edelleen kiristämien tuontiluottorajoitusten sekä mahdollist,en deval
vaatiospekulaatioiden takia tuontivelkojen kasvu hidastui vuonna 1966, ja seu
raavana Vuonna tuontivelat jo supistuivat. Vientisaatavat kasvoivat vuoteen 
1967 saakka, mutta supistuivat vuonna 1967. 

Lyhytaikaisen pääoman taseessa esiintyvät talletukset ovat J;Uuutoksia lä
hinnä kotimaisten vientiliikkeiden, vakuutusyhtiöiden ja varustamojen ulko- , 
maisissa pankeissa pitämissä tileissä. Valtion pitkäaikaisen pääoman transaktiot 
sisältyvät pitkäaikaisiin lainoihin perustaseen puolelle, kun taas lyhytaikaisissa 
saatavissa ja veloissa tapahtuneet muutokset näkyvät vastl;l yleistaseessa. 

Valuuttapankkj.t)U valuuttavaranto sisältyy yhdessä valuuttapankkien mui
den ulkomaisten transaktioiden kanssa yleistaseeseen vuoden 1964 loppuun 
saakka, ja vasta vuodesta 1965 lähtien niiden valuuttavaranto on erillisenä 
pystytty kirjaamaan maksutaseessa yleistaseen ulkopuolelle ja sitä rahoitta
vaksi eräksi. Valuuttapankkien ulko'maisen netto aseman muuttumiseen on 
vaikuttanut lähinnä kotimaisen likviditeetiitilanteen kehitys. Rahamarkkinoi
den kiristyessä kotimaassa pankit ovat lisänneet ulkomaista velkaansa, josta 
pääosa on ollut ulkomaisilta pankeilta saatuja ns. eurovaluuttatalletuksia. Tämä 
tendenssi näkyy erittäin selvästi varsinkin kireän rahan vuosina 1961-1962 
sekä uudelleen vuosina 1965-1966. Suomen Pankki on kuitenkin viime vuosina 
pyrkinyt rajoittamaan lyhytaikaista lainanottoa ulkomailta, koska toisaalta se 
todennäköisesti lisää tuontitavaroiden kysyntää ja toisaalta lainojen kuole
tukset varsin lyhyen ajan kuluttua rasittavat valuuttavarantoa. 

Lyhytaikaisen pääoman taseessa olevat Suomen Pankin valuuttavarannon 
korjauserät sisältävät sellaisia Suomen Pankin taseeseen kuuluvia eriä kuin 
ulkomaiset obligaatiot ja vekselit, joita'ei lueta mukaan valuuttavarannon käsit
teeseen ja jotka muistuttavat valuuttapankkien vastaavia eriä vuosien 1965-
1967 yleistaseessa. 

Viimeinen yleistaseen vajausta tai ylijäämää muodostava erä on »virheelliset 
ja tunnistamattomat erät (netto)>, joka pääosaltaan koostunee lyhytaikaisista 
pääomaliikkeistä. Koko tarkasteluperiodin ajalta yhteenlask~ttuna nämä re
kisteröimättömät erät edustavat' 261 milj. markan selvittämatöntä valuutta
virtausta Suomeen. Virheelliset ja tUIinistamattomat erät ovat muutamaa vuot
ta lukuun ~ttamatta olleet' etumerkiltään positiivisia ja viime vuosina jatkuvasti 
kasvavia. Tämä merkitsee valuuttavarannon suurempaa kasvua tai,pienempää 
supistumista ko. vuosina kuin mitä yleistaseeseen rehlsteröidyt transaktipt 
osoittavat. Tendenssi posi~iiviseen etumerkkiin saattaa implikoida näkymättö
miä nettotuloja, ts. vaihtotaseen kokonaistulojen systemaattista aliarvostusta 
ja/tai kokonaismenojen systemaattista yliarvostusta, kun taas muutokset posi
tiivisessa jäännöserässä saattavat ainakin osittain heijast-aa rekisteröimättömien 
kauppaluottojen heilahteluja. Tätä olettamusta tukee jonkin verran se, että 

, selvittämätön valuuttojen maahanvirtaus on 1960-luvulla ollut suuri nimen
omaan silloin, kun kotimaiset rahamarkkinat ovat olleet kireät. 
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Suomen lyhytaikainen v.elka on tarkasteluperiodina kasvanut nettomääräi
sesti yli 650 milj. markkaa. Tämänkaltainen velkaantuminen on lyhytaikaisen· 

, luonteensa takia erittäin altis sekä kansantalouden että talouspolitiikan muu
toksille, ja sen maksutasepoliittinen merkitys on siten huomattava. Yleistaseen 

, vajaus tai ylijäämä kuvastaa ehkä parhaiten Suomen kansainvälisen maksuval
-.miuden muutosta lyhyellä tähtäimellä. Yleistaseen heilahtelut vuodesta toiseen 
. ovat olleet perustaseen heilahteluja vaimeampia. Yleistaseen devalvaatio on joh
tanut pysyvä heikkeneminen alkoi vuodesta 1965 lähtien, kun taas perustaseen 
vastaava huononeminen alkoi. vuotta aikaisemrin k~uppa- ja vaihtotaseen 
oltua vajauksellinen jo vuodesta 1960 lähtien. 

'. ' 

VIII. Varantojen muutokset 

Edellä esitetyt Suomen kansainväliset liiketoimet ovat aiheuttaneet Suomen 
valuuttavarannon ,muutokset (ks. kuviQ 1). Yleistasetta kompensoiviin eriin 
yhteenlaskuviiva~ alapuolelle on luettu mukaan SuomeI!- Pankin kulta- ja va
luuttavarannon sekä vuodes!a 1965 lähtien JP.yös valm,ittapankkien valuutta- . 
varannon muutokset. Suomen Pankin kulta- ja valuuttavaranto sisältää nykyi
sin monetäärin kullan sekä vaihdettavien1 ja sidottujen vaiuuttojen lisäksi myös 
välittömästi vaihdettavina valuuttoina markkoja vastaan nostettavissa olevan 
kultaosuuden Kansainvälisessä Valuuttarahastossa. 1960-luvun aikana muodos- ' 
tuneesta vaihtotaseen vajauksesta on hieman yli 10 % rahoitettu Suomen Pan
kin kulta- ja valuuttavarannon supistumisen kautta pitkäaikaisen pääo;man
tuonnin osuud~n ollessa n. 65 % ja lyhytaikaisen pääomantuonnin (ml. valuutta
pankit) n. 25 %. Maksutaseongelman kannalta on ollut tärkeätä nimenomaan 
pitkäaikaisen pääomantuonnin osuuden lisäälltyminen vaihtotaseen rahoituk
sessa 1960-luvulla. 

Suomen kansainvälinen maksuvalmius valuuttavarannon muutoksella mi
tattuna parani vuosia 1960 ja 1962 lukuun ottamatta jatkuvasti ennen vuotta 
1965. Sen sijaan tarkasteluajan kolmena viimeisenä' vuotena kansainvälinen 
maksuvalmiutemme heikkeni lähes 100 milj. markkaa enemmän: kuin se oli 
parantunut sitä edeltäneinä tarkasteluvuosina. Maksuvalmiuden vaatimaa va-

. rantojen riittävyyttä arvioitaessa käytetään usein valuuttavar~nnon ja tavaran-
tuonnin suhdetta. Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarantQ vastasi 50-luvun 
loppuvuosina yli 3 kuukauden tuontia, 60-luvun alkupuoliskolla yli 2 kuukau
den tuontia sekä vuosina 1966 ja 1967 vain hieman yli kuukauden tuontia. Tä
mänkaltainen indikaattori osoittaa kuitenkin vain, kuinka kauan Suomi pystyy 
valuuttavarannolla rahoittamaan tuontinsa sellaisessa hypoteettisessa tilan-

1. VuoshIa 1957 -1958 vaihdettavia valuuttoja oli liitetaulukossa vain dollari, ·vuodesta 
1959 lähtien myös EMA-valuutat, ja vuodesta 1961 lähtien jako vaihdettaviin ja sidottuihin 
valutlttoihin noudattaa nykyistä käytäntöä. 
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teessa, että kaikki valuuttatulot yhtäkkiä loppuisivat. Järkevämpi kriteeri 
saattaisi olla valuuttavarannolla katettavissa oleva vaihtotaseen vajaus kuukau
sien tai vuosien lukumäärällä ilmaistuna. 1960-luvun alussa Suomen Pankin 
kulta- ja valuuttavaranto kattoi yli nelinkertaisesti ko. vuosina muodostuneen 
vaihtotaseen vajauksen, sen sijaan vuode~ 1967 lopun valuuttavarannolla olisi 
voitu enää kattaa vain 13 kuukauden ;;tjan vuoden 1967 luokkaa oleva vaihto
taseen vajaus. 

Edellä esitetyt kriteerit kuvastavat vain karkeasti kansainvälisen maksuval
miutemme heikkenemistä. Varantojen riittävyyttä arvioitaessa on otettava huo
mioon myös mm. varantojen likvidiys, valuuttatulojen ja -menojen odotetta
vissa olevat vaihtelut sekä mahdollisuudet tuoda ulkomaista pääomaa maahan. 
Jäsenyys Kansainvälisessä Valuuttarahastossa mahdollistaa maksuvalmiuden 
riittävästi huonontuessa lainan saannin järjestöltä ns. luottotranssin puitteissa. 
Tätä 200 milj. markan suuruista ns. valmiusluottomahdollisuutta Suomi käytti
kin vuoden 1967 aikana. Vuoden 1967 syyskuussa pohjoismaiset keskuspankit· . 
sopivat mahdollisuudesta suorittaa keskuspankkien välillä saatavien ja velkojen 
edestakaiskauppoja (swap transactions),. mikä merkitsee Suomelle 124 milj. 
markan lyhytaikaisen luoton potentiaalia maksuvalmiuden heikentyessä. Va
luuttojen konvertibiliteetin toteuttamisen jälkeen syntyivät eurovaluuttamark
kinat, joiden nopea laajeneminen on tehnyt Suomelle mahdolliseksi ottaa pää
asiassa lyhytaikaisia, mutta myös pitkäaikaisia luottoja, mikä on mm. tarjon
nut uuden vaihtoehdon valuuttapankeille likviditeettinsä turvaamiseksi. 

Suomen Pankki voi muuttamalla varantonsa rakennetta tietyissä rajoin 
vaikuttaa valuuttavarannon likvidiyteen. Varovaisuusnäkökohtien motivoimana 
osa varannosta on pidetty heikosti korkoja tuottavassa kullan muodossa. Kullan 
osuus Suomen Pankin koko varannosta on 1960~luvun suurten maksutaseva
jausten vuosina ollut 30 prosentin tienoilla, mikä suhdeluku vastaa suunnilleen 
muiden pohjoismaiden tasoa, mutta on kuitenkin huomattavan alhainen ver
rattuna Länsi·Euroopan maihin, jotka ovat varsinkin viime vuosina pitäneet 
yli puolet valuuttavarannostaan kullan muodossa. Pääosa Suomen valuutta
varannosta on kuitenkin vaihdettavia valuuttoja, joista suurin osa on sijoitettu 
korkoa tuottaviin kohteisiin. Pyrittäessä tietoisesti tasapainottamaan idän
kauppaa ja siitä aiheutuvia maksuja on etenkin viime vuosina yritetty pitää 
sidottujen valuuttojen varanto minimissään, jolloin Suomen valuuttavaranto 
on koostunut miltei yksinomaan kullasta ja vaihdettavista valuutoista. 
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SUOMEN MA!\:SUTASE VUOSINA 1957-1967, :miIj.mk1 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 

I I 
Netto- I I Netto- I I Netto-I I I Netto- T 1 IMI Netto- T 1 IMI Netto- T 1 IMI Netto' r 1 IMI Netto- T 1 IMI Netto- 1 1· I Netto- I !I Netto-. Tulot Menot tulot Tulot Menot tulot Tulot Menot tulot Tulot Menot tulot u ot enot tulot u ot enot tulot u ot enot tulot u ot enot tulot u ot enot tulot Tu ot I Menot tulot Tulot Menot tulot 

1 Tavarat................................. 1124 2279 1 -155 2479 2333 +146 2672 2668 + 4 3165 3403 -238 ·3374 3690 1 -316 3533 3929 -396 3678 3867
1 

-18S 41321 4816 -684 4566 5266 -700 4819 5524 -705 5230 1 5794 -564 1 
2 Kaupan korjauserät ............ ',' .. .. .. .. . 2 6 - 4 - 11 6 - 17 - 13 8 - 21 - 21 12 - 33 - 24 11 - 35 - 18 19 - 37 - 20 11 - 3] - 23 15 - 38 - 24 21 - 45 - 35 18 - 53 - 36 22 - 58 2 
3 Kauppatase ............................... 2126 2285 -159 2468 2339 +129 2659 2676 - 17 3144 3415 -271 3350 3701 -351 3515 3948 -433 3658 3878 -22C 4109 4831 -722 4542 5287 -745 4784 5542 -758 5194 5816 -622 3 
4 Kuljetukset ............. , .... :. '.' .. ,' .. : . .. 306 123 +183 270 102 +168 294 120 +174 338 134 +204 374 143 +231 377 155 +222 408 165 +24~ 477 147 +330 509 168 +341 547 191 +356 603 187 +416 4 
5 Matkustus .............. :. ;... .. .. . .. . .. .. 29 5'5 - 26 40 74 - 34 41 94 - 53 53 126 - 73 61 156 -.95 78 190 -112 90 190 -10e 107 222 -;-115 131 239 -108 149 245 - 96 175 2,63 - 88 5 
6 Ulkomainenedustus "'~"""":.' .. : ...... ,.:... 15 8 + 7 17 9 + 8 18 10 + 8 22 II + 11 .. 24 15 + 9 22 19 + 3 23 20 + 3 29 20.+ 9 42 29 + 13 48 32 + 16 33 25 + 8 6 
7 Vakuu~ukset ........ · ..... : ... ,,,,,,,,,,:,, 56 53 + 3 64 63 + 1 78 69 + 9 73 80 - 7 .'88 87 + 1 98 101 - 3 121 III + lC Il5 Il6 - 1 118 130 - 12 139 140 - 1 173 167 + 67 
8, Sekalruset ....................... ,........ 56 59 - 3 66 56 + 10 64 82 - 18 82 75 + 799 90 + 9 168 97 + 71 '163 102 + 6] ISO 113 + 37 168 134 + 34 169 159 + 10 180 177 + 38 

. 9 Tavara- ja palvelutase ;' .• '. ' .. : .. ... .. ..... ... 2588 2583 + 5 2925 2643 +282 3154 3051 +103 3712 3841 -129 3996 4-192 -196 4258 4 510 ~252 4463 4466 - t 4987 5449 -462 5510 5987 -477 5836 6309 -473 6358 6635 -277 9 
10 ·Sijoitu~~ulotja-inenot.:.· ........ , .. ~ ... ,... 9 38 - 29 II 49 - 38 22' 40 - 18 29 46 - 17 36 '.'66 - 30 26 73 - 47 25 95 - 7( 28 129 -101 39 170 -131 34 184 -ISO 36 245 -20910 
11 Tulonsnrrot ..... ~.. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 + 5 9 2 + 7 .9 2 + 7 12 3 +, 9 12 5 + 7 12 7 + 5 . 13 7 + { 14 14. - 0 14 13 + 1· 15 25 - 10 22 25 - 3 11 
12 A. Vaihtotase .,........................... 2603 2622 - 19 2945 2694 +251 3185 3093 + 92 3753 .3890 -137 4044 426? -219 4296 4590 -294 4501 4568 - M 5029 5592 -563 5563 6170 -607 5885 6518 -633 6416 6905 -48912 

I S~~~a-I Velat I Netto I S~~~a-I V,elat I Netto I S~~~a-I Velat I Netto I S~:~a'-I Velat I Netto I s~~~a-I Velat 1 Netto I S~~~a-I Velat I Netto I S~:~a-I Vel~t I Nett03~:~a-1 Velat I Netto I S~~~a-I Velat I Netto I S~~~a-I Velat I Netto I S~~~a-I Velat I Netto 

13 Pitkäaikaisten lainojen: nostot ............ . 
14 kuoletukset ....... . 

+ 82 +82 
- 4~ - 48 

+104 +104 
- 88 - 88 

+122 +122 
-130 -130 

+200 +200 
-116 -1I6 

+298 +298 
-124 -124 

15 Pitkäaikaisten vientiluottojen: nostot ..... . 
16 . kuoletukset .. 
17 Suorat investoiniiit: S1;I.omesta ............. . - 4 - 4 - 6 - 6 - 9 
18 Suomeen ............. . + 15 
19 Kansai~v~~~et ~ärjestöt .................. . - - - - - -- - 61 + 45 - 16 - 3 - - 3 - 2 -
20 Muut pltkaalkalset ....................... . - 29 + 10 - 19 + 6 - 12 - 6 + II - 12 - 1 + 13 - 12 + 1 + 13 - 12 
21 B. Pitkäaikaisen pääoman tase ............ . - 29 +44 + 15 + 6 + 4 + 10 - 54 + 25 - 29 + 4 + 72 + 76 + 2 +171 

22, Per u s t ase (A + B) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 -
23 Tuontiennakot ja -velat .................. , + 9 - 0 + 9 - 19 
24 Vientisaatavat ja -ennakot. . .. . . . . . .. . .. . . . - + 23 + 23 - 5 
25 Talletukset .............................. - 6 - - 6 + 4 
26 Valtio .................................. . 

+ 30 
+ 43 

+261 
+II 
+ 38 
+ 4 

- 5 
+ 5 
+ 12 

27 Valuuttapankit ........................... . + 14 - 3 
+ 10 + 9 

+11 
+ 19 
+ 3 
+ 59 

-11+5-6-1 
28 Suomen Pankin valuuttavarannon korjauserät - 77 - 33 -IlO - 53 
29 Virheelliset ja tunnistamattomat erät ...... . 
30 C. Lyhytaikaisen pääoman tase .' ........... . 

- - + 17 -
- - -46-

31 Yle i I? t ase (A + B + ei) •.......•...... ' -
32 Valuutta pankkien valuuttavarannon muutos ... 

+ 55 +215 

33 Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarannon 
muutos ................................. . 

34 Monetaari kulta .......................... . 
35 Vaihdettavat valuutat ................... . 
36 Sidotut valuutat ......................... . 
37 Kultaosuus IMF :ssä ..................... . 

- 20 - 35 - 55 -191 - 24 -215 

- 21 - - 21 - 94 - 1 - 95 
+ 1 - 35 - 34 - 97 - 23 -120 

-158 
- 9 
-185 
+ 36 

+ 8 
+131 
+ 1 
+ 5 
+ 16 
- 3 

+ 63 
+ 3 + 10 
+136 - 1 
+ 13 - 3 
+ 5 - 36 
+ 15 - 54 
- 56 - 37 
- 21 
+ 95 

+130 
- 57 
+ 1 
- 4 
+ 17 
- 1 

-:- 61 
+140 
- 58 
- 2 
- 40 
- 37 
- 38 
+ 34 
- .1 

- 62 

+ 2 
- 1 
- 4 
- 10 
- 22 
- 34 

+ 32 
+ 6 
- 4 
+1I7 

-158 + 43 + 19 + 62 -12 - 27 
- 9 
-185 

- 9 - - 9 ~ 19 -
+ 55 - + 55 + 39 -

+ 36 - 3 + 19 + 16 - 32 - 27 

- 9 
+ 15 
- 2 
+ 1 
+179 

- 40 
+ 2 
+ 31 
+ 2 
- 14 
+ 95 
- 34 
- 3 
+ 79 

+ 39 

- 39 
- 19 
+ 39 
-.59 

+271' +271 
.-134 -134 

-6 - - 6 
- + 3 +- 3 

- 2 - - 2 
+ 15 - 19 - 4 
+ 7 +121 +128 

- 12 
-120 
+ 8 
+ 39 
- 1 
+ 39 

+ 39 
- 4S 
+ 73 
+II 

- 62 
+77 
+ 12 
- 1 
+141 
- 1 

+ 4 

+ 4 

-166 
- 74 
- 4·3 
+ 20 
+ 38 
+140 
+ 38 
+ 4 
+123 

.- 43 

+ 43 
- 45 
+ 73 
+ 15 

- 17 

+513 
-164 

+ 3 
- 3 -
+ 16 - 22 
- 4 +330 

+ 13 -122 
- 18 - 4 
- 4 + 9 
+ 6 + 18 
+ 14· - 41 
+ 10 - 2 

+5lE -
-164 -

- - 33 
- + 1 

- l'i- 28 
+ ' -, 
- E- 3 
- f+ 22 
+32t- 41 

1 

+25~ -
-109+ 10 

t :l~:r: 
- 2- 19 

~ 2~+-46 

- 141 -

+1~ -

-113 
+ 1 
-148 
+34 

+ 1 -11 -245 
+ - 79 
-14 -230 

+ 1 + 3 + 64 

+762 
-228 

+ 18 

- 19 
+533 

+102 
+ 7 
+ 2 
+ 18 
- 18 
- 2 

+ 66 

+ 66 

+762 
-228 
-, 33 
+ 1 
- 28 
+ 18 
- 3 
+ 3 
+492 

- 71 
+1I2 
+ 55 
+ 7 
+ 18 
- 37 
+ 44 
+ 51 
+250 

+434 
-273 

-71. -
+ 5 
-21 
- + 16 
-2 -
+31 - 21 
-58 +156 

+ 5 
-'94 
- 1 
+43 
-52 
+ 2 

+141 
+129 
+ 7 
- 18 
+ 27 
- 21 

+434 
-273 
-71 
+ 5 
- 21 
+ 16 
- 2 
+ 10 
+ 98 

-509 
+14.6 
+ 35 
+ 6 
+ 25 
- 25 
- 19 
+ 58 
+226 

- 95 
+ 31 
- 21 

-185 
+17 
-253 

+518 
-271 

+ 19 
+164 
- 23 
+407 

+ 20 + 33 
-218 +104 
+ 2 + 43 

- 10 + 42 
+ 28 + 7 

+518 
-271 
- 95 
+ 31 
- 21 
+ 19 
- 21 
- 6 
+154 

-479 
+ 53 
-1I4 
+ 45 

+ 32 
+ 35 
+ 73 
+124 

- 79 
+ 46 
- 30 

+910 
-406 

+ 42 

+91013 
-40614 
- 7915 

- 4 -
+ 28 - 23 
- 39 +523 

+ 4616 
- 3017 
+ 4218 
- 419 
+ 520 
+484 21 

- 30 
+ 14 
+ 1 

+ 79 
+ 23 

- 522 
- 82 -Il223 
- 70 - 5624 
- 51 - 5025 
- 24 - 2426 
-; 32 + 4727 
- 2 + 2128 

+ 7129 
-10330 

+179 - - -283 - - -355 - - -1011 31 
.. + 3 +1.24 +127 + 20 + 14 + 34 -118 +142 + 2432 

-179 
- 79 
-230 
+130 

- 40 

+ 14 
- 54 

+156 
+ 6 
+225 
- 29 
- 4.6 

+305 
+123 
+213 
+ 23 
- 54 

+ 16 

- 4 
+ 20 

+ 84 + 0 
+ 2 
- 69 
+ 51 

38 D. Koko kulta- ja valuuttavarannon muutos - 20 -'35 - 55 -191 - 24 -215 -158 -158 + 43 + 19 + 62 - 12 - 27 - 39 + 39 + 4 + 43 -113 + 1 -11 -245; + 66 -179 

+196 
-t' 6 
+211 
+ 25 
- 4.6 
+199 + 84 +283 +325 + 30 

+321 
+123 
+209 
+ 43 
- 54 
+355 

+100 
- 34 +142 

+ 8433 
+ 234 
- 6935 
+ 5136 
+10037 
+10838 

1. Saatavat: lisäys-, vähennys +; Velat: lisäys +, vähennys -. 



SUOMEN TA VARA·NTUONTI 1958-1967 
SUHDANNE-, RAI(ENNE- JA 
ENNUSTEN ÄI(ÖI(OHTIA 

Ralf Pauli 

1. Tuonti 1958-1967 

Pienet maat, niin kuin Suomi, ovat suuressa määrin riippuvaisia ulkomaankau
pasta. Suomessa muodostavat tuontitavarat viidenneksen tarjonnasta kotimai
silla markkinoilla. Kansainvälisesti ottaen ei ulkomaisten tavaroiden osuus kui
tenkaan ole erityisen korkea. Pohjoisissa naapurimaissamme tuontitavaroiden 
osuus kotimaisesta tarjonnastal on suurempi kuin Suomessa - neljännes tai 
enemmän - samoin on Itävallassa, Sveitsissä ja Portugalissa. Suurissa teollisuus
maissa, joissa tuotannon rakenne on monipuolinen ja joilla on suuret kotimaiset 
markkinat, on ulkomaisten tavaroiden osuus suurin piirtein sama kuin Suo
messa. 

Tarkoitus ei ole tässä ottaa kantaa siihen kysymykseen, mikä on ulkomaan
kaupan optimaalinen määrä Suomessa. Vaikka tuontitavaroiden osuus kotimai
sesta tarjonnasta on pienempi kuin vertailusta muihin Euroopan maihin saat
taisi päätellä, muodostaa tuonti kuitenkin keskeisen ja elintärkeän osan Suomen 
kansantaloudessa. Sen vuoksi on mielenkiintoista lyhyesti tarkastella tuontia -
sen kehitystä ja koostumusta. Painopiste on tarkastelussa annettu tuonnin 
suhdanneherkkyydelle ja sen koostumuksessa havaittaville muutoksille kym
menvuotiskautena 1958-1967. 

Suomen kansainvälisen maksuvalmiuden vähitellen heiketessä tarkastelu
ajanjakson loppua kohti2 tavarantuonti alkoi yhä enemmän saada epäluuloisia 
katseita osakseen. Sen vuoksi onkin paikallaan pääpiirteittäin valaista tavaran
tuonnin osuutta siinä kehityksessä, joka vihdoin syksyllä 1967 johti markan 
kansainvälisen perusarvon alentamiseen. 

1. Kotimainen tuotanto - vienti + tuonti. 
2. Ks. REINO AIRIKKALA Suomen maksutase vuosina 1957-1967, tässä julkaisussa, s. 17, 

20 ja 21. 
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1.1. Taloudellinen kasvu, rakennemuutokset ja tuonnin liberalisointi Suomessa 

Tarkasteluperiodille oli Suomessa leimaa antavaa nopea taloudellinen kasvu 
siihen liittyvine voimakkaine rakennemuutoksineen. Ulkomaankaupassa tuon
tia vapautettiin ja integraatio edistyi. 

Vuosina 1958-1967 bruttokansantuote vuoden 1954 hinnoin kasvoi keski
määrin 5 % vuodessa kasvuvauhdin oltua noin 4 % edellisen kymmenvuotis
kauden aikana. Työvuosina ilmaistu työpanos väheni primäärielinkeinoissa -
maa- ja metsätaloudessa - tarkasteluperiodin aikana runsaat 20 %, kun taas 
teollisuudessa, talonrakennuksessa ja maa- ja vesirakennuksessa se lisääntyi 
runsaat 20 %. Vastaava lisäys oli palvelusektorissa vielä suurempi - 34 %. 
Samansuuntaiset rakennemuutokset olivat käynnissä edellisenkin kymmenvuo
tisperiodin aikana, mutta ne olivat vain noin puolet mainituista. 

Devalvoinnin yhteydessä syyskuussa 1957 poistettiin suuressa määrin tuon
nin määrällisiä rajoituksia. Ennen devalvointia oli vain noin 40 % tuonnista -
pääasiassa raaka-aineita - vapaata, mutta vuoden 1967 lopussa noin 80 % 
oli täysin vapaata tai automaattisen lisensioinnin alaista. Vapaa tuonti käsitti' 
teollisuuden raaka-aineita, puolivalmisteita ja kemikaaleja, koneita ja laitteita 
sekä kulutustavaroita. Määrärajoitusten alaisiksi jäivät edelleen poltto- ja voite
luaineet, lannoitteet sekä muutamat kulutustavarat. 

Suomi liittyi heinäkuussa 1961 ulkojäseneksi Euroopan vapaakauppaliit
toon EFTAan. EFTAn kanssa solmitun ns. FINEFTA-sopimuksen puitteissa 
alennettiin heinäkuun 1 päivän 1961 EFTA-maista tulevien teollisuustavaroiden 
tuontitulleja 30 % vuoden 1960 tasosta. Seuraavina vuosina laskettiin vuoden 
1960 tulleja kymmeneksellä vuosittain; vuonna 1965 kuitenkin kahdella kym
menesosalla, niin että vuonna 1967 oli jäljellä vain yksi kymmenesosa alku
peräisistä tulleista. Sanotun vuoden loppuessa poistettiin sekin. Koska näitä 
tullinalennuksia sovellettiin Neuvostoliiton kanssa vuonna 1960 tehdyn sopimuk
sen perusteella vastaavalla tavalla my~s sieltä tapahtuvaan tuontiin, tulivat 
tullinalennukset koskemaan noin 40 prosenttia koko tuonnista ja runsasta puolta 
teollisuustavaroiden tuonnista. Tullinalennusten laajuutta kuvaa se, että kanne
tut tuontitullit ja tuontimaksut olivat periodin alussa 18 % ja vuonna 1967 vain 
8 % koko tuonnin arvosta. Edellisen kymmenvuotiskauden aikana voitiin sen 
sij aan havaita lievää nousua. 

1.2. Tuontivolyymin suhdannekuva1 

Syyskuun 15 päivänä 1957 devalvoitiin Suomen markka. Sen kansainvälistä 
arvoa alennettiin 28 %, mileä merkitsi sitä, että valuuttakursseja nostettiin 

1. Tässä tarkoitetaan tuonnin suhdannekuvalla sitä systemaattista heilahdusliikettä, joka 
voidaan havaita tuontivolyymin kehityksessä. Tuontivolyymin suhdannekehitys on ajassa suu
ressa määrin yhdenmukainen yleisen suhdannekehityksen, esim. bruttokansantuotteen muutos
ten kanssa. 
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39 %. Kymmenen vuotta'fmyöhemmin -' 1f lokakuuta 1967 - devalvoitiin "" ,. 
markka uudelleen. Tällä kertaa alennettiin sen kansainvälistä arvoa 24 %, 
mikä nosti valuuttakurs~eja 31 %'. Dollarin kurssi nousi näissä devalvoinneissa 
2.30:stä 3.20:een ja edelleen 3.20:stä 4.20 markkaan. Tarkasteluperiodi kattaa 
siis suurin piirtein kahden viimeisen devalvoinnin välisen ajan. Tänä aikana 
kaksinkertaistui tuonnin arvo, jos kurssien muutosten vaikutukset jätetään 
pois. Vuosittainen lisäys kymmenvuotisperiodin 1958-1967 aikana oli keski
määrin 7 %. Tänä aikana nousivat tuontihinnat dollareina ilmaistuina 10~15 % 
eli keskimäärin ainoastaan yhden prosentin vuodessa. Lievä hintojen nousu on 
sitä paitsi ollut suhteellisen tasaista. V olyymin kehitys taas on osoittanut 
varsin suuria heilahteluja. 

Kuviossa 1 esitetään tuonnin volyymin neljännesvuosisarja kausi- ja satun
naisvaihteluista puhdistettuna. Jäljelle jäävät trendi ja suhdannevaihtelut. 
Nouseva aaltoliike erottuu selvästi. Yksi aallonpohja sattuu vuoteen 1958, toi
nen vuodenvaihteeseen 1962-1963 ja kolmas asettunee vuoden 1968 alkupuo
lelle. Jos aallonpohjat ovat rajoina, mahtuu tarkasteluperiodiin melko tarkasti 
kaksi kokonaista suhdannejaksoa. Tuonnin kehityksen yksityiskohtaisemmassa 
tarkastelussa tämän kymmenvuotiskauden aikana voidaan sen vuoksi hyvin 
käyttää National Bureau of Economic Researchin kehittämää metodia suhdan
nevaihtelujen mittaamiseksi.! (Ks. liite.) 

Tarkasteluperiodin ensimmäinen suhdannejakso kattaa viisi vuotta ja toi
ne~ samoin viisi vuotta. Vertailu vuosien 1949 ja 1958 väliseen kahteen suh
dannejaksoon osoittaa, että keskipituus on hieman lisääntynyt, mutta samanai
kaisesti on tuonnin suhdannekuva tullut epäselvemmäksi. Heilahtelut ovat ta
saantuneet ja suhdannenousut pyrkivät taittumaan jo )}puolitiessä)}. Tämä ten
denssi on havaittavissa jo ensimmäisen jakson aikana ja tulee selväksi toisessa 
jaksossa. Tuonnin volyymin kasvu heikkeni vuoden 1960 loppua kohti, mutta 
jatkui kuitenkin vuoden 1962 toiselle neljännekselle. Seuraava nousu pysähtyi 
täysin vuonna 1965, mutta voimistui uudelleen kääntyäkseen lopullisesti las
kuun vasta 1967. Nämä muutokset tuonnin suhdannekuvassa heijastavat suora
naisesti yleistä taloudellista kehitystä Suomessa ja 1960-luvun pyrkimyksiä 
aktiiviseen suhdannepolitiikkaan. 

Kuvion 1 kausipuhdistettujen ja tasoitettujen aikasarjojen avulla on ollut 
mahdollista paikallistaa aallonhuiput. Tulos on tietenkin jossakin määrin riippu
vainen käytetystä tasoitusmetodista. Ensimmäinen huippu sijoittuu vuoden 
1962 toiselle neljännekselle ja toinen vuoden 1967 ensimmäiselle neljännekselle. 
Suhdannejakson ekspansiivinen vaihe, toisin sanoen aika aallonpohjan ja sitä 
seuraavan huipun välillä, on kahdessa viimeisessä jaksossa käsittänyt neljä 
vuotta ja kontraktiivinen vaihe ainoastaan yhden vuoden. Ekspansiivinen vaihe 

1. National Bureau of Economic Research, ARTHUR F. BURNS - WESLEY C. MITCHELL 

Measuring Business Cycles, New York 1946. 
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Kuvio 1. Bruttokansantuotteen, koko tuonnin ja tuonnin pääryhmien volyymisarjat 
puhdistettuina kausi- ja satunnaisvaihteluista 

1. Koko tuonti 
2. Bruttokansantuote 
3. Polttoaineet 
4. Raaka-aineet ja puolivahnisteet 
5. Investointitavarat 
6. Kulutustavarat 

oli vuoden lyhyempi 1950-luvulla, kun taas kontraktiivinen vaihe oli hieman 
pitempi. 

Jos tarkastellaan aikasarjojen kehitystä tuonnin pääryhmissä, huomataan, 
että niissä kaikissa, lukuun ottamatta poltto- ja voiteluaineita, havaitaan saman
kaltainen aikaura, vaikka heilahtelujen voima ja trendin kaltevuus vaihtelevat
kino 

Poltto- ja voiteluaineiden tuonti tuskin lainkaan myötäilee yleisiä suhdan
teita. Trendikasvu on ollut voimakas, vuosina 1958-1967 määrällisesti ruusaat 
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8 % vuQdessa keskimäärin. Sitä paitsi .ovat PQlttQaineiden varastQintikustan
nukset alhaiset suhteessa pääQmaintensiivisen jalQstuslaitQksen käyttämättö
män kapasiteetin vaihtQehtQiskustannuksiin. VUQnna 1965 käytettiin yli kQl
mannes kaikesta maahan tUQdusta PQlttQaineesta asuntQjen lämmitykseen. Tämä 
käyttö .on hyvin vähäisessä määrin riippuvainen suhdannetilanteesta mutta 
sitäkin enemmän sääQIQsuhteista, jQten satunnaiskQmpQnentti kQkQnaisvaihte
luissa tulee suureksi. 

1.3. Tuontivolyymin kasvu erilaisten suhdannevaiheiden aikana 

Ensimmäisen suhdannejaksQn aikana vuQsina 1958-1963 .oli tUQnnin kasvu 
hUQmattavasti nQpeampaa kuin tQisena jaksQna. VnQtuiskasvu .oli ensimmäisellä 
jaksQlla keskimäärin 10 % ja jälkimmäisellä 5 %. Kumpanakin 1950-1uvun ver
tausjaksQna .oli vastaava kasvu suurin piirtein 8 %. Kahtena viimeisenä jaksQna 
.oli vuQsittainen kasvuvauhti ekspansiivisen vaiheen aikana abs.oluuttisesti hie
man kQrkeampi kuin vastaava lasku kQntraktiivisessa vaiheessa. KQska eks
pansiivinen vaihe kesti neljä kertaa kauemmin kuin sitä seuraava kQntraktiivi
nen vaihe, kasvQi tUQnnin vQlyymi yli pUQlella edellisen vaiheen aikana, jQnka 
jälkeen se taas laski, mutta nyt vain kymmenesQsan. 

Kuten edellä jQ mainittiin, .olivat heilahtelut vQimakkaampia 1950-luvulla. 
Ekspansiivisten vaiheiden kQkQnaislisäykset .olivat pyörein luvuin 75 % ja 
kQntraktiivisten vaiheiden vastaavat laskut 20 %. On kuitenkin muistettava, 
että aallQnpQhja vUQdelta 1953 heijastaa lyhyttä mutta suhteellisen vQimakasta 
laskukautta, jQka seurasi KQrean aiheuttamaa nQusua. Seuraavan kahden VUQ
den aikana vientikysyntä .oli vQimakasta jamaan valuuttavarantQ kasvQi. Tästä 
syystä .oli mahdQllista lieventää tUQntirajQituksia. Keväällä 1955 päätettiin .osa 
tUQntitavarQista vapauttaa määrällisistä rajQituksista ja sen sijaan sQveltaa 
autQmaattisen lisensiQinnin järjestelmää. Vielä samana VUQnna laajennettiin 
niiden tavarQiden luettelQa, jQihin sQvellettiin vapaampia tUQntimääräyksiä. 
VUQnna 1956 kävi kuitenkin selväksi, että tällä linjalla ei VQitu jatkaa. Valuutta
varantQ väheni vQimakkaasti ja vUQden IQPpupuQlella .oli jälleen saatettava VQi
maan määrällisiä rajQituksia lisensiQinnin alaiselle tUQnnille. 1950-luvulla .oli siis 
aivan tQis~t mahdQllisuudet kuin 1960-luvulla säännöstellä tuontia - seikka, 
jQka suuressa määrin selittää vQimakkaatheilahtelut erityisesti 1950-luvun 
j älkipuQliskQlla. 

Kuten perinnäisen käsityksen mukaisesti vQidaan Qlettaakin, .ovat tUQnti
vQlyymin heilahtelut .olleet vQimakkaampia valmiiden tavarQiden kuin raaka
aineiden ja pUQlivalmisteiden tUQnnissa. Edellisessä ryhmässä .ovat heilahtelut 
.olleet suurimmat investQintitavarQiden kQhdalla. Heilahtelujen laajuuden, ampli
tudin mittana VQidaan käyttää ekspansiivisen vaiheen ja sitä seuraavan kQntrak
tiivis en vaiheen vUQsitasQlla laskettujen prQsenttimuutQksien summaa, kun etu-
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merkit jätetään huomioon ottamatta. Vuoden 1958 jälkeisten kahden kokonaisen 
suhdannevaiheen aikana on keskimääräinen 'vaihtelulaajuus tuonnissa ollut 38 
yksikköä investointitavaroissa, 23 kulutustavaroissa ja ainoastaan 15 yksikköä 
raaka-aineissa. Kulutustavaroiden tuonti on tosin lisääntynyt ekspansiivisten I 

vaiheiden aikana yhtä nopeasti kuin investointitavaroiden, mutta vähennys on 
ollut huomattavasti lievempi kontraktiivisissa vaiheissa. Kulutustavaroiden osal
ta kontraktiivinen vaihe vuoden 1962 paikkeilla merkitsi ainoastaan sitä, että 
tuontivolyymi ei muuttunut runsaan vuoden aikana lainkaan. Investointitava
roiden tuonti sen sijaan väheni voimakkaasti. Viimeisen kontraktiivisen vaiheen 
aikana, jonka odotetaan päättyvän vuonna 1968, on kulutustavaroiden tuonti
volyymi vähentynyt 13 %, kun taas vähennys investointitavaroiden osalta on 
ollut melkein kolme kertaa suurempi. 

Huomion arvoista on, että 1950-luvulla heilahtelut olivat yhtä voimakkaita 
sekä kulutustavaroiden että investointitavaroiden tuonnissa. Heilahtelulaajuus 
oli molemmissa tapauksissa noin 50 yksikköä. Kulutustavaroiden tuonnin hei
lahtelulaajuuden tuntuva väheneminen johtuu kulutuskysyntään vaikuttavien 
tekijöiden muutoksista. Tärkein näistä on tarkasteluperiodina ehkä ollut koti
talouksien käytettävissä olevien tulojen nopea kasvu, mikä on muuttanut koti
talouksien kysyntärakennetta. Tuontitavarat muodostavat aikaisempaa suu
remman osan kulutuksesta ja niitä pidetään yhä vähemmässä määrin sellaisina 
ylellisyystarvikkeina, joista on luovuttava heti >}huonon ajan>} tullessa. Sama 
jäykkyys, joka leimaa kulutuskysyntää kokonaisuudessaan, on yhä enemmän 
alkanut pitää paikkansa myös tuotuihin kulutustavaroihin nähden. Kotitalous
tutkimuksissa on havaittu, että ohimenevinä pidettävät muutokset käytettä
vissä olevissa tuloissa vaikuttavat tuskin lainkaan kulutukseen. 

1.4. Tuonnin rakenne ja rakennemuutokset vuosina 1958-1967 

Vuouna 1967 oli melkein puolet tuonnista valmiita tavaroita - kulutus- ja 
investointitavaroita - ja runsas puolet raaka-aineita, puolivalmisteita ja poltto
aineita (ks. taulukko 1 ja kuvio 2). Kymmenen vuotta aikaisemmin ei valmiiden 
tavaroiden osuus ollut edes täyttä kolmatta osaa koko tuonnista. Jo 1960-luvun 
alussa oli valmiiden tavaroiden osuus noussut suurin piirtein nykyiselle tasolle. 

Nopeata muutosta täytyy pitää tasosiirtymänä. Vuoden 1957 devalvointiin 
saakka oli määrällisten rajoitusten muodossa toimeenpantu tuontisäännöstely 
hillinnyt pääasiassa valmiiden tavaroiden kysyntää. Näin ollen tuonnin libe
ralisointi vuosiua 1957 ja 1958 lisäsi suhteellisesti voimakkaammin valmiiden 
tavaroiden tuontia. Investointitavaroiden osuus lisääntyi erittäin nopeasti -

.16 prosentista vuonna 1957 aina 25 prosenttiin vuosina 1960-1962. Lisäys hei-
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Kuvio 2. 

1. Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
2. Investointitavarat 
3. Kulutustavarat 
4 .• Poltto- ja voiteluaineet 

1. Raaka-aineet, puolivalmisteet ja poltto
aineet 

2. Valmiit tavarat 

Taulukko 1. Tuonnin ko~oonpano 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Raaka-aineet ja puoli-

valmisteet • '" ....... 51.5 51.2 50.1 48.9 46.4 44.9 47.3 43.8 44.8 44.4 43.9 
Pohto- ja voiteluaineet .• 17.7 14.0 10.5 9.7 8.9 9.4 9.6 10.5 9.8 10.7 11.5 
Investointitavarat ...... 15.8 16.6 20.2 25.0 25.5 25.0 21.8 22.8 22.5 21.7 21.5 
Kulutustavarat 

(henkilöautot ml.) ... 15.0 16.0 16.6 16.4 19.2 20.6 21.3 22.8 22.9 23.3 23.0 

Koko tuonti • . ......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

siitä: 

raaka- ja polttoaineet 69.2 65.2 60.6 58.6 55.7 54.3 56.9 54.3 54.6 55.1 55.4 

valmiit tavarat ...... 30.8 34.8 39.4 4ol.4 44.3 45.7 43.1 45.7 45.4 44.9 44.6 

jastaa myös kokonaistuotannon ja investointitoiminnan voimakasta elpymistä 
vuosien 1956-1958 taantuman jälkeen. Investointitavaroiden suuren suhdanne
herkkyyden vuoksi niiden osuus kokonaistuonnista vaihtelee suhteellisen voi
makkaasti. Vuoden 1963 suhdannelaskun seurauksena investointitavaroiden 
osuus laski 22 prosenttiin ja sillä tasolla se on suurin piirtein pysynyt aiua vuo
teen 1967. 

Kulutushyödykkeiden (henkilöautot mukaan luettuina) osuus kokonaistuon
nista on lisääntynyt tasaisesti tarkasteluperiodin aikana :... se oli 15 % vuonna 
1957 ja 23 % vuonna 1967. Kestokulutushyödykkeiden (henkilöautot mukaan 
luettuina) tuonti on lisääntynyt nopeammin kuin kertakulutushyödykkeiden. 
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Tarkasteluperiodin alussa muodostivat kestokulutushyödykkeet kolmanneksen 
koko kulutushyödykkeiden tuonnista ja periodin lopussa melkein puolet. Tun
nusomaista kestokulutushyödykkeiden kysynnälIe on ollut, että suhdanteiden 
heikkenemisen seurauksena niiden tuonnin arvo on väliaikaisesti jopa laskenut, 
kun taas kertakulutushyödykkeiden tuonnin arvoon eivät suhdannevaihtelut 
ole sanottavasti vaikuttaneet. 

Lähinnä valmiiden tavaroiden mukautumisesta tuonnin liberalisointiin joh
tuu, että sekä raaka-aineiden että polttoaineiden osuus koko tuonnin arvosta 
laski huomattavasti aina 1960-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen on raaka-ainei
den osuus edelleen hitaasti laskenut; se oli 44 % vuonna 1967. Polttoaineiden 
osuudessa voidaan havaita lievää trendinomaista kasvua. 

1.5. Muutokset tuonnin alueellisessa jakautumassa 

Tuonnin alueellinen jakautuma on merkittävästi muuttunut viimeisten kymme
uen vuoden aikana (ks. kuvio 3). Vuonna 1957 puolet Suomen tuonnista tuli 
Länsi-Euroopan teollisuusmaista - EFTA- ja EEC-maista. Jo neljä vuotta 
myöhemmin oli tämä osuus noussut kahteen kolmasosaan ja vuonna 1967 se oli 
edelleenkin samoissa lukemissa. Itäblokin eurooppalaisten maiden eli SEV
maid!"n1 vastaavat osuudet olivat 30 % vuonna 1957 ja 20 % vuonna 1967. 
Muiden, lähinnä Euroopan ulkopuolisten maiden osuus oli vuonna 1967 muuta
mia prosenttiyksikköjä pienempi kuin 10 vuotta aikaisemmin.2 

Alueelliset siirtymät eivät välivuosina ole olleet suinkaan tasaisia. Vaikka 
satunnaiset ja suhdannetilanteesta johtuvat vaihtelut eliminoitaisiinkin, ovat 
poikkeamat tasaisesta kehityslinjasta silti huomattavia. Tarkasteltavan mate
riaalin pohjalta havaitaan, että 1960-luvun alussa tapahtui voimakas suun
nan muutos. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista jakaa tarkasteluperiodi kah
teen alajaksoo:O:, 1958-1961 ja 1962-1967. Jälkimmäiselle periodille on leimaa 
antavaa markkina-alueiden syntyminen Euroopassa ja Suomen osalta jäsenyys 
EFTAssa, edelliselle taas Suomen tuonnin laaja ja nopea liberalisointi. 

Niin kuin aikaisemmin on huomautettu, tapahtui tarkasteluperiodin alussa, 
siis »liberalisointiperiodin» aikana, erittäin voimakas siirtymä valmiisiin ta
varoihin. Vuoden 1961 jälkeen on valmiiden tavaroiden osuus kokonaistuon
nista pysynyt suurin piirtein muuttumattomana. Näin ollen voidaan odottaa, 
että ne maat, joista pääasiassa tuomme valmiita tavaroita, lisäsivät tämän perio
din aikana osuuksiaan, kun taas niiden maiden, joista suuremmassa määrin 

. 1. SEV (Sovjet EkonoIUitseskoi vzaimopomostsi), Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto 
perustettiin jo v. 1949, mutta se sai käytännöllistä merkitystä vasta kymmenisen vuotta myö
hemmin. SEV-maat ovat: Neuvostoliitto, Puola, Itä-Saksa, Tsekkoslovakia, Unkari, Romania 
ja Bulgaria. 

2. Tuonti on tässä luvussa kauttaaltaan jaoteltu alkuperämaiden perusteella. 
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Kuvio 3. Tavarantuonniu jakautumineu markkina-alueittain alkuperämaau mukaan 
Ylempi numero osoittaa markkina-alueen prosenttiosuuden koko tuonnista, alempi 
numero tuonnin arvon milj. markkoina ko. markkina-alueelta. Pylväiden leveys 

ilmoittaa koko tuonnin suuruuden. 

tuomme raaka-aineita, osuudet pienenivät. Suomen tuonnista SEV-maista tar
kasteluperiodin alussa oli ja on vieläkin noin kaksi kolmasosaa elintarvikkeita ja 
raaka-aineita (ml. polttoaineet), kun taas vähemmän kuin viidesosa tuonnista 
EFTA- ja EEC-maista on näitä tavaroita.1 Tässä lienee pääasiallinen selitys sille, 
että EFTA- ja EEC-maiden osuus Suomen tuonnista lisääntyi puolesta kahteen 
kolmasosaan vuosina 1958-1961, ts. hieman korkeammalle tasolle kuin nykyi
sin; ja että SE V-maiden osuus laski kymmenen prosenttiyksikköä nykyiselle 
tasolleen. Suurimmat muutokset tuonnin alueellisessa jakautumassa tapahtui
vat siis »liberalisointiperiodin» aikana. Markkina-alueiden muodostuminen taas 
heijastuu tuonnin jakautumassa EFTA- ja EEC-maiden kesken seuraavina 
vuosina. 

Vuonna 1957 oli Suomen tuonti EFTA-maista yhtä suuri kuin tuonti EEC
maista, ts. 25 % kokonaistuonnista. Ainakin osittain siksi, että tuonti EEC
maista vielä suuremmassa määrin kuin EFTA-maista -koostuu valmiista tava
roista, oli EEC-maiden osuus vuonna 1961 noussut kokonaista 34 prosenttiin, 
kun taas EFTA-maiden osuus oli noussut >}ainoastaan» 31 prosenttiin. »Inte
graatioperiodin» aikana kasvoi EFTA-maiden osuus jatkuvasti, kun taas EEC
maiden osuus laski vastaavasti tai jopa hieman nopeammin. Vuonna 1967, 

1. SITC 0-4. Tullitilaston vuoden 1960 uudistuksen vuoksi vastaavat nämä tavarat vuo
teen 1960 saakka ainoastaan karkeasti SITCin numeroita 0-4. 
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jolloin Länsi-Euroopan kauppapoliittinen kahtjajako oli toteutunut, oli EFTA
maiden osuus Suomen tuonnista 36 % ja EEC-maiden 27 %. 

Muiden maiden osuus väheni »liheralisointiperiodim> aikana 5 prosenttiyksik
köä 15 prosenttiin, mutta kasvoi jälleen pari prosenttiyksikköä »integraatio
periodim> aikana. 

1.6. Viennin ostovoima 

Yleisen käsityksen mukaan vaihtotaseen alijäämä, joka on pakottanut valtio
vallan harjoittamaan restriktiivistä talouspolitiikkaa vuodesta 1965 lähtien, 
johtuu pääasiassa tavarakaupasta, vaihtotaseen suurimmasta erästä. Muista 
eristä tärkeimmät ovat kuljetukset, matkustus sekä investointitulot ja -menot. 
Yritettäessä arvioida, kuinka suuren osuuden vaihtotaseen koko vajauksesta 
voidaan katsoa suoranaisesti johtuvan tavarakaupasta, on tehty BLAIRin1 käyt
tämällä metodilla eräs laskelma tuontivolyymin tasapainokasvusta, ts. kasvusta, 
jolla tavarakauppa olisi tasapainottunut. 

Taulukossa 2 esitetään laskelmissa käytetyt luvut. Kuten sarakkeen 1 lu
vuista ilmenee, viennin arvo käyvin hinnoin on jatkuvasti lisääntynyt tarkastelu-

Taulukko 2. Viennin ostovoima 

Viennin arvo Tuonnin hinta- Viennin BKT markkina- Tuonnin arvo 
käyvin hinnoin indeksi ostovoima hintaanv:n v:n 1954 

(1954=100) 1954 hinnoin hinnoin 

(1) (2) (3)=(1)/(2) (4) (5) 

1957 2124 122 1741 9987 1868 
1958 2479 140 1771 9979 1666 
1959 2673 133 2010 10703 2010 
1960 3165 136 2327 11766 2502 
1961 3374 137 2463 12713 2694 
1962 3533 139 2542 13257 2826 
1963 3678 139 2646 13587 2782 
1964 4132 144 2869 14480 3345 
1965 4566 145 3149 15230 3645 
1966 4817 146 3299 15567 3796 
1967 49172 1442 3415 15925 3796 

Keskimääräinen lisäys vuodessa 1958-1967 7.0% 4.8% 7.4% 

1. ANDREW R. BLAIR »Import hottlenecks and inflation: The case of Brazib, Oxford Eco
nomic Papers, July 1967, s. 235-244. 

2. Puhdistettuna devalvaation hinnankorotusvaikutuksesta, joka arvioitiin 6 prosenttiyksi
köksi sekä viennissä että tuonnissa (ks. alaviitta 1 s. 13) .. 
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periodin aikana. Maan »tuontikapasiteetim> laskemiseksi täytyy kuitenkin myös 
tarkastella tuontihintojen kehitystä. Se ilmenee sarakkeesta 2. Jakamalla käyvin 
hinnoin lasketut vientitulot tuontihintaindeksillä1 saadaan aikasarja, joka ku
vaa »viennin ostovoimaa» tuontitavaroihin nähden (sarake 3). Viennin ostovoima 
on periodin 1958-1967 aikana lisääntynyt keskimäärin 7 % vuodessa. Samana 
aikana on bruttokansantuotteen volyymi (sarake 4) kasyanut keskimäärin 5 % 
vuodessa. 

Vientikehitys deflatoituna tuonnin hintakehityksellä on siis tehnyt mahdolli
seksi sellaisen tuontivolyymin lisäyksen, joka on ylittänyt vastaavan brutto
kansantuotteen lisäyksen 2 prosenttiyksiköllä vuodessa. Tuontivolyymin todelli
nen lisäys "(ks. sarake 5) on ollut 7.4 % vuodessa eli ainoastaan vajaan 1/2 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin minkä viennin ostovoima olisi sallinut. 

Nämä laskelmat - joihin luonnollisesti liittyy sama epävarmuus kuin vo
lyymi- ja hintaindeksilaskelmiin yleensäkin - osoittavat todellisen tuontikehi
tyksen liikkuneen täten kohtuudeu rajoissa. Tästä huolimatta on kymmenvuo
tisperiodin 1958-1967 aikana syntynyt huomattavaa tuontiylijäämää. Virallisen 
tilaston mukaan nousee kauppataseen kumulatiivinen alijäämä tänä ailmna noin 
3650 milj. markkaan, mikä periodin lopussa vastaa noin 8 kuukauden tuontia. 
Yllä esitetyn valossa summa vaikuttaa suhteettoman suurelta. Tarkastelkaamme 
sen vuoksi lähemmin tätä alijäämää. 

1.7. Tavarantuonnin todellinen ja näennäinen ylijäämä 

Virallinen ulkomaankauppati~asto on sikäli harhaanjohtava, että sekä vienti 
että tuonti kirjataan tavaran arvon perusteella suomalaisessa satamassa tai 
maan rajalla. Tavaraa tuotaessa otetaan sen arvoksi ostohinta lisättynä rahdilla, 
vakuutuksella ja muilla kuluilla, kunnes tavara on saapunut suomalaiseen s"ata
maan tai maan rajalle (eif). Maasta vietäessä taas käytetään myyntihintaa, johon 
lisätään vain Suomessa esiintyvät rahti- ja muut kulut (fob). Tämä menettely
tapa on toistaiseksi tilastomielessä ainoa mahdollinen.2 

Tavarantuonnin arvoon ei sisälly yksinomaan ulkomaisille vaan myös koti
maisille aluksille maksettavia rahteja tuontitavaroiden kuljetuksesta. Vastaa-

1. Tarkoituksena on valottaa tavarakaupan osuutta siinä kehityksessä, jonka päätepisteenä 
oli vuoden 1967 devalvaatio. Sen vuoksi on katsottu periaatteessa oikeaksi eliminoida viimeisen 
devalvaation hintoja kohottava vaikutus vuoden 1967 viennin arvosta ja vuoden 1967 tuonnin 
hintaindeksistä. Mutta koska hintavaikutus molemmissa tapauksissa on arvioitu 6" prosentti
yksiköksi, ei tämä oikaisu vaikuta tuloksiin. 

2. Kansainvälinen Valuuttarahasto suosittelee, että niin vienti kuin tuontikin kirjataan fob
arvoonsa, siis vientimaan rajalla. Katso myöskin REINO AIRIKKALA mao 
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vasti sisältää tuontiarvo sekä ulkomaisille että kotimajsille vakuutusyhtiöille 
suoritettuja maksuja.! 

. Suomen Pankissa on yritetty arvioida tuonnin fob-arvoa. Tuojien vuonna 
1967 tuoduista tavaroista tekemien maksuilmoitusten perusteella on voitu pää
tellä, että tuonnin fob-arvo vuonna 1967 oli noin 7 % alhaisempi kuin vastaava 
cif-arvo. Vakuutuskustannusten määrä oli vajaat yksi prosenttiyksikköä ja 
loppu muodostui rahdeista. 

Aikaisempien vuosien osalta ei ole ollut mahdollista laskea rahti-, vakuutus
ja muiden kustannusten "osuutta tuonnin cif-arvosta. On uskallettua yrittää 
muodostaa käsitystä siitä, kuinka tämä osuus on muuttunut tarkasteluperio
dina erityisesti siksi, että mitään rahtihintaindeksiä ei Suomessa lasketa. 

Jos yksikkörahdit ovat nousseet hitaammin kuin tuonnin hintaindeksi, voi
daan ceteris paribus päätellä rahtien osuuden supistuneen. Kansainväliset rahdit 
ovat tosin vuosina 1958-1967 nousseet hieman hitaammin kuin Suomen tuon
nin hintaindeksi. LilJjaliikenteessä Itä- ja Pohjanmerellä sovellettavien ns. yhteis
liikennesopimusten vuoksi ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa, että sama 
pätisi suomalaisten tuojien maksamiin rahteihin. Muutokset tuonnin koostu
lII,uksessa ovat myös vaikuttaneet cif- ja fob-arvojen väliseen eroon. Hidas siir
tyminen valmiisiin tuotteisiin on luultavasti vähentänyt rahtien osuutta, mutta 
samalla on mahdollista, että vakuutusten osuus hinnassa on kasvanut. 

Yllä olevan perusteella voitaneen pitää todennäköisenä, että rahti-, vakuu
tus- ja muiden kulujen osuus tuonnin cif-arvosta on pikemminkin vähentynyt 
kuin lisääntynyt tarkasteluperiodin aikana. Jos sen vuoksi vähennetään vuosien 
1958-1967 tuonnin kokonaisarvosta 7 %, ei tuonnin arvo fob-hinnoilla ilmais
tuna tule arvioiduksi ainakaan liian pieneksi. 

Myös )}puhdas)} kauppatase, ts. viennin ja tuonnin erotus, kun molemmat on 
ilmaistu fob-hinnoin, on ollut keskimäärin negatiivinen vuosina 1958-1967. 
Fob-tuonnin kumulatiivinen enemmyys oli kuitenkin ainoastaan runsaat 900 
milj. markkaa eli keskimäärin 100 milj. markkaa vuodessa, siinä missä virallinen 
ulkomaankauppatilasto päätyy 3 650 milj. markkaan eli keskimäärin 365 milj. 
markkaan vuodessa. 

Tämä tulos on hyvin yhdenmukainen niiden tulosten kanssa, jotka saatiin 
viennin ostovoimaa laskettaessa. Näillä laskelmilla voitiin osoittaa, että tuonti

volyymin todellinen lisäys on ollut keskimäärin vajaat 1/2 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin tasapainokasvu, joka laskettiin 7 prosentiksi. Jos lähtökohdaksi 
otetaan tuonnin fob-arvo vuonna 1957, joka lienee ollut suurin piirtein sama 
kuin vastaava viennin arvo, olisi vajaan 1/2 prosenttiyksikön )}ylijäämäkasvu)} 
johtanut 500-1000 milj. markan kumulatiiviseen tuontiylijäämään. 

1. Tämä.ll menettelyn tasapainottamiseksi sisältää kuljetustaseen tulopuoli vastaavasti sa
mat kotimaiset tuontirahdit ja vakuutustaseen tulopuoli kotimaiset vakuutustulot. Vaihtotase 
sisältää siis sellaisia eriä, jotka ylipäänsä eivät aiheuta kansainvälisiä valuuttatoimia. Katso 
REINO AIRIKKALA Maksutaseen rahtitulot vuosina 1949-1964, Taloudellisia Selvityksiä 1966. 
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Sen vuoksi voidaan kohtuullisella varmuudella päätellä, että vaikka sekä 
vienti että tuonti olisi kirjattu tavaran fob-arvon perusteella, olisi kymmen
vuotisperiodina 1958-1967 silti syntynyt kumulatiivinen tuontiylijäämä. Tämä 
ylijäämä olisi noussut ainakin 500 milj. markkaan mutta olisi tuskin ylittänyt 
1000 milj. markkaa. Virallisesta kanppataseen vajauksesta tarkasteluperiodina 
'voidaan näin ollen ainoastaan noin viidenneksen katsoa johtuvan varsinaisesta 
tavarakaupasta, kun taas kokonaista neljä viidesosaa johtuu arvostusperustei
den er~ista. 

Vaihtotaseeseen kokonaisuudessaan ei tietenkään vaikuta se, että erilaisia 
arvostusperiaatteita käytetään tuontiin ja vientiin, koska tavarantuonnin ar
voon sisältyvät palvelukset kirjattaisiin fob-arvostuksessa palvelutaseen meno
puolelle. 

Pyrkimyksenä ei tietenkään ole tasapaino jokaisessa osataseessa, koska rat
kaisevaa on koko vaihtotaseen ali- tai ylijäämä. Mutta jos vaihtotaseessa käy
tettäisiin yhtenäistä tavarakaupan fob-arvostusta, antaisi se kuitenkin tapahtu
mista luotettavamman kuvan ja siten paremman pohjan maksutasevaikeuksiem
me arvioinnille. Nykyisessä asymmetrisessä kirjanpidossa joutuu tavarakauppa 
liiankin epäedulliseen ja kuljetustase vastaavasti ansaitsemattoman suotuisaan 
valoon. 

2. Tuonnin lyhyen tähtäimen ennusteet - menetelmiä ja kokemuksia 

Suomessa kuten muuallakin on toisen maailmansodan jälkeen ja erityisesti kym
menen viime vuoden aikana yhä suuremmassa määrin pyritty suunnitelmalli
seen talouspolitiikkaan. Tämän pyrkimyksen edellytyksenä on, että pystytään 
ennustamaan taloudellisia tapahtumia ja sitä, kuinka tietty toimenpide vaikut
taa kehitykseen tai millaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä kehityksen ohjaa
miseksi toivottuun suuntaan. 

Seuraavassa tarkastellaan mahdollisuuksia tuonnin lyhyen tähtäyksen -
vuosi tai puolitoista eteenpäin - kehityksen ennustamiseksi, sekä selvitellään 
lyhyesti niitä kokemuksia, joita tuonnin ennustamisesta on saatu Suomen Pan
kin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa. 

Tyydyttävän ulkomaisen maksuvalmiuden ylläpitämisessä viime vuosina 
kohdatut vaikeudet ovat lisänneet tarvetta ennustaa ulkomaankaupan kehitystä 
ja tällöin erityisesti tuonnin kehitystä, koska tuonti on päätöksentekijäin vaiku
tuspiirin ulottuvilla suuremmassa määrin kuin vienti .. 

2.1. Ennuste - menneen kehityksen ekstrapolointi 

Kaikenlaiset ennusteet perustuvat menneisyyteen - jo sivuutettuihin tapahtu
miin. Myös jokapäiväiset ja henkilökohtaiset ennusteet. rakentuvat aikaisem-
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pien tapahtumien pohjalta saatuihin kokemuksiin, vaikka nämä ennusteet yleen
sä eivät perustukaan määrätyn tekniikan avulla suoritettuun kokemusmateriaa
liu systemaattiseen käsittelyyn. Näin olivat meilläkin vielä jonkin aikaa sitten 
monet tärkeät taloudelliset ennusteet paljolti peukalotuntuman varassa. Viime 
aikoina on kvantitatiivisen taloustieteen kehitys ratkaisevasti parantanut ennus
teiden tekemisen mahdollisuuksia tieteellisten metodien pohjalta. 

Tuonti ei ole mikään itsenäinen komponentti maan taloudessa vaan päin
vastoin osatekijä, joka herkästi reagoi taloudellisen aktiviteetin muutoksiin 
kotimaisilla markkinoilla. K vantitatiivinen taloustiede, ekonometria, autaa meil
le mahdollisuuden täsmentää ja kvantifioida näitä reaktioita menneisyydessä. 
Tämä tapahtuu sellaisen mallin avulla, jossa tuonti tai jokin sen pääryhmistä on 
sellaisten muuttujien funktio, joita a priori pidetään asiaan vaikuttavina. Tär
keimmät selittävät muuttujat tuontimalleissa ovat bruttokansantuote ja teolli
suustuotanto sekä kulutus- ja investointikysynnän indikaattorit. Periaatteessa 
on kysymys funktionaalisten yhteyksien kvantifioimisesta aikasarjojen perus
teella, ts~ reaktiokertoimien määräämisestä siten, että saadaan suurin mahdol
linen vastaavuus 'mallin teoreettisten arvojen ja vastaavien havaintojen välillä. 
Yleisesti voidaan sanoa, että tässä on kysymys interpolaatiosta tehtyjen havain
tojen pohjalta, kun taas itse ennuste pyrkii tulevan kehityksen ekstrapolointiin. 
Ekstrapolointi on mahdollista, kun 
a) oletetaan reaktiokertoimien pysyvän vakioina tai muuttuvan systemaatti

sella tavalla ja 
h) käytettävissä on luotettavia ennusteita selittävistä muuttujista. 

Kohta a) ei yleensä aiheuta suuria ongelmia. Voidaanhan olettaa, että »)to
delliset») reaktiokertoimet, jotka on arvioitu malliu avulla, eivät muutu lyhyellä 
tähtäimellä. Päätöksentekijöiden - tässä maahantuojien - käytökselle niin 
kuin sosiaaliselle käyttäytymiselle yleensä on tyypillistä jatkuvuus. Suuret in
stitutionaaliset muutokset järkyttävät kuitenkin jatkuvuuden kuvaa. Niistä 
johtuvat muutokset ovat aluksi usein voimakkaita ja »)suunnittelemattomia)}, 
ennen kuin päätöksentekijät ovat ehtineet tottua uuteen tilanteeseen. 

Devalvointi merkitsee suurta institutionaalista muutosta. Sen vuoksi on 
hyvin vaikeata niiden reaktiokertoimien perusteella, jotka kuuluvat kahden 
viimeisen devalvoinnin väliseen aikaan, ekstrapoloida tuonnin kehitystä välit
tömästi jälkimmäisestä devalvoinnista eteenpäin. Tästä syystä ei ole myöskään 
ilman muuta selvää, että mitä kauemmas taaksepäin aikasarjat ulottuvat, sitä 
luotettavampia ennusteita voidaan tehdä tulevaisuudesta. 

Kohdassa b) sitä vastoin on vaikeuksia, kun tuontiennusteet on perustettava 
rakennemalleihin. Tuonti reagoi miltei välittömästi taloudellisen aktiviteetin 
muutoksiin. Mitään systemaattista viivästymistä ei ole voitu todeta. Tämä 
merkitsee, että tuontiennustetta ei voida pohjata jo tehtyihin havaintoihin seli
tettävistä muuttujista, vaan on turvauduttava ennusteisiin myös niistä. Tehtä
vän tekee vielä vaikeammaksi se, että teollisuustuotanto- ja kansantulotilastot 
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valmistuvat myöhemmin kuin vastaavat tuontitilastot, ja se. että alustavia tie
toja joudutaan korjaamaan useaan otteeseen. 

2.2. Differenssimalli 

Tuonnin rakennemallit voivat olla erilaisia riippuen siitä, millainen muoto on 
valittu funktionaaliselle yhteydelle. Tarkoituksena ei ole antaa yleiskatsausta 
erilaisista mahdollisuuksista. Koskettelen ainoastaan lyhyesti joitakin yrityksia, 
joita on tehty Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa tuonnin 
rakennemallien konstruoimiseksi. Lyhyen tähtäimen ennusteille on valittu seu
raavan tyyppinen d i f f e r e n s s i mali i 

(1) % LI M = a + b (% LI Y) 

jossa % LI M on tuonnin volyymin prosenttinen muutos edellisestä neljän
neksestä, 
% LI Y on selittävän muuttujan volyymin prosenttinen muutos 
edellisestä nelj änneksestä, 
a ja b ovat reaktiokertoimia, so. parametreja. 

Tuonnin kokonaisvolyymin muutosten selittävinä muuttujina on käytetty 
osittain bruttokansantuotteen osittain teollisuuden kokonaistuotannon muu
toksia. Samoin on yritetty selittää raaka-ainetuonnin muutoksia bruttokansan
tuotteen ja teollisuustuotannon avulla. Teollisuustuotanto osoittautui parem
maksi kokonaistuonnin selittäjäksi kuin bruttokansantuote. Sama koskee raaka
aineiden tuontia. Seuraavassa esitetään joitakin tuloksia. Havaintomateriaali 
muodostuu prosenttisista neljännesvuosimuutoksista kymmenvuotisperiodin 
1958-1967 aikana. 

% LI Kokonaistuontivol. = -0.6 + 1.7 % LI Teoll.tuot.vol. 
(0.5) 

% LI Kokonaistuontivol. 0.3 + 1.4 % LI BKTvol. 

% LI Raaka-aineiden 
tuontivoI. 

% LI Raaka-aineiden 
tuontivo1. 

(0.4) 

= -0.2 + 1.3 % LI Teoll.tuot.vol. 
(0.4) 

0.7 + 0.9 % LI BKTvol. 
(0.4) 

Regressiokertoimien standardipoikkeamat on ilmoitettu. suluissa. 
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Mallin selityskykyä saatettaisiin mahdollisesti hieman parantaa ottamalla 
mukaan selittäviin muuttujiin tuontihintojen kehitystä suhteessa kotimaisiin 
hintoihin esittävä muuttuja. Tehdyt tutkimukset osoittavat kuitenkin, että on 
vaikeata konstruoida sellaista hintamuuttlJjaa, joka merkitsevästi lisäisi mallin 
selitys astetta. I 

Jo esitettyjen syiden perusteella, jotka lähinnä johtuvat selittävien muuttu
jien puutteellisista ennusteista, on näiden mallien ennustetarkoituksiin antama 
hyöty ollut rajoitettu. Seuraavassa kappaleessa käsitellään erästä tuonnin ennus
tamiseen sopivaa lisävaihtoehtoa. 

2.3. National Bureaun indikaattorimetodi 

N ational Bureau of Economic Research on, kuten aikaisemmin on mallilttu, 
kehitellyt metodia suhdannevaihteluiden2 mittaamiseksi. Metodia voidaan so
veltaa kahdella tavalla. Voidaan tutkia ainoastaan yhden muuttujan - meidän 
tapauksessamme tuonnin - aikauraa menneisyydessä tai tämän erityismuuttu
jan aikauraasuhteessa yleiseen suhdannekiertoon. Edellisessä tapauksessa pai
kallistetaan erityismuuttujan - tuonnin - suhdannejaksot, niiden eri vaiheet 
ja käänteet sekä lasketaan koko joukko muita tunnuslukuja.3 Jälkimmäisessä 
tapauksessa paikallistetaan yleiset suhdannejaksot ja mitataan tuontia näiden 
yleisten jaksojen puitteissa. Yleisten suhdanneheilahteluiden sijasta voidaan 
tietenkin käyttää jonkin tietyn )}selittävän>} muuttujan heilahteluja mittauksen 
perustana. 

Viitetiedot, ts. ne tiedot, jotka kuvaavat erityismuuttujan käyttäytymistä 
suhteessa viitejaksoihin, antavat meille mahdollisuuden ennustaa erityismuut
tujan kehitystä tulevaisuudessa edellyttäen, että viitejaksot kulkevat erityis
jaksojen edellä. Muussa tapauksessa olemme samassa tilanteessa kuin käsiteltäes
sä rakennemallia ilman viivästysmuuttujaa. Jos teemme ennusteita, meidän 
täytyy ensin ennustaa selittävän muuttujan kehitys. Tuontiennusteissa olemme 
näin ollen samojen vaikeuksien edessä kuin aikaisemmin. 

Erään mahdollisuuden pienentää näitä vaikeuksia tarjoaa ensin mainittu tapa 
käyttää National Bureaun indikaattorimetodia, ts. se tapa, jossa tarkastellaan 
ainoastaan tuontia. Tässä tulee siis kysymykseen tuontiennusteiden perustami
nen suoraan aikaisempiin havaintoihin eli kehitysuran graafinen jatkaminen.4 

1. Katso esim. ERKKI LAATTO Finnish Trade with East and We3t, Economics of Planning 
3/1966 ja Taloudellinen Katsaus, Liite hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion tulo- ja meno
arvioksi vuodelle 1969, s. 722. 

2. Katso alaviite sivulla 31. 
3. LiitetImlukot sisältävät osan tuontia ja sen pääryhmiä koskevia tunnuslulmja. 
4. Sama koskee autoregressiivisia malleja ja malleja, jotka perustuvat puhtaaseen aikasarja

analyysiin. 
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Useimmissa aikasarjoissa esiintyy säännöllinen aaltoliike. Myös tuonnissa 
ja sen pääryhmissä polttoaineita ehkä lukuun ottamatta esiintyy säännöllisiä 
heilahduksia (ks. kuvio 1). Jos aikasarja ulottuu riittävän monen suhdanneaal
lon yli, voidaan muodostaa käsitys käyttäytymisen muutoksista. Kuten aikai
semmin on hu om autettu , tuonnin heilahtelut ovat »venyneet» ja tulleet vähem
män selviksi, samalla kun lisääntyvää tendenssiä taittua »puolitiessä» on esiin
tynyt ekspansiivisessa vaiheessa. Tämäulaatuisella informaatiolla voidaan täy
dentää muutoin mekaanista ekstrapolointia. 

Tämä metodi ei tietenkään tee selittäviä muuttujia tarpeettomiksi. Tuonti
ennusteiden kuten muidenkin ennusteiden laatiminen edellyttää aina tietoja 
rakenteellisista yhteyksistä. Tässä suhteessa antaa National Bureaun indikaat
torimetodi suhteellisen vähän informaatiota. Rakennemallien rinnalla voi tämä 
metodi silti lisätä tuontiennusteiden luotettavuutta erityisesti syklisten käänne
kohtien tienoilla. 

2.4. Tuonnin ennustamisesta Suomen Pankissa 

Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa laaditaan säännöllisin 
väliajoin, viime vuosina neljä kertaa vuodessa, ennusteita mm. tuonnin kehi
tyksestä. Nämä ennusteet ovat luonteeltaan lyhytaikaisia ja kattavat lähim
mät 12-18 kuukautta. Ne koskevat koko tuontia ja tuonnin pääryhmiä. Näitä 
tuontiennusteita voidaan edelleen luonnehtia ehdollisiksi siinä mielessä, että 
niissä annetaan tietyille eksogeenisille muuttujille määrätyt arvot. Kysymyk
sessä saattavat olla rahapolitiikan tiukkuutta, teollisuustuotannon kasvua, ku
lutuskysyntää tai polttoaineista puheen ollen tietyssä määrin jopa talven anka
ruutta koskevat olettamukset. Ennusteessa täytyy päättää, mitkä eksogeeniset 
muuttujat ovat tarpeen kyseessä olevassa yhteydessä ja mitä arvoja niille tulee 
antaa. 

Paristakin syystä on tärkeätä, että ennusteen edellytykset selvästi täsmen
netään. Ensiksikin voi ennusteen käyttäjä itse tällöin tehdä tulosta koskevia 
oikaisuja, jos jokin edellytyksistä osoittautuukin vääräksi. Se on edelleen tar
peellista siksi, että jälkeenpäin voitaisiin arvostella, kuinka hyvä ennuste oli. 
Tällainen ennusteen jälkikäteistarkastus on tärkeää tulevien ennusteiden sekä 
ennustetekniikan parantamisen kannalta. 

Näin ollen voidaan itse ennustetyö jakaa kolmeen vaiheeseen: edellytysten 
määrittely, itse ennusteen johtaminen näistä ja jälkeenpäin tapahtuva ennus
teen arvostelu ottaen huomioon tehtyjen premissien oikeellisuus. 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tuontiennusteet eivät 
ensi. kädessä perustu määrättyyn formaaliin malliiu, vaan kysymyksessä on 
ennemminkin rakenteellisten ja suhdannehuomioiden yhteenveto sekä havaitun 
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Kuvio 4. Tuonnin arvon ennustetut muutokset verrattuina todellisiin muutoksiin 

0-0 TUOImin arvon ennustetut muutokset edellisestä vuodesta 
Todellinen muutos edellisestä vuodesta 
Kumulatiivinen muutos neljännesvuosittain vuoden alusta verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan aikaan 

Ennusteajankohdat: I = hehnik., II = kesäk., III = syysk., IV = jouluk. 

tuontikehityksen graafinen j atk amineu. 1 Rakenteellisia yhteyksiä selventää luon
nollisesti kvantitatiivinen malli ja suhdannekäyttäytymistä voidaan puolestaan 
hahmotella N ational Bureaun indikaattorimetodin avulla. 

Kuviossa 4 esitetään tuonnin arvon ennustettuja vaihteluita edellisestä vuo
desta verrattuina todellisiin vaihteluihin. Rengastetut kohdat ilmoittavat ennus
tetut tuonnin arvon muutokset edellisestä vuodesta. Ennusteen ajankohta il
moitetaan horisontaaliakselilla. Suora viiva kuvaa tuonnin arvon todellista muu
tosta edellisestä vuodesta ja porrasmainen katkoviiva neljännesvuosittaisia 
(kumulatiivisia) muutoksia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. 

Kuviosta voidaan nähdä, että ennustetut muutokset poikkeavat todellisista 
muutoksista. Poikkeamat pienenevät yleensä vuoden loppua kohti. Poikkeuksena 
on vuosi 1966, jolloin äkillinen ja suhteellisen lyhytaikainen aktiviteetin lisäys 
loppuvuonna johti odottamattoman voimakkaaseen tuonnin lisäykseen vuoden 

1. Graafisessa ennustamisessa on suureksi hyödyksi Suomen Pankin neljännesvuosijulkaisu 
Suunta ja Suhdanne - Economic Indicators for Finland, joka sisältää kausipuhdistettuja aika
sarjoja monista muuttujista. 

46 



viimeisten kuuka:usien aikana. Vuonna 1967 on tosin helmikuun ennuste lähem
pänä todellista muutosta kuin kesä- ja syyskuun ennusteet; on kuitenkin muis
tettava, että markka devalvoitiin lokakuussa ja että valuuttakurssien korotuk
set vaikuttivat täydellä voimallaan tuonnin arvoon vuoden jäljellä olevina kuu
kausina. Markan, punnan ja muiden valuuttojen syksyllä 1967 tapahtuneiden 
devalvointien laskettu nettovaikutus vastaa noin 6 prosenttia koko vuoden 
tuonnin arvosta. 

Muutokset näkyvät yleensä tulevan aliarvioiduiksi ennusteissa. Ne ovat sitä 
paitsi jäljessä todellisesta kehityksestä. Suhdannekäänteeseen nähden ollaan 
varovaisia, mikä ilmenee pyrkimyksenä suosia status quota. Helmikuussa 1964 
oltiin selvillä siitä, että tuonti tulisi lisääntymään vuodesta 1963, mutta vasta 
syyskuussa oltiin valmiita täysin irroittautumaan tuonnin kehityskuvasta edelli
seltä vuodelta. 

On mahdollista, että tämä hitaus tilanteen uudelleen arvioinnissa osittain 
selittää tarkkuuden vuoden 1965 ennusteissa siinä mielessä, että suhdannenou
sun katketessa ja vaihtuessa suhdannelaskuksi hitaus kompensoi yleistä pyrki
mystä muutosten aliarvioimiseen. Tästä syystä voitaneen odottaa parempia 
ennusteita sellaisina ajankohtina, jolloin suhdannenousu pysähtyy kuin silloin, 
kun se on saamassa vauhtia. 

Nykyisin rakentuvat tuontiennusteet suuressa määrin sellaisille seikoille, 
joille ei ole annettu malliteknillistä muotoa. On varmasti mahdollista parantaa 
ennusteiden luotettavuutta laatimalla entistä käyttökelpoisempia ekonometrisia 
malleja. Vaikka epäilemättä onkin toivottavaa, että muodollista ennustetekniik
kaa parannetaan, eivät kvalitatiiviset tarkastelut kuitenkaan menetä merki
tystään. Erityisesti lyhyen tähtäimen ennusteissa on mitä tärkeintä, että ekono
metrisella metodilla saatu tulos joutuu huolellisen kvalitatiivisen tarkastelun 
kohteeksi. 
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Liite 

Tuonnin suhdannevaihtelut 

Tuontivolyymin yleisistä suhdanteista johtuvia syklisiä muutoksia on havain
nollistettu ja mitattu sen metodin avulla, jonka BURNS ja MITCHELL ovat luoneet 
National Bureau of Economic Researchin tutkimusohjelman puitteissa.! Perus
materiaali koostuu kokonaistuonnin volyymi-indeksin neljännesvuosisarjoista 
(1954 =100) sekä vastaavista tuonnin pääryhmien sarjoista. Nämä sarjat on 
Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa puhdistettu kausivaihte
luista ja lakkojen aiheuttamista äärivaihteluista.2 Sen lisäksi on katsottu tar
peelliseksi eliminoida tai ainakin tasoittaa satunnaisvaihteluita. Painottamaton 
liukuva keskiarvo tasoittaa kuitenkin jossakin määrin systemaattisen kompo
nentin aaltoliikettä, sitäkin enemmän mitä pitempi liukuva keskiarvo on. Sen 
vuoksi on satunnaisvaihtelut tasoitettu painotettujen liukuvien keskiarvojen 
avulla, jotka paremmin ottavat huomioon systemaattisen komponentin ominai
suudet.3 Tällä tavalla tasoitetut aikasarjat esitetään kuviossa 1, s. 32. Seuraa
vassa esitetään näiden aikasarjojen perusteella tehtyjen laskelmien tulokset. 

Taulukko 1. Tuontijaksojen aikaura ja kestoaika 

Koko tuonti 

Jakso Aallonpohja -huippu -pohja Kestoaika neljännesvuosina 
Eksp. vaihe Kontr. vaihe Koko jakso 

A II/49 1/52 II/53 11 5 16 
B II/53 III/56 1/58 13 6 19 
C 1/58 II/62 1/63 17 3 20 
D 1/63 . 1/67 1/68 16 4 20 

jatkuu 

1. ARTHUR F_ BURNS - WESLEY C. MITCHELL Measuring Business Cycles, National Bureau 
of Economic Research, New York, 1946. Metodia on soveltanut mm. ILSE MINTZ Cyclical Fluc
tuations in the Exports of the United States since 1879, N ational Bureau of Economic Research, 
New York 1967. 

2. Katso Suunta ja Sulidanne - Economic Indicators for Finland, Suomen Pankin talous
tieteellinen tutkimuslaitos. 

3. Tässä on käytetty 9 termin parabolista tasoitusta pienimmän neliösumman metodin mu
kaan. Ks. lähemmin PERTTI KUKKONEN Analysis of Seasonal and Other Short-term Variations 
with Applications to Finnish Economic Time Series, Bank of Finland Institute for Economic 
Research Publications, Series B: 28, Helsinki 1968, s. 123. 
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Raaka-aineet ja puolivalmisteet 

Jakso Aallonpohja -huippu -pohja Kestoaika nelj ännesvuosina 
Eksp. vaihe Kontr. vaihe Koko jakso 

A 1/49 1/52 II/53 12 5 17 
B II/53 111/56 1/58 13 6 19 
C 1/58 1/62 IV/62 16 3 19 
D IV/62 1/67 1/68 17 4 21 

Investointitavarat (henkilöautot ml.) 

Jakso Aallonpohja -huippu -pohja Kestoaika nelj ännesvuosina 
Eksp. vaihe Kontr. vaihe Koko jakso 

A 1/49 II/52 111/53 13 5 18 
B 111/53 II/56 111/58 11 9 20 
C 111/58 1/62 11/63 14 5 19 
D 11/63 1/65 1/68 7 12 19 

Kulutustavarat (henkilöautot pl.) 

Jakso Aallonpohja -huippu -pohja Kestoaika neljännesvuosina 
Eksp. vaihe Kontr. vaihe Koko jakso 

A 1/49 1/52 II/53 12 5 17 
B II/53 II/56 1/58 12 7 19 
C 1/58 I1I/61 1/63 14 6 20 
D 1/63 1/67 1/68 16 4 20 

Taulukko 2. Tuontivolyymin prosentuaaliset muutokset suhdannejaksojen eri vaiheissa 

Koko tuonti 

Jakso Ekspansiivinen vaihe Kontraktiivinen vaihe Koko jakso 
Koko Vuosittain Koko Vuosittain Koko Vuosittain 

A 80.9 24.1 -26.1 -21.5 33.7 7.5 
B 73.9 18.6 -15.8 -10.8 46.5 8.4 
C 69.7 13.3 -6.0 -8.0 59.4 9.8 
D 49.4 10.6 -12.2 -12.2 31.1 5.3 

Keskimäärin 
A-B 77.4 21.3 -21.0 -16.1 40.1 8.0 
C-D. 59.6 12.0 -9.1 -10.1 45.3 7.6 

Raaka-aineet ja puolivalmisteet 

Jakso Ekspansiivinen vaihe Kontraktiivinen vaihe Koko jakso 
Koko Vuosittain Koko Vuosittain Koko Vuosittain 

A 69.1 19.1 -27.2 -22.5 23.1 5.0 
B 74.3 18.6 -14.5 -10.2 48.4 8.7 
C 55.2 11.4 -1.6 -2.1 52.7 9.3 
D 41.9 8.6 -7.9 -7.9 30.7 5.2 

Keskimäärin 
A-B 71.7 18.9 -20.9 -16.4 35.7 6.8 
C-D 48.6 10.0 -4.8 -5.0 41.7 7.2 

jatkuu 
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Investointitavarat (henkilöautot ml.) 

Jakso Ekspansiivinen vaihe Kontraktiivinen vaihe Koko jakso 
Koko Vuosittain Koko Vuosittain Koko Vuosittain 

A 190.1 38.8 -36.3 -30.3 84.9 14.6 
B 89.8 26.3 -25.1 -12.1 42.1 7.3 
C 101.7 22.2 -16.5 -13.4 68.4 11.6 
D 52.2 27.1 -35.8 -13.7 -2.3 -0.5 

Keskimäärin 
A-B 140.0 32.5 -30.7 -21.2 63.5 11.0 

C-D 77.0 24.6 -26.2 -13.5 33.0 5.5 

Kulutustavarat (henkilöautot pl.) 

Jakso Ekspansiivinen vaihe Kontraktiivinen vaihe Koko jakso 
Koko Vuosittain Koko Vuosittain Koko Vuosittain 

A 150.0 35.7 -38.3 -32.1 54.2 10.8 
B 82.1 22.1 -21.2 -12.8 43.4 7.9 
C 107.3 23.2 2.8 1.9 113.2 16.3 

·D 52.6 11.1 -12.6 -12.6 33.4 5.9 

Keskimäärin 
A-B 116.0 28.9 -29.7 -22.4 48.8 9.3 
C-D 80.0 17.2 -4.9 -5.3 73.3 11.1 

Taulukko 3. Vaihteluiden amplitudi 1.laajuus1 

Keskimäärin Koko tuonti Raaka-aineet ja Investointitavarat Kulutus-
jaksojen puolivalmisteet (henkilöautot ml.) tavarat 
aikana 
A-B 37.4 35.2 53.7 51.3 
C-D 22.1 15.0 38.1 22.5 

1. Yksikkönä käytetään ekspansiivisen ja vastaavasti seuraavan kontraktiivisen vaiheen 
vuositasolla laskettujen prosenttimuutosten (ks. vuosittainen muutos taulukossa 2) sumInaä. 
kun etumerkit jätetään huomioon ottamatta. 

50 



TULLIN ALENNUSTEN VAII(UTUI(SIST A 

Pekka Korpinen 

1. Johdanto 

Kahden maan välisen potentiaalisen kauppavaihdon tason määrääviä tekijöitä 
voidaan kutsua kauppamotorisiksi voimiksi. Potentiaalinen kauppa poikkeaa 
todellisen kauppavaihdon määrästä., koska on joukko tekijöitä, jotka vastusta
vat potentiaalisen kaupan toteutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi etäisyys, 
tuontitullit ja kiintiöt, kotimaista tuotantoa suosiva verotus, valuuttakurssit 
sekä kieli ja kulttuuri. Näistä tekijöistä erityisesti tullien merkityksen arvioimi
nen on tullut ajankohtaiseksi mm. alueellisen integraation ja Kennedyn kierrok
sen yleisten tullinalennusten johdosta. '" 

VIDkka tullit ovat olleet keskeisin kauppapolitiikan väline jo usean sadan 
vuoden ajan, on teoria tullien rakenteen merkityksestä vielä varsin nuori. En
simmäisenä esitti ajatuksen efektiivisestä tullisuojasta (effective protective rate) 
C. L. BARBER vuonna 19551• Sittemmin mm. B. BALASSA2 sekä H. G. GRUBEL 

ja H. G. JOHNSON3 ovat tehneet empiirisiä tutkimuksia, joissa on laskettu eri 
maiden efektiivisiä tullisuojia. Tässä artikkelissa luodaan katsaus kehitettyyn 
uuteen tulliteoriaan kiinnittämäUä erityisesti huoooota efektiivisen tullisuojan 
käsitteen käyttömahdollisuuksiin käytännön kauppapolitiikassa. 

2. Efektiivisen tullisuojan käsite 

Nimellisellä tullilla tarkoitetaan lopputuotteesta perittyä tullia, joka vaikuttaa 
hinnanmuodostukseen ja kulutukseen kotimarkkinoilla. Vakiotuotteiden osalta 
vallitsee kotimarkkinoilla yleensä yksi hinta, joten tuonnin kanssa kilpailevaUe 
kotImaiselle tuotannolle merkitsee tuontitulli korkeampaa hintaa kUin° olisi mah-

1. C. L. BARBER Canadian Tariff Poliey, Canadian Journal of Economlcs' and Political 
Science~ VoI. XXI, No. 4, Novemher 1955. 

2. B. BALASSA Tariff Protection in IndustrlaI Countries: An EvaIuation, The J oumal of 
Political Economy, VoI. LXXII, Decemher 1965. 
. 3. H. G. GRUBEL - H. G. JOHNSON Nominal Tariffs, Indirect Taxes and Effective Rates 
<.If Protection: The C'ommon Market Countrles 1959, The EconomlC Journal, VoI. LXXXVII, 
Decemher 1967. . . . 
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dollista saada tullittomassa tilanteessa. Tutkittaessa, kuinka paljon tuontitulli 
suojaa kotimaista tuotantoa, on yleensä katsottu ainoastaan nimellisiä loppu
tuotteiden tulleja. Kuitenkin on syytä tarkastella koko tuotantoprosessia eikä 
vain lopputuotteita. Tuotannon kannattavuuteen vaikuttavat lopputuotteista 
saatujen hintojen lisäksi eri panoksista suoritetut maksut. Efektiivisellä tulli· 
suojalla tarkoitetaan tullirakenteen tuotannon jalostusarvolle antamaa suojaa, 
jolloin ?tetaan huomioon sekä lopputuotteista että~panoksista kannetut tullit.! 

Määritelmä: Teollisuuden j efektiivinen tullisuoja Tj on tullien vallitessa saa~ 
dun jalostusarvon Vj' ja vapaakauppaolosuhteissa saadun jalos~ 
tusarvon Vj välinen erotus ilmaistuna prosentteina jalostusarvosta 
vapaakaupan vallitessa: 2 

v/ - V· 
Tj = J J 

Vj 
(1) 

Määritelmässä esiintyvät kaksi eri jalostusarvoa vaativat selvennystä. Las~ 
kettaessa tuotannon jalostusarvoa tullien vallitessa on määriteltävä, mitkä 
kaikki panokset vähennetään lopputuotteen arvosta. Yleisin käytäntö on se, 
~ttä jalostusarvoon otetaan työ- ja pääomatulot, mikä merkitsee, että panok~ 
siksi katsotaan kaikki ostot muilta tuotantosektoreilta.3 Tällöin teollisuuden 
j jalostusarvo Vj' on tuotannon lopputuotteiden myyntiarvo Sj' vähennettynä 
ostoilla muilta sektoreilta Mij', molemmat laskettuna kotimarkkinahintaan 
(tullit mukaan lukien) : 

V{=S{ - ~Mi{ 
i 

(2) 

Kaavaa 2 vastaavat tiedot ovat saatavissa mm. kansantulotilastoista ja ne vas
taavat -teollisuuden j bruttokansantuote-erää. 

Jalostusarvo tullittoman ulkomaankaupan vallitessa voidaan määritellä ana
logisesti kaavan 2 kanssa. Lopputuotteiden myyntiarvo ja panoksien hinnat 
arvostetaan tällöin maailmanmarkkinahintaan: 

Vj = Sj ~ ~Mij 
i 

(3) 

. 1. Jotta efektiivisen tullisuojan laskeminen olisi mahdollista, on tehtävä useita pelkistäviä 
oletuksia, mm. 1) tekniset panos.tuotos-suhteet pysyvät muuttumattomina huolimatta tullien 
muutoksista, 2) tullinalennus alentaa kokonaisuudessaan tuotteen tuontihintaa. Katso esim. 
W. M. CORDEN The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate, The Joumal 
of Political Economy, VoI. LXXIV, June 1966, s. 222-223. 

2. H. G; GRUBEL - H. G. JOHNSON mao S. 762. -
3. G. Baseni on suorittanut laskehnia, joissa lopputuotteen arvosta on vähennetty myös 

pääO'!:llap!ill0k~!lt. Katso G. BASENI The United States Tariff Structure: Estimates ofEffective 
Rates of Protection of United States Industrles and Industrlal Labor, The Review of EcononUcs 
and Statistics, VoI. XLVIII, May 1966, s. 159. 
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Maailmanmarkkinahintojen muodostumisen ongelmaan palataan tuontihin
toja käsittelevässä luvussa. Efektiiviseen tullisuojaan liittyvän perusoletuksen 
mukaan maailmanmarkkinahinta on tulleilla t vähennetty kotimarkkinahinta :1 

(4) 

(5) 

Kaavojen 3-5 avulla saadaan kaava 1 laskettavaan muotoon: 

(6) 

Efektiivisen tullisuojan käsitettä selventävänä esimerkkinä olkoon kotimai
nen langan tuottaja, joka saa lankakilosta 14 markkaa ja maksaa raaka-aineena 
käytetystä villasta 7 mk/kg. Kilpailevista ulkomaisista langoista peritään 40 
prosenttia tullia. Raaka-aineena käytetystä tuontivillasta ei peritä tullia. Täl
löin jalostusarvo kotimarkkinahintaan (kaava 2) on 14 mk - 7 mk = 7 mk. 
Jalostusarvo maailmanmarkkinahintaan saadaan lasketuksi kaavoista 3-5: 

14"'mk 
1 + 0.4 - 7 mk = 3 mk. Toisin sanoen ulkomainen tuottaja saa tullin verran 

vähemmän kuin kotimainen tuottaja eli 10 mk/kg, ja kun tästä vähennetään 
raaka-aineen hinta 7 mk/kg, jää jalostusarvoksi 3 mk/kg. Sijoittamalla näin 
saadut jalostusarvot kaavaan 1 saadaan kotimaisen tuottajan efektiiviseksi tulli
suojaksi esimerkkitapauksessamme 133 prosenttia. Kotimainen tuottaja saa siis 
tullisuojauksen ansiosta 133 prosenttia enemmän kuin mitä hän saisi tullitto
massa tilanteessa, vaikka lopputuotteesta kannettu tulli onkin vain 40 prosent
tia. Vastaavasti voidaan laskea esim. EEC-tuottajien saama suojaus suomalaista 
kartongin vientiä vastaan. Heinäkuussa 1968 voimaan astunut EEC:n yhteinen 
uIkotariffi kartongille on 18 prosenttia tuontiarvosta ja vastaava tulli selluloo
salIe 6 prosenttia. Oletetaan, että selluloosan osuus lopputuotteen arvosta vapaa
kaupan vallitessa on 50 prosenttia. Merkitään kartongin vapaakauppahinnaksi 
100 ja selluloosan 50. Kaavan 2 mukaan saa EEC-tuottaja jalostusarvona tuo
tantoprosessista: 100 + 18 - (50 + 3) = 65. Suomalainen tuottaja, joka vien
tiä tarkasteltaessa vastaa vapaakauppatuottajaa, saa kartongin tuotantoproses
sista 100 - 50 = 50. Kaavan 1 mukaan on EEC-tuottajien efektiivinen tulli· 
suoja (65 - 50)/50 = 30 prosenttia. 

Jl. H. G. GRUBEL - H. G. JOHNSON mao S. 761-777. 
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3. Efektiivisen ja nimellisen tulIisuojan vertailusta 

Edellisessä luvussa olleet kaavat johdettiin lähtemällä siitä, että kotimarkki
noilla vallitseva hinta tunnetaan ja maailmanmarkkinahinta on tuntematon. 
Näin onkin useimmiten asianlaita käytännössä, mutta vertailtaessa teoriassa 
nimellisen ja efektiivisen tullitason keskinäistä suuruutta on 'tarkoituksenmu
kaisinta olettaa maailmanmarkkinahinnat tunnetuiksi ja lisätä niihin tullit, jol
loin saadaan jalostusarvo kotimarkkinahintaan. Tällöin voidaan efektiivisen 
tullisuojan kaava 6 saattaa muotoon (liite 1): 

(7) 

jossa aij on panoksen i osuus lopputuotteen j arvosta vapaakaupan vallitessa. 
Yksinkertaisuuden vuoksi kaavassa oletetaan, että panoksia on vain yksi yhtä 
lopputuotetta kohden. 

Kaavasta 7 voidaan nähdä (liite 1), että jos sekä panoksen että lopputuot
teen tulli on saman suuruinen, on efektiivinen tullisuoja yhtä suuri kuin loppu
tuotteen nimellinen tulli. Jos panoksen tulli on pienempi kuin lopputuotteen, 
on efektiivinen tullisuoja suurempi kuin nimellinen tulli. Lopputuotteen tullin 
ollessa pienempi kuin panoksen on efektiivinen tullisuoja taas pienempi kuin 
lopputuotteen nimellinen tulli.1 

Nimellisen ja efektiivisen tullisuojan vertailu tulee havainnollisemmaksi 
edellisessä luvussa esitetyn numeroesimerkin valossa: Kun kartongin tulli on 
18 prosenttia ja selluloosan 6 prosenttia, on efektiivinen tullisuoja 30 prosenttia 
eli suurempi kuin lopputuotteen nimellinen tulli. Jos panoksen tulli olisi 18 pro
senttia, saisi EEC-tuottaja kaavan 2 mukaan jalostusarvona tuotantoproses
sista : 100 + 18 - (50 + 9) = 59. Näin ollen kun panoksen tulli olisi yhtä suuri 
kuin lopputuotteen, olisivat sekä nimellinen että efektiivinen tullisuoja yhtä
suuret, koska EEC-tuottajan saama yksikköjalostusarvo 59 olisi 18 prosenttia 
suurempi kuin suomalaisen tuottajan saama yksikköjalostusarvo 50. Jos pa
noksen tulli olisi 24 prosenttia, saisi EEC-tuottaja 56, jolloin efektiivinen tulli
suoja olisi 12 prosenttia eli selvästi vähemmän kuin lopputuotteen 18 prosen
tin tulli. 

Nimellisen ja efektiivisen tullisuojan keskinäinen suuruus on siis riippumaton 
panoksen osuudesta lopputuotteen arvosta, jos lopputuotteen ja panoksen tullit 
ovat yhtä suuret. Sen sijaan panoksen ja lopputuotteen tullien ollessa erisuuria 
yaikuttaa panoksen osuus lopputuotteen arvosta ratkaisevasti siihen, kuinka 
suuri ero muodostuu nimellisen ja efektiiv:isen tullisuojan välille. ,Ajatellaan esi
merkiksi tapausta, että lopputuotteen tulli, on 10 prosenttia ja panoksen tulli 

1. W. M. CORDEN mao s. 222-223. 
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5 prosenttia. Jos panoksen osuus lopputuotteen arvosta ilman tulleja on 1/10, 
on tuotteen efektiivinen tullisuoja 10.6 prosenttia. Pitämällä lopputuotteen ja 
panoksen tullit samoina, mutta muuttamalla panoksen osuutta lopputuotteen 
arvosta 9/10:ksi, saadaan tuotteen efektiiviseksi tullisuojaksi 55 prosenttia. Siis 
cetens paribus, mitä suurempi osuus panoksella on lopputuotteen arvosta, sitä 
suurempi on ero efektiivisen ja nimellisen tullisuojan välillä. 

Teollisuusmaat kantavat yleensä korkeampia tulleja valmiista tuotteista 
kuin puolivalmisteista ja raaka-aineista. Näin ollen efektiivinen tullisuoja on 
nimellistä korkeampi. Tehdyissä tutkimuksissa on voitu havaita, että Yhdys
valloissa, EEC-maissa, Englannissa, Japanissa ja Ruotsissa efektiivinen tulli
suoja on karkeasti 50-80 prosenttia korkeampi kuin nimellinen tullitaso. Taso
erojen lisäksi on eroja myös efektiivisen ja nimellisen tullisuojan jakautumisessa 
toimialoittain tai tuoteryhmittäin. Esimerkiksi EEC-maista Länsi-Saksalla oli 
tutkituista viidestäkymmenestä teollisuuden toimialasta seitsemällä ja Alanko
maissa yhdellätoista negatiivinen efektiivinen tullisuoja,l vaikka vastaavien toi
mialojen lopputuotteilla olikin nimellistä tullisuojaa. Korkein yksityinen efek
tiivinen tullisuoja vuonna 1959 oli EEC-maissa Ranskan moottori- ja polku
pyöräteollisuudella, nimittäin 93.8 prosenttia vastaavan nimellis!,,!n tullin ollessa 
50.0 prosenttia.2 • 

4. Efektiivisen ja nimellisen tullisnojan muutokilista 

Tähän asti on käsitelty efektllvisen ja nimellisen tullisuojan absoluuttisia tasoja, 
jotka on laskettu vertaamalla määrätyn hetken tulleja täysin tullittomaan ti-

. laan. Käytännön kauppapolitiikassa on kuitenkin tason tuntemisen lisäksi tär
keätä tietää, kuinka paljon jokin muutos vaikuttaa tuotannon kannattavt;lu
teen. Alueelliseen vapaakauppaankaan siirtyminen ei näet poista alkuperäistä 
efektiivistä tullisuojaa sellaisenaan, koska useille kolmansista maist~ tuoduille 
panoksille jää kuitenkin tulli. Tullitason muutoksia tutkittaessa ei edellisessä 
luvussa kehitettyä kaavaa voida käyttää sellaisenaan. Seura~va kaava antaa 
kuitenkin likimain oikeita tuloksia. Merkitse~ällä kaavassa (7) Tj, lj, ja 1:j sym
boleilla LI Tj, LI tj ja Ll1i3 saadaan: 

1. Jos tuotujen panoksien tulleista aiheutuvat kustannukset ylittävät lopputuotteen tullista 
kotimaiselle tuottajalle koituvan hyödyn, on efektiivinen tullisuoja negatiivinen. Tällöin kaik
kien tullien poistaminen parantaa kotimaisen tuottajan kilpailuasemaa. 

2. B. BALASSA mao S. 587-588. H. G. GRUBEL - H. G. JOHNSON mao s. 767. G. BASEVI 
mao S. 159. 

3. T j = lopputuotteen j efektiivinen tullisuoja 
tj »» nimellinen tulli 
t i = panoksen i nimellinen tulli 
~j ;= panoksen i osuus lopputuotteen j arvosta tullittoman ulkomaankaupan vallitessa 
LI ,= muutos prosenttiyksiköissä-ilmaistuna. 
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LI t· - a·· LI·t. LI T. ~ J .J I 

J 1 - aij 
(8) 

,Kaavan Iikimääräisyys poistuu silloin, kun LI tj ja LI tj ovat yhtä suuret kuin 
alkuperäiset tj ja tj. Lauseke 8 voidaan .saattaa muotoon (katso liite 2)1 

(9) 

Lausekkeesta 9 voidaan nähdä, että efektiivinen tullisuoja muuttuu enemmän 
kuin lopputuotteen nimellinen tulli, jos lopputuotteen tullin muutos on suu
rempi kuin panoksen tullin muutos. Tulos on analoginen edellisessä luvussa esi
tetyn efektiivisen ja nimellisen tullisuojan tasojen vertailun kanssa. Liitteessä 3 
johdetaan efektiivisen tullisuojan muutoksen laskukaava. 
. Saatu tulos on käytännössä sikäli merkittävä, että esimerkiksi Kennedyn 
kierroksella tehtyjen yleisten ja suhteellisesti yhtä suurien tullinalennusten seu
rauksena efektiiviset tullisuojat laskivat ilmeisesti enemmän kuin nimelliset tul
lit, koska raaka-aineilla ja puolivalmisteilla oli lähtötilanteessa alemmat tullit 
ja näin ollen niiden alennus prosenttiyksikköinä ilmaistuna muodostui pienem
maksi. Toisin sanoen vain nimellisiin tulleihin tuijottamalla voidaan helposti ~ 

aliarvioida alennusten todellisia vaikutuksia. 
Efektiivisen tullisuojan muutokset selittävät kotimaisen tuottajan kilpailu

olosuhteissa tapahtuneita muutoksia vain kotimaisilla tullimuutoksilla. Ulko
mainen vientiteollisuus on kuitenkin saattanut hyötyä kotimaassaan suorite
tuista raaka-ainepanosten tullien alennuksista, jolloin esim. meidän kotimaiseen 
tuotantoomme kohdistuva paine tulee suuremmaksi kuin efektiivisen tullisuo
jan muutos edellyttäisi. Vastaavasti kotimaista vientiä tarkasteltaessa ei riitä 
ulkomaisen tuotannon efektiivisen tullisuojan muutoksen tunteminen. Ajatel
laan esimerkiksi tapausta, että Suomi assosioituisi laajaan eurooppalaiseen pre
ferenssialueeseen. Tällöin suomalaisen viennin kanssa kilpailevan ulkomaisen 
tuotannon efektiivinen tullisuoja vähenisi suomalaisen lopputuotteen tuontitul
lin poistumista vastaavalla määrallä. Koska Suomessa tällä hetkellä raaka-aine
tullit ovat olemattomat, joutuisi kuitenkin suomalainen viejä siirtyessään yhtei
seen eurooppalaiseen ulkotariffiin mahdollisesti maksamaan tullia tuontiraaka
aineista, joten ulkomaisten tuottajien efektiivisen tullisuojan muutos yliarvioisi 
suomalaisten viejien kilpailuaseman paranemista. Vastaavasti voi suomalainen 
tuonnin kanssa kilpaileva teollisuus joutua tullittoman lopputuotetuonnin li
säksi korotettujen raaka-ainetUllien eteen. Edellä esitettyjen efektiivisen tUlli
suojan puutteiden korjaaminen kohtaa erittäin vaikeita tilastollisia vaikeuksia, 
jo~en laskennallisia tulokEiia on parasta täydentää kvalitatiivisella pohdiskelulla. 

i, 1. M. E. KREININ »Price» vs. »Tariff» Elasticities in InternationaI Trade - A Suggested 
Reconciliation,·The American Economic Review, LVII, September 1967, s. 892-893. 
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5. Preferoitu tullinalennus 

Preferoidulla tullinalennuksella tarkoitetaan alennusta, joka koskee vain mää
rätyistä maista tulevia tuotteita. Preferoitujen tullinalennusten tutkiminen on 
tullut ajankohtaiseksi alueellisen integraation yhteydessä. Kotimaisen ja ulko
maisen tuotannon välistä allokaatiota on yritetty selittää efektiivisen tullisuo
jan avulla. Sen sijaan ei~ efektiivisen tullisuojan käsitettä ole käytetty selitet
täessä ulkomaisen vientituotannon allokaatiota preferoidun ja ei-preferoidun 
tullikohtelun maiden välillä. Allokaatiot kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon 
ja toisaalta preferoidun ja ei-preferoidun ulkomaisen tuotannon välillä ovat rat
kaisevia arvioitaessa esimerkiksi integraatiokehityksen nettovaikutuksia. 

Mikäli efektiivisen tullisuojan aleneminen johtaa kotimaassa tuotettujen ta
varoiden korvaamiseen tuonnilla, on tapahtunut kaupan luomista (trade crea
rion J. Jos taas preferoitu tulHnalennus johtaa tuonnin siirtymiseen vapaakauppa
alueen ulkopuolisilta tarjoajilta alueen sisäpuolella oleville, on kysymyksessä 
kauppavirran siirtyminen (trade diversion J. Preferoidun tullinalennuksen vai
kutukset voidaan tiivistää näihin kahteen käsitteeseen. Jos maalla ei ole nega
tiivista efektiivistä tullisuojaa, merkitsee kaupan luominen maalle yleensä mah
dollisuutta saada tuote edullisemmin kuin kotimaassa tuotettuna. Toisin sa
noen tuotanto siirtyy sinne, missä se on kannattavinta ja tehokkainta. Kauppa
virran siirtymä merkitsee taas tuotannon siirtymistä paremmin kannattavalta 
heikommin kannattavalIe tuotantoalueelle. Kannattavuus ymmärretään tässä 
yhteydessä lyhyellä tähtäyksellä tuottajamaiden panoksista kantamien tullien 
pysyessä muuttumattomina. Kauppavhran siirtymä merkitsee maalle ainakin 
lyhyellä tähtäyksellä kasvavia valuuttamenoja, koska viejä voi nostaa hinto
jaan tullipreferenssien kilpailijoihin nähden antaman marginaalin turvin. Tuonti
hintojen muodostumisen ongelmaan palataan yksityiskohtaisemmin seuraavassa 
luvussa. Integraatiokehityksen nettohyödystä puhuttaessa tarkoitetaan tavalli
sesti kaupan luomisen aiheuttaman tuottavuuden lisäyksen ja kauppavirtojen 
siirtymän aiheuttamien lisäkustannusten erotusta lyhyellä tähtäyksellä.1 

Preferoitujen tullinalennusten maalle aiheuttamasta nettohyödystä puhut
taessa on otettava huomioon myös pitkän tähtäyksen vaikutukset. Lyhyellä 
tähtäyksellä kaikki kaupan luominen merkitsee tuotannon tehokkuuden lisään
tymistä ja lähes kaikki kauppavirtojen siirtyminen tehokkuuden vähenemistä. 
Tehokkuuden lisääntymisen ja vähentymisen nettovaikutuksena maa saa enti
sellä määrällä tuotantoponnistuksia joko enemmän tai vähemmän tavaroita ja 
palveluksia käyttöönsä kuin ennen tullinalennusta. Tarkasteluhorisonttia voi
daan kuitenkin pidentää ottamalla huomioon maailmankaupan trendinomainen. 
kehitys kohti globaalista vapaakauppaa. Pitkän tähtäyksen tullivaikutuksilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä myös muiden kuin alueellisten tulIinalennusten 

1. B. BALASSA The Theory of Economic ~ntegration, Lontoo 1961, s. 25-29. . 
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seurauksia. Preferoitu tullinalennus voi johtaa tehokkuuden kasvamiseen tällä 
hetkellä vallitsevissa olosuhteissa, mutta on mahdollista, että preferoitu tullin
alennus johtaa kohti tehottomuutta, jos vertailukohtana on tehokkuuden opti
mointi täysin vapaan kaupan puitteissa (pitkä tähtäys). 

Alueellinen vapaakauppa ei välttämättä johda tuotannon tehokkuuden li
sääntymiseen pitkällä tähtäyksellä edes kaupan luomisen osalta, koska loppu
tuotteiden tullit ovat ennen alennuksia voineet kompensoida kolmansista maist~ 
tuotujen panosten erikorkuiset tullit, jolloin tullit on kauppa lopputuotteilla joh
taa kotimaisen tuotannon keinotekoiseen kilpailuasemaan verrattaessa kilpailu
kykyä tilanteeseen ilman raaka-ainepanosten tulleja. Toisaalta ei kauppavirran 
siirtymäkään välttämättä mel·kitse tehokkuuden vähenemistä pitkällä tähtäyk
sellä. Ehkä vasta tullivapaa vienti asettaa preferenssialueen vientiteollisuuden 
tasavertaiseen kilpailutilanteeseen kolmansien maiden vientiteollisuuden kanssa 
silloin, kun tuotantopanosten tullit ovat korkeammat preferenssialueella kuin 
kolmansissa maissa. Preferoidun tullinalennuksen vaikutukset suhteessa maail
man vapaakauppakehitykseen riippuvat ennen kaikkea efektiivisistä tulleista, 
jolloin erityisen suuri merkitys on panosten nimellisillä tulleilla vientiteollisuu
den optimaalista allokoitumista määräävänä tekijänä. Luonnollisesti tuotannon 
kilpailuedellytyksiin vaikutetaan monilla muillakin keinoilla kuin tulleilla, mutta 
niiden käsittely I?i kuulu tämän artikkelin aihepiiriin. 

6. Tuonti. ja vientihintojen muodostumisesta 

Vientihinnoilla tarkoitetaan viejämaan tuotteistaan saamia hintoja. Kun vienti
hintaan lisätään tullit, saadaan tuotteen tuontiliinta. Muutokset tuontihinnoissa 
vaikuttavat kuluttajahintojen muutoksiin. Efektiivisen tullisuojan käsitettä 
kehiteltäessä tehtiin oletus, että tullinalennus ei nosta vientihintoja, vaan las
kee koko määrällään tuontihintoja. Tämän oletuksen realistisuutta on syytä 
tarkastella. 

Vientihinnan pysyminen muuttumattomana tullinalennuksen jälkeen edus
taa hinnanmuutosmahdollisuuksien toista äärimmäisyyttä, vientihinnan kohoa
minen koko tullinalennuksen määrällä taas toista äärimmäisyyttä. Jotta vienti
hinnat pysyisivät muuttumattomina, täytyy vientitarjonnan olla täysin jous
tavaa eli tuotannon laajentuminen ei lisää rajakustannuksia. Tällöin Vientiteol
lisuuden alalla on vallittaV'a täydellisen kilpailun, koska muutoin viejät tuotan
non laajentamisen sijaan nostaisivat vientihintojaan ja saisivat normaaleja kor
keampia voittoja, jotka täydellisen kilpailun vallitess'a houkuttelisivat uusia 

. yrittäjiä alalle lisäten näin kokonaistarjontaa ja laskien hintoja ja voittoja. Mi-
käli viejät ovat muodostane~t esim. kartellin ja voivat käyttäytyä monopolina, 
riippuu tuontihintojen lasku .yksinomaan tuontikysynnästä ja viejien rajakus-
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tannuksista. Täydellisen kilpailun vallitessa riippuu tuontihinnan muodostumi
nen sekä kotimaisen tuontikysynnän että ulkomaisen vientitarjonnan hintajous
toista. Jos .vientitarjonta· on täysin joustamaton, nousevat vientihinnat koko 
tullinalennuk.sen määrällä. 

Tuontihintojen muodostumisen ongelmaa voidaan tarkastella hieman toises
takin näkökulmasta kuin vain kysyntä- ja tarjontakäyriä tutkimalla. Monet 
tuontitavarat ovat joko vakiotuotteita tai lähes vakiotuotteita, joilla on lähei
siä substituutteja kotimaassa valmistetuissa tuotteissa. Vakiotuötteiden osalta 
vallitsee markkinoilla yleensä yhdenmukainen hintataso. Jos tuotujen tavaroi
den osuus kotimaisesta käytöstä on pieni, ei tuonnin määrän suurehkokaan 
muutos pysty muuttamaan kotimaisen tarjonnan määräämää hintaa. Toisin sa
noen tullinalennus ei tällaisessa tapauksessa johda hinnanalennukseen vaan -aio 
noastaan tuonnin osuuden kotimaisesta käytöstä kasvamiseen. Jotta tuonnin 
kasvu ei olisi niin suuri, että kotimarkkinahinnat laskisivat, ei vientitarjonta 
saa olla kovin hintajoustavaa; Kuinka pienin kustannusten lisäyksin vientiä 
pystytään lisäämään, riippuu ilmeisesti mm. viennin osuudesta viejämaan koti
maisesta tuotannosta, kapasiteetin käyttöasteesta sekä työmarkkinoiden tiuk
kuudesta. Mikäli viennin osuus tuotannosta on pieni ja maassa on sekä käyttä
mätöntä kapasiteettia että työvoimaa. runsaasti, voi vientitarjonta olla hyvin
kin joustavaa. Täyskapasiteettitilanteessa taas tarjonta on lyhyellä tähtäyksellä 
yleensä joustamatonta, mutta riippuen tuotannon sopeutumiskyvystä on tarjon
ta vähitellen joustavaa.! 

Yhdysvalloissa vuosilta 1955-1956 tehdyt laskelmat2 tullinalennuksen vai
kutuksista vienti- ja tuontihintoihin johtivat tulokseen, että puolet tullinalen
nuksesta meni tuontihintojen laskuun ja toinen puoli vientihintojen nousuun. 
Suomessa tehdyt laskelmat vuosilta 1961-1965 taas puolestaan osoittivat 
EFTA-tullinalennusten pääasiassa alentaneen sekä tuonti- että kuluttajahin
toj a.3 Nämä sinänsä niukat empiiriset tulokset ovat sopusoinnussa edellä esi
tettyjen hinnanmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden kanssa: Suomen osuus 
viejämaiden kokonaisviennistä on erittäin pieni, joten tarjonnan voidaan odot
taa olevan joustavaa ja lisäksi Suomen tärkeimmissä EFTA-viejämaissa (esim. 
Englanti) esiintyi tutkimusperiodilla vajaakapasiteettia. Yhdysvalloissa tuon
nin osuus kotimaisesta käytöstä on 'erittäin pieni, joten kotimainen tårjonta 
dominoi hinnanmuodostusta. Lisäksi tutkittujen tullinalennusten aikana ei Eu
roopassa ollut paljoakaan vajaakapasiteettia, ja vienti Yhdysvaltoihin muodos
taa suuren osan monien viejämaiden tuotannosta. 

1. M. E. KREININ Trade Arrangements Among Industrial Countries: Effects on the United 
States, Appendix II, Studies in Trade Liberalization (B. Balassa ed.), Maryland 1967, s. 329-330. 

2. M. E. KREININ Effect of Tariff Changes on the Prices and V olume of Imports, The 
American Economic Review, LI, June 1961, s. 317. -

_ 3. AHTI MOLANDER EFTA-tullinalennusten hintavaikutukset Suomessa vuosina 1961-1965, 
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A: 29, Helsinki 1966; s. 28. 
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Hinnanmuodostusta hyödyketasolla tarkasteltaessa olisi kiinnitettävä huo
miota tuotteen jalostusarvoon. Ilmeisesti tarjonnan joustot selittyvät melko hy
vin efektiivisen tullisuojan käsitteiden avulla. Jos panoksien osuus lopputuot
teen arvosta on suuri, merkitsee vientihinnan noUsu tarjoajalle suurempaa suh
teellista tulojen nousua kuin panosten muodostaessa vain vähäisen osan loppu
tuottee~ arvosta. Näin ollen olisi viennin rakenne tutkittava jalostusarvon pe
rusteella kiinnittämällä huomiota lisäksi panoksien alkuperään sekä niiden tar
jonnan joustavuuteen. Efektiivisen tullisuojan laskukaavan avulla voidaan tut
kia myös muiden kuin tullien aiheuttamia tuontihintojen alennusten vaikutuksia 
tuonnin kanssa kilpailevan kotimaisen tuotannon kannattavuuteen. Tällöin 
kotimarkkinahinnat deflatoidaan tuontihintojen prosentti~illa muutoksilla tul
lien muutosten sijaan. Hinnanalennuksen vaikutus kotimaisen tuotannon jalos
tusarvoon antaa tällöin viitteen siitä, kuinka paljossa määrin on odotettavissa 
kotimaisen tuotannon syrjäytymistä kasvaneen tuontikilpailun johdosta. 

Voidaan siis todeta, että efektiivisen tullisuojan laskukaavan yhteydessä 
tehty oletus tuontihintojen alenemisesta edustaa tuontihintojen muodostumisen 
erikoistapausta. Suomen kaltaisen pienen maan tuonti, joka edustaa pientä osaa 
viejämaiden kokonaisviennistä ja siten myös tuotannosta, ilmeisesti kuitenkin 
vastaa tehtyjä oletuksia suurin piirtein. Suomen tuontihinnoista tehty tutki
mus antaa tukea tälle käsitykselle. 

7. Kansainvälisen kaupan hinta- ja tullijoustoista 

Tehdyt tutkimukset teollisuustuotteiden ulkomaankaupan määrän riippuvuu·· 
desta hintojen muutoksista keskittyvät yleensä kysynnän joustojen laskemiseen. 
Toise:n maailmansodan jälkeen eri puolilla maailmaa tehdyt arviot tehdasteolli
Ruustuotteiden tuontikysynnän hintajoustoista ovat vaihdelleet välillä -2 ja 
-9) Tekemässään tutkimuksessa Yhdysvaltojen tuonnista on L. B. KRAUSE 

jakanut tuontikysynnän hintajouston kahteen komponenttiin: puhtaaseen hin
tajoustoon ja tullijoustoon. Näistä kahdesta ryhmästä lasketut kysynnän hinta
joustot johtivat yllättävään tulokseen: vuosina 1947-1958 oli puhdas hinta
jousto -1.77 vastaavan tullijouston ollessa -5.64.2 Myös Länsi-Saksassa vuo·· 
sien 1956-1957 tullinalennuksista arvioitu tullijousto (-9) on huomiota herät
tävän korkea.3 

Tullijouston ja puhtaan hintajouston väliselle erolle ei ole löydetty vakuut
tavaa selitystä. BALASSA ja KREININ esittävät eron johtuvan siitä, että tuojat 

1. M. E. KREININ Price Elasticities in International Trade, The Review of Economics and 
Statistics, VOL XLIX, November 1967, s. 510. 

2. L. B. KRAUSE United States Imports, 1947-1958, Econometrica, April 1962, s. 230. 
3. J. WEMELSFELDER The Short-term Effect ofthe Lowering of Import Duties in ,Germany, 

The Economic Joumal, LXX, March 1960, s. 98. 
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ajattelevat tullinalennusten olevan pysyviä ja allokoivat ostonsa sen mukai
sesti, kun taas muunlainen hinnanalennus voi olla tilapäinen eikä alennusta 
näin ollen kannata päästää välittäjäportaiden läpi, koska kuluttajahintoja on 
vaikea nostaa myöhemmin. Toisena joustojen eron syynä esitetään kuluttajien 
tottuminen tuontitavaroihin hintojen ollessa alhaisia. Vaikka hinnat sitten ko
hoaisivatkiil, eivät ostajat enää siinäkään ostojaan takaisin kotimaisiin tuot
teisiin, joten hintojen noustessa on jousto pienempi kuin hintojen laskiessa. 
Tullijoustoja laskettaessa ei mukaan ole tullut havaintoja nousevista tulleista, 
koska toisen maailmansodan jälkeinen kehitys on kulkenut kohti vapaampaa 
ulkomaankauppaa.1 

Joustojen eroja selittäessään Kreinin on viitannut myös efektiiviseen tulli
suojaan ja sen muutoksien poikkeamiseen nimellisen tullin muutoksista.2 Hä· 
nen mielestään havaittu hinnanmuutos ei vastaa muutosta jalostusprosessin 
kannattavuudessa. Kreininin perusteluissa on se heikkous, että muillakin hin
nanmuutoksilla kuin tullinalennusten aiheuttamilla on havaittua suurempi vai
kutus kilpailevan tuotannon kannattavuuteen, jos tuotantopanosten hinnat'py
syvät muuttumattomina. Ehkä juuri panoksien hintaliikkeillä voidaankin se
littää tuontikysynnän hinta- ja tullijoustojen poikkeaminen toisistaan. Kreininin 
esittämä hypoteesi, että lopputuotteiden tullit ovat alentuneet enemmän 
kuin panoksien tullit, koska suurin osa panoksia on jo alunperin ollut ilman 
tullia, pitänee ilmeisesti paikkansa. Koska tullinalennuksia voidaan pitää suh
danteista riippumattomina, panoksien hinnat oletetaan muuttumattomiksi tul
linalennuksen jälkeenkin. Sen sijaan lopputuotteiden muista kuin tullinalennuk
sista johtuvat hinnanmuutokset seuraavat mahdollisesti yleisiä suhdannevai
heita. Tällöin esim. lopputuotteiden hintojen alentuessa myös panosten hUinat 
alenevat, eikä tuonnin kanssa kilpailevan kotimaisen tuotannon kilpailuasema 
heikkene yhtä paljon kuin tullinalennustilanteessa panosten hintojen pysyessä 
muuttumattomina.3 Jos taas tuontitavaran hinnanalennus johtuu tuotannon 
rationalisoinnista, on oletettavissa, että samanlaista kehitystä tapahtuu myös 
kotimaisessa tuotannossa, eikä kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon välisessä 
kilpailuasemassa tapahdu muutosta. Näin ollen hinta· ja tullijoustoja vertailtaes-' 
sa olisi perustaksi otettava tuotannon jalostusarvon prosentuaalisetmuutokse~ 
eikä vain lopputuotteiden hintojen muutokset. 

Edellä esitetty implikoi hypoteesia, että tuontikysynnän hintajousto olisi 
riippuvainen lopputuotteen hinnan muutoksista, muilta sektoreilta ostettujen 
panoksien osuudesta lopputuotteen arvosta sekä panoksien hintojen muutoksista. 

1. B. BALASSA - M. E. KREININ Trade Liberalization under the l)Kennedy Round~: The 
Static Effects, The Review of Economies and Statistics"XLIX, 'May 1967, s. 127. 

2. M. E. KREININ »Pricel) VS. ,)Tariff,) ••• s. 893-894. 
3. Itse asiassa tullinalennukset toteutetaan mieluummin täystyöllisyysvaiheessa kuin työt. 

tömyysasteen ollessa korkea, joten panoksien hinnat ovat ennemmin nousussa kuin laskussa 
tullinalennushetkellä. 
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Näiden riippuvuuksien lisäksi on syytä mainita yksi 'hintajoustoja selittävä muut
tuja, jonka selitysvoimalle on olemassa tukea myös empiirisestä tutkimuksesta~ 
Jos oletetaan 'samat kotimaisen kysynnän ja tarjonnan hintajoustot kaikille 
alueille, on tuontikysynnän jouston itseisarvo sitä pienempi mitä suurempi osuus 
tuotteen tuonnilla on kotimaisesta käytöstä (katso liite 4). Tämän riippuvuuden 
mielekkyyden voi hahmottaa siten, että tuonnin muodostaessa pienen osuuden 
kotimaisesta käytöstä tuontitavaran hinnanalennus johtaa osaltaan tuotteen 
kotimaisen tuotannon' korvaamiseen tuonnilla ja osaltaan tuotteen kokonaisky~ 
synnän (kulutuksen) kasvuun. Tuotteen kotimaisen käytön muodostuessa pel
kästään tuonnista lisääntyy tuonti ainoastaan hinnanalennusta seuraavasta 
kokonaiskysynnän (kulutuksen) kasvusta. B. A. de VRIESin tekemän tutki
muksen mukaan Yhdysvaltojen tuontikysynnän hintajousto oli -2.0 kaikille 
tuotteille, joiden osuus kotimaisesta käytöstä ylitti 27 prosenttia (tutkittujen 
176 hyödykkeen keskimääräinen osuus). Vastaava luku tuotteille, joiden osuus 
kotimaisesta käytöstä oli alle 27 prosenttia, oli -3.4.1 Tämän mukaan Suomessa, 
jossa tuontitavarat muodostavat suuren osan kotimaisesta käytöstä, on siis 
tuonti vähemmän hintajoustavaa kuin Yhdysvalloissa. 

8. Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa esiteltiin tulliteorian viimeaikaista kehitystä. Uusi teoria kiin· 
nittää päähuomion tuotantoprosessin panos-tuotos-virtoihin ja tullirakenteen 
tälle tuotantoprosessille antamaan suojaukseen. Aikaisemmin tarkasteltiin vain 
lopputuotteiden nimellisiä tulleja. Efektiivinen tullisuoja on sopiva selittäjä tuo
tannon allokoitumiselle eri maiden kesken. Nimellinen tulli taas selittää ensi
sijaisesti tuotteen kokonaiskysyntää ja kulutusta. 

Efektiivinen tullisuoja määriteltiin tullirakenteen mahdollistamaksi jalostus
arvon lisäykseksi ilmaistuna prosentteina jalostusarvosta vapaan ulkomaankau
pan vallitessa. Efektiivisen tullisuojan laskukaavaa johdettaessa jouduttiin te
kemään eräitä pelkistäviä oletuksia - tullinalennuksen ei esim. katsottu nos
tavan vientihintoja. Tämä oletus todettiin myöhemmin realistiseksi Suomen 
kaltaisille pienille maille, jotka edustavat vain pientä osaa tärkeimpien 1;uonti
maittensa kokonaisviennistä. Efektiivisiä ja nimellisiä tulleja vertailtaessa voi
tiin todeta, että efektiiviset tullit olivat yleensä noin 50-80 prosenttia korkeam
pia kuin nimelliset tullit. Efektiivisen ja nimellisen tullisuojan muutoksia ver
tailta'essa päädyttiin kaavaan, jonka mukaan efektiivinen tullisuoja muuttuu 
enemmän kuin nimellinen tulli, jos lopputuotteen tulli ilmaistuna prosenttiyk
sikköinä muuttuu enemmän kuin panoksien tullit. Kennedyn kierroksella sovitut 
tullinalennukset laskivat tämän mukaan enemmän.:efektiivisiätullisuojia ~uin 

'," 1. B. A. de VRIES Price Elasticities of Demand for Individual Commodities Imported. into 
the United States, International Monetary Fund ,Staff Papers, April 1951, s. 397-419. 
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nimellisiä tulleja, koska panoksien tullien lähtötaso oli ilmeisesti alempi kuin 
lopputuotteiden. Preferoitua tullin alennusta käsiteltäessä tuotiin esiin käsitteet 
kaupan luominen ja kauppavirran siirtymä. Näiden ja efekt~visen tullisuojan 
käsitteiden avulla yritettiin arvioida alueellisen integraation mahdollisia netto
hyötyvaikutuksia. Kansainvälisen kaupan joustoista todettiin tutkimusten en
sinnäkin osoittaneen ulkomaankaupan olevan hintajoustavaa. Tuontikysynnän 
määrän muutoksen suhteessa tullinalennukseen todettiin olevan suurempi kuin 
suhteessa muihin hinnanalennuksiin. Tälle ilmiölle yritettiin löytää selitystä, 
jossa otettiin huomioon lopputuotteiden ja panosten hintaliikkeet sekä efektii
visen tullisuojan muutokset. Tuontikysynnän hintajouston voitiin lisäksi todeta 
olevan riippuvainen tuonnin osuudesta kotimaisesta käytöstä. Tämän riippu
vuuden mukaan Suomen tuontikysyntä olisi vähemmän joustavaa hinnan suh
teen kuin suu~issa valtioissa, esim. Yhdysvalloissa. 

Uuden tulliteorian ajankohtaisuuteen on useita syitä. Ensinnäkin tutkimuk
set ovat osoittaneet tullien muutoksilla olevan huomattavan vaikutuksen tuon
nin määrään. Toiseksi entinen nimellisiin tulleihin perustuva tarkastelu·ei pysty 
antamaan ratkaisuja niil).in ongelmiin, joita kansainväliset tullinalennussopi
mukset aiheuttavat kansalliselle tuotanto- ja työllisyyspolitiikalle. Viime aikoi
na kehitettyä tulliteoreettista kehikkoa voidaan käyttää vielä silloinkin, kun 
maailmankaupan vapautuessa tullien merkitys on hävinnyt. Tulliteorian poh
jana oleva panos-tuotos-virtamalli sopii nimittäin sellaisten kansainväliseen kil
pailukykyyn vaikuttavien talouspoliittisten keinojen analysointiin kuin valuut
takurssit, verot ja tukipalkkiot. Ilmeisesti juuri näiden talouspoliittisten muut
tujien merkitys tulee kasvamaan kauppapolitiikan hoidossa maailmantalouden 
integroituessa, jolloin huomio tullaan kiinnittämään tuotannon kilpailuedelly
tysten samankaltaistamiseen myös muiden tekijöiden kuin tullien osalta. 
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Liite 1. 

Kaava (7) johdetaan seuraavasti: 1 

jossa Vj = lopputuotteen j jalostusarvo ilman 
tulleja . 

Pj = j:n yksikköhinta ilman tulleja 
aij = i:n osuus j :n hinnasta ilman tullej a 
V{ = lopputuotteen j jalostusarvo tullien 

vallitessa 
tj = lopputuotteen j tulli 
t i = panoksen i tulli 

Vj' - Vj 
Koska efektiivinen tullisuoja Tj - v. saadaan 

J 

_ Pj(1 + tj) - Pj aij (1 + t i) - Pj(1 - aij) 
Tj - ~'---~--"---:C:'---,--:--=-:~--'---= 

Pj(1 - aij) -

_ 1 + tj - aij - aijti - 1 + aij 

- 1- aij 

_ tj - aijti 

1- aij 

Jos tj = ti, saadaan kaava muotoon 

t.(1 - a .. ) 
T. - J .J eli Tj = tj = t i 

J - 1 - aij 

Tästä tuloksesta seuraa myös, että 

ja 

Tj < tj' jos tj < t i 

(7) 

koska tj:n pysyessä muuttumattomana ti:n suurentuessa (pienentyessä) piene

nee (suurenee) Tj. 

1. W. M. CORDEN mao S. 222. 
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Liite 2. 

Yhtälöstä (8) päästään epäyhtälöpariin (9) seuraavastil 

b. t J• - a.J• b. t· b. T. = 1 1 

J 1 - aij 

Yhtälön molemmat puolet j aetaan ~ tj :llä 

Merkitään yhtälön kumpikin puoli epäyhtälöksi 

b. T j > . _1_ (1 _ aij b. ti ) > 1 --= 1, JOS 
b.tj< l-aij b.tj < 

Oikeanpuoleinen epäyhtälö voidaan saattaa muotoon 

aij b. ti > 
l----l-a.· 

b. tj < lJ 

Lauseke supistuu edelleen muotoon 

b. t· > __ J=1 
b. t i < 

Näin ollen alkuperäinen epäyhtälöpari tulee muotoon 

b. Tj > l' b. tj > 1 --= ,J08--= 
b. tj < b. t i < 

1. M. E. KREININ »Pricel) V8 I)Tariffl) •• , 8. 893. 

(8) 

(9) 
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Liite 3. 

Jos halutaan tietää tullinalennuksen vaikutus kotimaiseen jalostusarvoon, saa
daan efektiivisen tullisuojan kaava (6) muotoon 

t.' - t-" t{ - t{' 
S{ (1 - J J) - ::z Ml (1 - 1 + ti' ) 

1 + t{ i ______ --:----:::---: ______ - 1 

S{ -::z Mij' 
.i 

Kaava ilmoittaa, kuinka monta prosenttia vähemmän tai enemmän tuottaja saa 
jalostusarvona tullinalennuksen jälkeen kuin ennen tullinalennusta. 

Nimelliset tullinalennukset ilmoitetaan yleensä prosenttisina muutoksina 
edellisestä tulliprosentista tai prosenttiyksikköinä. Tällöin ei x prosenttiyksikön 
alennus tullissa merkitse tuotteen hinnan alenemista samalla prosenttimäärällä, 
vaan että tullittomaan hintaan lisätään tullia x prosenttia vähemmän kuin en
nen.! Näin ollen jalostusarvon muutos ei ole vertailukelpoinen nimellisen tullin 
muutoksen kanssa. Sen sijaan efektiivisen tullisuojan muutos on vertailukelpoi
nen nimellisen tullin muutoksen kanssa, jos tullinalennuksen aiheuttamaa ja
lostusarvon muutosta verrataan jalostusarvoon vapaakaupan vallitessa: 

eli 
t·' - t·" t.' - t·" S.' (1 _ J J) _ ~ M .. ' (1 _ 1 1) _ V-' 

J l+t{ i 1J l+t{ J 

S·' M.·' __ J __ ~ __ lJ_ 

l+t{ i1+t{ 

Kaavoissa esiintyvät symbolit ovat 

Vi" = jalostusarvo tullinalennuksen jälkeen 
V{ = jalostusaryo ennen tullinalennusta 
Vj = jalostusarvo tullittoman kaupan vallitessa 
tt = lopputuotteen j tulli tullinalennuksen jälkeen 
t{ = lopputuotteen j tulli ennen tullinalennusta 
t{' = panoksen i tulli tullinalennuksen jälkeen 
t{ = panoksen i tulli ennen tullinalennusta 
S{ = lopputuotteen j myyntiarvo ennen tullinalennusta 
Ml = panoksen i osto arvo ennen tullinalennusta 

x 
1. x prosenttiyksikön alennus tullissa aiheuttaa -- prosentin laskun tuotteen hinnassa 

l+t 
(t on tuotteen alkuperäinen tulli). 
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Liite 4. 

Tuontikysynnän hintajouston peruskaava on1 

dOm P 
n.n = - dP • 0' 

m 

jossa P = hinta 
Om = tuonnin määrä 
n.n = tuontikysynnän hintajousto 

Merkitsemällä, että tuontikysyntä on kotimaisen käytön ja kotimaisen tarjon
nan (kotimaiseen käyttöön) välinen erotus, saadaan 

- P d (Od - 0.) . n.n = . • Jossa 0d = kotimainen käyttö 
0d - 0. d P 0. = kotimainen tarjonta (kotimaiseen 

käyttöön) 

Lauseke voidaan edelleen saattaa muotoon 

n.n= 
P dOd P dOs 

0d - 0 •• -d-P- - 0d - 0. (- d P ) 

P dOd 
dP 

d 0. 
P

dP --- + --::------,::-
0d - 0. 0d -0. 

Yhtälön oikean puolen vasen termi kerrotaan ja jaetaan Od:llä ja oikea teriui 
Os :llä, joll~in lauseke tulee muotoon 

~. dO·· O 
0. dP • + -"----

0d - 0. 

S" . II - P d Od k .. h' . 
IJorttama a Od • d P = ysynnan mtaJousto = ed 

P dOs 
ja Os d P = tarjonnan hintajousto = es 

saadaan 

0d' ed 0.' e. 
n.n = 0d - 0. + 0d - 0. 

Koska 0d - 0 5 = Om, saadaan 

0d 0. n.n = - . ed + - . e. 
Om Om 

Kaavasta voidaan nähdä, että mitä suurempi tuonnin osuus on kotimaisesta 
käytöstä, sitä pienempi on tuontikysynnän hintajouston itseisarvo. 

1. M. E. lumINlN Price Elasticities ••• s. 515. 
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SDR-UUSI TEI(IJÄ I(ANSAINV ÄLISESSÄ 

MAI(SUJÄRJESTELMÄSSÄ 

Gustav Mattson 

1. Johdanto 

Kansainvälisen kaupan voimakas laajentuminen on epäilemättä osaltaan edis
tänyt hyvinvoinnin nopeata kasvua sodanjälkeisinä vuosina. Lisääntynyt ta
loudellinen kanssakäyminen, joka koostuu tavaroiden ohella myös palvelusten, 
pääoman ja teknologian ym. vaihdannasta, on kuitenkin asettanut yhä suu
rempia vaatimuksia kansainväliselle maksujärjestelmälle. Samalla kun tuonti
rajoitusten ja tullien poistaminen, lähinnä GATTin, EEC:n ja EFTAn puit
teissa, on muokannut maata kansainvälisen tavaranvaihdon kasvulle, on laaja
mittainen valuutta- ja pääomaliikkeiden vapauttaminen ollut tarpeen tärkeim
pien valuuttojen vaihdettavuuden aikaansaamiseksi. Valuuttojen vaihdetta
vuus eli konvertihiliteetti, joka suureksi osaksi on OECD:n ja Kansainvälisen 
Valuuttarahaston toimien ansiota, on vuorostaan luonut pohj an nykyisen kulta
parijärjestelmän toiminnalle. Jos tarkastellaan voimassa olevan kansainvälisen 
maksujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta käyttäen mittapuuna sitä, missä 
määrin sen avulla on voitu tyydyttää maailmankaupan laajentuminen ja sitä 
kautta taloudellisen kasvun vaatima likviditeetin tarve, voidaan hyvällä syyllä 
todeta, että järjestelmä sodan jälkeen on toimitut suurin piirtein tyydyttävästi. 
Kansainväliset varannot - lähinnä kultaA, dollari- ja puntavarannot - ovat 
lisääntyneet rinnan rahoitustarpeen kanssa ja maksujärjestelmän vaikutus eri 
maiden talouspolitiikkaan on ollut lähinnä ekspansiivinen, joidenkin arvosteli
joiden mukaan jopa inflaatiota edistävä. 

Aivan viime vuosina on kehityskuva kuitenkin huolestuttavasti muuttunut, 
sikäli että kansainvälisten varantojen kasvu näkyy pysähtyneen. Koska jatkuva 
ja nopea taloudellinen ekspansio on niin teollistuneiden kuin kehitysmaidenkin 
tavoite, 01:1 kansainvälisen likviditeetin kehittämiseen ja siihen liittyviin ongel
miin kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Maailman talousasiantuntijoiden pii
rissä on laadittu useita vaihtoehtoisia parannusehdotuksia nykyiseen järjestel-



mään.1 Tämän artikkelin tarkoituksena on ensin lyhyesti hahmotella kyseisten 
ajankohtaisten ongelmien taustaa. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin Kan
sainvälisen Valuuttarahaston ajankohtaista uudistusta, jolla mm. pyritään vah
vistamaan kansainvälistä maksujärjestelmää luomalla uusia varantoja Valuut
tarahaston ns. erityisten nosto-oikeuksien (»Special Drawing Rights»; lyh. SDR) 
muodossa. 

2. Maailman monetääriset varannot 

Kansainvälisten varantojen kehityspiirteet kahdenkymmenen viime vuoden 
ajalta käyvät ilmi kuviosta 1. Ensiksi voidaan todeta, että varannot ovat li
sääntyneet hitaammin kuin maailmankauppa. Tämä kehitys voitaisiin tulkita 
niin, että maksutaseiden yli- ja alijäämienjärjestely on käynyt joustavammaksi, 
jolloin varantojen tarve suhteessa kansainvälisen kaupan laajuuteen on vähen
tynyt. Globaalisten varantojen koostumuksessa on tapahtunut tuntuvia muu
toksia ajanjakson aikana. Vuonna 1948 koko monetäärinen varanto oli 48 mil
jardia dollaria, josta kullan osuus oli 33 miljardia dollaria eli lähes 70 %. Jään
nös jakautui Yhdysvaltain dollareihin (6 %) ja muihin valuuttoihin sekä kan
sallisiin valuuttavarantoihin luettaviin saataviin Kansainväliseltä Valuuttara
hastolta eli ns. kultaosuuksiin. Maailmankaupan valtavaa kasvua kuvastaa se, 
että kokonaisvarantojen arvo kasvoi 73 miljardiin dollariin vuoden 1967 lop
puun mennessä. Tästä oli kultaa 39 miljardia dollaria eli vain 54 % kokonais
varantojen määrästä. Dollarien osuus lisääntyi 25 prosenttiin eli 18 miljardiin. 
Jäljelle jäävät 21 % jakaantuivat muiden valuuttojen ja Valuuttarahaston 
kiintiöiden kesken. On näin ollen merkille pantavaa, että kulta kahden viime 
vuosikymmenen aikana on menettänyt paljon merkitystään kansainvälisen lik
viditeetin kasvun perustana. 

Kullan merkitys 

Kultavarantojen kasvua säätelee yhdeltä puolen kultakaivoksista tulevan uuden 
kullan tarjonta. Mainittakoon, että kullan tuotantoa hallitsee Etelä-Mrikka; 
sen osuus on 3/4 maailman tuotannosta, Neuvostoliitto ja Kiina pois luettuina .. 
Kullan - kuten muidenkin hyödykkeiden - tuotanto määräytyy ensi kädessä 
kannattavuuden perusteella. Näin ollen tuotantokustannuksilla yhdessä kullan 
markkinahinnan kanssa on tietenkin ratkaiseva merkitys kullan tarjontaan, 
vaikka Etelä-Afrikan myyntipolitiikka suuressa määrin saneleekin kullan tar
jonnan lyhyellä tähtäimellä. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että kullan vi-

1. Lähempiä tietoja esitetyistä vaihtoehdoista ks. KALEVI KAILASVUORI Kansainvälisen 
likviditeetin ongelma ja Kansainvälinen Valuuttarahasto, Suomen Pankin taloustieteellisen 
tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A: 25, Helsinki 1962. 
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rallinen hinta on ollut 35 dollaria troy-unssilta (31. 1 g) vuodesta 1934. Toinen 
tärkeä tekijä, joka vaikuttaa monetäärisen kullan saantiin, on teollisuuden ta
holta tuleva kysyntä sekä yksityisten henkilöiden kultahankinnat eli ns. tesau
rointi. Kullan käyttö koru- Ym. teollisuudessa lisääntyy nopeasti teollisuustuo
tannon ja 'elintason nousun mukana. Yksityisten kultaostojen määrään vaikut
tavat monet seikat, joista tärkeimpiä ovat kullan hinnan muutoksiin kohdistu
vat spekulatiiviset odotukset. Maissa, joissa valuuttaolot ovat epävakaat ~ai 
joissa säästämismuodot ovat kehittymättömiä, osa yksityisestä säästämisestä
kin tapahtuu kultana. Niinpä voidaan huomata, että merkittävä osa yksityi
~i~ kultavaroja keskittyy eräisiin kehitysmaihin, esimerkiksi Lähi-Idän maihin 
ja Intiaan. 
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Viime vuosikymmenen aikana on markkinoille tarjotun uuden kullan arvo 
ollut keskimäärin 1 Y2 miljardia dollaria vuodessa. Aina vuoteen 1960 saakka 
tarjonta jakautui niin, että noin puolet meni monetääristen varantojen lisäyk
seksi ja jäännös jakaantui suurin piirtein tasan yksityisten kultaostojen ja teol
lisen käytön kesken. 1960-Iuvun alkupuoliskolla monetäärisen kullan osuus 
laski noin kolmasosaan, lähinnä yksityisen kullan kysynnän kasvun seurauk
sena. Aivan viime vuosina kysynnän jakautuma on jyrkästi muuttunut. Teol
linen kysyntä on niellyt melkein puolet tarjonnasta. Vuonna 1967 lisääntyi kui
tenkin yksityisen kullan kysyntä niin voimakkaasti, että monetäärivarantojen 
osuus kääntyi negatiiviseksi. Niinpä monetäärisen kullan varanto väheni vuon
na 1967 yli 1 Y2 miljardilla dollarilla, kuten selviää kuviosta 2. Pääsyynä yksi
tyisen kullan kysynnän voimakkaaseen lisäykseenoli tietenkin spekulointi mah
dollisella kullan hinnan nousulla syksyn 1967 valuuttapoliittisten levottomuuk
sien yhteydessä. 

Suuri osa maailman kultakaupasta on käyty ns. Lontoon kultapoolin 
kautta. Kultapooli muodostettiin vuonna 1961, ja sen tarkoituksena oli kullan 
myynnin avulla vakiinnuttaa yksityisille ostajille 35 dollarin unssihinta, ts. se 
hinta, jolla USA on sitoutunut lunastamaan virallisia dollarisaatavia kullassa. 
Pitämällä kullalle kiinteää hintaa myös yksityisillä markkinoilla pyrittiin vä
hentämään yksityistä havittelua dollarilla ja auttamaan kullan säilymistä mo
netäärisiä tarkoituksia varten. Spekulointi kullalla jatkui kuitenkin voimak
kaana vuoden 1968 alussa ja johti siihen, että kultamarkkinat täytyi sulkea 
kahdeksi viikoksi 15. maaliskuuta. Marraskuun 18. päivän 1967, jolloin punta 
devalvoitiin, ja maaliskuun 15. päivän 1968 välillä menettivät kultapoolin jä
senet kultaa 2 Y2 miljardin dollarin verran eli lähes 9 prosettia seitsemän jä
senmaan yhteisestä kultavarannosta. 

Kultapoolin jäsenet, USA, Kanada ja Länsi-Euroopan suurimmat teollisuus
maat, päättivät tällöin muodostaa uuden järjestelmän, joka perustuu kaksiin 
kultamarkkinoihin: yksityismarkkinoihin, joilla hinta määräytyy vapaasti, ja 
virallisiin markkinoihin, joiden puitteissa USA kuten ennenkin tyydyttää ulko
maisten keskuspankkien kullan kysynnän 35 dollarin hintaan. Keskuspankit 
käyvät siis siitä lähtien kultakauppaa ainoastaan keskenään. Sen vuoksi on 
kansainvälisten valuuttareservien kultana oleva osa toistaiseksi rajoitettu 40 
miljardiin dollariin, jonka eri keskuspankit omistivat silloin, kun järjestelmä 
luotiin. Kansainvälistä likviditeettiä on näin ollen tulevaisuudessa lisättävä va
rantovaluutoiiIa tai jollakin muulla uudella "tavalla, kuten esimerkiksi Kansain· 
välisen Valuuttarahaston erityisillä nosto-oikeuksilla. Finanssimaailmassa on 
joillakin tahoilla luonnehdittu kullan kaksihintajärjestelmän käyttöönottoa 
ensimmäiseksi askeleeksi kohti kullan valta-aseman väistymistä. Erityisten 
nosto-oikeuksien toteuttamista saatettaisiin tällöin pitää seuraavana askeleena 
samaan suuntaan. 
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Kuvio 2. Kullan saauti ja käyttö vuosina 1956-1967 

1. uuden kullan saanti = tuotanto + Neuvostoliiton myynti 
2. monetäärisen kultavarannon muutokset 
3. tesaurointi sekä teollinen käyttö 

Lähde: IMF, Annual Report, 1968 

Kullan hintakysymyksellä on luonnollisesti tärkeä osa keskustelussa, joka 
koskee kullan merkitystä kansainvälisenä maksuvälineenä. Edellä mainittiin, 
että kullan tuotanto on riippuvainen kannattavuudesta. Kullan hinnan nou
sulla olisi sen vuoksi mm. tuotantoa lisäävä vaikutus. Samanaikaisesti olisi 
kullan revalvoinnilla suhteessa valuuttoihin kansainvälistä likviditeettiä välit
tömästi lisäävä vaikutus. Tämän perustelun pohjalta päästäisiin helposti irti 
kansainvälisestä likviditeettiongelmasta, jos kullan hinta kaksinkertaistettai
siin. Tähän näkemykseen yhdytään varauksetta tietyillä tahoilla - erityisesti 
maissa, joilla on suuret kultavarannot, ja tietenkin kullantuottajamaissa. Enem
mistö maailman talousasiantuntijoista ei kuitenkaan kannata tätä ratkaisua. 
Vastustusta perustellaan usein sillä, että kullan hinnan nostaminen edistää in
flaatiota. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi SDR-järjestelmä 
edellyttää likviditeetin luomista aina tarpeen mukaan, jolloin inflaatioriskiä 
voidaan rajoittaa. Edelleen korostetaan, että kullan hinnan korotuksesta aiheu
tuva hyöty jakautuisi äärimmäisen epätasaisesti eri maiden välillä. Kullan re
valvointi ei todennäköisesti myöskään vähentäisi sillä tapahtuvaa yksityistä 
spekulointia eikä sitä kautta vapauttaisi lisää kultaa monetäärisiin tarkoituk
siin. Voitaisiin jopa odottaa virallisen muutoksen kullan hinnassa lisäävän spe
kulointia uusien hinnankorotusten toivossa. 
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Varantovaluutat 

Kullan ohella suurin osa maailman likviditeettivarannoista koostuu varantova
luutoista, ts. Yhdysvaltojen dollarista ja Englannin punnasta. Päin~astoin kuin 
kullan kohdalla on varantovaluuttojen suhteellinen merkitys lisääntynyt kym
menen viime vuoden aikana. Vuoden 1958 lopussa oli maailman virallisten va
luuttavarantojen arvo 17 miljardia dollaria eli 33 % koko likviditeettivaran
nosta. Vuoden 1967 lopussa taas valuuttavaranto oli yli 28 miljardia dollaria, 
mikä oli 38 % kokonaisvarannosta. Suurin osa tästä eli yli 16 miljardia koostui 
lyhytaikaisista virallisista dollarisaatavista. Lyhytaikaisten puntasaatavien arvo 
oli samanaikaisesti noin 7.5 miljardia dollaria. Koko valuuttavarannosta oli 
vuoden 1967 lopussa 45 % Länsi-Euroopan maiden keskuspankkien hallussa. 

Kansainvälisten valuuttareservien lisäys, joka kymmenen viime vuoden ai
kana on ollut pyörein luvuin 10 miljardia dollaria ja koostunut pääasiassa lyhyt
aikaisista saatavista USA:lta, heijastaa USA:n maksutaseen jatkuvaa alijää
mää - vuosina 1958-1967 oli kumulatiivinen alijäämä 27 miljardia dollaria. 
Koska maksutaseen vajaus on osittain peitetty USA:n kulta- ja valuuttava
rantojen kustannuksella, on Yhdysvaltain varanto vuodesta 1958 vuoden 1967 
loppuun supistunut 23 miljardista vähän alle 15 miljardiin dollariin. Kymme
nen viime vuoden kehitystä valaisee kuvio 3. Samalla kun Yhdysvaltain maksu
taseen vajaus viime vuosikymmenen aikana on suuresti lisännyt eurooppalais
ten keskuspankkien dollarisaatavia ja siten muodostanut valtaosan tarvitusta 
kansainvälisen likviditeetin lisäyksestä, on USA:n kultavarantojen vähentymi
nen heikentänyt dollariin kohdistunutta luottamusta. Luottamuksen vähenemi
nen dollariin on vuorostaan pahentanut tilannetta johtamalla siihen, että jot
kut maat, joilla on ollut suuria dollarisaatavia, ovat vaihtaneet ne kullaksi 
USA:n reserveistä. Näin on jouduttu seuraavaan ongelmaan: USA:n toimen
piteet dollarin aseman vahvistamiseksi - jotka vähentävät dollarien virtaa
mista maasta - jarruttavat kansainvälisen likviditeetin kasvua, joka taas on 
välttämätön kansainvälisen kaupan kasvulle. 

Edellä esitetyt näkökohdat puhuvat sitä vastaan, että kansainvälisen likvi
diteetin kasvutarve voitaisiin tyydyttää ulkomaisia dollarisaatavia lisäämällä, 
ja ne pätevät vielä enemmän toisen varantovaluutan, punnan suhteen. Toisesta 
maailmansodasta lähtien ovat Englannin lyhytaikaiset ulkomaiset velat olleet 
hyvin suuret suhteessa maan 'kulta- ja valuuttavaranto on. Kun lisäksi maan 
taloudellinen kasvu on viime aikoina ollut hidasta ja kun maksutasevaikeudet 
ajoivat maan devalvointiinkin, on ilmeistä, että punnan edellytykset toimia 
kansainvälisesti hyväksyttävänä likviditeetin lähteenä ovat huomattavasti pie
nentyneet. 

IMF-kiintiöt ja ehdollinen lik~iditeetti 

Monetäärisen kullan ja vaihdettavien valuuttojen lisäksi luetaan kansainväli
siin varantoihin myös osa jäsenmaiden kiintiöistä Kansainvälisessä Valuutta-
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. rahastossa. Sen varannot ovat tällä hetkellä noin 21 miljardia dollaria, jonka 
ovat maksaneet 111 jäsenmaata tavallisesti suhteessa 1/4 kultaa ja 3/4 omaa 
valuuttaa. Valuuttarahaston kokonaisvarannosta lasketaan globaaliseen likvi
diteettivarantoon kuitenkin vain kultaerä, ts. pääasiassa se osa jäsenmaiden 
kiintiöistä, joka on maksettu kullassa. SeJ!tys tähän on siinä, että jäsenmaa voi 
käyttää kultaosuuttaan vastaavan valuuttamäärän jokseenkin automaattisesti. 
Jäljellä olevan kiintiön eli ns. luotto erien , käyttö on sitä vastoin eräiden ehto
jen alaista; nämä. koskevat esimerkiksi maksutasepolitiikkaa, jota jäsenmaa si
toutuu harjoittamaan. Luottoerien käytön kohdalla pätee tavallisesti sääntö, 
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että Valuuttarahaston maan talouspolitiikalle asettamat ehdot tiukkenevat suh
teessa käytettyjen luotto erien lukumäärään. Valuuttarahaston kunkin ma~n 
nosto-oikeudelle asettama yläraja on 125 % sen kiintiöstä. 

Automaattisten nosto-oikeuksien merkitys on mm. aika ajoin suoritettujen 
kiintiöiden korotusten vuoksi kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana; 
niiden absoluuttinen määrä oli 5.7 miljardia dollaria vuoden 1967 lopussa ver
rattuna 2.5 miljardiin vuonna 1958. Likvidien IMF-kiintiöiden osuus kaikista 
kansainvälisistä varannoista kasvoi tällöin 4.4 prosentista 7.8 prosenttiin. Va-
1uuttarahaston resurssien kokonaiskäyttö, mukaan luettuna ehdolliset nostot 
esimerkiksi myönnettyjen valmiusluottojen muodossa, on viime vuosina ollut 
arvoltaan keskimäärin pari miljardia dollaria vuodessa. 

Tässä yhteydessä on huomattava, että kansainvälinen likviditeettitilanne ~ 
ja erityisesti valuuttavarantojen suuruus - lyhyellä tähtäimellä riippuu suu-. 
ressa määrin ehdollisista varannoista, kuten valmiusluotoista, swap-sopimuk
sista ja muista keskuspankkien välisistä lyhyen tähtäimen luottojärjestelyistä. 
Tärkein sellaisista järjestelyistä on GAB (General Arrangeme:p.t to Borrow), 
joka solmittiin Valuuttarahaston ja tärkeimpien teollisuusma:iden välillä, vuon
na 1962. Sopimuksen mukaan maat ovat sitoutuneet lainaam!lan Valuuttara-: 
hastolle 6 miljardia dollaria omissa valuutoissaan, mikäli se olisi tarpeenkan
sainvälisen monetäärisen järjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi. Swap-sopi
mukset, joilla keskuspankit vaihtavat omaa valuuttaansa partnerin vahmttaan, 
on myös saamassa yhä tärkeämmän sijan kans.ainvälisen likviditeetin kehityk
sessä. Laajimman swap-järjestelmän on muodostanut Federal Reserve Bank 
New Yorkissa länsi-eurooppalaisten sekä Kanadan ja Japanin keskuspankkien 
ja BIS:in (Bank for International Settlements) kanssa. Maaliskuussa 1968 ko~ 
rotettiin tämän swap-järjestelmän potentiaali yli 9 miljardin dollarin. Swap-jär
jestelmän puitteissa solmittujen kauppojen arvo on hiljattain ylittänyt 2 miljar
din dollarin rajan vuodessa ja on osaltaan huomattavasti auttanut lisäämään 
kansainvälistä likviditeettiä. 

Vaikka nämä ehdolliset luottojärjestelyt ja swap-sopimukset ovatkin osoit
tautuneet välttämättömiksi maksujärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi 
kriisitilanteissa, ovat ne lyhytaikaisen ja ehdollisen luonteensa vuoksi ·sopimat
tomia tyydyttämään likviditeetin lisäämisen tarvetta pitkällä tähtäimellä. 
Luotto-operaatioiden avulla aikaansaatu kasvu globaalisissa varannoissa tosin 
helpottaa säännöllisesti lainanottajamaan ongelmia, mutta niillä ei ole yleistä 
varantoja luovaa vaikutusta, varsinkin kun varantojen väliaikainen lisäys myö
hemmin muuttuu vähennykseksi luoton tultu~ maksetuksi. 

Ongelman pääpiirteet 

Kun otetaan huomioon maailmankaupan ja -tuotannon voimakas kasVU:vauhti 
kahdenkymmenen viime vuoden aikana, voidaan siis· syystä todeta, että nykyi-
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nen" kansainvälinen maksujärjestelmä on täyttänyt tehtävänsä melko hyvin. 
Se tapa, jolla varantoja on luotu tämän järjestelmän puitteissa, on kuitenkin 
jäänyt Jossain määrin sattumanvaraiseksi ja todellisesta tarpeesta riippumatto
maksi. Punnan ja dollarin SUoman pelivaran turvin on monetäärisen kullan 
käytössä voitu noudattaa tiettyä säästäväisyyttä. Tämä onkin ollut tärkeää, 
koska kullan saanti monetäärisiin tarkoituksiin on ollut rajoittunutta ja riippu
nut arvaamattomista tekijöistä, kuten uusista kultalöydöistä ja jo käytössä 
olevien kaivosten kannattavuudesta sekä kullan kysynnän voimakkuudesta yk
sityisellä sektorilla. Kansallisten valuuttojen saanti maailman varantoihin on 
toisaalta johtunut kahden varantovaluuttamaan maksutasevajauksista, mikä 
on vuorostaan lisännyt järjestelmän häiriö alttiutta. Ennemmin tai myöhemmin 
oli odotettavissa hankaluuksia siitä, että muille maille jatkuvasti kasautui punta
ja dollarisaatavia ohi Yhdysvaltain ja Englannin kultareservien. Voitiin syystä 
odottaa näiden maiden käyvän yhä haluttomammiksi lisäämään tämänlaatuis
ten saataviensa määrää, samalla kun jokainen yritys supistaa näitä olisi omansa 
heikentämään luottamusta entisestään. 

Yhdysvaltain 1950-luvulta lähtien jatkunut maksutasevajaus oli epäilemättä 
tervetullut muulle maailmalle, joka tahtoi kasvattaa varantojaan. Tosin oli 
myös tapauksia, joissa dollarivirta sai aikaan sisäisen likviditeetin ylijäämää 
vastaanottajamaissa ja siten edisti inflaatiota. Ulkomaisten dollarisaatavien 
voimakas kasvu ja Yhdysvaltain huomattavien kultavarantojen virtaaminen 
takaisin muille maille tyydyttivät pitkäksi aikaa sodan jälkeen maailman likvi
diteettitarpeen, varsinkin kun samaan aikaan sattui kullan tuotannossa väli
aikainen huippu. Mutta dollarivirta ei ole kuitenkaan voinut jatkua loputtomiin 
horjuttamatta luottamusta itse dollariin ja siten koko järjestelmään, jolloin sa
malla maailmantalouden kasvu joutuu uhanalaiseksi. Tämä on perussyy sille 
yhä voimakkaammalle vaatimukselle, että Yhdysvaltain on pyrittävä palautta
maan ja säilyttämään maksutaseensa tasapaino. Tuo kehitys vähentäisi kuiten
kin jo itsessään maailman varantojen kasvua. Ennemmin tåi myöhemmin syn
tyisi varannoissa niukk,uutta, mikä saattaisi keskeyttää suotuisan kehityksen 
kansainvälisen kaupan vapautumista kohti ja vähentää pääomavirtoja kehitys
maihin. Tieto tästä mahdollisesta uhasta on johtanut Kansainvälisen Valuutta
rahaston taholta konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tehok
kaasti varmistaa kansainvälisen likviditeetin tarpeen tyydyttäminen tulevai
suudessa. 

3. Erityiset nosto-oikeudet 

Vuoden 1968 toukokuussa Kansainvälisen Valuuttarahaston hallintoneuvosto 
hyväksyi esityksen Valuuttarahaston sääntöjen muuttamiseksi siten, että uu
den erityisille nosto-oikeuksille perustuvan varantoyksikön luominen käy mah-

76 



dolliseksi.1 Tätä kirjoitettaessa ehdotus odottaa jäsenmaiden hallitusten hyväk
symistä - prosessi, joka useimmissa tapauksissa tulee vaatimaan parlamentin 
vahvistuksen. Sen jälkeen kun 3/5 jäsenmaista, joiden hallussa on vähintään 
4/5 jäsenmaidenkokonaisäänivallasta, on ratifioinut sopimuksen ja jäsenmaat, 
joiden hallussa on ainakin 75 % IMF-kiintiöiden kokonaismäärästä, ovat luo
vuttaneet ratifiointiasiakirjansa Valuuttarahastolle, astuu uusi järjestelmä voi
maan ja on käytettävissä tarpeen vaatiessa. Järjestelmän lopulliseen hyväksy
miseen liittyvät juridiset toimenpiteet vienevät aikaa kesään 1969 asti. 

Kansainvälistä Valuuttarah~stoa voidaan pitää tavoitteidensa ja jäsenmää
ränsä takia sopivana uuden järjestelmän toimeenpanijana. Valuuttarahaston 
yleisenä tarkoituksena on luoda mahdollisuudet maailmankaup~n ja tuotannon 
tasapainoiselle kasvulle edistämällä valuuttojen stabiliteettia ja maksuliikkeen 
vapautumista. Valuuttarahaston varat ovat jäsenmaiden käytettävissä näitä 
tarkoituksia varten niiden tarvitessa tukea sellaiselle talouspolitiikalle, jolla täh~, 
dätään ulkoisen tasapainon luomiseen kohtuullisessa ajassa" välttäen samalla 
kansalliselle tai kansainväliselle hyvinvoinniIle vahingollisia toimenpiteitä. Ny
kyisin on Valuuttarahastossa 111 jäsenmaata, ja erityiset nosto-oikeudet tullaan 
osoittamaan maiden kiintiöosuuksien perusteella kaikille niille jäsenille, jotka 
haluavat nosto-oikeuksiin osallistua. 

Järjestelmän tekninen puoli 

Uuteen järjestelmään osallistuvat maat voivat" laskea erityiset nosto-oikeudet 
(SDR) valuuttavarantoihinsa ja siirtää niitä muille osanottajamaille maksua 
vastaan vaihdettavissa valuutoissa. Tämä voi tapahtua maksutasevaikeuksien 
tai epäsuotuisan varantokehityksen sattuessa. Tällainen toimenpide ei ol~ si
dottu mihinkään kyseessä olevan maan talouspolitiikkaa koskeviin ehtoihin. 
Siinä suhteessa SDR-järjestelmä poikkeaa oleellisesti nykyisestä Valuuttarahas
ton varojen käyttöperiaatteesta. Maa ei kuitenkaan voi siirtää erityisiä nosto
oikeuksiaan vain muuttaakseen varantojensa koostumusta. Maiden odotetaan 
pitkällä tähtäimellä pitävän erityisistä no~to-oikeuksista koostuvan varannon 
sopivassa suhteessa muihin varantoihinsa. " 

Tavallisissa tapauksissa maa voi siirtää erityisiä nosto-oikeuksiaan sellaisille 
jäsenmaille, joiden maksutase ja varantoasema on Valuuttarahaston mielestä" 
tähän tarkoitukseen kyllin vahva .. Vastaanottajamaat määrätään joka tapauk
selle erikseen ohjesäännössä annettujen yksityiskohtaisten kriteerien pohjalta. 
Jokainen osanottajamaa on velvollinen hyväksymään uudet erityiset nosto
oikeudet ja myymään vaihdettavaa valuuttaa niitä vastaan, kunnes sen hal· 
lussa oleva SDR-yksikköjen määrä on kolminkertainen sen kumulatiiviseen 

1. ~roposed Amendment of Articles of Agreement; New Facility Based on Special Drawing 
Rights; Changes in Fund Rules and Practices, A Report by the Executive Directors to the Board 
of Governors, International Monetary Fund, Washington D.C., April 1968. 



omaan kiintiöön verrattuna. Osallistuvilla mailla on tietenkin oikeus vastaan
ottaa. SDR-yksikköjä enemmän kuin tämä vähimmäismäärä. Erityisten nosto
oikeuksien arvo syntyy itse asiassa tällä yleisellä vastaanottovelvoituksella, sa
malla kun niillä on kultatakuu ja 1 Y2 prosentin korkotuotto. Vastaanottovel
vollisuuden yläraja on määrätty verraten korkeaksi kiintiöihin nähden, jotta 
järjestelmän likviditeettiä luova vaikutus olisi kyllin suuri. 

Tuoton suhteen on merkille pantavaa, että Valuuttarahasto maksaa korkoa 
osanottajamaalle vain siitä osuudesta sen hallussa olevia erityisiä nosto-oikeuk
sia, jotka ylittävät sen oman nettokiintiön. Vastaavasti veloittaa Valuuttara
hasto osanottajamaalta provisiota vain siltä osalta, millä sen hallussa oleva 
SDR-määrä alittaa sen kiintiön. Korkoa ja provisiota aiheutuu näin ollen vain 
käytetystä nosto-oikeuksien osasta. 

~l,On paljon keskusteltu nosto-oikeuksien luonteesta, mutta niitä ei ole voitu 
lu~kitella sen enempää rahaksi kuin luotoksikaan. Jos kuitenkin halutaan mää
ritellä SDR-järjestelmää jollakin tavalla, voitaneen se yksinkertaistetusti to
deta eräänlaiseksi kansainväliseksi keskuspankkirahaksi, jota on tarkoitus käyt
tää monetäärisen kullan ja varantovaluuttojen lisänä. Eräs tässä yhteydessä 
eniten keskustelua herättäneitä seikkoja on ollut erityisten nosto-oikeuksien 
palauttaminen niiden käytön jälkeen. Todennäköistä on, että varantojaan huo
lestuttavassa määrin menettänyt maa pyrkii palauttamaan ne entiselle tasolle 
olosuhteiden näin salliessa. Mielipiteiden vaihto on keskittynyt sen kysymyk
sen ympärille, pitäisikö tiliaseman antaa palautua omia teitään vai pitäisikö 
asettaa joitakin sitä koskevia velvoituksia. Neuvottelujen tuloksena saatiin ai~ 
kaan kompromissi, jonka mukaan kunkin jäsenmaan nosto-oikeuksien keski
määrä ei viiden vuoden kuluessa saa alittaa 30 prosenttia sille samana aikana 
osoitettujen nosto-oikeuksien keskimäärästä. Tämä ei tietenkään estä maata 
käyttämästä enemmän kuin170 % jonakin aikana periodin sisällä. 

Åänestysjärjestelyt ovat luonnollisesti olleet hyvin keskeinen ongelma. Kos
ka järjestelmä luo varantovaroja, jotka antavat yhdelle maalle vaikutusvaltaa 
toisten reaalisiin resursseihin, on ymmärrettävää, että on ilmennyt tiettyä le
vottomuutta järjestelmän mahdollisen inflaatioriskin vuoksi. Sen takia päätet
tiin, että kaikkien tärkeiden päätösten tekemiseen vaaditaan 85 % koko ääni
määrästä. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Euroopan talousyhteisön mailla 
on runsaat 16 % äänteen kokonaismäärästä. 

Valuuttarahaston toimitusjohtajan tehtävänä on tehdä nosto-oikeuksien 
osoittamista koskevia ehdotuksia, mutta hänen on kuitenkin ensin varmistaudut
tava siitä, että ehdotus on Valuuttarahaston yleisten periaatteiden mukainen ja 
että se saa laajaa tukea osanottajamailta. Tämän jälkeen on ehdotuksen saatava 
johtokunnan jäsenten kannatus, ennen kuin se esitetään Valuuttarahaston hal
lintoneuvostolle, jossa sen hyväksymiseen on saatava emo 85 prosentin äänten 
enemmistö. Rahaston yleisiin periaatteisiin kuuluu mm. pyrkimys välttää sekä 
stagnaatiota että inflaatiota maailmantaloudessa. Ensimmäistä erityisten nosto-
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oikeuksien osoittamispäätöstä tehtäessä on lisäksi erityisesti otettava huomioon 
paremman tasapainon saavuttaminen kansainvälisissä maksuissa- sekä se, että 

. toimenpiteet lisäävät maksuliikkeen joustavuutta. 
Jokainen jäsenmaa, joka osallistuu uuteen järjestelyyn, on velvollinen hy

väksymään oman kiintiönsä, mikäli maan edustaja hallintoneuvostossa on 
äänestänyt kyseisen osoittamispäätöksen puolesta. Osanottajamaa, jonka edus
taja ei ole äänestänyt sen puolesta, voi toisin sanoen pidättyä osallistumasta, >}Opt 

out», päätöksen perusteella tapahtuvaan jakoon. Tämä päätös on tehty sen 
vuoksi, että eräät maat olisivat saattaneet asettua vastustamaan koko järjes
telmän toimeenpanoa, jos ne eivät' olisi saaneet mahdollisuutta jäädä pois jois
takin yksittäisistä päätöksistä, joita ne syystä tai toisesta eivät hyväksy. On 
kuitenkin todennäköistä, että >}opting out» käytännössä tulee sangen harvoin 
kysymykseen. 

Erityisten nosto-oikeuksien jakoa koskevien päätösten on yleensä määrä 
koskea viiden vuoden aikaa. Varsinainen SDR-kiintiöiden jako tulee kuitenkin 
tapahtumaan vuosittain. Järjestelmä synkronoidaan toisin sanoen varantojen 
lisäämisen tarpeeseen pitkällä tähtäimellä. Ei siis ole kysymys mekanismista, 
joka voidaan tehokkaasti sopeuttaa kansainvälisessä taloudessa esiintyviin suh
dannevaihteluihin. Siitä varannon lisäyksestä, joka muodostuu SDR-järjestel~ 
män tullessa voimaan, ei ole toistaiseksi tarkkaa käsitystä. Vuosittainen määrä 
tulee todennäköisesti olemaan 1-2 miljardin dollarin paikkeilla, mikä Suomen 
valuuttavarannoissa merkitsisi 6-12 miljoonan dollarin eli 25-50 miljoonan 
markan lisäystä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomen Pankin kulta- ja 
valuuttavaranto oli vuoden vaihteessa 1968/69 lähes 1300 miljoonaa markkaa. 

Kannanottoja SDR:n puolesta ja sitä vastaan 

Erityisten nosto-oikeuksien järjestelmään näkyy sisältyvän hyviä maksutase
politiikan mahdollisuuksia varantokehityksen ohjaamiseen ja sitä kyetään myös 
joustavasti muuttamaan tarpeen vaatiessa. Siihen voivat osallistua kaikki V a~ 
luuttarahaston jäsenmaat eikä siinä ole mitään diskriminoivia piirteitä. Uusi 
järjestelmä muodostaa rationaalisen ja suunnitelmallisen osatekijän kansain~ 
välisten varantojen luomisprosessissa. 

Tässä yhteydessä herää kysmys, miten tämä kehitys tulee vaikuttamaan 
perinteisiin varantokomponentteihin. On aivan selvää, että erityiset nosto
oikeudet on tarkoitettu täydentämään eikä korvaamaan kultaa ja valuuttoja. 
Tämä on luonnollista jo siksi, että yli puolet kaikista monetäärisistä varannoista 
on toistaiseksi kultaa. Kulta on yleisesti hyväksytty ulkomaanliikkeen maksu
väline ja se on myös kansallisten valuuttojen arvon perusta. Kaikesta päättäen 
kulta tulee jäämään kansainvälisen monetäärisen järjestelmän kulmakiveksi 
vielä joksikin aikaa. Mutta on myös kauan ollut ilmeistä, että kultaa ei edel
leenkään tulla saamaan riittävästi ~onetäärisiin tarpeisiin kansainvälisen kau-
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pan kasvaessa~ Kullan lisääntyvä teollinen käyttö yksinään nielee suUrimman 
osan uuden kullan tuotannosta jo lähitulevaisuudessa, jos nykyinen kehitys~ 
vauhti säilyy. Kun edelleen otetaan huomioon, että mahdollisuudet lisätä kan. 
sainvälistä likviditeettiä valuuttojen ja ehdollisten luottojärjestelyjen avulla 
ovat rajoitetut, niin kuin edellä on huomautettu, on uuden varantojen luomis
muodon tarve· tuntuva. 

Edellä mainittiin, että Valuuttarahaston SDR-järjestelmän on tarkoitus 
edistää kansainvälisen maksuliikkeen joustavuutta. Koska maksutaseiden yli
ja alijäämät kuuluvat erottamattomasti siihen multilateraaliseen maksujärjes
telmään, joka nyt on voimassa, järjestelmän joustava toiminta on riippuvainen 
varantojen saannista ja automaattisten luottojärjestelyjen luomisesta, jotka 
helpottavat sopeutumisprosessia muihinkin talouspoliittisiin toimenpiteisiin ryh
dyttäessä. Erityiset nosto-oikeudet on luotu juuri sen globaalisen varantojen 
tarpeen tyydyttämiseksi, joka lisääntyy maailmankaupan kasvaessa, varsinkin 
kun maksutaseiden vaihteluvälit näyttävät käyvän yhä suuremmiksi. Tarkoi
tuksena ei ole tarjota kenellekään mahdollisuutta pysyvän maksutasealijäämän 
rahoittamiseen. 

Erityisten nosto-oikeuksien järjestelmä on ehdotetussa muodossaan joutu
nut eri suunnilta tulevan kritiikin kohteeksi. Ilmeisenä heikkoutena on pidetty 
sitä, että luodaan uusi likviditeetin muoto korostamatta samanaikaisesti yli
ja alijäämäisten maiden velvoitusta maksutasekehityksen korjaamiseen. Järjes
telmä ei esim. millään tapaa kannusta maksutaseeIlaan ylijäämäisiä maita vä· 
hentämään varantojaan. Jotkut lqiitikot ovat jopa väittäneet, että vaadittu 
85 prosentin enemmistö SDR:n toteuttamispäätökselle olisi avoin haaste tie
tyille maille kansainvälisen monetäärisen painostuksen aloittamiseksi. Tämän 
käsityksen mukaan voisivat maksutaseylijäämän maat aina saavuttaa ne 15 % 
äänistä, jotka vaaditaan vetoa varten, ja näille maillehan ei ongelma ole suin
kaan kansainvälisen likviditeetin puute vaan sen runsaus. Koska toistaiseksi ei 
ole pystytty objektiivisesti osoittamaan kansainvälisen likviditeetin optimimää
rää ja jakautumaa, voidaan hyvin olettaa, että ylijäämän mailla on toisenlai
nen käsitys likviditeettilisäyksen tarpeellisuudesta kuin mailla, joilla on maksu
tasealijäämää ja heikko varantoasema. 

Vaikka objektiivinen määrittelyperusta puuttuukin erityisillä nosto-oikeuk
silla tyydytettävän likviditeetin tarpeen määräämiseksi, voitaneen kysymystä 
kuitenkin tarkastella kansainvälisen varantokehityksen valossa viimeisten kym
menen vuoden ajalta. Aikaisemmin todettiin, että vuodesta 1958 lähtien glo
baaliset varannot ovat lisääntyneet vuosittain keskimäärin 1 % miljardilla dol
larilla. Jos monetäärisen kullan varantojen ei voida odottaa tulevaisuudessa 
kasvavan, lienee tarpeellista myös jarruttaa virallisten dollarivarantojen kas
vua, koska luottamus dollarin vakavuuteen muussa tapauksessa kärsisi. Silloin 
tulisi välttämättömäksi tyydyttää erityisillä nosto-oikeuksilla se tarvittava va
rantojen kasvu, joka ennen tapahtui kullassa ja dollareissa. Edellä on käynyt 



ilmi, että Valuuttarahastossa oli alustavasti kaavailtu osoitettavien erityisten 
nosto-oikeuksien nousevan 1-2 miljardiin dollariin vuodessa. Kymmenen vii
me vuoden likviditeettikehitykseen verrattuna näyttää siis suhde likviditeetin 
tarpeen ja sen oletetun saannin välillä jokseenkin hyvältä. On taas toinen asia, 
että likviditeetin luomistarve saattaa tulevaisuudessa ylittää aikaisemman ke
hityssuuunan; osittain siksi, että maailmankauppa jatkuvasti laajenee, ja osit
tain siksi, että varantovaluuttamaiden ponnistelut maksutasealijäämiensä pie
nentämiseksi - edellyttäen että ne onnistuvat - aiheuttavat virallisten dol
lari- ja puntasaatavien vähenemistä. Tämäkin kansainvälisten varantojen suo
nenisku on jollakin tavalla korvattava; nyt voitaisiin kysyä, tulevatko tämän
hetkiset SDR-kaavailut edes osoittautumaan riittäviksi. 
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L UOTTOI(ANT A TILASTO VUOSINA 
1958-1967 

Ulla Bredenberg 

Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos on suorittanut tutkimuksia 
luottolaitosten luottokannan jakaantumasta vuodesta 1949, jolloin vuotta 1948 
koskevia tietoja julkaistiin Taloudellisissa Selvityksissä. Vuosien 1948-1967 
luottokantatilastoon on kuitenkin tehty eräitä muutoksial . Suurimmat muu
tokset toimeenp.antiin vuoden 1958 tilastossa, joten täysin vertailukelpoisia lu
kuja on saatavissa ainoastaan kymmenvuotisperiodilta 1958-1967 .. 

Luottokantatilasto (aikaisempi nimitys Luottovolyymitilasto), kuvaa luotto
laitosten ja valtion antamien luottojen takaisin maksamatta olevaa pääomaa 
ko. vuoden lopussa. Luotonsaajat on ryhmitelty pääasiallisen toimintansa mu
kaan, jolloin jakoperusteena on myynnin tai muun vastaavan toiminnan arvo. 
Määräävää on, kuka luoton saa, eikä mihin tarkoitukseen se on aiottu. Sektori
jako tapahtuu näin ollen päättävän yksikön mukaan. Eri elinkeinonhaaroilla 
toimiva yhtymä, jonka alatoimintayksiköt eivät ole itsenäisiä, kirjataan koko
naan siihen elinkeinonhaaraan, johon pääosa sen toiminnasta kuuluu. 

Luotonantajina tilastossa ovat valtio, Suomen Pankki, liikepankit, Posti
säästöpankki, säästöpankit, Osuuskassojen Keskus Oy ja osuuskassat, kiinnitys
luottolaitokset, Kansaneläkelaitos, vakuutusyhtiöt, luottokaupan rahoituslai
tokset, kehitysluottolaitokset2 ja palveluluottolaitokset.3 Tilastoon ei sii~ ole 
sisällytetty kuntien, ei-yhtiömuotoisten vakuutuslaitosten, panttikonttorien 
yms. myöntämiä luottoja. Luottokantatilaston ulkopuolelle ovat jääneet myös 
kaikki suorat ulkomaiset luotot. 

1. Luottokantatilastoa sen nykyisessä muodossa laadittaessa sovellettuja periaatteita on 
selostettu Taloudellisissa Selvityksissä 1959: 2 ja 1960. Ks. etenkin JUSSI LINNAMO Luotto
volyymitutkimukben rakenne ja käyttömahdollisuudet, Taloudellisia Selvityksiä 1959: 2. 

Aikaisempien luottokantatutkimuksien periaatteet ja laskentamenetelmät käyvät ilmi esim. 
Taloudellisista Selvityksistä vuosina 1949, 1953 ja 1954. 

2. Ryhmän entinen nimi on ollut »Muut luottolaitokset'>. Siihen kuuluvat Suomen Vienti
luotto Oy, Matkailun Kehitysrahasto Oy ja Teollistamisrahaston suorat luotot. 

3. Factoring- ja leasingrahoitusta harjoittavat yhtiöt. 
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Luottokantatilasto sisältää seuraavat vaateet: 
1. Luottolaitosten ottolainauksestaan, rahastoistaan tai omasta paaomas

taan myöntämien lainojen, diskontattujen vekseleiden sekä käytettyjen shekki
tililuottojen takaisin maksamatta oleva pääoma. 

2. Luottolaitosten hallussa olevat kotimaiset markkamääräiset tai kotimai- . 
set ulkomaanrahan määräiset obligaatiot, debentuurit ja muut joukkovelka
kirj alainat nimellisarvoisina. 

3. Niiden luottojen takaisin maksamatta oleva pääoma, jotka luottolaitok
set ovat välittäneetl mm. valtion sekä ennen vuotta 1964 Teollistamisrahasto 
Oy:n määrätarkoitukseen myöntämistä varoista. 

4. Niiden ulkomaisten luottojen takaisin maksamatta oleva pääoma, jotka 
luottolaitos on välittänyt. 

5. Niiden lainojen takaisin maksamatta oleva pääoma, jotka luottolaitos on 
välittänyt Osuuskassojen Keskus Osakeyhtiön ja Säästöpankkien Keskus-Osake
Pankin määrätarkoitukseen myöntämistä varoista. 

6. Valtion suoraan myöntämien luottojen takaisin maksamatta oleva pää
oma. 

Luottokantatilaston tarkoituksena on esittää luottokantaa vuoden lopussa 
ja sen koostumuksessa vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Vaikka tilasto 
antaakin luottokannasta melko tyhjentäviä tietoja, sen ulkopuolelle jäävät kui
tenkin sellaiset rahoitusmuodot kuten osakkeet, tili- ja muut saatavat. Tilas
toon ei myöskään ole sisällytetty Il:LOttoj a muille kuin kotimaisille velallisille. 

Luotonsaajien kannalta tarkasteltuna tilasto puolestaan kirjaa vain osan ve
lallisten passiivasta. Se ei siis kuvaa koko reaalipääoman muodostuksen rahoi
tusta. 

Koska sektorijaotus on institutionaalinen, luottokantatilasto ei anna tietoja 
siitä, mihin luottoja on käytetty.2 Tilastosta ei siten käy ilmi, kuinka suuri osa 
jonkin sektorin lainanotosta on käytetty esimerkiksi rakennustoimintaan. Yksi
tyisen sektorin ja kuntien valtiolta ja luottolaitoksilta saamaa rakennusluotto
jen määrää ei siis pystytä laskemaan. Luottokantatilasto ei myöskään osoita, 
minkä toimintayksikön hyväksi päättävä yksikkö on saanut luottoa siinä ta
pauksessa, että päättävään yksikköön kuuluu monta toimintayksikköä (vrt. 

yhtymät). ~ 
Luottokantatilasto kirjaa tilanteen vuoden lopussa, minkä vuoksi se ei anna 

tietoja vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä. Sen käyttökelpoisuus tulee 
kuitenkin paranemaan vuodesta 1969, jolloin tilastointiperiodi lyhennetään puo
leksi vuodeksi. Puolivuositilasto antaljl mahdollisuuksia tutkia luotonannon 

kausivaihteluja. ! 

1. Kaikki luottolaitosten muiden myöntämistä varoista välittämät luotot esiintyvät tilas
tossa luottolaitosten omien luottojen yhteydessä. 

2. Funktionaalinen sektorijako edellyttäisi, että tiedot kerättäisiin luotonsaajilta eikä luo
tonantajilta. 
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Luottokantatilasto käsitellään seuraavassa sekä luotonantaja- että luoton
saajaryhmittäin.1 Luotonantajien ryhmässä voidaan eräitä vertailuja suorittaa 
myös vuotta 1958 edeltäneeseen aikaan, koska ko. vuonna tehdyt muutokset 
eivät mainittavasti vaikuttaneet tähän jakoon. Luotonsaajienosalta rakenne
muutokset sen sijaan olivat niin suuret, että vertailukelpoisuus aikaisempiin 
luottokantatutkimuksiin nähden suurelta osalta menetettiin. Tässä selvityk
sessä käsitellään sen vuoksi pääasiassa vuoden 1958 jälkeistä kehitystä. 

1. Luottokannan kasvu ja jakaantuminen luotonantajaryhmittäin 

Vuosina 1958-1967 koko luottokannan keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 
II % (korkoa korolle kaavan mukaan laskettuna). Valtion suorien luottojen 
osalta keskimääräinen vuotuinen kasvu oli huomattavasti pienempi eli 7 %. 
Luottolaitosten luotonanto nousi keskimäärin 12 % vuosittain ja luottolaitos
ten välittämät valtion lainat 13 %. 

Sitä ennen, vuodesta 1948 vuoteen 1957, luottolaitosten luottokanta nousi 
huomattavasti nopeammin eli keskimäärin 17 % vuosittain. Periodin alussa 
kasvuvauhti oli erityisen korkea, eräinä vuosina jopa noin 30 %, mutta heik
keni merkittävästi sen lopussa. On kuitenkin huomattava, että etenkin perio
din alkuvuosina vallitsi voimakas inflaatio. Keskimääl'äinen vuotuinen kasvu 
vuosina 1948-1967 oli 15 %. 

Luottokannan jakaantuminen luotonantajaryhmittäin vuosina 1948-1967 
on esitetty liitteissä 2-5. 

Varsinaisten rahalaitosten so. Suomen Pankin, liikepankkien, Postisäästö
pankin, säästöpankkien sekä Osuuskassojen Keskus Oy:n ja osuuskassojen an
tolainaus on vuosina 1948-1967 kasvanut keskimäärin hitaammin kuin mui
den luottolaitosten. Vuodesta 1948 vuoteen 1967 rahalaitosten osuus luottolai
tosten luotonannosta on laskenut 88 prosentista 70 prosenttiin. Lasku oli voima
kasta periodin alussa, mutta hidastui huomattavasti sen loppupuolella siitäkin 
huolimatta, että etenkin 1960-luvulla ,on perustettu uusia luottolaitoksia, joi
den kautta osa rahalaitosten luotoista nyt kulkee. Lisäksi luottokannassa on 
tapahtunut eräitä muita pienempiä rakennemuutoksia, joita käsitellään lähem
min seuraavassa. 

Suurin muutos koskee Suomen Pankkia, jonka osuus luottokannasta vuosien 
1948-1967 aikana on laskenut 14 prosentista 2 prosenttiin ja liikepankkeja, 
joiden osuus on laskenut 13 prosenttiyksikköä. Postisäästöpankin sekä OKO:n 

1. Tilastoon on eräissä tapauksissa julkaisemisen jälkeen tehty pieniä tarkistuksia ja kor
jauksia, minkä vuoksi seuraavassa esitetyt luvut eivät aina täysin vastaa aikaisemmissa Talou
dellisissa Selvityksissä julkaistuja lukuja. 
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ja osuuskassojen osuus on noussut hieman, jota vastoin säästöpankkien osuus 
ei ole muuttunut juuri lainkaan. 

Muiden luottolaitosten kuin rahalaitosten osalta ovat kiinnitysluottolaitos
ten ja varsinkin vakuutusyhtiöiden osuudet nousseet voimakkaasti. Vakuutus
yhtiöiden mahdollisuudet lisätä luotonantoaan etenkin vuoden 1962 jälkeen on 
suureksi osaksi seUrausta työeläkelakien voimaantulosta. 

Kansaneläkelaitoksen luotonanto nousi suhteellisesti 1950-luvulla, mutta on 
sen jälkeen jälleen alkanut laskea johtuen siitä, että kansaneläkejärjestelmä vuo
den 1956 uuden lain mukaan ei enää perustu rahastointiperiaatteeseen vaan 
jaotusperiaatteeseen. 

Ryhmään »kehitysluottolaitokset», joka aikaisemmin käsitti Teollistamis
rahasto Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n, lisättiin vuonna 1966 Matkailun 
Kehitysrahasto Oy, jonka osuus luottokannasta kuitenkin vielä on suhteellisen 

. pieni. Teollistamisrahaston luotonanto on johtanut rakennemuutoksiin luotto
kannan jakaantumassa rahalaitosten ja muiden luottolaitosten kesken sen vuon
na 1964 ryhdyttyä harjoittamaan suoraa luotonantoa. Aikaisempina vuosina 
Teollistamisrahaston luotonanto tapahtui rahalaitosten kautta. 

Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt aloittivat toimintansa 1960-luvun alussa. 
Luottokantatilasto kirjaa kuitenkin ainoastaan sellaisten yhtiöiden luotot, joi
den osakepääomasta yli 50 % on jonkin toisen luottolaitoksen hallussa.! Muut 
osamaksuluottolaitokset jäävät sen sijaan luotonantajina tilaston ullwpuolelle 
siksi, ettei niitä tässä yhteydessä ole laskettu luottolaitoksiin, vaan siihen elin
keinoon, jonka alalla ne pääasiallisesti myöntävät luottoja. Luottokaupan ra
hoituslaitoksiin luetaan lisäksi vuo<:J.esta 1967 Luottokunta. 

Palveluluottolaitokset, jotka ovat olleet mukana tilastossa vuodesta 1966, 
ovat factoring- ja leasingrahoitusta harjoittavia yhtiöitä.2 

Tietoja valtion lainanannosta sisältyy luottokantatilastoon vuodesta 1958.3 

Tilasto kirjaa sekä valtion suorat luotot että luottolaitosten välittämät .valtion 
luotot.4 Valtion suorien luottojen osuus luottokannasta on koko periodin 1958-
1967 aikana laskenut. 

Tärkeimpiä muutoksia luottolaitosten ja valtion luottokannan jakaantumi
sesta luotonsaajaryhmittäin5 vuosien 1958-1967 aikana käsitellään seuraavassa. 
Yksityiskohtaisempia tietoj aannetaan liitetauluissa. 

1. Luottokantatilastoon sisältyvät seuraavat osamaksukaupan rahoitusyhtiöt: Asiakas
luotto Oy, Osaluotto Oy ja Osamaksu Oy. 

2. Näiden yhtiöiden toiminta- ja rahoitusmuotoja selostetaan lähemmin esimerkiksi seuraa
vassa artikkelissa: AIMO SALOKOSKI Factoring ja leasing - Suomessa uusia rahoitusmuotoja, 
Kauppakamarilehti - Handelskammarbladet 1966: 4. 

3. Ks. HENRI J. VARTIAINEN ja JORMA HALME Valtion harjoittama lainananto, Taloudelli
sia Selvityksiä 1962: 1. 

4. Tietoja luottolaitosten välittämistä valtion luotoista luotonsaajaryhmittäin on vuodesta 

1959 julkaistu Taloudellisten Selvitysten liitteenä. 
5. Luottokantatilaston yksityiskohtainen sektorijako esitetään liitteessä 1. 
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1.1. Rahalaitokset 

Suo m e n Pan k i n suorista luotoista vuosina 1958-1967 on tehdasteolli
suus, nimenomaa~ puu- ja paperiteollisuus, saanut valtaosan. Etenkin viime 
vuosien aikana on kuitenkin metalliteollisuuden ja kemian teollisuuden merki
tys luotonsaajana lisääntynyt suhteessa puu- ja paperiteollisuuteen. Voima-, 
sähkö- ja vesijohtolaitosten osuus on 19!>0-luvun alusta laskenut 30 prosentista 
alle 10 prosenttiin. Kaupan saamat luotot ovat sen sijaan nousseet huomatta
vasti eli 5 prosentista 26 prosenttiin pankin koko luottokannasta. Pankin omis
tamien yksityisen sektorin ja kuntien obligaatioidenl määrä on pankkien kanssa 
harjoitetun termiinakaupan johdosta noussut suhteessa luottokantaan 4 pro
sentista 12 prosenttiin vuonna 1967.2 

Li i k e pan k k i e n tärkein luotonsaaja on edelleen tehdasteollisuus, vaik
ka sen osuus vuodesta 1958 vuoteen 1967 on laskenut 40 prosentista 29 prosent
tiin. Samanaikaisesti on henkilö- ja sekalaisluottojen suhteellinen osuus kasva
nut 10 prosenttiyksikköä eli 12 prosentista 22 prosenttiin. Lisäksi on etenkin 
kaupan merkitys pienentynyt, jota vastoin kiinteistöjen hallinnan osuus on kas
vanut. Obligaatiot, jotka pääasiallisesti olivat puu- ja paperiteollisuuden emit
toimia, käsittivät vuoden 1967 lopussa vain noin 2 % liikepankkien luottokan
nasta. Periodin alussa tämä osuus oli ollut pari prosenttiyksikköä suurempi. 

P 0 s t isä ä s t ö pan k i n luotoista on koko periodin aikana suhteellisesti 
ottaen suurin osa suuntautunut ryhmälle >}kiinteistöjen hallinta>}. Sektorin osuus 
on hitaasti noussut 1960-luvulla kohotakseen vuonna 1967 lähes 40 prosenttiin. 
Myös tehdasteollisuuden saamat luotot ovat suhteellisesti ottaen nousseet vuo
sien 1958-1967 aikana eli 12 prosentista 21 prosenttiin. Voima-, sähkö- ja vesi
johtolaitosten merkitys Postisäästöpankin luottoasiakkaina on sitä vastoin su
pistunut huomattavasti. Niiden osuus on nimittäin laskenut 29 prosentista 14 
prosenttiin. Postisäästöpankin luotoista oli 0.5 % obligaatioita vuoden 1967 
lopussa. 

Sää s t ö pan k k i e n tärkeimmät luotonsaajat ovat olleet yksityisiä hen
kilöitä, jotka pääasiassa ovat saaneet kiinteistöluottoja. Vuonna 1967 oli yksi
tyisten henkilöiden osuus säästöpankkien luottokannasta 37 %. Kiinteistöluot
tojen hallitsevaa asemaa säästöpankkien luotonannossa kuvaa myös kiinteistön 
hallinnan, etenkin asuntokiinteistöyhtiöiden saamat luotot. Tämän ryhmän 
osuus oli vuoden 1967 lopussa 20 % säästöpankkien luotoista. Maatalouden osuus 
on koko periodin aikana ollut suurin piirtein muuttumaton eli 20 %. Myös sääs
töpankkien antolainauksessa obligaatiot muodostavat ainoastaan mitättömän 
osan eli 0.3 % vuoden 1967 lopussa. 

1. Luottokantatilastoa kuvaaviin ,vuosittain julkaistuihin tietoihin sisältyvät myös luotto
laitosten omistamat obligaatiot. Luottokantaa koskevassa liitteessä on lisäksi erikseen selvitetty 
obligaatioiden jakaantuma sektoreittain. 

2. Lisäksi on huomattava, että obligaatiot, jotka vuonna 1967 siirrettiin Suomen itsenäi
syyden juhlavuoden 1967 rahastoon, eivät enää sisälly Suomen'Pankin obligaatio salkkuun. 
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Osu u s kas s 0 j en K e s k u s 0 y ja 0 s· u u s kas s a t antavat pää
asiassa luottoja maataloudelle, metsätaloudelle ja kalastukselle, jotka vuoden 
1967 lopussa saivat 36 % luotoista. 1960-luvun alussa tämä osuus oli ollut vielä 
suurempi. Tärkeysjärjestyksessä toisena ovat lainat, etenkin kiinteistöluotot, 
yksityisille henkilöille. Henkilöluottojen osuus kasvoi 14 prosentista periodin 
alussa 22 prosenttiin se~ lopussa. Tehdasteollisuuden osuus OKO:n ja osuuskas
sojen luotoista on vuosien 1958-1967 aikana vaihdellut 13 ja 16 proseI).tin vä
lillä. Valtaosan teollisuusluotoista on saanut elintarviketeollisuus, jonka osuus 
kuitenkin viime vuosina on vähentynyt puu- ja paperiteollisuuden sekä metalli-, 
kone- ja kulkuneuvoteollisuuden hyväksi. Kaupan ja kuntien osuudet ovat pe
riodin aikana laskeneet muutaman prosenttiyksikön. Obligaatioiden osu'qS tämän 
ryhmän luottokannasta oli vuonna 1967 noin 1 %. 

1.2 . Muut luottolaitokset 

K iin n i t Y s 1 u 0 t toi a i t 0 k s e t myöntävät valtaosan luotoistaan tehdas
teollisuudelle. Muutamia vuosia lukUun ottamatta on teollisuuden osuus koko 
1960-luvulla vaihdellut 55 ja 60 prosentin välillä. Vuonna 1967 tämä osuus kui
tenkin laski 53 prosenttiin. Eri teollisuudenhaaroista puu- ja paperiteollisuus oli 
kiinnitysluottolaitosten tärkein luottoasiakas. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitok
set ovat saaneet noin viidennen osan luotoista. Periodin puolivälissä niiden osuus 
kuitenkin laski noustakseen jälleen hieman vuonna 1967. Samanaikaisesti ovat 
kiinteistöjen hallinnan ja kuntien osuudet nousseet. Muut elinkeinot ovat mer
kityksettömiä kiinnitysluottolaitosten luotonannossa. Valtaosan luotoistaan yk
sityiselle sektorille ja kunnille kiinnitysluottolaitokset ovat antaneet suorien lai
nojen muodossa. Esimerkiksi vuoden 1967 lopussa obligaatiot muodostivat vain 
prosentin ulkona olevista luotoista. 

K a n s .a n elä k e 1 a i t 0 k sen luotonanto suuntautuu pääasiallisesti 
voima-, sähkö- ja vesijohtolaitoksille. 1960-luvun alussa tämän sektorin osuus 
oli lähes 70 %. Vuoden 1967 lopussa se oli kuitenkin laskenut alle 60 prosentin. 
Tehdasteollisuuden, etenkin puu- ja paperiteollisuuden, osuus on noussut huo
mattavasti 1960-luvulla. Kunnat ovat sen sijaan menettäneet merkitystään luo
tonottajina Kansaneläkelaitoksessa. Vain pieni osa Kansaneläkelaitoksen yksi
tyiselle sektorille ja kunnille myöntämistä luotoista oli vuoden 1967 lopussa obli
~aatiolainaa; obligaatiosalkusta taas lähes 90 % oli tehdasteollisuuden liikkeelle 
laskemia. 

V aku utu s Y h t i ö t antoivat 1958 suhteellisesti suhrimman osan eli 
36 % luotoistaan ryhmälle »kiinteistöjen hallinta»l etenkin asuntokiinteistöyh
tiöille. Vuosina 1958-1967 aleni kuitenkin kiinteistöjen hallin,nan osuus noin 
20 prosenttiin, samalla kun tehdasteollisuus nousi ensimmäiselle sijalle vakuu-

1. Luottokantatilaston luvut sisältävät myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen 
antamat lainat, jotka siis tässä yhteydessä luetaan luotonsaajasektoreihin. 

8.7 



tusyhtiöiden lainanottajana. Sen osuus oli 37 % vuonna 1967 vastaten ainoas
taan 20 prosenttia vuonna 1958. Eri teollisuudenhaaroista ovat puu- ja paperi
teollisuus sekä metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuus tärkeimmät luotonsaaja
ryhmät. Myöskin kaupan saamat luotot ovat suhteellisesti kasvaneet hieman, 
14 :stä 16 prosenttiin. Kunnat saivat vuonna 1967 hieman yli 7 % vakuutusyh
tiöiden antolainauksesta, mikä edustaa 4 prosenttiyksikön laskua verrattuna 
vuoteen 1958. Vakuutusyhtiöiden henkilö- ja sekalaisluotot ovat ko. periodin 
aikana vaihdelleet 9 ja 12 prosentin välillä. Vakuutusyhtiöiden luottokannasta 
oli vuoden 1967 lopussa vain 0.7 % obligaatioita, joista yli 70 % oli kuntien 
liikkeelle laskemia. 

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä voidaan tarkastella myös erikseen. Nii
den lainanannon rakenne on kehittynyt hieman eri tavalla vuosien 1958-1967 
aikana. Henkivakuutusyhtiöiden teollisuusluotot ovat esimerkiksi kasvaneet 
huomattavasti enemmän kuin vahinkovakuutusyhtiöiden. Ensin mainitut ovat 
yhä enemmän antaneet luottoja puu- ja paperiteollisuudelle, jota vastoin vii
meksi mainitut suuremmassa määrin kuin henkivakuutusyhtiöt ovat rahoitta
neet metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuutta. Asuntokiinteistöyhtiöt ryhmässä 
»kiinteistöjen hallinta» ovat saaneet suhteellisesti enemmän luottoja vahinkova
kuutusyhtiöiltä kuin henkivakuutusyhtiöiltä. Vahinkovakuutusyhtiöt ovat 
yleensäkin antaneet suhteellisesti hieman enemmän henkilö- ja sekalaisluottoja 
kuin henkiv~kuutusyhtiöt. Nykyisin antavat henkivakuutusyhtiöt 18 % luo
toistaan kaupalle, etenkin vähittäiskaupalle, kun vastaavat vahinkovakuutus
yhtiöiden myöntämät luotot käsittävät ainoastaan 12 % niiden luottokannasta. 

Keskimäärin yli puolet vakuutusyhtiöiden luotoista oli vuosina 1958-1967 
henkivakuutusyhtiöiden myöntämiä. Vahinkovakuutusyhtiöiden osuus alkoi 
kuitenkin vuonna 1960 hitaasti nousta 38 prosentista 44 prosenttiin vuonna 
1962, jonka jälkeen se jälleen on laskenut. Henkivakuutusyhtiöiden osuus nousi 
uudestaan vuoteen 1967 mennessä 69 prosenttiin, mikä oli seurausta työeläke
järjestelmän perustamisesta. Ilman TEL-takaisinlainausta vastaava luku oli ni
mittäin vain 57 %. 

Vuoden 1967 lopussa oli henkivakuutusyhtiöiden TEL-takaisinlainaus yksi
tyiselle sektorille ja kunnille 39 % näiden yhtiöiden koko antolainauksesta ko. 
sektoreille. TEL-lainojen jakaantuma pääryhmittäin vuoden 1967 lopussa on 
esitetty taulukossa 1. 

K e h i t Y s 1 u 0 t toi a i t 0 s t en luotonanto suuntautui vuoteen 1964 
yksinomaan tehdasteollisuudelle. Vuoden 1967 lopussa tehdasteollisuus sai 85 % 
luotoista, josta metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuus yli puolet. Vielä vuonna 
1960 kehitysluottolaitoiset pääasiassa rahoittivat puu- ja paperiteollisuutta, 
mutta jo seuraavana vuonna tämä sektori menetti tärkeysjärjestyksensä me
talli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuudelle. Kaupan osuus antolainauksessa 011 vuo
den 1967 lopussa 11 %. Obligaatiot muodostivat alle prosentin sektorin luotto
kannasta vuonna 1967. 
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Taulukko 1. Vakuutusyhtiöiden TEL-takaisinIainauksen jak,lUtuma luotonsaaja
ryhmittäin 31. 12. 1967 

mmk % 
Maa- ja metsätalous sekä kalastus. . . . . 2.8 0.4 
Kaivannaisteollisuus ................ 1. 2 0.2 

Tehdasteollisuus .................... 419.2 64.1 
Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset . " 17.6 2.7 
Rakennusalan yritykset... .. ...... . . . 25.1 3.8 
Kauppa. ....... ..... .. .......... .. 130.5 20.0 
Liikenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1 2.8 
Kiinteistöjen hallinta. . . . . . . . . . . . . . .• 0.9 0.1 
Kunnat ja seurakunnat. . . . . . . . . . . . . . 0.1 0.0 
Palveluselinkeinot • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.7 2.7 
Henkilö- ja sekalaisluotot ............ 21. 1 3.2 

---------------------------
Yhteensä 654.3 100.0 

. 0 sam a k s u 1 u 0 toi s t a ei ole ollut mahdollista saada mitään luotet
tavaa sektorijakaantumaa. Koska suurin osa niistä kuitenkin mennee yksityi
sille henkilöille, on kaikki nämä luotot viety henkilöluottoihin. 

P a 1 veI ui u 0 tt ola i t 0 k se t, jotka sisältyivät luottokantatilastoon 
ensimmäistä kertaa vuonna 1966, antavat luottonsa pääasiassa tehdasteollisuu
delle. Vuonna 1967 suuntautui noin puolet näiden luottolaitosten luotonannosta 
tehdasteollisuudelle. Kaupan osuus oli tällöin 20 % ja rakennusalan yritysten 

16%. 
VaI t i 0 on koko periodin aikana antanut valtaosan suorista luotoistaan 

kunnille, vaikkakin näiden osuus hitaasti on laskenut. Valtiolta saamistaan lai
noista kunnat kuitenkin välittävät edelleen suurimman osan mm. asuinraken
nus-, asutus-, työllisyys- ja sähköistämistarkoituksiin. Kiinteistöjen hallinta, 
pääasiassa asuntokiinteistöt, ovat saaneet noin 30 % valtion luotoista. Maata
louden osuus on viime vuosien aikana noussut 14 prosenttiin 10 prosentista 
vuonna 1958. Luo t toi a i t 0 s t e n v ä 1 i t t ä m ä t vai t i 0 n 1 a i n a t 
suuntautuvat etupäässä maataloudelle. 

2. Luottokannan jakaantuminen luotonsaajaryhmittäin 

Seuraavassa annetaan lyhyt katsaus tärkeimpiin muutoksiin luottokannan ja
kautumassa luotonsaajaryhmittäin. Yksityiskohtaisempia tietoja on esitetty 
liitetaulukoissa. 

M a a- j a me t s ä talo u den s e k ä kaI a s t u ks e n tärkeimmät 
luotonantajat ovat koko periodin 1958-1967 aikana olleet OKO ja osuuskas
sat. Tärkeysjärjestyksessä seuraavina ovat valtion lisäksi säästöpankit ja liike
pankit. 
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Sektorin osuus koko luottokannasta vaihteli vuosien 1958-1967 aikana 11 
ja 12 prosentin välillä. Suurin se oli 1963 ja 1964. Vuonna 1967 se laski 11 pro
senttiin. 

Kai van nai s t e 0 II i suu den osuus luottokannasta on ollut vain 
1 %. Vuonna 1958 sektori sai hieman yli puolet luotoistaan luottolaitoksilta, 
joista Kansaneläkelaitos ja liikepankit yhdessä vastasivat 80 prosentista. Perio
din aikana on molempien osuus supistunut huomattavasti, jota vastoin etenkin 
kiinnitysluottolaitosten on noussut. Myös valtion osuus on laskenut merkittä
västi.ja oli vuoden 1967 lopussa vain hieman yli 1/5 tämän sektorin luotoista. 

Vuonna 1958 oli te h das t e 0 II i suu den osuus koko luottokannasta 
21 % ja vuodesta 1958 vuoteen 1967 se nousi pari prosenttiyksikköä. Koko pe
riodin aikana sektori on saanut yli 90 % luotoistaan luottolaitoksilta, joista liike
pankit jatkuvasti on ollut tärkein luotonantaja, vaikka niiden osuus on laske
nut huomattavasti. 

Luottokantatilasto sisältää tietoja myös eräiden te h das t e 0 II i suu
den ala r y h m i e n saamista luotoista. Teollisuusluottojen jakautuma ala
ryhmittäin käy ilmi taulukosta 2a. 

Taulukko 2a. Tehdasteollisuuden luotot 1958-1967, milj. mk 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Elintarvike-

teollisuus .... 281.0 291.8 320.1 392.8 429.0 439.6 529.0 546.5 611.1 640.4 
Tekstiili-, vaate-

tus-, jalkine-, 
nahka-j a kumi-
teollisuus .... 188.0 198.6 242.3 239.5 249.5 269.5 317.3 326.7 334.6 370.3 

Puu- ja paperi-
teollisuus .... 689.4 732.0 959.9 1150.6 1228.7 1328.9 1485.7 1748.2 1844.0 1825.3 

Metalli-,. kone-
ja kulkuneuvo-
teollisuus .... 217.0 217.1 280.2. 390.3 448.0 534.4 673.2 860.2 1072.1 1232.0 

Savi-, lasi- ja ki-
venjalostus-
teollisuus 57.9 54.2 56.3 59.8 75.8 95.4 104.2 108.5 115.8 135.1 

Kemian 
teollisuus 92.1 79.5 93.3 123.4 . 175.6 173.4 187.5 226.3 289.3 385.8 

Muu teollisuus ja 
käsityö ., .... 76.5 79.2 90.3 99.4 116.8 134.5 153.0 172.0 209.5 252.8 

Yhteensä 1601.9 1652.4 2042.4 2455.8 2723.4 2975.7 3449.9 3988.4 4476.4 4841.7 

Taulukko 2h kuvaa teollisuusluotoissa vuosina 1958-1967 tapahtuneita ra
kennemuutoksia. Suhteellisesti eniten luottoja on saanut puu- ja paperiteolli
suus. Sen saamat luotot kasvoivat voimakkaasti 1960-luvun alussa. Sen jälkeen 
näiden luottojen suhteellinen merkitys on kuitenkin vähentynyt. Viime vuosina 
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on etenkin metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden osuus luottokannasta kas
vanut huomattavasti. Elintarviketeollisuuden sekä tekstiili-, vaatetus-, jalkine-, 
nahka- ja kumiteollisuuden osuudet ovat periodin aikana pienin vaihteluinlas
keneet hitaasti, jota vastoin kemian teollisuuden osuus on noussut h,ieman. 

Taulukko 2b. Tehdasteollisuuden luottojen prosenttinen jakautuma vuosina 1958-1967 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Elintarviketeollisuus. 17.5 17.7 15.7 16.0 15.8 14.8 15.4 13.7 13.6 13.2 
Tekstiili-, vaatetus-, 

jalkine-, nahka- ja 
kumiteollisuus .... 11.7 12.0 11.9 9.8 

Puu- ja paperiteolli-
suus.............. 43.0 44.3 47.0 46.9 

Metalli-, kone- ja kul-
kuneuvoteollisuus . . 13.6 13.1 13.7 15.9 

Savi-, lasi- ja kivenja-
lostusteollisuus . . .. . 3.6 3.3 2.7 2.4 

Kemian teollisuus .. 5.8 4.8 4.6 5.0 
Muu teollisuus ja kä-

sityö. . . . . . . . . . . . . 4.8 4.8 4.4 4.0 

9.2 9.0 

45.1 44.7 

16.4 18.0 

2.8 3.2 
6.4 5.8 

4.3 4.5 

9.2 

43.1 

19.5 

3.0 
5.4 

4.4 

8.2 

43.8 

21.6 

2.7 
5.7 

4.3 

7.5 

41.2 

23.9 

2.6 
6.5 

4.7 

7·.6 

37.7 

25.5 

2.8 
8.0 

5.2 

Yhteensä 100.0 100.0 100.'0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Voi m a-, s ä h k ö- j a v e s i j 0 h toi a i t 0 s t e n osuus koko luotto
kannasta on ko. kymmenvuotisperiodin aikana laskenut 10 prosentista 7 pro
senttiin. 

Sektori on koko periodin aikana saanut valtaosan luotoistaan Kansaneläke
laitokselta. Suomen Pankin osuus näistä luotoista on laskenut, jota vastoin 
kiinnitysluottolaitosten on noussut. 

Luottolaitokset vastaavat käytännöllisesti katsottuna r a ken n usa 1 a n 
y r i t Y s t e n koko luottokannasta. Tärkeimpänä luotonantajana ovat liike
pankit, joiden osuus kuitenkin on laskenut. Muutos on tapahtunut etenkin va
kuutusyhtiöiden hyväksi. Sektorin osuus luottokannasta on noussut prosentista 
kahteen prosenttiin. 

K a u pan asema luotonsaajana on ollut käytännöllisesti katsottuna muut
tumaton periodin aikana. Vuonna 1967 sektorin osuus luottokannasta oli 11 %. 

Yli 99 % luotoistaan kauppa saa luottolaitoksilta. Liikepankit ovat myös 
tämän sektorin tärkein luotonantaja. Vakuutusyhtiöt ovat periodin aikana lisän
neet osuuttaan niin, että ne jo vuoden 1963 lopussa olivat tärkeysjärjestyksessä 
toisena kaupan rahoittajina. 

Li i ken ne sai sekä vuonna 1958 että vuonna 1967 noin 2 % luottolai
tosten ja valtion luotoista. Valtaosa luotoista oli liikepankkien myöntämää. Nii
den merkitys on kuitenkin supistunut hieman ko. periodin aikana. Vakuutusyh-
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tiöt ovat nostaneet osuuttaan ja ovat nykyään säästöpankkien jälkeen toisella 
sijalla liikenteen rahoittajina. 

K iin te i s t ö y h t i ö t saivat VUonna 1958 noin 17 % luottokannasta. 
Vuonna 1967 vastaava luku oli prosenttiyksikön pienempi. Liikepankkien osuus 
luottolaitosten kiinteistöyhtiöille antamista luotoista on periodin aikana lisään
tynyt 8 prosenttiyksikköä ja säästöpankkien osuus laskenut vastaavasti. Myös 
vakuutusyhtiöiden osuus on pienentynyt huolimatta siitä, että tähän ryhmään 
sisältyvät myös luotot vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöille. Lähes 80 % 
luotoista kiinteistöyhtiöille suuntautuu asuntokiinteistöyhtiöille. Valtion osuus 
sektorin luotoista on vaihdellut 35 ja 29 prosentin välillä. 

Kun tie n j ase ura kun tie n osuus koko luottokannasta oli 14 % 
vuonna 1958 ja 9 % vuonna 1967. Seurakunnat saavat n. 2 % koko ryhmän 
luotoista. 

Kuntien tärkein luotonantaja on valtio. Tässä yhteydessä on kuitenkin huo
mattava, että kunnat välittävät edelleen yli puolet valtion myöntämistä lai
noista asuinrakennus-, asutus-, työllisyys- ja sähköistämis- ym. tarkoituksiin. 
Viime vuosien aikana on luottolaitosten merkitys kuntien luotottajina kuiten
kin noussut. Etenkin liikepankkien ja kiinnitysluottolaitosten osuus näistä luo
toista on kohon~ut. Sitä vastoin Kansaneläkelaitoksen kunnille myöntämät lai-
nat ovat voimakkaasti laskeneet vuodesta 1958. . 

P a 1 vei u s eli n k e i no j en osuus luottokannasta on vuosina 1958-
1967 noussut alle puolesta prosentista yhteen prosenttiin. Noin puolet luotoista 
sektori on saanut liikepankeilta. Säästöpankkien osuus palveluselinkeinojen luo
toista on laskenut, jota vastoin vakuutusyhtiöiden osuus on noussut huomatta
vasti. 

Yk s i t y i s t en h e n k i 1 ö i den j a m u id e n 1 u 0 t 0 n saa j i e n 
osuus luottokannasta on jatkuvasti noussut vuosina 1958-1967. Vuonna 1958 
se oli 12 % ja vuonna 1967 se oli noussut yli 17 prosenttiin. Suurin osa henkilö
luotoista on käytetty kiinteistöostojen rahoitukseen. 

Valtaosan luotoistaan tämä sektori on saanut luottolaitoksilta. Säästöpank
kien ja liikepankkien asema on tällöin ollut hallits~va. Valtion osuus on laske
nut periodin aikana ja oli 5 % vuonna 1967. 

3. Luottokantatilasto ja pääomanmuodostus 

Luottokantatilasto muodostaa osan rahoitustilinpidosta.1 Se antaa yksityiskoh
taisempia tietoja yksityisen sektorin saamista luotoista, joita rahoitustaseessa 
ei ole jaettu luotonsaajaryhmittäin. 

1. SEPPO LEPPÄNEN Suomen rahoitusmarkkinatilastojen kehittäminen, Taloudellisia Sel
vityksiä 1967. Suomea koskevasta rahoitustilinpidosta ks. ULLA BREDENBERG Luottomarkkina
tilaston periaatteista ja laskentaperusteista sekä Suomen rahoitustilinpito vuosien 1953-1959 
lopussa, Taloudellisia Selvityksiä 1962: 1. 
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Luottokantatilastoa voidaan verrata kansantalouden tilinpitoon esimerkiksi 
seuraavan yksittäistä sektoria koskevan pääomatilin perusteella.! 

Pääomanmuodostus 

Bruttopääomanmuodostus 
Varastojen lisäys 
Maaomaisuuden netto-ostot 

Pääomanmuodostuksen rahoitus 

Säästäminen, netto 
Poistot 
Pääomansiirrot 
Nettolainanotto 

Kiinteän paaoman hruttomuodostus käsittää talonrakennus- ja maa- ja 
vesirakennusinvestoinnit sekä koneiden ja laitteiden hankinnan. Varastojen 
lisäys tarkoittaa valmiiden ja puolivalmiiden tavaroiden varastojen kasvua. 
Sektorin pääomanmuodostus sisältää siis kiinteän pääomanmuodostuksen ja 
varastoinvestoinnit sekä maaomaisuuden nettohankinnat. 

Pääomanmuodostus rahoitetaan säästämisellä, poistoilla, pääomansiirroilla 
ja nettolainanotolla. Yrityssektorin säästäminen on yhtä kuin käytettävissä 
oleva tulo eli se osa voittoa, joka jää jäljelle verojen, osinkojen, yms. siirtojen 
maksamisen jälkeen. Julkisen sektorin ja yksityisten henkilöiden säästäminen 
lasketaan käytettävissä olevien tulojen ja kulutusmenojen erotuksena. Poistot 
on erä, joka vastaa kiinteän pääoman kulumista .. Pääomansiirrot ilmoitetaan 
nettona ja niillä tarkoitetaan investointitukiin verrattavissa olevia tukipalk
kioita. Tilin saldo on nettolainanotto, joka voi olla joko positiivinen tai nega
tiivinen. 

Luottokantatilasto kuvaa vain osan sektoreiden nettolainanotosta, s.o. luot
tolaitoksilta ja valtiolta saatua rahoitusta. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, 
luottokantatilasto ei" myöskään sisällä kaikkia pääomanmuodostuksen rahoitus
muotoja. Mahdollisuuksia luoda kokonaiskuva jonkin sektorin rahoitustilan
teesta rajoittaa myös se seikka, että luottokantatilastossa ei ole kysymys uasista 
lainoista, vaan ainoastaan luottokannan nettomuutoksista. 

Niistä vaateista, jotka kansantalouden tilinpidossa kirjataan luotonottajien 
omaisuustaseen passiiva-puolelle, sisältyvät luottokantatilastoon vain kehyk
seen merkityt erät seuraavalla sivulla olevassa asetelmassa. 

1. Vrt. PAAVO GRÖNLUND - o. E. NIITAMO Suomen kans.antalouden tilinpito vuosina 
1948-1964, Käsitteet ja menetelmät, Tilastollinen päätoimisto, Monistettuja tutkimuksia 
No. 5, Maaliskuu 1968. 
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Tilivelat 

Vekselit 
Shekkitilivelat 
Lainat 
Obligaatiot, debentuurit ja 
muut joukkovelkakirjat 

Osakepääoma 
Vararahastot 

Kehyksiinkin merkityt erät otetaan huomioon luottokantatilastossa vain 
siinä tapauksessa, että ne shekkitilivelkojen ja lainojen ollessa kyseessä ovat joko 
valtion tai luottolaitosten myöntämiä tai välittämiä ja vekselien, obligaatioiden, 
debentuurien ja muiden joukkovelkakirjojen ollessa kysymyksessä sisältyvät 
luotonantajasektoreiden salkkuihin. Luotot, jotka luottokantatilastoon sisälty· 
vät luotonsaajaryhmät saavat esim. suoraan ulkomailta tai toisiltaan, jäävät 
siten luottokantatilaston ulkopuolelle. 
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· Liitteet1 

Liite 1. Luottokantatilaston sektorijako 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
2. Kaivannaisteollisuus 
3. Tehdasteollisuus 

31. Elintarviketeollisuus 
32. Tek;stiili-, vaatetus-, jalkine-, nahka- ja kumiteollisuus 
33.-34. Puu- ja paperiteollisuus 
35. Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuus 
36. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus 
37. Kemian teollisuus 
38. Muu teollisuus ja käsityö 

4. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 
5. Rakennusalan yritykset 
6. Kauppa 

61. Tukkukauppa 
62. Vähittäiskauppa 
63. Agentuurlt, välitystoiminta ja muu kauppa 

7. Liikenne 
71. Laivaliikenne 
72. Muu liikenne 

8. Kiinteistöjen hallinta 
81. Asuntokiinteistöyhtiöt 
82. Muut kiinteistöyhtiöt 

9. Kunnat ja seurakunnat 
91. Kaupunki- ja ka~ppalakunnat 
92. Maalaiskunnat 
93. Kuntainliitot 
94. Seurakunnat 

10. Palveluselinkeinot 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot 

111. Yksityiset henkilöt: kiinteistöluotot 
112. Yksityiset henkilöt: asunto-osakeluotot 
113. Yksityiset henkilöt: muut luotot 

114. Muut luotonsaajat 

1. Liitetaulukoissa julkaistu luottokanta käsittää valtion sekä luottolaitosten myöntä
mien ja välittämien lainoj en takaisin maksamatta olevan pääoman, diskontatut vekselit ja käyte
tyn shekkitililuoton että luottolaitosten hallussa olevat ohligaatiot, dehentuurit ja muut joukko
velkakirjat. 
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Liite 2. Luotonannon jakautuminen eri luottolaitosryhmien kesken 1948-1957, mmk 

I 1948 I 1949 I 1950 I 1951 1 1952 1 1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 

Suomen Pankki .. 154.3 171.4 148.2 137.9 159.5 161.7 143.3 165.9 172.9 150.1 
Liikepankit ...... 452.5 579.0 683.4 864.1 1067.1 1104.3 1332.1 1595.2 1654.0 1670.8 
Postisäästöpankki . 13.0 30.7 41.1 81.2 129.5 177.2 206.7 238.5 252.1 252.1 
Säästöpankit ..... 211.8 277.1 339.7 438.4 576.9 680.8 814.1 955.9 1014.4 1050.7 
OKO jaosuuskassat 119.1 163.1 225.1 308.3 400.1 453.4 537.1 618.0 668.4 691.9 
Rahalaitokset kaik-

kiaan ......... 950.7 1221.3 1437.5 1829.9 2333.1 2577.4 3033.3 3573.5 3761.8 3815.6 

Kiinnitysluottolai-
tokset •........ 12.5 15.7 15.6 14.3 16.0 48.5 71.3 75.8 83.7 93.0 

Kansaneläkelaitos . 49.0 82.0 129.6 197.5 276.5 340.2 432.6 542.5 633.9 697.2 
Vakuutusyhtiöt .. 65.7 93.5 128.6 182.5 238.4 291.5 349.6 417.4 482.9 556.7 
Kehitysluottolai-

tokset •........ - - - - - - - - 10.5 5.0 
Luottokaupan 

rahoituslaitokset - - - - - - - - - -
Palveluluottolai-

tokset ......... - - - - - - - - - -
Muut luottolai-

tokset kaikkiaan 127.2 191.2 273.8 394.3 530.9 680.2 853.5 1035.7 1211.0 1351.9 

Yhteensä 11077.* 412.511 711.* 224.* 864.013 257.613 886.814 609.214 972.815167.5 

Liite 3. Luotonannon jakautuminen eri luottolaitosryhmien kesken 1948-1957, % 

I 1948 1 1949 1 1950 1 1951 1 1952 1 1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 

Suomen Pankki .. 14.3 12.1 8.7 6.2 5.6 5.0 3.7 3.6 3.4 2.9 
Liikepankit ...... 42.0 41.0 39.9 38.8 37.3 33.9 34.3 34.6 33.3 32.3 
Postisäästö pankki . 1.2 2.2 2.4 3.7 4.5 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9 
Säästöpankit • . ... 19.7 19.6 19.9 19.7 20.1 20.9 20.9 20.7 20.4 20.3 
OKO ja osuuskassat 11.0 11.6 13.1 13.9 14.0 13.9 13.8 13.4 13.4 13.4 
Rahalaitokset kaik-

kiaan ......... 88.2 86.5 84.0 82.3 81.5 79.1 78.0 77.5 75.6 73.8 

Kiinnitysluottolai-
tokset ......... 1.2 1.1 0.9 0.6 0.6 1.5 1.8 1.6 1.7 1.8 

Kansaneläkelaitos . 4.5 5.8 7.6 8.9 9.6 10.5 11.2 11.8 12.8 13.5 
Vakuutusyhtiöt .. 6.1 6.6 7.5 8.2 8.3 8.9 9.0 9.1 9.7 10.8 
Kehitysluottolai-

tokset ......... - - - - - - - - 0.2 0.1 
Luottokaupan 

rahoituslaitokset - - - - - - - - - -
Palveluluottolai-

tokset ......... - - - - - - - - - -
Muut luottolai-

tokset kaikkiaan 11.8 13.5 16.0 17.7 18.5 20.9 22.0 22.5 24.4 26.2 

Yhteensä 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 
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Liite 4. Luotonannon jakautuminen eri 

I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 

a Suomen Pankki ............ 257.7 176.3 198.3 200.7 
b Liikepankit ................ 1840.9 2163.7 2668.4 3076.0 
c Postisäästöpankki .......... 287.4 327.7 389.1 430.7 
d Säästöpankit ............... 1165.2 1338.1 1561.4 1834.8 
e OKO ja osuuskassat ........ 850.7 984.3 1189.9 1469.8 

a-e Rahalaitokset kaikkiaan • . ... 4401.9 4990.1 6007.1 7012.0 

f Kiinnitysluottolaitokset • . ... 219.0 318.5 453.4 515.8 
g Kansaneläkelaitos .......... 731.8 786.0 900.5 968.2 
h Vakuutusyhtiöt ............ 637.7 708.9 810.7 920.5 
i Kehitysluottolaitokset • . ..... 1.0 2.0 1.5 1.3 
j Luottokaupan rahoitus-

laitokset ................... - - 17.6 67.5 
k Palveluluottolaitokset •...... - - - -

f-k Muut luottolaitokset kaikkiaan 1589.5 1815.4 2183.7 2473.3 

a-k Yhteensä 5991.4 6805.5 8190.8 9485.3 

1 Valtio •.......•............ 1680.1 1847.7 2001.5 2111.1 

a-l Yhteensä I 7671.5 I 8653.2 I 10192.3 I 11596.4 

Liite 5. Luotonannon jakautuminen eri 

I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 

a Suomen Pankki ' ........... 4.3 2.6 2.4 2.1 
b Liikepankit ................ 30.7 31.8 32.6 32.4 
c Postisäästöpankki .......... 4.8 4.8 4.7 4.5 
d Säästöpankit ............... 19.4 19.6 19.1 19.4 
e OKO ja osuuskassat ........ 14.2 14.4 14.5 15.5 

a-e Rahalaitokset kaikkiaan . . ... 73.4 73.2 73.3 73.9 

f Kiinnitysluottolaitokset 3.7 
, 

4.7 5.5 5.5 ..... 
g Kansaneläkelaitos .......... 12.2 11.5 11.0 10.2 
h Vaknutusyhtiöt ............ 10.6 10.4 9.9 9.7 
i Kehitysluottolaitokset . . ..... 0.1 0.2 0.1 0.0 
j Luottokaupan rahoitus-

laitokset •.................. - - 0.2 0.7 
k Palveluluottolaitokset ....... - - - -

f-k Muut luottolaitokset kaikkiaan 26.6 26.8 26.7 26.1 

a - k Luottolaitokset yhteensä .... 100.0 100.0 100.0 100.0 

l Valtio ..................... 21.9 21.4 19.6 18.2 
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Inottolaitosryhmien kesken 1953-1967, mmk 

1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 
137.2 182.4 169.1 158.6 263.3 392.7 a 

3335.9 3478.3 3904.8 4300.6 4855.4 5191.8 h 
502.6 534.3 600.7 700.6 768.7 855.3 (J 

2035.5 2146.0' 2326.7 2616.3 2957.4 3250.6 d 
1611.2 1764.9 2069.7 2352.1 2593.0' 2800.9 e 
7622.4 8105.9 9071.0' 10128.2 11437.8 12491.3 a-e 

615.2 666.5 835.2 905.5 915.4 1036.9 f 
1010.0' 1101.6 1205.9 1326.4 1337.4 1318.0" g 
1051.0' 1284.4 1563.3 1853.9 2150.9 2434.1 h 

1.5 2.2 49.1 161.5 246.2 333.0' i' 

73.4 71.9 103.3 111.8 117.8 120.9 j 
- - - - 11.7 20.0' k 

2751.1 3126.6 3756.8 4359.1 4779.4 5262.9 f-k 

10373.5 11232.5 12827.8 14487.3 16217.2 17754.2 a-k 

2258.9 2418.8 2560.6 2713.4 2930.2 3196.4 1 

12632.4 I 13651.3 I 15388.4 I 17200.7 I 19147.4 I 20950.6 I a-l 

lnottolaitosryhmien kesken 1953-1967, % 

1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 
1.3 1.6 1.3 1.1 1.6 2.2 a 

32.2 31.0' 30.5 29.7 29.9 29.2 h 
4.9 4.8 4.7 4.8 4.7 4.8 c 

19.6 19.1 18.1 18.1 18.2 18.3 d 
15.5 15.7 16.1 16.2 16.0' 15.8 e 
73.5 72.2 70.7 69.9 70.4 70.3 a-e 

5.9 5.9 6.5 6.2 5.7 5.9 f 
9.8 9.8 9.4 9.2 8.3 7.4 g. 

10.1 11.4 12.2 12.8 13.3 13.7 h 
0.0' 0.0' 0.4 1.1 1.5 1.9 i 

0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 j 
- - - - 0.1 0.1 k 
26.5 27.8 29.3 30.1 29.6 29.7 f-k 

100.0' 100.0' 100.0' 100.0' 100.0' 100.0' a-k 

17.9 17.7 16.6 15.8 15.3 15.3 1 
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Liite 6. Luottokannau jakautuminen Iuoton-

I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .................... 831.8 969.3 1131.2 1318.1 

2. Kaivannaisteollisuus .......... 57.9 64.3 74.5 93.4 
3. Tehdasteollisuus .............. 1601.9 1652.4 .' 2042.4 2455.8 
4. Voima- ja sähkölaitokset ...... 800.3 908.6 1084.5 1145.9 
5. Rakennusalan yritykset •...... 48.1 56.0 80.6 100.0 
6. Kauppa ..................... 812.1 984.4 1215.7 1333.1 
7. Liikenne .................... 181.5 229.7 269.9 318.5 
8. Kiinteistöjen hallinta •........ 1286.6 1427.6 1620.2 1829.7 
9. Kunnat ja seurakunnat •...... 1111.7 1196.2 1238.7 1267.6 

10. Palveluselinkeinot ............ 31.8 39.7 51.9 70.1 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot .... 907.8 1125.0 1382.6 1664.1 

Yhteensä (1-11) I 7671.5 I 8653.2 I 10192.2 I 11596.3 

Liite 7. Luottokannan jakautuminen Iuoton-

I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 

1. Maa- j a metsätalous sekä kalastus 10.8 11.2 11.1 11.4 
2. Kaivannaisteollisuus .......... 0.8 0.7 0.7 0.8 
3. Tehdasteollisuus .............. 20.9 19.1 20.1 21.2 
4. Voima- ja sähkölaitokset ...... 10.4 10.5 10.6 9.9 
5. Rakennusalan yritykset •...... 0.6 0.6 0.8 0.9 
6. Kauppa ..................... 10.6 11.4 11.9 11.4 
7. Liikenne .................... 2.4 2.7 2.6 2.7 
8. Kiinteistöjen hallinta •........ 16.8 16.5 15.9 15.8 
9. Kunnat ja seurakunnat •...... 14.5 13.8 12.2 10.9 

10. Palveluselinkeinot ............ 0.4 "0.5 0.5 0.6 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot •.... 11.8 13.0 13.6 14.4 

Yhteensä (1-11) I 100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 
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saajaryhmien kesken 1958--':1967, nnnk 

1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 

1485.2 1639.1 1808.9 1951.4 2189.3 2364.1 1 
100.0 101.5 107.0 113.1 124.2 146.5 2 

2723.4 2975.7 3449.9 3988.4 4476.5 4841.7 3 
1237.8 1310.7 1396.6 1442.6 1420.3 1453.3 4 

108.4 119.9 139.2 184.1 246.7 314.9 5 
1376.6 1440.1 1666.6 1786.1 2030.6 2303.7 6 

354.4 345.8 374.0 427.8 476.1 506.7 7 
1985.3 2181.3 2431.4 2765.8 3048.4 3254.6 8 
1286.2 1355.6 1460.5 1612.8 1729.6 1896.3 9 

82.6 91.2 111.5 128.2 158.6 219.0 10 
1892.6 2090.4 2442.8 2800.4 3247.2 3649.8 11 

12632.5 I 13651.3 I 15388.4 I 17200.7 I 19147.5 I 20950.6 11-11 

saajaryhmien kesken 1958-1967, % 

1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 
11.7 12.0 11.8 11.3 11.5 11.3 1 
0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 2 

21.6 21.8 22.4 23.2 23.4 23.1 3 
9.8 9.6 9.1 8.3 7.4 6.9 4 
0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.5 5 

10.9 10.5 10.8 10.4 10.6 11.0 6 
2.8 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 7 , 

15.7 16.0 15.8 16.1 15.9 15.5 8 
10.2 9.9 9.5 9.4 9.0 9.1 9 
0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 10 

15.0 15.3 15.9 16.3 17.0 17.5 11 

100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 11-11 
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Liite 8. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Posti- OKOja 
Suomen Liike- säästö- Säästö-
Pankki 

osuus-
pankit pankki pankit kassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalolls 
sekä kalastus ........ - - 67.7 3.7 0.7 0.2 241.2 20.7 337.7 39.7 

2. Kaivannaisteollisuus .. 1.0 0.4 9.1 0.5 1.9 0.7 1.3 0.1 0.9 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 189.6 73.5 729.0 39.6 34.2 11.9 86.6 7.4 140.7 16.5 
4. V oima- j a sähkö-

laitokset ............. 53.2 20.7 26.5 1.4 84.4 29.4 6.5 0.6 6.9 0.8 
5. Rakennusalan yritykset - - 27.2 1.5 0.5 0.2 10.3 0.9 6.4 0.8 
6. Kauppa ............. 13.4 5.2 468.0 25.4 7.6 2.6 96.1 8.3 112.7 13.3 
7. Liikenne ............ - - 87.0 4.7 0.6 0.2 33.2 2.8 21.5 2.5 
8. Kiinteistöjen hallinta .. 0.3 0.1 141.6 7.7 91.6 31.9 303.9 26.1 57.4 6.8 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.2 0.1 47.2 2.6 33.2 11.5 67.1 5.8 43.8 5.1 

10. Palveluselinkeinot .... - - 17.4 0.9 0.5 0.2 7.5 0.6 3.7 0.4 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot .............. - - 220.2 12.0 32.2 11.2 311.5 26.7 119.0 14.0 

Yhteensä (1-11) 1 257.71100.011840.91100.°1 287.41100.011165.21100.°1 850.71100. 0 

Liite 9. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Posti- OKOja 
Suomen Liike- Säästö-säästö- osuus-
Pankki pankit pankki pankit kassat "' 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 91.0 4.2 0.7 0.2 280.4 20.9 394.8 40.1 

2. Kaivannaisteollisuus .. 0.3 0.1 13.0 0.6 1.4 0.4 2.0 0.1 1.3 0.2 
3. Tehdasteollisuus ...... 115.7 65.6 718.1 33.2 48.6 14.8 90.4 6.8 143.8 14.6 
4. Voima-ja sähkö-

laitokset •............ 54.6 31.0 43.7 2.0 91.6 27.9 6.6 0.5 7.3 0.7 
5. Rakennusalan yritykset - - 34.6 1.6 0.5 0.2 11.1 0.8 5.9 0.6 
6. Kauppa .......•..... 5.3 3.0 606.2 28.0 8.5 2.6 110.7 8.3 128.4 13.0 
7. Liikenne ............ - - 113.2 5.2 1.2 0.4 45.5 3.4 30.3 3.1 
8. Kiinteistöjen hallinta •• 0.3 0.2 159.9 7.4 107.3 32.7 299.4 22.4 64.6 6.6 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.1 0.1 55.6 2.6 34.7 10.6 77.9 5.8 50.7 5.2 

10. Palveluselinkeinot .... - - 23.1 1.1 0.6 0.2 8.7 0.7 3.9 0.4 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot ............... - - 305.3 14.1 32.6 10.0 405.4 30.3 153.3 15.5 

Yhteensä (1-11) 1 176.31100.012 163.71100.01 327.71100.°11338.11100.°1 984.31 100•0 
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laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1958 

Kiinnitys-

I Kansan- Vakuutus-
Kehitys-

luotto- luotto- Kaikkiaan Valtio 
laitokset eläkelaitos yhtiöt laitokset I 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

14.1 6.5 - - 3.0 0.5 - - 664.4 11.1 167.4 9.9 1 
- - 16.1 2.2 1.3 0.2 - - 31.6 0.5 ~26.3 1.6 2 
82.3 37.6 116.7 16.0 129.4 20.3 1.0 100.0 1509.5 25.2 "92.4 5.5 3 

45.2 20.6 456.8 62.4 18.3 2.9 - - 697.8 11.7 102.5 6.1 4 
- - 0.2 0.0 1.9 0.3 - - 46.5 0.8 1.6 0.1 5 

1.4 0.6 18.4 2.5 87.4 13.7 - - 805.0 13.4 7.1 0.4 6 
0.0 0.0 10.5 1.4 20.6 3.2 - - 173.4 2.9 8.1 0.5 7 

11.2 5.1 11.2 1.5 232.4 36.5 - - 849.6 14.2 437.0 26.0 8 
11.1 5.1 100.2 13.7 71.6 11.2 - - 374.4 6.2 737.3 43.9 9 
- - 0.5 0.1 2.2 0.3 - - 31.8 0.5 - - 10 

53.7 24.5 1.2 0.2 69.6 10.9 - - 807.4 13.5 100.4 6.0 11 

219.01 100.01 731. 81 100.01 637.71 100.01 1.01 100.015991.41100.011680.11100.011-11 

laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1959 

Kiinnitys-
Kansan- Vakuutus-

Kehitys-
luotto- luotto- Kaikkiaan Valtio 

laitokset eläkelaitos yhtiöt laitokset 

mmk 1 % 1 mmk 1 % !'mmkl % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 

15.4 4.9 - - 3.0 0.4 - - 785.3 11.5 184.0 9.9 1 
2.7 0.8 13.5 1.7 1.2 0.2 - - 35.4 0.5 28.9 1.6 2 

149.3 46.9 122.6 15.6 137.0 19.3 2.0 100.0 1527.5 22.5 124.9 6.8 3 

64.4 20.2 512.4 65.2 24.5 3.5 - - 805.1 11.8 103.5 5.6 4 
- - 0.1 0.0 2.9 0.4 - - 55.1 0.8 0.9 0.1 5 

1.5 0.5 17.7 2.3 97.2 13.7 - - 975.5 14.3 8.9 0.5 6 
0.0 0.0 10.0 1.3 21.5 3.0 - - 221.7 3.3 8.0 0.4 7 

35.2 11.0 10.7 1.4 250.9 35.4 - - 928:3 13.7 499.3 27.0 8 
19.4 6.1 97.5 12.4 82.0 11.6 - - 417.9 6.1 778.3 42.1 9 

1.4 0.4 0.4 0.0 1.6 0.2 - - 39.7 0.6 - - 10 

29.2 9.2 1.1 0.1 87.1 12.3 - - 1014.0 14.9 111.0 6.0 11 

318.51 100.01 786.01 100.01 708.91 100.01 2.01 100.016805.51 100.011847.71 I00.011-11 
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Liite 10. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pankki kassat 

mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 102.6 3.8 0.6 0.2 329.6 21.1 477.7 40.1 

2. Kaivannaisteollisuus .. 0.2 0.1 12.4 0.5 3.1 0.8 2.3 0.2 1.2 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 130.4 65.7 875.8 32.8 62.7 16.1 100.0 6.4 164.9 13.9 
4. Voima- ja sähkö-

laitokset ............. 59.4 30.0 35.2 1.3 109.6 28.1 8.2 0.5 8.8 0.7 
5. Rakennusalan yritykset - - 51.2 1.9 0.8 0.2 16.8 1.1 6.5 0.6 
6. Kauppa ............. 7.9 4.0 754.1 28.3 16.6 4.3 137.4 8.8 157.4 13.2 
7. Liikenne ............ - - 130.6 4.9 1.3 0.3 55.4 3.5 40.8 3.4 
8. Kiinteistöjen hallinta .. 0.3 0.1 218.6 8.2 124.8 32.1 321.7 20.6 75.6 6.4 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.1 0.1 65.1 2.4 33.8 8.7 82.6 5.3 55.1 4.6 

10. Palveluselinkeinot .... - - 29.2 1.1 1.1 0.3 12.8 0.8 6.0 0.5 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot •.............. - - 393.6 14.8 34.7 8.9 494.6 31.7 195.9 16.5 

Yhteensä (1-11) 1 198.31100.012668.41100.01 389.11100.011561.41100.011189.91100.0 

Liite 11. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pank~ kassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 110.8 3.6 0.5 0.1 392.5 21.4 576.3 39.2 

2. Kaivannaisteollisuus .. 0.6 0.3 12.3 0.4 3.1 0.7 2.8 0.2 1.7 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 139.6 69.6 1081.5 35.2 80.6 18.7 115.9 6.3 222.8 15.2 
4. Voima- ja sähkö- ~ 

laitokset •............ 46.8 23.3 27.4 0.9 114.4 26.5 10.8 0.6 12.0 0.8 
5. Rakennusalan yritykset - - 65.1 2.1 2.8 0.7 17.7 1.0 8.2 0.6 
6. Kauppa •............ 5.8 2.9 813.3 26.4 7.2 1.7 163.4 8.9 189.4 12.9 
7. Liikenne ............ 7.6 3.8 144.1 4.7 2.0 0.5 68.6 3.7 48.8 3.3 
8. Kiinteistöjen hallinta •. 0.2 0.1 244.8 8.0 149.0 34.6 371.1 20.2 102.1 6.9 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.1 0.0 72.4 2.3 31.5 7.3 88.1 4.8 54.2 3.7 

10. Palveluselinkeinot .. , . - - 39.3 1.3 1.3 0.3 16.5 0.9 8.9 0.6 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot ............... - - 465.0 15.1 38.3 8.9 587.4 32.0 245.4 16.7 

Yhteensä (1-11) 1 200.71100.013076.01100.01 430.71100.011834.811QO.oI1469.81100.0 
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laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1960 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan 

luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset 

mmk 1 % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 

18.0 4.0 - - 3.0 0.4 - - - - 931.5 11.4 199.8 9.9 1 
13.4 2.9 11.8 1.3 1.5 0.2 - - - - 45.9 0.5 28.6 1.4 2 

250.4 55.3 137.3 15.3 169.9 20.9 1.5 100.0 - - 1892.9 23.1 149.5 7.5 3 

83.8 18.5 618.0 68.7 26.3 3.2 - - - - 949.3 11.6 135.2 6.8 4 
- - 0.7 0.1 3.5 0.4 - - - - 79.5 1.0 1.1 0.1 5 

1.5 0.3 16.5 1.8 115.8 14.3 - - - - 1207.2 14.7 8.5 0.4 6 
0.0 0.0 10.2 1.1 24.2 3.0 - - - - 262.5 3.2 7.4 0.4 7 

34.2 7.5 11.0 1.2 283.8 35.0 - - - - 1070.0 13.1 550.2 27.5 8 
20.7 4.6 93.9 10.4 90.5 11.2 - - - - 441.8 5.4 796.9 39.8 9 

1.0 0.2 0.2 0.0 1.6 0.2 - - - - 51.9 0.6 - - 10 

30.4 6.7 0.9 0.1 90.6 11.2 - - 17.6 100.0 1258.3 15.4 124.3 6.2 11 

453.41100.01900.51100.01810.71100.01 1.51100.01 17.61100.018190.81100.012001.51100.011-11 

laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1961 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan 

luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset 

mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

20.4 3.9 - - 2.8 0.3 - - - - 1103.3 11.6 214.9 10.2 1 
34.7 6.7 8.6 0.9 1.4 0.2 - - - - 65.2 0.7 28.2 1.3 2 

285.1 55.3 164.4 17.0 214.3 23.3 1.3 100.0 :-- - 2305.5 24.3 150.3 7.1 3 

87.9 17.0 668.4 69.0 28.0 3.0 - - - - 995.7 10.5 150.2 7.1 4 
- - 0.8 0.1 4.8 0.5 - - - - 99.4 1.1 0.6 0.0 5 

1.4 0.3 15.7 1.6 128.7 14.0 - - - - 1324.9 14.0 8.2 0.4 6 
0.0 0.0 10.2 1.0 30.1 3.3 - - - 311.4 3.3 7.1 0.4 7 

35.3 6.8 10.5 1.1 319.1 34.6 - - - - 1232.1 13.0 597.6 28.3 8 
19.3 3.8 88.9 9.2 93.7 10.2 - - - - 448.2 4.7 819.4 38.8 9 

1.5 0.3 0.1 0.0 2.5 0.3 - - - - 70.1 0.7 - - 10 

30.2 5.9 0.6 0.1 95.1 10.3 - - 67.5 100.0 1529.5 16.1 134.6 6.4 11 

515.81100.01968.21100.01920.51100.01 1.31100.01 67.51100.019485.31100.012111;11100.011-11 
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Liite 12. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pankki kassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1% 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 
I 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 115.5 3.4 0.3 0.1 442.1 ,21.7 652.5 40.5 

2. Kaivannaisteollisuus .. 0.1 0.1 12.4 0.4 2.8 0.6 3.1 0.1 2.1 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 79.5 

I 
57.91206.2 36.2 103.5 20.6 122.1 6.0 239.0 14.9 

4. Voima- ja sähkö-
laitokset ............. 34.2 25.0 36.5 1.1 115.7 23.0 11.9 0.6 13.3 0.8 

5. Rakennusalan yritykset - - 59.1 1.8 6.5 1.3 19.6 0.9 13.5 0.8 
6. Kauppa ............. 15.8 11.5 813.9 24.4 21.9 4.3 177.3 8.7 169.0 10.5 
7. Liikenne ............ 6.8 4.9 161.0 4.8 4.0 0.8 71.5 3.5 52.5 3.3 
8. Kiinteistöjen hallinta •• 0.2 0.2 269.1 8.0 167.2 33.3 416.3 20.5 109.9 6.8 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.6 0.4 76.4 2.3 31.4 6.2 90.6 4.5 57.1 3.6 

10. Palveluselinkeinot .... - - 46.7 1.4 2.0 0.4 18.5 0.9 9.9 0.6 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot ............... - - 539.1 16.2 47.3 9.4 662.5 32.6 292.4 18.1 

Yhteensä (1-11) 1 137.21100.013335.91100.01 502.61100.012035.51100.01161l.21100.0 

Liite 13. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pankki kassat 

mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 125.9 3.6 0.5 0.1 473.9 ,22.1 721.9 40.9 

2. Kaivannaisteollisuus .. 0.1 0.0 9.5 0.3 3.3 0.6 3.6 0.2 2.0 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 120.9 66.3 1181.2 33.9 104.8 19.6 123.3 5.7 274.1 15.5 
4. Voima- ja sähkö-

laitokset. ............ 24.9 13.7 32.7 0.9 123.9 23.2 12.7 0.6 15.4 0.9 
5. Rakennusalan yritykset - - 65.2 1.9 10.7 2.0 20.7 1.0 13.1 0.7 
6. Kauppa •............ 29.4 16.1 840.6 24.2 8.3 1.6 '163.2 7.6 167.4 9.5 
7. Liikenne ............ 6.3 3.5 155.5 4.5 2.5 0.5 67.2 3.1 51.4 2.9 
8. Kiinteistöjen hallinta •. 0.2 0.1 307.0 8.8 186.2 34.8 440.3 20.5 124.4 7.1 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.6 0.3 94.7 2.7 34.6 6.5 93.2 4.4 62.0 3.5 

10. Palveluselinkeinot .... - - 51.7 1.5 2.2 0.4 17.4 0.8 10.2 0.6 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot ............... - - 614.3 17.7 57.3 10.7 730.5 34.0 323.0 18.3 

Yhteensä (1-11) 1 182.41100.013478.31100.01 534.31100.012146.01100.011764.91100.0 
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laitosrybmien luotonannosta 31. 12. 1962 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan 

luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset 

mmk! % !mmk! % !mmk! % !mmk! % !mmk! %! mmk! % ! mmk! % 

22.9 3.7 - - 4.8 0.5 - - - - , 1238.1 11.9 247.1 10.9 1 
40.0 6.5 9.9 1.0 2.0 0.2 - - - - 72.4 0.7 27.6 1.2 2 

364.5 59.3 180.0 17.8 273.2 26.0 1.5 100.0 - - 2569.5 24.8 153.9 6.8 3 

99.4 16.1 696.7 69.0 32.7 3.1 - - - - 1040.4 10.0 197.4 8.7 4 
- - 0.6 0.1 8.7 0.8 - - - - 108.0 1.0 0.4 0.0 5 
2.3 0.4 15.4 1.5 152.8 14.5 - - - - 1368.4 13.2 3.2 0.4 6 
0.0 0.0 10.2 1.0 40.6 3.9 - - - - 346.6 3.3 7.8 0.4 7 

33.2 6.2 10.7 1.1 340.8 32.4 - - - - 1352.4 13.1 632.8 28.0 3 
17.4 2.8 35.3 3.4 83.1 3.4 - - - - 446.9 4.3 339.3 37.2 9 

1.1 0.2 - - 4 .. 4 0.4 - - - - 82.6 0.8 - - 10 

29.4 4 .. 8 1.2 0.1 102.9 9.8 - - 73.4 100.0 1743.2 16.9 144.4 6.4 11 

615.2!100.0!1 010.0!100.0!1 051.0!100.0! 1.5!100.0! 73.4!100.0!10 373.5!100.0!2 258.9!100.0!1-11 

laitosrybmien luotonannosta 31. 12. 1963 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan . 

luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset 

mmk! % !mmk! % ! mmk! % !mmk! % !mmk! % ! mmk! % !mmk! % 

23.5 3.5 - - 4.3 0.3 - - - - 1350.0 12.0 239.1 12.0 1 
40.0 6.0 3.6 0.8 2.1 0.2 - - - - 69.2 0.6 32.3 1.3 2 

335.3 57.8 234.3 21.3 372.8 29.0 2.2 100.0 - - 2793.9 24.9 176.8 7.3 3 

117.6 17.7 731.5 66.4 42.3 3.3 - - - - 1101.0 9.8 209.7 8.7 4 
- - 0.5 0.1 9.1 0.7 - - - - 119.3 1.1 0.6 0.0 5 
1.7 0.3 16.6 1.5 205.3 16.0 - - - - 1432.5 12.8 7.6 0.3 6 
0.1 0.0 10.3 0.9 46.5 3.6 - - - - 339.8 3.0 6.0 0.3 7 

49.1 7.4 10.4 0.9 383.4 29.9 - - - - 1501.0 13.4 630.3 23.1 3 
16.1 2.4 37.9 3.0 97.9 7.6 - - - - 437.0 4.3 368.6 35.9 9 
1.0 0.1 - - 8.7 0.7 - - - - 91.2 0.8 - - 10 

32.1 4.8 1.5 0.1 112.0 8.7 - - 71.9 100.0 1942.6 17.3 147.8 6.1 11 

666.5!100.0!1101.6!100.0!1234.4!100.0! 2.2!100.0! 71.9!100.0!11232.5!100.0!2 418.8!100.0!1-11 
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Liite 14. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pankki kassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 145.9 3.7 0.4 " 0.1 508.9 21.9 802.8 38.8 

2. Kaivannaisteollisuus .. - - 10.9 0.3 3.5 0.6 5.1 0.2 2.2 0.1 
3. Tehdasteollisuus ...... 99.0 58.6 1291.0 33.1 108.6 18.1 125.0 5.4 314.9 15.2 
4. Voima- ja sähkö-

laitokset ............. 21.0 12.4 32.8 0.8 124.2 20.7 15.8 0.7 31.9 1.6 
5. Rakennusalan yritykset - - 76.1 1.9 8.1 1.3 23.5 1.0 14.7 0.7 
6. Kauppa ............. 46.2 27.3 927.7 23.8 15.7 2.6 179.7 7.7 190.4 9.2 
7. Liikenne ...... , ..... 2.7 1.6 160.9 4.1 3.1 0.5 73.6 3.2 58.9 2.8 
8. Kiinteistöjen hallinta .. 0.2 0.1 367.6 9.4 220.0 36.6 461.8 19.8 165.1 8.0 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.0 0.0 105.3 2.7 45.4 7.5 103.7 4.5 71.4 3.5 

10. Palveluselinkeinot .... - - 60.9 1.6 2.8 0.5 19.8 0.8 13.3 0.6 
11. Henkilö- ja sekalais-

luotot ............... - - 725.7 18.6 68.9 11.5 809.8 34.8 404.1 19.5 

Yhteensä (1-11) 1 169.11100.013904.81100.01 600.71100.012326.71100.012069.71100.0 

Liite 15. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKOja 

Pankki pankit säästö- pankit osuus-
pankki kassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk I % 

1. Maa- ja metsätalous 
sekä kalastus ........ - - 163.2 3.8 0.3 0.0 546.8 20.9 872.2 37.1 

2. Kaivannaisteollisuus .. - - 11.7 0.3 2.8 0.4 5.3 0.2 4.4 0.2 
3. Tehdasteollisuus ...... 109.9 69.3 1415.4 32.9 127.1 18.1 140.8 5.4 380.9 16.2 
4. Voima- ja sähkö-

laitokset •.. " .......... 17.7 11.1 37.7 0.9 127.4 18.2 18.4 0.7 34.3 1.5 
5. Rakennusalan yritykset - - 89.3 2.1 12.7 1.8 29.2 - 1.1 25.5 1.1 
6. Kauppa •............ 27.9 17.6 934.8 21.7 24.8 3.6 201.1 7.7 205.2 8.7 
7. Liikenne ., .......... 3.0 1.9 165.6 3.9 4.9 0.7 79.1 3.0 65.8 2.8 
8. Kiinteistöjen hallinta .. 0.1 0.1 486.6 11.3 257.6 36.7 523.0 20.0 177.8 7.6 
9. Kunnat ja seurakunnat 0.0 0.0 118.7 2.7 59.1 8.5 123.0 4.7 77.8 3.3 

10. Palveluselinkeinot " .. - - 65.0 1.5 2.5 0.4 22.2 0.9 17.6 0.7 
II. Henkilö- ja sekalais-

luotot .... , .......... - - 812.6 18.9 81.4 11.6 927.4 35.4 490.6 20.8 

Yhteensä (1-11) 1 158.61100.014300.61100.01 700.61100.012616.31100.012352.11100.0 
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laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1964 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan 

luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset 

mmkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

24.8 3.0 - - 4.7 0.3 - - - - 1487.5 11.6 321.4 12.5 1 
40.0 4.8 10.6 0.9 1.8 0.1 - - - - 74.1 0.6 32.9 1.3 2 

493.5 59.1 262.5 21.8 512.8 32.8 47.8 97.5 - - 3255.1 25.4 194.8 - 7.6 3 

143.0 17.1 777.2 64.4 45.9 2.9 0.3 0.5 - - 1192.1 9.3 204.5 8.0 4 
- - 0.4 0.0 13.4 0.9 1.0 2.0 - - 137.2 1.1 2.0 0.1 5 
8.4 1.0 30.7 2.5 260.6 16.7 - - - - 1659.4 12.9 7.2 0.3 6 
2.8 0.3 16.1 1;3 51.5 3.3 - - - - 369.6 2.9 4.4 0.2 7 

59.4 7.1 10.3 0.9 406.7 26.0 - - - - 1691.1 13.2 740.3 28.9 8 
27.8 3.3 94.8 7.9 117.7 7.5 - - - - 566.1 4.4 894.4 34.9 9 
0.7 0.1 - - 14.0 0.9 - - - - 111.5 0.8 - - 10 

34.8 4.2 3.3 0.3 134.2 8.6 - - 103.3 100.0 2284.1 17.8 158.7 6.2 11 

835.21100.011205.91100.011563.31100.01 49.11100.01103.31100.0112827.81100.012560.61100.011-11 

laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1965 

Kiinnitys~ 
Luotto-

Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan 
luotto- eläke- yhtiöt luotto- rahoitus- Kaikkiaan Valtio 

laitokset laitos laitokset laitokset 

mmkl % Immkl % Immkl % Immkl % Immkl %1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

27.3 3.0 0.6 0.1 5.7 0.3 - - - - 1616.1 11.2 335.3 12.4 1 
38.0 4.2 16.2 1.2 2.6 0.1 - - - - 81.0 0.5 32.1 1.2 2 

510.2 56.4 326.4 24.6 651.7 35.2 121.8 75.4 - - 3784.2 26.1 204.2 7.5 3 

160.6 17.8 799.1 60.3 55.3 3.0 0.4 0.2 - - 1250.9 8.6 191.7 7.1 4 
1.0 0.1 0.3 0.0 23.2 1.2 1.2 0.8 - - 182.4 1.3 1.7 0.1 5 

13.7 1.5 38.9 2.9 294.1 15.9 38.1 23.6 - - 1778.6 12.3 7.5 0.3 6 
4.1 0.4 16.3 1.2 57.6 3.1 - - - - 396.4 2.7 31.4 1.2 '1 

68.8 7.6 10.3 0.8 434.3 23.4 - - - - 1958.5 13.5 807.3 29.7 8 
43.5 4.8 114.1 8.6 142.2 7.7 - - - - 678.4 4.7 934.4 34.4 9 

0.4 0.0 - - 20.2 1.1 - - - - 127.9 0.9 0.3 0.0 10 

37.9 4.2 4.2 0.3 167.0 9.0 - - 111.8 100.0 2632.9 18.2 167.5 6.1 11 

905.51100.011326.41100.011853.91100.01161.-51100.01111.81100.0114487.31100.012713.41100.011-11 
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Liite 16. EIinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö- OKOja 
Pankki pankit pankki pankit osuuskassat 

mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .............. - - 177.8 3.7 0.7 0.1 608.1 20.6 968.0 37.3 

2. Kaivannaisteollisuus .... 0.4 0.2 10.1 0.2 2.2 0.3 6.5 0.2 4.9 0.2 
3. Tehdasteollisuus ....... 190.9 72.5 1549.4 31.9 143.9 18.7 151.6 5.1 399.0 15.4 
4. V oima- ja sähkölaitokset. 20.5 7.8 35.3 0.7 120.0 15.6 17.7 0.6 31.1 1.2 
5. Rakennusalan yritykset . - - 121.0 2.5 17.4 2.3 39.0 1.3 24.1 0.9 
6. Kauppa •.............. 48.2 18.3 1067.7 22.0 30.1 3.9 226.8 7.7 215.0 8.3 
7. Liikenne .............. 3.0 1.1 183.3 3.8 5.5 0.7 84.9 2.9 68.8 2.7 
8. Kiinteistöjen hallinta ... 0.1 0.0 536.5 11.0 286.3 37.2 592.0 20.0 195.5 7.5 
9. Kunnat ja seurakunnat .. 0.0 0.0 130.8 2.7 66.4 8.6 129.7 4.4 89.6 3.5 

10. Palveluselinkeinot ...... - - 78.7 1.6 2.8 0.4 26.5 0.9 20.3 0.8 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot 0.2 0.1 964.8 19.9 93.4 12.2 1074.6 36.3 576.7 22.2 

Yhteensä (1-11) 1 263.31 100.014855.41 100.01 768.71 100.012957.41 100.012593.01 100.0 

Liite 17. Elinkeinoryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö- OKOja 
Pankki pankit pankki pankit osuuskassat 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % Immkl % 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .............. - - 186.8 3.6 1.7 '0.2 656.7 20.2 1017.4 36.3 

2. Kaivannaisteollisuus .... - - 8.4 0.2 1.6 0.2 7.0 0.2 4.8 0.2 
3. Tehdasteollisuus ......• 257.9 65.7 1514.3 29.2 178.8 20.9 161.7 5.0 372.1 13.3 
4. Voima- ja sähkölaitokset. 30.8 7.8 33.5 0.6 121.9 14.3 18.2 0.6 37.4 1.3 
5. Rakennusalan yritykset. - - 141.9 2.7 19.8 2.3 46.1 1.4 51.0 1.8 
6. Kauppa •.............. 100.6 25.6 1153.8 22.3 31.4 3.6 243.6 7.5 274.6 9.8 
7. Liikenne .............. 3.0 0.8 195.8 3.8 5.4 0.6 91.8 2.8 77.1 2.8 
8, Kiinteistöjen hallinta •.. 0.1 0.0 552.8 10.7 310.2 36.3 638.7 19.6 197.5 7.0 
9. Kunnat ja seurakunnat .. 0.0 0.0 168.1 3.2 73.4 8.6 148.1 4.6 100.1 3.6 

10. Palveluselinkeinot ., ..•. - - 96.8 1.8 3.1 0.4 34.0 1.0 43.9 1.6 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot 0.3 0.1 1139.6 21.9 108.0 12.6 1204.7 37.1 625.0 22.3 

Yhteensä (1-11) 1392.71 100.015191.81 100.01 855.31 100.013250.61 100.012800.91 100.0 
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laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1966 

I 
Luotto-

Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan Palvelu-
luotto· eläke· 

I 
yhtiöt luotto· rahoitus· luotto· Kaikkiaan Valtio 

laitokset laitos laitokset laitokset laitokset 

mmkl % 1 mmk 1 % Immkl % Immkl '% Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 

29.6 3.2 1.2 0.1 6.1 0.3 - - - - 0.3 2.9 1791.8 11.0 397.5 13.6 1 
34.0 3.7 29.3 2.2 4.1 0.2 - - - - 0.2 1.2 91.7 0.5 32.5 1.1 2 

476.2 52.1 336.3 25.2 785.6 36.5 207.6 84.3 - - 5.7 48.8 4246.2 26.2 230.2 7.9 3 
163.1 17.8 786.4 58.8 69.4 3.2 0.4 0.2 - - - - 1243.9 7.7 176.4 6.0 4 

1.0 0.1 0.2 0.0 38.0 1.7 2.3 0.9 - - 2.3 20.0 245.3 1.5 1.4 0.0 5 
20.2 2.2 31.2 2.3 347.8 16.2 34.1 13.9 - - 1.7 14.2 2022.8 12.5 7.8 0.3 6 
4.2 0.5 16.0 1.2 74.7 3.5 - - - - 1.1 9.5 441.5 2.7 34.6 1.2 7 

79.9 8.7 9.9 0.7 450.8 21.0 - - - - - - 2151.0 13.3 897.4 30.6 8 
63.2 6.9 123.0 9.2 155.6 7.2 - - - - - - 758.3 4.7 971.3 33.2 9 

0.3 0.0 - - 27.5 1.3 1.8 0.7 - - 0.4 3.4 158.3 1.0 0.3 0.0 10 
43.7 4.8 3.9 0.3 191.3 8.9 - - 117.8 100.0 - - 3066.4 18.9 180.8 6.1 11 

915.41100.011 337.41100.oj2 150.91100.01246.21100.01117.81100.01 11.*00.0116217.21100.012930.21100.011-11 

laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1967 

I Luotto· 
Kiinnitys· Kansan· I 

Vakuutus· Kehitys. kaupan Palvelu· 
luotto· eläke· 

I 

yhtiöt luotto· rahoitus· luotto· Kaikkiaan Valtio 
laitokset laitos laitokset laitokset laitokset 

mmk 1 % Immkl %Immkl % Immkl % Immkl %,Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 

32.0 3.1 1.0 0.1 7.2 0.3 - - - - 0.1, 0.5 1902.9 10.7 461.2 14.4 1 
56.3 5.4 27.5 2.1 6.1 0.2 3.2 1.0 - - 0.1 0.5 115.0 0.6 31.5 1.0 2 

546.4 52.7 340.6 25.9 911.4 37.4 284.6 85.4 - - 10.4 52.0 4578.2 25.8 263.5 8.2 3 
201.4 19.4 755.6 57.3 79.4 3.3 0.4 0.1 - - - - 1278.6 7.2 174.7 5.5 4 

1.0 0.1 0.1 0.0 45.2 1.9 4.6 1.4 - - I 3.3 16.5 313.0 1.8 1.9 0.1 5 
13.7 1.3 42.1 3.2 394.6 16.2 37.1 11.1 - - 4.1 20.5 2295.6 12.9 8.1 0.3 6 
4.7 0.5 17.3 1.3 81.2 3.3 - - - - 0.1 0.5 476.4 2.7 30.3 0.9 7 

72.1 6.9 9.2 0.7 484.5 19.9 - - - - - - 2265.1 12.8 989.5 31.0 8 
67.0 6.5 120.2 9.1 176.2 7.3 - - - - - - 853.1 4.8 1043.2 32.6 9 

0.2 0.0 - - 35.7 1.5 3.1 1.0 - - 1.9 9.5 218.7 1.2 0.3 0.0 10 
42.1 4.1 4.4 0.3 212.6 8.7 - - 120.9 100.0 0.0 0.0 3457.6 19.5 192.2 6.0 11 

1 036.91100.011318.01100.012 434.11100.01333.01100.01120.91100.01 20.01100.0117754.21100.013196.41100.011-11 
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Liite 18. Eri luotonantajaryhmien osuus maa- ja metsätalouden sekä 

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 

h Liikepankit .................... 67.7 10.2 91.0 11.6 102.6 11.0 110.8 10.0 
c Postisäästöpankki .............. 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 
d Säästöpankit ................... 241.1 36.3 280.4 35.7 329.6 35.4 392.5 35.6 
e OKO ja osuuskassat ............ 337.7 50.8 394.8 50.3 477.7 51.3 576.3 52.3 
f Kiinnitysluottolaitokset •........ 14.2 2.1 15.4 1.9 18.0 1.9 20.4 1.8 
g Kansaneläkelaitos .............. - - - - - - - -
h Vakuutusyhtiöt ................ 3.0 0.5 3.0 0.4 3.0 0.3 2.8 0.3 
k Palveluluottolaitokset • . ......... - - - - - - - -

Yhteensä h-k 664.4 100.0 785.3 100.0 931.5 100.0 1103.3 100.0 

1 Valtio ......................... 167.4 20.1 184.0 19.0 199.8 17.7 214.9 16.3 
h-k Luottolaitokset ................. 664.4 79.9 785.3 81.0 931.5 82.3 1103.3 83.7 

Yhteensä h-l 1831.81100.01969.31100.011131.31100.011318.21100.0 

Liite 19. Eri luotonantajaryhmien osuus kaivannaisteollisuuden 

. 
1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ............. '" 1.0 3.2 0.3 0.7 0.2 0.5 0.6 0.9 
h Liikepankit .................... 9.1 28.9 13.0 36.8 12.4 27.0 12.3 18.9 
c Postisäästöpankki .............. 1.9 5.9 1.4 3.9 3.1 6.8 3.1 4.7 
d Säästöpankit • . ................. 1.3 4.2 2.0 5.6 2.3 5.0 2.8 4.2 
e OKO ja osuuskassat ............ 0.9 2.7 1.3 3.5 1.2 2.7 1.7 2.6 
f Kiinnitysluottolaitokset •........ - - 2.7 7.7 13.4 29.1 34.7 53.3 
g Kansaneläkelaitos .............. 16.1 50.9 13.5 38.2 11.8 25.7 8.6 13.3 
h Vakuutusyhtiöt ................ 1.3 4.2 1.2 3.6 1.5 3.2 1.4 2.1 
i Kehitysluottolaitokset . . ......... - - - - - - - -
k Palveluluottolaitokset ........... - - - - - - - -

Yhteensä a-k 31.6 100.0 35.4 100.0 45.9 100.0 65.2 100.0 

1 Valtio •........................ 26.3 45.4 28.9 45.0 28.6 38.4 28.2 30.2 
a-k Luottolaitokset •................ 31.6 54.6 35.4 55.0 45.9 61.6 65.2 69.8 

Yhteensä a-ll 57.91 100.01 64.31 100•01 74.51 100•01 93.41 100•0 
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kalastuksen luottolaitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1. mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

115.5 9.3 125.91 9.3 145.9 9.8 163.2 10.1 177.8 9.9 186.8 9.8 h 
0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 1.7 0.1 c 

442.1 35.7 473.9 35.1 508.9 34.2 546.8 33.8 608.1 33.9 656.7 34.5 d 
652.5 52.7 721.9 53.5 802.8 54.0 872.2 54.0 968.0 54.0 1017." 53.4 e 

22.9 1.9 23.5 1.8 24.8 1.7 27.3 1.7 29.6 1.7 32.0 1.7 f 
- - - - - - 0.6 0.0 1.2 0.1 1.0 0.1 g 

4.8 0.4 4.3 0.3 4.7 0.3 5.7 0.4 6.1 0.4 7.2 0.4 h 
- - - - - - - - 0.3 0.0 0.1 0.0 k 

1238.1 100.0 1350.0\ 100.0 1487.5 100.0 1616.1 100.011791.8 100.0 1902.9 100.0 h-k 

247.'1 16.6 289.1/ 17.6 321.4 17.8 335.3 17.2 397.5 18.2 461.2 19.5 1 
1238.1 83.4 1350.0 82.4 1487.5 82.2 1616.1 82.8 1791.8 81.8 1902.9 80.5 b-k 

1485.21 100.011639.11 100.011808.91 100.011951.41 100.012189.31 100.012364.11100.01 b-l 

luottolaitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl'% 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

0.1 0.2 0.1 0.1 - - - - 0.4 0.5 - - a 
12.4 17.1 9.5 13.8 10.9 14.8 11.7 14.4 10.1 11.0 8.4 7.3 h 

2.8 3.9 3.3 4.8 3.5 4.7 2.8 3.4 2.2 2.4 1.6 1.4 C 

3.1 4.2 3.6 5.1 5.1 6.9 5.3 6.6 6.5 7.0 7.0 6.1 d 
2.1 2.9 2.0 2.9 2.2 3.0 4.4 5.5 4.9 5.3 4.8 4.2 e 

40.0 55.3 40.0 57.8 40.0 53.9 38.0 47.0 34.0 37.1 56.3 48.9 f 
9.9 13.6 8.6 12.4 10.6 14.3 16.2 19.9 29.3 32.0 27.5 23.9 g 
2.0 2.8 2.1 3.1 1.8 .2.4 2.6 3.2 4.1 4.5 6.1 5.3 h 

- - - - - - - - - - 3.2 2.8 i 
- - - - - - - - 0.2 0.2 0.1 0.1 k 

72.4 100.0 69.2 100.0 74.1 100.0 81.0 100.0 91.7 100.0 115.0 100.0 a-k 

27.6 27.6 32.3 31.8 32.9 30.8 32.1 28.4 32.5 26.2 31.5 21.5 1 
72.4 72.4 69.2 68.2 74.1 69.2 81.0 71.6 91.7 73.8 115.0 78.5 a-k 

100.01 100.01 101. 51 100.01 107.01 100.01 113.11 100.01 124.21 100.01 146.51100.01 a-l 
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Liite 20. Eri luotonantajaryhmien osuus tehdasteollisuuden 

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ................ 189.6 12.6 115.7 7.6 130.4 6.9 139.6 6.1 
b Liikepankit .................... 729.0 48.3 718.1 47.0 875.8 46.3 1081.5 46.9 
c Postisäästöpankki .............. 34.2 2.3 48.6 3.2 62.7 3.3 80.6 3.5 
d Säästöpankit ................... 86.6 5.7 90.4 5.9 100.0 5.3 115.9 5.0 
e OKO ja osuuskassat ............ 140.7 9.4 143.8 9.5 164.9 8.7 222.8 9.7 
f Kiinnitysluottolaitokset • . ..•.... 82.3 5.4 149.3 9.8 250.4 13.2 285.1 12.4 
g Kansaneläkelaitos .............. 116.7 7.7 122.6 8.0 137.3 7.3 164.4 7.1 
h Vakuutusyhtiöt ................. 129.4 8.6 137.0 9.0 169.9 9.0 214.3 9.3 
i Kehitysluottolaitokset •.......... 1.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 
k Palveluluottolaitokset •.......... - - - - - - - -

Yhteensä a-k 1509.5 100.0 1527.5 100.0 1892.9 100.0'2305.5 100.0 

1 Valtio •........................ 92.4 5.8 124.9 7.6 149.5 7.3 150.3 6.1 
a-k Luottolaitokset •................ 1509.5 94.2 1527.5 92.4 1892.9 92.7 2305.5 93.9 

Yhteensä a-l 11601.91100.011652.41100.012042.41100.012455.81100.0 

Liite 21. Eri luotonantajaryhmien osuus voima-, sähkö~ ja vesijohto-

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ................ 53.2 7.6 54.6 6.8 59.4 6.3 46.8 4.7 
b Liikepankit .................... 26.5 3.8 43.7 5.4 35.2 3.7 27.4 2.8 
c Postisäästöpankki .............. 84.4 12.1 91.6 11.4 109.6 11.5 114.4 11.5 
d Säästöpankit •.......... : ....... 6.5 0.9 6.6 0.8 8.2 0.9 10.8 1.1 
e OKO ja osuuskassat ............ 6.9 1.0 7.3 0.9 8.8 0.9 12.0 1.2 
f Kiinnitysluottolaitokset . . ....... 45.2 6.5 64.4 8.0 83.8 8.8 87.9 8.8 
g Kansaneläkelaitos .............. 456.8 65.5 512.4 63.7 618.0 65.1 668.4 67.1 
h Vakuutusyhtiöt ................ 18.3 2.6 24.5 3.0 26.3 2.8 28.0 2.8 
i Kehitysluottolaitokset •.......... - - - - - - - -

Yhteensä a-i 697.8 100.0 805.1 100.0 949.3 100.0 995.7 100.0 

1 Valtio •......................... 102.5 12.8 103.5 11.4 135.2 12.5 150.2 13.1 
a-i Luottolaitokset •................ 697.8 87.2 805.1 88.6 949.3 87.5 . 995.7 86.9 

Yhteensä a-l 1800.31100.01908.61100.011084.51100.011145.91100.0 
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luottolaitoksilta ja valtioIta saawsta luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 

79.5 3.1 120.9 4.3 99.0 3.0 109.9 2.9 190.9 4.5 257.9 5.7 a 
1206.2 47.0 1181.2 42.2 1291.0 39.7 1415.4 37.4 1549.4 36.5 1514.3 33.0 h 

103.5 4.0 104.8 3.8 108.6 3.3 127.1 3.4 143.9 3.4 178.8 3.9 c 

122.1 4.8 123.3 4.4 125.0 3.8 140.8 3.7 151.6 3.6 161.7 3.6 d 
239.0 9.3 274.1 9.8 314.9 9.7 380.9 .10.1 399.0 9.4 372.1 8.1 e 
364.5 14.2 385.3 -I3.8 493.5 15.2 510.2 13.5 476.2 11.2 546.4 11.9 f 
180.0 7.0 234.3 8.4 262.5 8.1 326.4 8.6 336.3 7.9 340.6 7.5 g 
273.2 10.6 372.8 13.3 512.8 15.8 651.7 17.2 785.6 18.5 911.4 19.9 h 

1.5 0.0 2.2 0.0 47.8 1.4 121.8 3.2 207.6 4.9 284.6 6.2 i 
- - - - - - - - 5.7 0.1 10.4 0.2 k 

2569.5 100.0 2798.91 100.0 3255.1 100.0 3784.2 100.0 4246.2 100.0 4578.2 100.0 a-k 

153.9 5.6 176.81 5.9 194.8 5.6 204.2 5.1 230.2 5.2 263.5 5.4 1 
2569.5 94.4 2798.9 94.1 3255.1 94.4 3784.2 94.914246.2 94.8 4578.2 94.6 a-k 

2723.41 100.012975.71 100.013449.91 100.013988.41 100.014476.41 100.014841. 71100.01 a-l 

laitosten luottolaitoksilta ja valtioIta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 

34.2 3.3 24.9 2.3 21.0 1.8 17.7 1.4 20.5 1.7 30.8 2.4 a 
36.5 3.5 32.7 3.0 32.8 2.8 37.7 3.0 35.3 2.9 33.5 2.6 h 

115.7 11.1 123.9 11.3 124.2 10.4 127.4 10.2 120.0 9.6 121.9 9.6 c 

11.9 1.1 12.7 1.1 15.8 1.3 18.4 1.5 17.7 1.4 18.2 1.4 d 
13.3 ll.3 15.4 1.4 31.9 2.6 34.3 2.7 31.1 2.5 . 37.4 2.9 e 
99.4 9.6 117.6 10.7 143.0 12.0 160.6 12.9 163.1 13.1 201.4 15.8 f 

696.7 67.0 731.5 66.4 777.2 65.2 799.1 63.9 786.4 63.2 755.6 59.1 g 
32.7 3.1 42.3 3.8 45.9 3.9 55.3 4.4 69.4 5.6 79.4 6.2 h 

- - - - 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 i 

1040.4 100.0 1101.0 100.0 1192.1 100.0 1250.9 100.0 1243.9 100.0 1278.6 100.0 a-i 

197.4 15.9 209.7 16.0 204.5 14.6 191.7 13.3 176.4 12.4 174.7 12.0 l 
1040.4 84.1 1101.0 84.0 1192.1 85.4 1250.9 86.7 1243.9 87.6 1278.6 88.0 a-i 

1237.SI 100.011310.71 100.011396.61 100.011442.61 100.011420.31 100.011453.31100.01 a-l 
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Liite 22. Eri luotonantajaryhmien osuus rakennusalan yritysten 

/ 1958 
/ 

1959 / 1960 
/ 

1961 

/mmk/ % /mmk/ % /mmk/ % /mmk/ % 

h Liikepankit .................... 27.2 58.4 34.6 62.7 51.2 64.3 65.1 65.5 
c Postisäästöpankki .............. 0.5 1.1 0.5 0.8 0.8 1.1 2.8 2.8 
d Säästöpankit ................... 10.3 22.2 11.1 20.2 16.8 21.1 17.7 17.8 
e OKO ja osuuskassat ............ 6.4 13.8 5.9 10.7 6.5 8.2 8.2 8.i! 
f Kiinnitysluottolaitokset • . .....•• - - - - - - - -
g Kansaneläkelaitos .............. 0.2 0.5 0.1 0.3 0.7 0.9 0.8 0.8 
h Vakuutusyhtiöt ................ 1.9 4.0 2.9 5.3 3.5 4.4 4.8 4.~ 
i Kehitysluottolaitokset ••......... - - - - - - - -
k Palveluluottolaitokset •.......... - - - - - - - -

Yhteensä h-k 46.5 100.0 55.1 100.0 79.5 100.0 99.4 100.0 

1 Valtio ......................... 1.6 3.3 0.9 1.7 1.1 1.3 0.6 0.,6 
h-k Luottolaitokset •........•. ~ ..... 46.5 96.7 55.1 98.3 79.5 98.7 99.4 99.4 

Yhteensä h-l/ 48.1/100.0/ 56.0/100.0/ 80.6/100.0/ 100.0/100.0 

Liite 23. Eri Iuotonantajaryhmien osuus kaupan luotto-

/ 
1958 

/ 
1959 

/ 
1960 

/ 
1961 

/mmk/ % /mmk/ % /mmk/ % / mmk/ % 

a Suomen Pankki ................ 13.4 1.7 5.3 0.5 7.9 0.6 5.8 0.4 
h Liikepankit .................... 468.0 58.1 606.2 62.1 754.1 62.5 813.3 61.4 
c Postisäästöpankki .............. 7.6 0.9 8.5 0.9 16.6 1.4 7.2 0.6 
d Säästöpankit ................... 96.1 11.9 110.7 11.3 137.4 11.4 163.4 12.3 
e OKO ja osuuskassat ............ 112.7 14.0 128.4 13.2 157.4 13.0 189.4 14.3 
f Kiinnitysluottolaitokset ......... 1.4 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.4 0.1 
g Kansaneläkelaitos .............. 18.4 2.3 17.7 1.8 16.5 1.4 15.7 1.2 
h Vakuutusyhtiöt ................ 87.4 10.9 97.2 10.0 115.8 9.6 128.7 9.7 
i Kehitysluottolaitokset • . ......... - - - - - - - -
k Palveluluottolaitokset •.......... - - - - - - - -

Yhteensä a-k 805.0 100.0 975.5 100.0 1207.2 100.0 1324.9 100.0 

1 Valtio ......................... 7.1 0.9 8.9 0.9 8.5 0.7 8.2 0.6 
a-k Luottolaitokset ................. 805.0 99.1 975.5 99.1 1207.2 99.3 1324.9 99.4 

Yhteensä a-I/812.1/100.0/984.4/100.0/1215.7/100.0/1333.1/100.0 
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luottolaitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 '% Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 1 

59.1 54.7 65.2 54.7 76.1 55.5 89.3 49.0 121.0 49.8 141.9 45.3 h 
6.5 6.1 10.7 8.9 8.1 5.9 12.7 7.0 17.4 7.1 19.8 6.3 c 

19.6 18.1 20.7 17.3 23.5 17.1 29.2 16.0 39.0 16.0 46.1 14.7 d 
13.5 12.5 13.1 11.0 14.7 10.7 25.5 14.0 24.1 9.9 51.0 16.3 e 
- - - - - - 1.0 0.5 1.0 0.4 1.0 0.3 f 

0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 g 
8.7 8.0 9.1 7.6 13.4 9.8 23.2 12.7 38.0 14.7 45.2 14.5 h 

- - - - 1.0 0.7 1.2 0.6 2.3 1.0 4.6 1.5 i 
- - - - - - - - 2.3 1.0 3.3 1.1 k 

108.0 100.0 119.3 100.0 137.2 100.0 182.4 100.0 245.3 100.0 313.0 100.0 h-k 

0.4 0.4 0.6 0.5 2.0 1.4 1.7 0.9 1.4 0.6 1.9 0.6 1 
108.0 99.6 119.3 99.5 137.2 98.6 182.4 99.1 245.3 99.4 313.0 99.4 h-k 

108.41 100.01 119.91 100.01 139.21 100.01 184.11 100.01 246.71 100.01 314.91100.01 h-l 

laitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

15.8 1.1 29.4 2.0 46.2 2.8 27.9 1.6 48.2 2.4 100.6 4.4 a 
813.9 59.5 840.6 58.7 927.7 55.9 934.8 52.5 1067.7 52.8 1153.8 50.3 h 

21.9 1.6 8.3 0.6 15.7 0.9 24.8 1.4 30.1 1.5 31.4 1.4 C 

177.3 13.0 163.2 11.4 179.7 10.8 201.1 11.3 226.8 1l.2 243.6 10.6 d 
169.0 12.3 167.4 11.7 190.4 11.5 205.2 11.6 215.0 10.6 274.6 11.9 e 

2.3 0.2 1.7 0.1 8.4 0.5 13.7 0.8 20.2 1.0 13.7 0.6 f 
15.4 1.1 16.6 1.2 30.7 1.9 38.9 2.2 31.2 1.5 42.1 1.8 g 

152.8 11.2 205.3 14.3 260.6 15.7 294.1 16.5 347.8 17.2 394.6 17.2 h 
- - - - - - 38.1 2.1 34.1 1.7 37.1 1.6 i 
- - - - - - - - 1.7 0.11 4.1 0.2 k 

1368.4 100.0 1432.5 100.0 1659.4 100.0 1778.6 100.0 2022.8 100.0 2295.6 100.0 a-k 

8.2 0.6 7.6 0.5 7.2 0.4 7.5 0.4 7.8 0.4 8.1 0.4 l 
1368.4 99.4 1432.5 99.5 1659.4 99.6 1778.6 99.6 2022.8 99.6 2295.6 99.6 a-k 

1376.61 100.011440.11 100.011666.61 100.011786.11 100.012030.61 100.012303.71100.01 a-l 
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Liite 24. Eri luotonantajaryhmien osuus liikenteen luotto-

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ................ - - - - - - 7.6 2.4 
b Liikepankit .................... 87.0 50.1 113.2 51.0 130.6 49.8 144.1 46.3 
c Postisäästöpankki .............. 0.6 0.4 1.2 0.6 1.3 0.5 2.0 0.6 
d Säästöpankit •.................. 33.2 19.1 45.5 20.5 55.4 21.1 68.6 22.0 

e OKO ja osuuskassat .1.1 •• 1 ••••• 21.5 12.4 30.3 13.7 40.8 15.5 48.8 15.7 
f Kiinnitysluottolaitokset •........ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

g Kansaneläkelaitos ••••••• 0 •••••• 10.5 6.1 10.0 4.5 10.2 3.9 10.2 3.3 
h Vakuutusyhtiöt ................ 20.6 11.9 21.5 9.7 24.2 9.2 30.1 9.7 
k Palveluluottolaitokset ........... - - - - - - - -

Yhteensä a-k 173.4 100.0 221.7 100.0 262.5' 100.0 311.4 100.0 

1 Valtio ......................... 8.1 4.5 8.0 3.5 7.4 2.7 7.1 2.2 
a-k Luottolaitokset •................ 173.4 95.5 221.7 96.5 262.5 97.3 311.4 97.8 

Yhteensä a-l 1181.51100.01229.71100.01 269.91 100.01 318.51 100.0 

Liite 25. Eri luotonantajaryhmien osuus kiinteistöjen hallinnan 

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ................ 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 
b Liikepankit .................... 141.6 16.7 159.9 17.2 218.6 20.4 244.8 19.9 

c Postisäästöpankki .............. 91.6 10.8 107.3 1l.5 124.8 11.7 149.0 12.1 

d Säästöpankit •.................. 303.9 35.8 299.4 32.3 321.7 30.1 371.1 30.1 
e OKO ja osuuskassat ............ 57.4 6.7 64.6 7.0 75.6 7.1 102.1 8.3 
f Kiinnitysluottolaitokset • . ....... 11.2 1.3 35.2 3.8 34.2 3.2 35.3 2.9 

g Kansaneläkelaitos .............. 11.2 1.3 10.7 1.2 11.0 1.0 10.5 0.8 
h Vakuutusyhtiöt ................ 232.4 27.4 250.9 27.0 283.8 26.5 319.1 25.9 

Yhteensä a-h 849.6 100.0 928.3 100.0 1070.0 100.0 1232.1 100.0 

1 Valtio •........................ 437.0 34.0 499.3 35.0 550.2 34.0 597.6 32.7 
a-h Luottolaitokset ................. 849.6 66.0 928.3 65.01070.0 66.0,1232.1 67.3 

Yhteensä a-l 11286.61100.011427.61100.011620.21100.011829.71100.0 
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laitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % Immkl % 1 

6.8 2.0 6.3 1.9 2.7 0.7 3.0 0.8 3.0 0.7 3.0 0.6 a 
161.0 46.4 155.5 45.8 160.9 43.6 165.6 41.8 183.3 41.5 195.8 41.1 b 

4.0 1.2 2.5 0.7 3.1 0.8 4.9 1.2 5.5 1.3 5.4 1.1 c 
71.5 20.6 67.2 19.8 73.6 19.9 79.1 20.0 84.9 19.2 91.8 19.3 d 
52.5 15.1 51.4 15.1 58.9 16.0 65.8 16.6 68.8 15.6 77.1 16.2 e 
0.0 0.0 0.1 0.0 2.8 0.8 4.1 1.0 4.2 0.9 4.7 1.0 f 

10.2 3.0 10.3 3.0 16.1 4.3 16.3 4.1 16.0 3.6 17.3 3.6 g 
40.6 11.7 46.5 13.7 51.5 13.9 57.6 14.5 74.7 16.9 81.2 17.1 h 
- - - - - - - - 1.1 0.3 0.1 0.0 k 

346.6 100.0 339.8 100.0 369.6 100.0 396.4 100.0 441.5 100.0 476.4 100.0 a-k 

7.8 2.2 6.0 1.7 4.4 1.2 31.4 7.3 34.6 7.3 30.3 6.0 1 
346.6 97.8 339.8 98.3 369.6 98.8 396.4 92.7 441.5 92.7 476.4 94.0 a-k 

354.41 100.01 345.81 100.01 374.01 100.01 427.81 100.01 476.11 100.01 506.71100.01 a-l 

luottolaitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 a 
269.1 19.9 307.0 20.5 367.6 21.7 486.6 24.8 536.5 24.9 552.8 24.4 b 
167.2 12.4 186.2 12.4 220.0 13.0 257.6 13.2 286.3 13.3 310.2 13.7 c 
416.3 30.8 440.3 29.3 461.8 27.3 523.0 26.7 592.0 27.5 638.7 28.2 d 
109.9 8.1 124.4 8.3 165.1 9.8 177.8 9.1 195.5 9.1 197.5 8.7 e 
38.2 2.8 49.1 3.3 59.4 3.5 68.8 3.5 79.9 3.7 72.1 3.2 f 
10.7 0.8 10.4 " 0.7 10.3 0.6 10.3 0.5 9.9 0.5 9.2 0.4 g 

340.8 25.2 383.4 25.5 406.7 24.1 434.3 22.2 450.8 21.0 484.5 21.4 h 

1352.4 100.0 1501.0 100.0 1691.1 100.0 1958.5 100.0 2151.0 100.0 2265.1 100.0 a-h 

I 632.8 31.9 680.3 31.2 740.3 30.4 807.3 29.2 897.4 29.4 989.5 30.4 1 
j1352.4 68.1 1501.0 68.8 1691.1 69.6 1958.5 70.8 2151.0 70.6 2265.1 69.6 a-h 

11985.21 100.012181.3\ 100.0\2431.41 100.0\2765.8\ 100.0\3048.4\ 100.0\3254.61100.0\ a-l 
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Liite 26. Eri luotonantajaryhmien osuus kuntien ja seurakuntien 

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % 

a Suomen Pankki ................ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 
h Liikepankit .................... 47.2 12.6 55.6 13.3 65.1 14.7 72.4 16.2 
c Postisäästöpankki .............. 33.2 8.8 34.7 8.3 33.8 7.6 31.5 7.0 
d Säästöpankit •.................. 67.1 17.9 77.9 18.6 82.6 18.7 88.1 19.7 
e OKO ja osuuskassat ............ 43.8 11.7 50.7 12.2 55.1 12.5 54.2 12.1 
f Kiinnitysluottolaitokset •........ 11.1 3.0 19.4 4.7 20.7 4.7 19.3 4.3 
g Kansaneläkelaitos .............. 100.2 26.8 97.5 23.3 93.9 21.3 88.9 19.8 
h Vakuutusyhtiöt ................ 71.6 19.1 82.0 19.6 90.5 20.5 93.7 20.9 

Yhteensä a-h 374.4 100.0 417.9 100.0 441.8 100.0 448.2 100.0 

l Valtio ................•........ 737.3 66.3 778.3 65.1 796.9 64.3 819.4 64.6 
a-h Luottolaitokset ................• 374.4 33.7 417.9 34.9 441.8 35.7 448.2 35.4 

Yhteensä a-l 11111.71100.011196.21100.011238.71100.011267.61100.0 

Liite 27. Eri luotonantajaryhmien osuus palveluselinkeinojen 

1 1958 1 1959 I 1960 1 1961 

Immkl % Immkl % 1 mmk 1 % Immkl % 

h Liikepankit .................... 17.4 54.6 23.1 58.1 29.2 56.2 39.3 56.0 
c Postisäästöpankki .............. 0.5 1.5 0.6 1.6 1.1 2.1 1.3 1.1; 
d Säästöpankit ......•............ 7.5 23.6 8.7 21.9 12.8 24.6 16.5 23.6 
e OKO ja osuuskassat ............ 3.7 1l.7 3.9 9.9 6.0 11.5 8.9 12.7 
f Kiinnitysluottolaitokset •........ - - 1.4 3.5 1.0 2.0 1.5 2.2 
g Kansaneläkelaitos .............. 0.5 1.6 0.4 0.9 0.2 0.4 0.1 0.1 
h V akuutusy htiöt ................ 2.2 7.0 1.6 4.1 1.6 3.2 2.5 3.6 
i Kehitysluottolaitokset • ., ........ - - - - -

I 
- - -

k Palveluluottolaitokset . . ......... - - - - - - - -
Yhteensä h-k, 31.8 100.0 39.7 100.0 51.9 100.01 70.1 100.0 

1 Valtio •........................ - - - - - - - -
h-k Luottolaitokset •................ 31.8 100.0 39.7 100.0

1 
51.9 100.0 70.1 100.0 

Yhteensä h-11 31.81100.01 39.71 100.01 51.91 100. 01 70.11 100.0 
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luottolaitoksiIta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 I 

mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

0.6 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a 
76.4 17.1 94.7 19.4 105.3 18.6 118.7 17.5 130.8 17.2 168.1 19.7 b 
31.4 7.0 34.6 7.1 45.4 8.0 59.1 8.7 66.4 8.8 73.4 8.6 C 

90.6 20.3 93.2 19.1 103.7 18.3 123.0 18.1 129.7 17.1 148.1 17.4 d 
57.1 12.8 62.0 12.8 71.4 12.6 77.8 11.5 89.6 11.8 100.1 11.7 e 

17.4 3.9 16.1 3.3 27.8 4.9 43.5 6.4 63.2 8.4 67.0 7.9 f 
85.3 19.1 87.9 18.1 94.8 16.8 114.1 16.8 123.0 16.2 120.2 14.1 g 
88.1 19.7 97.9

1 
20.1 117.7 20.8 142.2 21.0 155.6 20.5 176.2 20.6 h 

446.9 100.0 487.0 100.0 566.1 100.0 678.4 100.0 758.3 100.0 853.1 100.0 a-h 

839.3 65.3 868.6 64.1 894.4 61.2 934.4 57.9 971.3 56.2 1043.2 55.0 1 
446.9 34.7 487.0 35.9 566.1 38.8 678.4 42.1 758.3 43.8 853.1 45.0 a-h 

1286.21 100.011355.61 100.011460.51 100.011612.81 100.011729.61 100.011896.31100.01 a-l I 

luottolaitoksiIta ja valtiolta saamista'luotoista 1958-1967 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967. 1 
mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 mmk 1 % 1 

46.7 56.5 51.7 56.8 60.9 54.7 65.0 50.8 78.7 49.8 96.8 44.3 b 
2.0 2.4 2.2 2.4 2.8 2.5 2.5 2.0 2.8 1.8 3.1 1.4 C 

18.5 22.4 17.4 19.1 19.8 17.8 22.2 17.4 26.5 16.8 34.0 15.5 d 
9.9 12.0 10.2 n.1 13.3 11.9 17.6 13.7 20.3 12.8 43.9 20.1 e 
LI 1.4 1.0 . LI 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 f 

- - - - - - - - - - - - g 
4.4 5.3 8.7 9.5 14.0 12.5 

~O"I 
15.8 27.5 17.3 35.7 16.3 h 

- - - - - - - 1.8 1.1 3.1 1.4 i 
- - - - - - - 0.4 0.2 1.9 0.9 k 

82.6 100.0 91.2 100.0 111.5 100.0 127.9 100.0 158.3 100.0 218.7 100.0 b-k 

- - - - - - 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 1 
82.6 100.0 91.2 100.0 111.5 100.0 127.9 99.8 158.3 99.8 218.7 99.9 b-k 

82.61 100.01 91. 21 100.01 111.51 100.01 128.21 100.01 158.61 100.01 219.01100.01 b-l 
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Liite 28. Eri luotonantajaryhmien osuus yksityisten henkilöiden ja 

1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 

1 mmk 1 % Immkl % Immkl % Immkl % 

a Suomen Pankki ................ - - - - - - - -
b Liikepankit .................... 220.2 27.2 305.~ 30.1 393.6 31.3 465.0 30.4 
c Postisäästöpankki .............. 32.2 4.0 32.6 3.2 34.7 2.8 38.3 2.5 
d Säästöpankit • . ................. 311.5 38.6 405.4 40.0 494.6 39.3 587.4 38.4 
e OKO ja osuuskassat ............ 119.0 14.8 153.3 15.1 195.9 15.5 245.4 16.1 
f Kiinnitysluottolaitokset • . ....... 53.7 6.6 29.2 2.9 30.4 2.4 30.2 2.0 
g Kansaneläkelaitos .............. 1.2 0.2 1.1 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 
h Vakuutusyhtiöt ................ 69.6 8.6 87.1 8.6 90.6 7.2 95.1 6.2 
j Luottokaupan rahoituslaitokset ... - - - - 17.6 1.4 67.5 4.4 

Yhteensä a-j 807.4 100.0 1014.0 100.0 1258.3 1100.0 1529.5 100.0 

! Valtio •......................•. 100.4 11.1 111.0 9.9 124.3 9.0 134.6 8.1 
a-j Luottolaitokset . . ............... 807.4 88.9 1014.0 90.1 1258.3 91.0 1529.5 91.9 

Yhteensä a-l 1907.81100.011125.01100.011382.61100.011664.11100.0 
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muiden luotonsaajien luottolaitoksilta ja valtiolta saamista luotoista 1958-1967 

1962 [ 1963 [ 1964 [ 1965 [ 1966 [ 1967 [ 

mmk [ % [mmk[ % [mmk[ % [mmk[ % [mmk[ % [mmk[ % [ 

- - - - - - - - 0.2 0.0 0.3 0.0 a 
539.1 30.8 614.3 31.6 725.7 31.8 812.6 30.9 964.8 31.5 1139.6 33.0 b 
47.3 2.7 57.3 3.0 68.9 3.0 81.4 3.1 93.4 3.1 108.0 3.1 c 

662.5 37.9 730.5 37.6 809.8 35.5 927.4 35.2 1074.6 35.1 1204.7 34.8 d 
292.4 16.7 323.0 16.6 404.1 17.7 490.6 18.6 576.7 18.8 625.0 18.1 e 

29.4 1.7 32.1 1.6 34.8 1.5 37.9 1.4 43.7 1.4 42.1 1.2 f 
1.2 0.1 1.5 0.1 3.3 0.1 4.2 0.2 3.9 0.1 4.4 0.1 g 

102.9 5.9 112.0 5.8

1 

134.2 5.9 167.0 6.4 191.3 6.2 212.6 6.2 h 
73.4 4.2 71.9 3.7 103.3 4.5 ll1.8 4.2 ll7.8 3.8 120.9 3.5 j 

1748.2 100.0 1942.6 100.0 2284.1 100.0 '} 632.9 100.0 3066.4 100.0 3457.6 100.0 a-j 

144.4 7.6 147.8 7.1 158.7 6.5 167.5 6.0 180.8 5.6 192.2 5.3 1 
1748.2 92.4 1942.6 92.9 2284.1 93.5 2632.9 94.0 3066.4 94.4 3457.6 94.7 a-j 

1892.6[ 100.0[2090.4[ 100.0[2442.8[ 100.0[2800.4[ 100.0[3247.2[ 100.0[3649.8[100.0[ a-l 
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Luottokanta 31. 12. 1967 

Taulukoissa 1-7 julkaistu luottokanta käsittää luottolaitosten myöntämien ja 
välittämien lainojen takaisin maksamatta olevan pääoman, diskontatut vekselit 
ja käytetyn shekkitililuoton sekä luottolaitosten hallussa olevat obligaatiot, 
debentuurit ja muut joukkovelkakirjat. Taulukoissa 1-2 on tietoja myös val
tion suorista luotoista. Lisäksi julkaistaan erillistietoja luottolaitosten omista
mistamista obligaatioista ja muista joukkovelkakirjoista taulukoissa 8-9 ja 
luottolaitosten välittämistä valtion luotoista taulukoissa 10-11. 

Taulukko 1. 

Luotonannon kasvu vuosina 1966 ja 1967 

1966 
mmk % 

Suomen Pankki •............••.............•.... 
Liikepankit • . ...........................•....... 
Postisäästöpankki •....................•......... 
Säästöpankit .................•.................. 
OKO ja osuuskassat ............................ . 

104.7 
554.8 

68.1 
341.1 
240.9 

Kiinnitysluottolaitokset .......................... 9.9 
Kansaneläkelaitos • ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0 
Vakuutusyhtiöt. ................................ 297.0 
Kehitysluottolaitokset1 • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • 84.7 
Luottokaupan rahoituslaitokset2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6.0 
Palveluluottolaitokset3 • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11. 7 

66.0 
12.9 
9.7 

13.0 
10.2 

1.1 
0.8 

16.0 
52.4 
5.4 

1967 
mmk % 

129.4 49.1 
336.4 6.9 
86.6 11.3 

293.2 9.9 
207.9 8.0 

121.5 . 13.3 
-19.4 .....:..1.5 
283.2 13.2 
86.8 35.3 
3.1 2.6 
8.3 70.9 

-----------------------------------------
Yhteensä 1729.9 11.9 1537.0 9.5 

VaItio, suora luotto 216.8 8.0 266.2 9.1 

Kaikkiaan 1946.7 19.9 1803.2 18.6 

1. Suomen Vientiluotto Oy ja Matkailun Kehitysrahasto Oy. Teollistamisrahasto Oy:n suo
raan myöntämät luotot. Ennen vuotta 1964 Teollistamisrahasto myönsi luottoja muiden luotto
laitosten välityksellä. Tilastoissa ne sisältyvät kOe luottolaitoksen luottoihin. 

2. Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt ja Luottokunta. 
3. Factoring- ja leasingtoimintaa harjoittavat yhtiöt. 
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Taulukko 2. Valtion ja luottolaitosten antamat luotot yhteensä vuoden 1967 lopussa 

Luotonsaajaryhmä 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus • 
2. Kaivannaisteollisuus ............ . 
3. Tehdasteollisuus ............... . 
4. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 
5. Rakennusalan yritykset ......... . 
6. Kauppa ....................... . 
7. Liikenne • . .................... . 
8. Kiinteistöjen hallinta ........... . 
9. Kunnat ja seurakunnat1 •••••..... 

10. Palv.eluselinkeinot •.............. 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ....... . 

Yhteensä (1-11) 

% 
12. Luottolaitokset •................ 
13. Valtio ........................ . 

Kaikkiaan (1-13) 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
2. Kaivannaisteollisuus •............ 
3. Tehdasteollisuus ............... . 
4. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 
5. Rakennusalan yritykset ......... . 
6 .. Kauppa ........................ . 
7. Liikenne . . .................... . 
8. Kiinteistöjen hallinta ........... . 
9. Kunnat ja seurakunnat ......... . 

10. Palveluselinkeinot •.............. 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ....... . 

Yhteensä (1-11) I 

Valtion 
suora luotto 

461.2 
31.5 

263.5 
174.7 

1.9 
8.1 

30.3 
989.5 

1043.2 
0.3 

192.2 

3 196.4 
15.3 

105.4 

3301.8 

1967 

Luotto- Luotto-
laitosten laitosten 

välittämä oma 
valtion luotto luotonanto 

Miljoonaa markkaa 

490.2 
0.2 

31.7 
1.0 
0.9 
1.8 
0.6 

21.5 
0.2 
0.9 

90.0 

639.1 
3.0 

1412.7 
114.8 

4546.5 
1277.6 

312.1 
2293.8 

475.8 
2243.6 

852.9 
217.8 

3367.6 

17115.1 
81.7 

1262.5 

Koko luotto
kanta 

2364.1 
146.5 

4841. 7 
1453.3 

314.9 
2303.7 

506.7 
3254.6 
1896.3 

219.0 
3649.8 

20950.6 
100.0 

1262.5 

Prosenttia ryhmän koko luotto
kannasta 

19.5 
21.5 
5.4 

12.0 
0.6 
0.4 
6.0 

30.4 
55.0 
0.1 
5.3 

15.3 

20.7 
0.1 
0.7 
0.1 
0.3 

0.1 
0.7 

0.4 
2.4 

3.0 

59.8 
78.4 
93.9 
87.9 
99.1 
99.6 
93.9 
68.9 
45.0 
99.5 
92.3 

81.7 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

1. Josta kuntien edelleen (mm. asuinrakennus-, asutus-, työllisyys- ja sähköistämistarkoituksiin) välit
tämiä varoja n. 600 milj. markkaa. 
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Taulukko 3. 

Luottolaitosteu luotouauuon jakautuminen luotonsaajaryhmittäin 31. 12. 1966 ja 31. 12. 1967 

Muutoksen 
Luotto- osuus 

Luotonsaaja 31. 12. 1966 31. 12. 1967 kannan kokonais-
muutos kasvusta 

mmk % mmk % mmk % .% 
1. Maa- ja metsätalous sekä 

kalastus .............. 1791.7 11.0 1902.9 10.7 111.2 6.2 7.2 
2. Kaivannaisteollisuus .... 91.7 0.6 115.0 0.6 23.3 25.4 1.5 
3. Tehdasteollisuus 4246.3 26.2 4578.2 25.8 331.9 7.8 21.6 

31. Elintarviketeollisuus. 605.3 3.7 635.2 3.6 29.9 4.9 2.0 
32. Tekstiili-, vaatetus-, 

jalkine-, nahka- ja 
kumiteollisuus 333.9 2.0 369.7 2.1 35.8 10.7 2.3 

33.-34. Puu- ja paperi-
teollisuus .......... 1743.8 10.8 1731.9 9.7 -11.9 -0.7 -0.8 

35. Metalli-, kone- ja kul-
kuneuvoteollisuus .. 957.2 5.9 1079.4 6.1 122.2 12.8 8.0 

36. Savi-, lasi- ja kivenja-
lostusteollisuus . . ... 115.6 0.7 134.5 0.8 18.9 16.3 1.2 

37. Kemian teollisuus .. 283.8 1.8 377.3 2.1 93.5 32.9 6.1 
38. Muu teollisuus ja käsi-

työ ............... 206.7 1.3 250.2 1.4 43.5 21.0 2.8 
4. Voima- ja sähkölaitokset • 1243.9 7.7 1278.6 7.2 34.7 2.8 2.3 
5. Rakennusalan yritykset .. 245.3 1.5 312.9 1.8 67.6 27.6 4.4 
6. Kauppa .............. 2022.8 12.5 2295.6 12.9 272.8 13.5 17.7 

61. Tukkukauppa ...... 767.6 4.7 904.7 5.1 137.1 17.9 8.9 
62. Vähittäiskauppa .... 1022.5 6.3 1093.8 6.2 71.3 6.9 4.6 
63. Agentuurit, välitystoi-

minta ja muu kauppa 232.7 1.5 297.1 1.6 64.4 27.7 4.2 
7. Liikenne .............. 441.5 2.7 476.4 2.7 34.9 7.9 2.3 

71. Laivaliikenne ...... 94.6 0.6 105.9 0.6 11.3 11.9 0.7 
72. Muu liikenne •...... 346.9 2.1 370.5 2.1 23.6 6.8 1.6 

8. Kiinteistöjen hallinta •.. 2151.0 13.3 2265.1 12.8 114.1 5.3 7.4 
81. Asuntokiinteistöyhtiöt 1695.0 10.5 1824.1 10.3 129.1 7.6 8.4 
82. Muut kiinteistöyhtiöt 456.0 2.8 441.0 2.5 -15.0 -3.3 -1.0 

9. Kunnat ja seurakunnat .. 758.2 4.7 853.1 4.8 94.9 12.5 6.2 
91. Kaupunki-ja kauppa-

lakunnat ..... , .... 369.8 2.3 413.2 2.3 43.4 11.7 2.8 
92. Maalaiskunnat ..... 278.4 1.7 321.1 1.8 42.7 15.3 2 .. 8 
93. Kuntainliitot ...... 73.6 0.5 79.5 0.5 5.9 8.0 0.4 
94. Seurakunnat . . ...... 36.4 0.2 39.3 0.2 2.9 7.9 0.2 

10. Palveluselinkeinot ...... 158.3 0.9 218.7 1.2 60.4 38.2 3.9 
11. Henkilö-ja sekalaisluotot • 3066.5 18.9 3457.7 19.5 391.2 .12.8 25.5 

Yksityiset henkilöt: 
111. Kiinteistöluotot . 1063.8 6.6 1189.5 6.7 125.7 11.8 8.2 
112. Asunto-osake-

luotot ........ 756.4 4.6 880.7 5.0 124.3 16.4 8.1 
113. Muut luotot .... 775.6 "4.8 866.9 4.9 91.3 11.8 5.9 
114. Muut luoton-

saajat .......... 470.7 2.9 520.6 2.9 49.9 10.6 3.3 

Yhteensä (1-11) 16217.2 100.0 1701'754.2 100.0 1537.0 9.5 100.0 



Taulukko 4. Luotonsaajaryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö- OKOja 
Pankki pankit pankki pankit osuuskassat 

mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % . 
1. Maa- ja metsätalou~ sekä 

kalastus .............. - - 186.8 3.6 1.7 0.2 656.7 20.2 1 017.4 36.3 
2. Kaivannaisteollisuus .... - - 8.4 0.2 1.6 0.2 7.0 0.2 4.8 0.2 
3. Tehdasteollisuus ....... 257.9 65.7 1 514.3 29.2 178.8 20.9 161.7 5.0 372.1 13.3 
4. V oima- ja sähkölaitokset 30.8 7.8 33.5 0.6 121.9 14.3 18.2 0.6 37.4 1.3 
5. Rakennusalan yritykset . - - 141.9 2.7 19.8 2.3 46.1 1.4 51.0 1.8 
6. Kauppa ............... 100.6 25.6 1153.8 22.3 31.4 3.6 243.6 7.5 274.6 9.8 
7. Liikenne .............. 3.0 0.8 195.8 3.8 5.4 0.6 91.8 2.8 77.1 2.8 
8. Kiinteistöjen hallinta ... 0.1 0.0 552.8 10.7 310.2 36.3 638.7 19.6 197.5 7.0 
9. Kunnat ja seurakunnat .. 0.0 0.0 168.1 3.2 73.4 8.6 148.1 4.6 100.1 3.6 

10. Palveluselinkeinot ...... - - 96.8 1.8 3.1 0.4 34.0 1.0 43.9 1.6 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot 0.3 0.1 1139.6 21.9 108.0 12.6 1204.7 37.1 625.0 22.3 

Yhteensä (1-11) 1 392.7 1100.01 5191. 81100.01 855.3 1100.01 3250.61100.01 2800.91 100.0 

Taulukko 5. Luottolaitosryhmien prosenttinen osuus eri 

I 
1. Maa- ja 2. Kaivan- 4. Voima-

3. Tehdas-metsätalous naisteollisuus ja sähkö-
sekä kalastus teollisuus laitokset 

Suomen Pankki .................... - - . 5.7 2.4 
Liikepankit ........................ 9.8 7.3 33.0 2.6 
Postisäästöpankki .................. 0.1 1.4 3.9 9.6 
Säästöpankit .. , .................... 34.5 6.1 3.6 1.4 
OKO ja osuuskassat ................ 53.4 4.2 8.1 2.9 

Kiinnitysluottolaitokset ............. 1.7 48.9 11.9 15.8 
Kansaneläk:elaitos .................. 0.1 23.9 7.5 59.1 
Vakuutusyhtiöt .................... 0.4 5.3 19.9 6.2 
Kehitysluottolaitokset ............... - 2.8 6.2 0.0 
Luottokaupan rahoituslaitokset ...... - - - -
Palveluluottolaitokset •..... : ........ 0.0 0.1 0.2 -

Yhteensä, % 
I 

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

mmk 1 902.9 115.0 4578.2 1278.6 
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laitosten luotonannosta 31. 12. 1967 

Kiinnitys- Kehitys- Luotto- Palvelu-
luotto-

Kansan- Vakuutus- luotto- kaupan luotto- Kaikkiaan 
laitokset 

eläkelaitos yhtiöt laitokset rahoitus- laitokset 
laitokset 

mmk I % mmk I % mmk I % mmkl % mmkl % mmk I % mmk 
1 % 

32.0 3.1 1.0 0.1 7.2 0.3 - - - - 0.1 0.5 1 902.9 10.7 1 
56.3 5.4 27.5 2.1 6.1 0.2 3.2 1.0 - - 0.1 0.5 115.0 0.6 2' 

546.4 52.7 340.6 25.9 911.4 37.4 284.6 85.4 - - 10.4 52.0 4578.2 25.8 3 
201.4 19.4 755.6 57.3 79.4 3.3 0.4 0.1 - - - - 1 278.6 7.2 4 

1.0 0.1 0.1 0.0 45.2 1.9 4.6 1.4 - - 3.3 16.5 313.0 1.8 5 
13.7 1.3 42.1 3.2 394.6 16.2 37.1 11.1 - - 4.1 20.5 2 295.6 12.9 6 
4.7 0.5 17.3 1.3 81.2 3.3 - - - - 0.1 0.5 476.4 2.7 7 

72.1 6.9 9.2 0.7 484.5 19.9 - - - - - - 2265.1 12.8 8 
67.0 6.5 120.2 9.1 176.2 7.3 - - - - - - 853.1 4.8 9 

0.2 0.0 - - 35.7 1.5 3.'1 1.0 - - 1.9 9.5 218.7 1.2 10 
42.1 4.1 4.4 0.3 212.6 8.7 - - 120.9 100.0 0.0 0.0 3457.6 19.5 11 

1036.91100.011318.01100.01 2434.11100.01333.01100.01120.91100.01 20.0 1100.01 17754.21100.011-11 

luotonsaajien saamasta luotosta 31. 12. 1967 

6. K.upp" 17. Liike=, 

11. Ren-
5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal- kilö- ja Kaik-
nusalan teistöjen ja seura- velus- sekalais- kiaan 

yritykset hallinta kunnat elinkeinot luotot (1-11) 

I 

- 4.4 0.6 0.0 - - 0.0 2.2 
45.3 50.3 41.1 24.4 19.7 44.3 33.0 29.2 

6.3 1.4 1.1 13.7 8.6 1.4 3.1 4.8 
14.7 10.6 19.3 28.2 17.4 15.5 34.8 18.3 
16.3 11.9 16.2 8.7 11.7 20.1 18.1 15.8 

0.3 0.6 1.0 3.2 7.9 0.1 1.2 5.9 
0.0 1.8 3.6 0.4 14.1 - 0.1 7.4 

14.5 17.2 17.1 21.4 20.6 16.3 6.2 13.7 
1.5 1.6 - - - 1.4 - 1.9 

- - - - - - 3.5 0.7 
1.,1 0.2 0.0 - - 0.9 0.0 0.1 

100.0 

\ 

100.0 

\ 

100.0 

\ 

100.0 

\ 

100.0 

\ 

100.0 

\ 

100.0 

I 
100.0 

313.0 2295.6 476.4 2265.1 853.1 218.7 3457.6 17 754.2 
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Suomen Pankki ................. . 
Liikepankit ..................... . 
Postisäästöpankki ............... . 
Säästöpankit . . .................. . 
OKO ja osuuskassat ............. . 

Kiinnitysluottolaitokset • . ........ . 
Kansaneläkelaitos ............... . 
Vakuutusyhtiöt ................. . 
Kehitysluottolaitokset ........... . 
Luottokaupan rahoituslaitokset .... . 
Palveluluottolaitokset ............ . 

Taulukko 6. Luottolaitosryhmien prosenttinen osuus eräiden 

3.5 
39.5 

2.0 
5.9 

23.3 

5.0 
3.6 

14.9 
2.1 

0.2 

58.0 
1.3 
4.6 
3.0 

7.7 
1.0 

19.2 
4.5 

0.7 

3. T e h das t e 0 11 i suu s 

3.3 
28.1 
4.4 
2.1 
6.1 

21.3 
10.8 
21.3 

2.5 

0.1 

8.7 
31.9 
4.4 
3.4 
6.4 

5.2 
3.7 

19.8 
16.4 

0.1 

21.4 
1.5 
7.1 
4.3 

13.7 
0.1 

42.9 
8.9 

0.1 

22.3 
19.5 

7.9 
0.6 
2.2 

9.5 
22.5 
14.1 

1.2 

0.2 

0.1 
46.4 

2.5 
8.9 
9.8 

2.3 
0.7 

20.9 
7.3 

1.1 

Yhteensä, % 1100.0 1100.0 1 100.0 
mmk 635.2 369.7 1731.9 I 

100.0 I 
1 079.4 . 

100.0 
134.5 1

100.0 I 
377.3 

100.0 
250.2 

Taulukko 7. Luottolaitosryhmien antaman luoton muutosten 

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö- OKOja 
Pankki pankit pankki pankit osuuskassat 

mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .............. - - 9.0 2.7 1.0 1.2 48.6 16.6 49.4 23.8 

2. KaivannaisteolIisuus .... -0.4 -0.3 -1.7 -0.5 -0.6 -0.7 0.5 0.2 -0.1 -0.0 
3. TehdasteolIisuus ....... 67.0 51.8 -35.1 -10.4 34.9 40.3 10.1 3.4 -26.9 -12.9 
4. Voima- ja sähkölaitokset 10.3 7.9 -1.8 -0.5 1.9 2.2 0.5 0.2 6.3 3.0 
5. Rakennusalan yritykset . - - 20.9 6.2 2.4 2.8 7.1 2.4 26.9 12.9 
6. Kauppa ............... 52.4 40.5 86.1 25.6 1.3 1.5 16.8 5.7 59.6 28.7 
7. Liikenne .............. 0.0 0.0 12.5 3.7 -0.1 -0.1 6.9 2.4 8.3 4.0 
8. Kiinteistöjen hallinta ... 0.0 0.0 16.3 4.8 23.9 27.6 46.7 15.9 2.0 0.9 
9. Kunnat ja seurakunnat .. 0.0 0.0 37.3 11.1 7.0 8.1 18.4 6.3 10.5 5.0 

10. PalveluseIinkeinot ...... - - 18.1 5.4 0.3 0.3 7.5 2.5 23.6 11.4 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot 0.1 0.1 174.8 51.9 14.6 16.8 130.1 44.4 48.3 23.2 

Yhteensä (1-11) 1 129.4 1100.01 336.4 1 100.01 86.6 1 100. 01 293.2 1100.01207.9 I 100.0 
I 
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luotonsaaja-alaryhmien luotonkäytöstä 31. 12. 1967 

I 
8. Kiin- I [1 

6., Kauppa 7. Liikenne teistöjen 9. Kunnat ja 
" 

11. Henkilö- ja 

I ~ ~ 
seurakunnat i sekalaisluotot hallinta 

~ '" ~ ~ 
~ 

6 '" ~ 0 
~ . ·i.s g, § § ...... '" § 0 '" ~ 

~ ~ ~ ~ 

~ '" :f.l § .'!:l § 0 '" 0 '" 0 

E:~ '" ~ .~;;~ '" ~ ~ 

§ 
1~ 

p.S ~ '" '" 1j:$ ~ ;..:1 .~ •• 0 .~;; .s 0 
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~ 
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~ ~ ]]:~ ",] ~ .J:l;.g ...... ~.C? '" '" §<Ol 1:l ,.!<I '" :et! P '" ~ p .~ ~ ..:j1:l .1:l ... 
>,: b1J>.,p 

~ 
g ".. ~ .... ".. 5 9 ""5~ ~ ~ ~ ~~ 13 ,...;] ""] et! ~ ~ '" '" ~ 00' 

~~ ;;;: (/l ,...;,.<:I1:l ',.<:1 0 ',.<:1 p 
c-i 

M:~ ~ 
00 

.J ::: ] <N 1:l ~ 13 .J ,...; ~ 
~ > ...... ,...; ~ O;,.!<I c-i ~ ::: p ...... ...... 

~ l:"- I:"- 0\ 0\ 0\ '" ...... et! 

" 
II 

l' 

4.5 - 19.8 - 0.8 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.1 
62.5 41.1 46.8 68.2 33.4 23.2 29.5 23.5 14.2 20.2 24.4 23.5 ' 44.9 38.9 24.3 

2.5 0.7 0.4 1.8 0.9 12.0 20.5 8.9 7.1 15.5 4.1 2.1 4.2 0.5 7.5 
2.0 19.8 3.1 1.7 24.3 32.0 12.5 12.2 20.3 24.2 33.5 45.5 36.7 25.3 23.2 
9.4 16.0 5.21 0.7 20.5 7.5 13.3 6.0 18.7 12.2 14.0 23.0 12.2 17.8 17.3 

0.0 1.2 0.1 2.5 0.5 3.3 2.7 3.3 13.2 8.9 10.2 2.1 0.5 0.2 2.2 
3.5 0.8 - 7.4 2.5 0.4 0.4 22.0 8.4 2.0 1.5 - - - 0.9 

15.0 20.2 12.8 17.7 16.9 21.5 20.8 24.1 18.1 17.0 12.2 3.7 1.5 3.2 24.5 
- - - - - - - - - - - - - 14.0 -

0.2 - 11.8 - - - - - - - - - - - -
0.2 0.2 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - - - - 0.0 . 

100.01 100•01 100.011100.01 100.0[ 100.01100.0\\100.0\100.0\100.0\ 100.0\1 100.0\ 100.0\ 100.0\ 100.0 
904.7 1 093.8 297.1; 105.9 370.51[ 1824.1 441.0 413.2 321.1 79.5 39.3\1189.5 880.7 866.9 520.5 

jakautuminen vuonna 1967 

Luotto-
Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Kehitys- kaupan Palvelu-

luotto- eläkelaitos yhtiöt luotto- rahoitus- luotto- Kaikkiaan 
laitokset laitokset 

laitokset laitokset 

mmk I % mmk I % mmk I % mmkl % mmkl % mmk I % mmk I % 

2.4 2.0 -0.2 -1.0 1.1 0.4 - - - - -oJ -2.4 111.1 7.2 1 
22.3 18.4 -1.8 -9.3 2.0 0.7 3.2 3.5 - - -0.1 0.0 23.3 1.5 2 
70.2 57.8 4.3 21.5 125.8 44.4 77.0 88.5 - - 4.7 56.5 332.0 21.5 3 
38.3 31.5 -30.8 -158.1 10.0 3.5 0.0 0.0 - - - -:- 34.7 2.3 4 

0.0 0.0 -0.1 -0.5 7.2 2.5 2.3 2.7 - - 1.0 10.8 67.7 4.4 5 
-6.5 -5.3 10.9 56.1 46.8 16.5 3.0 3.5 - - 2.4 28.9 272.8 17.7 6 

0.5 0.4 1.3 6.7 6.5 2.3 - - - - -1.0 -12.0 34.9 2.3 7 
-7.8 -6.4 -0.7 -3.5 33.7 11.9 - - - - - - 114.1 7.4 8 

3.8 3.0 -2.8 -14.4 20.5 7.3 - - - - - - 94.8 6.2 9 
-0.1 -0.1 - - 8.2 2.9 1.3 1.5 - - 1.5 18.1 60.4 3.9 10 
-1.5 -1.3 0.5 2.5 21.3 7.5 - - 3.1 100.0 0.0 0.0 391.2 25.5 11 

121. 51 100.01-19.41-100.0\ 283.2 \100.0\ 86.8\100.0\ 3.1\100.0\ 8.31100.0\1537.01100.0\1-11 
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Taulukko 8. Luotonsaajaryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö-
Pankki pankit pankki pankit 

mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % 
. 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus - - - - - - - -

2. Kaivannaisteollisuus ............ - - - - - - - -

3. Tehdasteollisuus ................ 32.6 72.0 82.2 95.3 4.1 95.3 0.6 6.5 
4. Voima- ja sähkölaitokset ......... 12.0 26.5 0.2 0.2 - - - -

5. Rakennusalan yritykset .......... - - - - - - - -

6. Kauppa ........................ 0.7 1.5 0.9 1.0 - - 0.0 0.0 
7. Liikenne ....................... - - - - - - - -

8. Kiinteistöjen hallinta ............ - - 0.1 0.1 - - - -

9. Kunnat ja seurakunnat .......... 0.0 0.0 3.0 3.4 0.2 4.7 8.7 93.5 
10. Palveluselinkeinot .............. - - - - - - - -

11. Henkilö- ja sekalaisluotot ........ - - - - - - - -

Yhteensä (1-11) 
1 

45.31 
1

100.0 
1 

86.4 
1

100.0 1 
4.3 

1 
100.0 

1 
9.3 1 100. 0 , 

1. Ei sisällä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahastoon (SITRA) siirrettyjä obligaatioita. 

Taulukko 9. Luottolaitosryhmien prosenttinen osuus niiden 

1. Maa-ja 2. Kaivan-
4. Voima-

3. Tehdas-metsätalous naisteollisuus ja sähkö-
sekä kalastus teollisuus laitokset 

I 

Suomen Pankki ...................... - - 21.7 49.4 
Liikepankit ....................... , - - 54.7 0.8 
Postisäästöpankki .................. - - 2.7 -
Säästöpankit • . ..................... - - 0.4 -
OKO ja osuuskassat ................ - - 18.2 -

Kiinnitysluottolaitokset ............ - - 2.1 31.7 
Kansaneläkelaitos .................. - - - -
V akuutusyh tiöt .................... - - 0.2 18.1 
Kehitysluottolaitokset .............. - - - -
Luottokaupan rahoituslaitokset ...... - - - -

Yhteensä, % 
I 

-

I 
-

I 
100.0 

I 
100.0 

mmk - - 150.4 24.3 
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laitosten hallussa olevista obligaatioista 31. 12. 1967 

Kiinnitys- Kehitys-
Luotto- I 

OKOja luotto- Kansan- Vakuutus- luotto- kaupan 
Yhteensä 

osuuskassat laitokset eläkelaitos yhtiöt laitokset rahoitus-
laitokset 

mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % 

- - - - - - - - - - - - - - 1 
- - - - - - - - - - - - - - 2 

27.4 88.4 3.2 28.8 0.0 86.7 0.3 1.7 - - - - 150.4 72.5 3 
- - 7.7 69.4 - - 4.4 24.6 - - - - 24.3 11.7 4 
- - - - - - - - - - - - - - 5 
3.0 9.7 - - - - 0.0 0.0 2.1 100.0 - - 6.7 3.2 6 
- - - - - - 0.2 1.1 - - - - 0.2 0.1 7 
- - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 8 
0.6 1.9 0.2 1.8 0.0 ]3.3 12.9 72.1 - - - - 25.6 12.3 9 
- - - - - - - - - - - - - - 10 
- - - - - - 0.1 0.5 - - - - 0.1 0.1 11 

31.0 1100.°1 11.1 1100.01 0.0 1100.01 17.9 1100.01 2.1 1100.0\ - 1 - 1 207.41100'°11-11 

hallussa olevista obligaatioista 31. 12. 1967 

I 
11. Hen-

5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal-
kilö- ja Kaik-

nusalan 6. Kauppa 7. Liikenne teistöjen ja seura-

I 

velus- sekalais- kiaan 
yritykset hallinta kunnat elinkeinot 

luotot (1-11) 

- 10.5 - - - - - 21.8 
- 13.4 - 100.0 11.7 - - 41.7 
- - - - 0.8 - - 2.1 
- - - - 34.0 - - 4.5 
- 44.8 - - 2.3 - - 14.9 

- - - - 0.8 - - 5.4 
- - - - - - - -
- - 100.0 - 50.4 - 100.0 8.6 
- - - - - - - -
- 31.3 - - - - - 1.0 

\ \ 

1 

\ \ 

I 
! 

\ 

- 100.0 100.0 100.0 100.0 -
I 

100.0 100.0 
- 6.7 0.2 i 0.1 25.6 - 0.1 207.4 
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Taulukko 10. Luotonsaajaryhmien osuus eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö-
Pankki pankit pankki 

mmk I % mmk I % mmk I % 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus - - 2.9 18.5 - -
2. Kaivannaisteollisuus . ............ - - 0.1 0.6 - -
3. Tehdasteollisuus ................ - - 9.5 60.5 - -
4. Voima- ja sähkölaitokset. ........ - - - - - -
5. Rakennusalan yritykset .......... - - 0.2 1.3 - -
6. Kauppa ........................ - - 1.4 8.9 - -
7. Liikenne ...................... - - - - - -
8. Kiinteistöjen hallinta ............ - - 0.2 1.3 - -
9. Kunnat ja seurakunnat ........... - - - - - -

10. Palveluselinkeinot . .............. - - 0.1 0.6 - -

11. Henkilö- ja sekalaisluotot .. , ..... - - 1.3 8.3 - -

Yhteensä (1-11) I I I 15.7 I 100.0 I I 
- - - I -

Taulukko II. Eri luottolaitosrylunien prosenttinen' osuus 

1. Maa-ja 
2. Kaivan- 3. Tehdas-

4. Voima-
metsätalous ja sähkö-

sekä kalastus naisteollisuus teollisuus 
laitokset 

I I 

Suomen Pankki .................... - - - -
Liikepankit ........................ 0.6 50.0 29.9 -
Postisäästöpankki .................. - - - -
Säästöpankit ....................... 27.4 - 29.2 -
OKO ja osuuskassat ................ 66.6 50.0 40.9 100.0 

Kiinnitysluottolaitokset ............. 5.4 - - -
Kansaneläkelaitos .................. - - - -
Vakuutusyhtiöt .................... - - - -
Kehitysluottolaitokset ............... - - - -
Luottokaupan rahoituslaitokset ...... - - - -

Yhteensä, % 
/ 

100.0 
,/ 

100.0 

/ 

100.0 

/ 

100.0 
mmk 490.2 0.2 31.8 1.0 
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laitosten välittämästä valtion luotosta 31. 12. 1967 

Kiinnitys-
Luotto-

Säästö- OKOja 
luotto-

Kansan- . Vakuutus- kaupan Yhteensä 
pankit osuuskassat laitokset eläkelaitos yhtiöt rahoitus-

laitokset 

mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % mmk I % 

134.6 78.7 326.3 85.8 26.4 36.6 - - - - - - 490.2 76.7 1 
- - 0.1 0.0 - - - - - - - - 0.2 0.0 2 
9.3 5.4 13.0 3.4 - - - - - - - - 31.8 5.0 3 

- - 1.0 0.3 - - - - - - - - 1.0 0.2 4 
0.1 0.1 0.6 0.2 - - - - - - - - 0.9 0.1 5 

- - 0.4 0.1 - - - - - - - - 1.8 0.3 6 
0.1 0.1 0.5 0.1 - - - - - - - - 0.6 0.1 7 
0.7 0.4 0.3 0.1 20.3 28.1 - - - - - - 21.5 3.4 8 

- - 0.2 0.0 - - - - - - - - 0.2 0.0 9 
0.2 0.1 0.6 0.2 - - - - - - - - 0.9 0.1 10 

26.0 15.2 37.3 9.8 25.4 35.3 - - - - - - 90.0 14.1 11 

171.0 1100.01 380.3 1100.01 72.1 1100•01 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 639.1 1100.01 1- 11 

luottolaitosten välittämästä valtion luotosta 31. 12. 1967 

11. Ben-
5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal- kilö- ja Kaik-
nusalan 6. Kauppa 7. Liikenne teistöjen ja seura- velus- sekalais- kiaan 
yritykset hallinta kunnat elinkeinot luotot (1-11) 

- - - - - - - -

22.2 77.8 - 0.9 - 11.1 1.4 2.4 
- - - - - - - -

11.1 - 16.7 3.3 - 22.2 28.9 26.8 
66.7 , 22.2 83.3 1.4 100.0 66.7 41.5 59.5 

- - - 94.4 - - 28.2 11.3 

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 I 100.0 

0.9 1.8 0.6 21.5 0.2 0.9 90.0 I 639.1 
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RAHOITUSMARKKINATILASTOA VUOSILTA 1966 - 1967 

RahoitusmarkkinatiIaston periaatteita ja laskentaperusteita on yksityiskohtaisesti selostettu 
Taloudellisissa Selvityksissä 1962: 1 (ULLA BREDENBERG Luottomarkkinatilaston periaatteista 
ja laskentaperusteista sekä Suomen rahoitustilinpito vuosien 1953-1959 lopussa). 

Nyt julkaistavaan tilastoon on tehty eräitä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 
Osuuskassojen Keskus-Osake-Pankki on siirretty ryhmään liikepankit, johon Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki on jo aikaisemmin kuulunut. Valtion rahastoja ei enää ole kirjattu erikseen 
valtion muista tileistä. 

Tilaston perusmateriaaliin on vuodesta 1967 eräiltä osin saatu aikaan parannuksia ja muu
toksia. Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on myös vuotta 1966 koskeva rahoitustase tarkis
tettu ja pyritty laatimaan samojen perusteiden mukaisesti kuin vuoden 1967 rahoitustase. 



Ra hoi tu 8-

Velkoj asektorit I 1 Luottolaitokset 

11 12 13 I 14 I 15 16 17 

Liike- Posti- Osuus- Kiinni- Vakuu-
Rahoituskohteet 

Suomen pankit säästö- Säästö- ja tys- tuslai-
Pankki pankit säästö- luotto-

Velallissektorit ~ jaOKO pankki kassat laitokset tokset 
I 

a Kulta ........................ 143.9 - - - - - -
4 Ulkomaat ...... " ...........• 143.9 - - - - - -

b Setelit ja metalliraha ........... 0.9 77.6 15.3 50.3 31.0 - 7.2 
11 Suomen Pankki ............ - 63.5 15.3 50.3 31.0 - 7.2 
4 Ulkomaat .................. 0.9 14.1 - - - - -

c Pankkitalletukset .............. 340.4 363.1 33.8 431.3 256.5 8.8 187.2 
11 Suomen Pankki ............ - 13.0 17.3 0.8 - - 0.1 
12 Liikepankit ja OKO ........ 5.9 7.2 - 407.9 238.9 8.6 85.4 
13 Postisäästöpankki " ........ - 34.4 16.5 6.0 3.3 - 14.1 
14 Säästöpankit .............•. - 45.1 - 16.6 5.9 - 46.2 
15 Osuus- ja säästökassat .... '. - - - - 8.4 - 36.1 
16 Kiinnitysluottolaitokset · .... - 10.6 - - - - -

4. Ulkomaat .................. 334.5 252.8 - - - 0.2 5.3 

d Lainat ........................ 1689.3 6462.5 1196.8 2951.4 2609.1 908.8 3393.0 
11 Suomen Pankki ............ - 16.0 25.0 - - - -
12 Liikepankit ja OKO ........ 982.9 3.3 - - - - 7.5 
13 Postisäästöpankki .......... - - - - - - -
14 Säästöpankit •.............. - 253.4 - - - - 0.5 
15 Osuus- ja säästökassat ...... - 522.5 - - - - 0.3 
16 Kiinnitysluottolaitokset · .... 1.3 10.1 - - - - 1.9 
17 Vakuutuslaitokset .......... - 19.2 2.8 0.5 1.1 0.1 81.4 
18 Muut luottolaitokset ........ 24.9 125.0 1.5 - - - -
21 Valtio ..................... 219.6 - 392.2 - - - 6.7 
22 Kansaneläkelaitos ., ........ - - - - - - -
23 Kunnat ................... - 122.1 64.9 111.4 80.3 80.6 161.8 
31 Valtion osakeyhtiöt •........ 90.1 185.6 162.4 8.7 - 134.4 273.9 
32 Seurakunnat • . ............. - 9.7 1.5 10.5 5.1 3.4 6.0 
33 Yksityinen sektori .......... 367.5 5 191.1 546.5 2820.3 2522.6 690.3 2853.0 
4 Ulkomaat .................. 3.0 4.5 - - - - -

e Obligaatiot ja debentuurit ....... 274.2 393.6 384.0 62.3 111.3 18.5 275.9 
12 Liikepankit ja OKO ........ - 0.4 - - 38.1 2.0 0.4 
16 Kiinnitysluottolaitokset · .... 29.7 107.5 13.8 31.3 50.0 0.7 34.7 
18 Muut luottolaitokset ........ 17.9 59.8 3.6 - - - -
21 Valtio ..................... 125.9 116.7 353.8 22.2 7.5 9.5 219.3 

siitä: korvausobligaatiot •............ - - - - - - -
23 Kunnat ................... - 2.5 - 7.8 0.6 - 14.5 
31 Valtion osakeyhtiöt ......... 3.5 7.8 3.3 - - 5.3 5.0 
33 Yksityinen sektori .......... 26.3 97.2 9.5 1.0 15.1 1.0 1.6 
4 Ulkomaat .................. 70.9 1.7 - - - - 0.4 

f Osakkeet ja osuudet ............ 136.8 114.3 4.0 16.2 99.3 3.4 302.5 
siitä: ulkomaat •.................... 102.3 - - - - - -

Yhteensä (a-f) 2585.5 7411.1 1633.9 3511.5 3107.2 939.5 4165.8 

g Muut saatavat ................. 79.8 217.0 2.7 1.1 28.3 - 264.0 

Yhteensä (a-g) 2665.3 7628.1 1636.6 3512.6 3135.5 939.5 4429.8 

1. Teollistamisrahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy, Matkailun Kehitysrahasto Oy, luottokaupan 
rahoitusyhtiöt, palveluluottolaitokset ja Käsiteollisuuden Edistämissäätiö. 



t ase 31. 12. 1966 
Mmk 

" '1 3 Muut kotimaiset l' 

ii 2 Julkinen hallinto sektorit 
1: 

" 

18 21 22 23 I 31 32 33 , 
I 

Yksityi-ll 
4illko- Yhteensä Muut Kansan-

Kunnat I 
Valtion Seura- maat 

luotto- Valtio eläke- osake- kunnat nen l' i laitok- ,1 laitos yhtiöt sektori 
II i set1 II 

\1 

Ii 
- - - - - - - - II 143.9 a 
- - - - - - - -

II 

143.9 4 

- 123.4 0.3 7.2 

'1 

2.1 - 885.5 - 1200.8 b 
- 123.4 0.3 7.2 2.0 - 885.5 - 1185.7 11 
- - - - 0.1 - - - 15.1 4 

50.3 233.7 54.7 548.4 50.9 96.1 10739.2 506.1 13900.5 c 
- 39.8 - - 8.7 - 14.5 76.9 171.1 11 
37.7 - 0.5 191.6 22.0 25.0 4011.1 428.5 5470.3 12 
12.6 191.8 54.2 119.6 16.3 3.6 987.5 0.7 1460.6 13 
- 0.1 - 134.2 0.6 43.1 3217.3 - 3509.1 14 
- 2.0 - 103.0 - 24.4 2 507.9 - 2681.8 15 
- - - - - - 0.9 - 11.5 16 
- - - - 3.3 - - - 596.1 4 

403.1 3498.7 1398.3 540.6 169.2 4.1 441.8 3257.2 28923.9 d 
- 1.1 - - - - - 48.0 90.1 11 

1.2 517.0 - - 10.0 - 36.6 110.0 1668.5 12 
- - - - - - - - - 13 
- - - - - - - - 253.9 14 
- - - - - - 17.1 0.1 540.0 15 
- 71.8 0.1 - - - - 108.1 193.3 16 
- 10.5 - - 3.1 - 15.4 - 134.1 17 

1.8 2.0 - - - - 33.1 38.42 226.7 18 
- - 59.0 41.5 9.7 0.2 112.7 972.7 1814.3 21 
- - - - - - - - - 22 
- 942.4 137.3 - 5.1 0.9 53.4 2.5 1762.7 23 
- 302.6 949.0 3.9 26.9 - 148.4 404.8 2690.7 31 
- 2.8 - 1.1 - 2.1 0.9 0.2 43.3 32 

400.1 1648.5 252.9 494.1 96.7 0.9 - 1572.4 19456.9 33 
- - - - 17.7 - 24.2 - 49.4 4 

5.0 73.0 9.3 - 6.3 1.9 890.0 883.4 3388.7 e 
- - - - - - - 48.0 88.9 12 
- - 3.5 - 1.5 - 112.4 295.7 680.8 16 

1.5 73.0 - - - - 6.6 - 162.4 18 
- - 5.7 - 2.1 1.7 750.2 358.4 1973.0 21 
- - - - - - 0.5 - 0.5 
- - 0.1 - - - 6.6 32.5 64.6 23 
- - - - - - 12.0 89.5 126.4 31 

3.5 - - - 1.8 0.2 2.2 59.3 218.7 33 
- - - - 0.9 - - - 73.9 4 

1.5 991.4 90.4 749.2 142.5 5.5 3471.2 - 6128.2 f 
- 452.4 - - - - 51.3 - 606.0 

459.9 4920.2 1553.0 1845.4 371.0 107.6 16427.7 4646.7 53686.0 (a-f) 

3.0 308.2 82.1 33.1 436.4 56.5 1342.1 I 252.6 3106.9 g 

462.9 5228.4 1635.1 1878.5 807.4 164.1 17769.8 4899.3 56792.9 (a-g) 

2. Siitä 295.9 mmk velkakirjavelkaa Kansainväliselle Valuuttarahastolle. 



Rahoitus-

Velkojasektorit 1 Luottolaitokset 

11 12 13 I 14 15 16 I 17 I 
Posti- Osuus- Kiinni- Vakuu-

Suomen Liike- säästö- Säästö- ja tys- tuslai-Rahoituskohteet Pankki pankit pankit säästö- luotto-
Velallissel,torit jaOKO pankki kassat laitokset tokset 

a Kulta ........................ 188.8 - - - - - -
4 Ulkomaat .................. 188.8 - - - - - -

b Setelit ja metalliraha ........... 1.2 104.1 20.2 54.0 33.6 - 1.5 
11 Suomen Pankki ............ - 83.1 20.2 54.0 33.6 - 1.5 
4 Ulkomaat .................. 1.2 21.0 - - - - -

c Pankkitalletukset .............. 529.8 547.6 45.1 420.8 312.7 21.1 189.1 
11 Suomen Pankki ............ - 106.4 34.4 49.1 19.8 - 0.2 
12 Liikepankit ja OKO ........ 3.7 10.1 - 351.1 272.3 15.6 85.6 
13 Postisäästöpankki .......... - 16.7 10.7 4.8 4.7 - 16.3 
14 Säästöpankit ............... - 42.4 - 15.8 6.6 - 42.7 
15 Osuus- ja säästökassat ...... - - - - 9.3 - 35.2 
16 Kiinnitysluottolaitokset •.... - 10.6 - - - - -
4 Ulkomaat .................. 526.1 361.4 - - - 5.5 9.1 

d Lainat ........................ 2066.7 7141.9 1319.3 3247.7 2820.4 1026.9 3853.6 
11 Suomen Pankki ............ - 4.2 20.0 - - - -
12 Liikepankit ja OKO ........ 1117.6 3.5 20.0 - - - 9.1 
13 Postisäästöpankki .......... - - - - - - -
14 Säästöpankit ... , ........... - 291.7 - - - - -
15 Osuus- ja säästökassat .... " - 615.3 - - - - 13.2 
16 Kiinnitysluottolaitokset ..... - - - - - - 2.9 
17 Vakuutuslaitokset .......... - 16.7 - 0.5 - - 106.3 
18 Muut luottolaitokset ........ 27.7 146.9 1.5 - - - -

21 Valtio ..................... 270.7 0.4 426.3 - - - 3.6 
22 Kansaneläkelaitos .......... - - - - - - -
23 Kunnat ................... - 158.7 71.7 126.0 90.8 88.3 180.5 
31 Valtion osakeyhtiöt •........ 266.0 244.4 193.2 3.8 - 217.7 311.3 
32 Seurakunnat ............... - 9.6 1.6 13.2 5.5 4.0 6.0 
33 Yksityinen sektori .......... 380.7 5640.4 585.0 3 104.2 2724.1 716.9 3220.7 
4 Ulkomaat .................. 4.0 10.1 - - - - -

e Obligaatiot ja debentuurit ....... 269.7 377.1 347.7 71.5 131.3 28.5 331.6 
12 Liikepankit ja OKO ........ - - - - 31.7 3.3 0.4 
16 Kiinnitysluottolaitokset ..... 10.4 112.3 8.1 38.6 47.5 2.0 37.8 
18 Muut luottolaitokset ........ 3.5 66.2 3.6 - - - -
21 Valtio ..................... 169.3 108.0 330.5 22.3 9.1 12.2 273.2 

siitä: korvausohIigaatiot •............ - - - - - - -
23 Kunnat ................... - 3.0 0.2 10.0 0.6 - 13.1 
31 Valtion osakeyhtiöt ......... 19.7 8.9 0.1 - - 7.7 4.4 
33 Yksityinen sektori .......... 5.5 77.7 5.2 0.6 42.4 3.3 2.2 

4 Ulkomaat .................. 61.3 1.0 - - - - 0.5 

f Osakkeet ja osnudet ............ 37.3 130.1 - 16.4 133.3 3.5 247.8 
siitä: ulkomaat .............•....... 3.0 - - - - - -

Yhteensä (a-f) 3093.5 8300.8 1732.3 3810.4 3431.3 1080.0 4623.6 

g Muut saatavat . . ............... 120.2 272.3 4.9 0.1 24.0 0.2 283.1 

Yhteensä (a-g) 3213.7 8573.1 1737.2 3810.5 3455.3 1080.2 4906.7 

1. Teollistamisrahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy, Matkailun Kehitysrahasto Oy, luottokaupan 
rahoitusyhtiöt, palveluluottolaitokset ja Käsiteollisuuden Edistämissäätiö. 



ta s.e 31. 12.1967 
Mmk 

:1 
2 Julkinen hallinto 

1 3 Muut kotimaiset II II 

Ii 
I 

sektorit I 

18 21 22 23 31 32 33 
II 

1 

Yksityi-I 
4 Ulko- Yhteensä Muut I 

Kansan- Valtion Seura- maat 
luotto-

II 

Valtio eläke- Kunnat osake- kunnat nen i ' i 
laitok- laitos i yhtiöt sektori 

II 
!I 

set1 Ii 

- - - -
1 

- - - - 188.8 a 
- - - - - - - - 188.8 4 

- 115.3 0.3 8.8 i 2.7 - 829.5 - 1171.2 b 
- 115.3 0.3 8.8 2.6 - 829.5 - 1 148.9 11 
- - - - 0.1 - - - 22.3 4 

48.1 220.5 74.0 545.1 68.6 95.8 11864.8 778.3 15761.4 c 
- 4.4 - - 1.7 - 6.4 90.2 312.6 11 
33.8 - 0.7 205.5 33.7 28.5 4463.0 687.7 6 191.3 12 
14.3 214.1 73.3 136.0 15.9 4.4 1083.6 0.4 1 595.2 13 
- 0.1 - 117.5 0.3 41.2 3540.3 - 3806.9 14 
- 1.9 - 86.1 0.3 21.7 2770.8 - 2925.3 15 
- - - - - - 0.7 - 11.3 16 
- - - - 16.7 - - - 918.8 4 

528.3 3926.7 13.82.1 623.3 235.7 4.5 528.8 3594.7 32300.6 d 
- 14.8 - - - - - 339.3 378.3 11 

0.5 559.4 1.1 - 17.5 - 36.3 127.8 1892.8 12 
- - - - - - - - - 13 
- - - - - - - - 291.7 14 
- - - - - - 4.0 

1 

0.1 632.6 15 
- 72.4 0.1 - - - - 132.8 208.2 16 
- 10.4 - - 3.1 - 23.4 - 160.4 17 
- - - - - - 30.3 104.62 311.0 18 
37.7 - 63.0 29.9 17.5 0.1 149.0 1 163.2 2 161.4 21 

- - - - - - - - - 22 
- 1 040.0 135.9 - 8.4 .0.9 95.3 2.5 1999.0 23 
- 374.4 918.4 4.2 27.0 - 163.2 64,5.5 3369.1 31 
- 1.3 - 1.2 - 2.5 2.2 0.2 47.3 32 

490.1 1854.0 263.6 588.0 106.6 1.0 - 1078.7 20754.0 33 
- - - - 55.6 - 25.1 - 94.8 4 

2.1 95.0 10.1 - 4.7 1.7 690.9 1337.4 3699.3 e 
- - - - - - - 63.0 98.4 12 
- - 2.3 - 0.8 - 132.1 410.2 802.1 16 

0.1 95.0 - - - - 34.0 - 202.4 18 
- - 7.8 - 1.1 1.5 492.8 634.4 2062.2 21 
- - - - - - 0.5 - 0.5 
- - - - - - 8.4 41.0 76.3 23 
- - - - - - 13.5 69.2 123.5 31 

2.0 - - - 1.6 0.2 10.1 119.6 270.4 33 
- - - - 1.2 - - - 64.0 4 

2.4 1172.9 91.9 817.6 158.0 13.4 4560.4 - 7385.0 f 
- 550.9 - - - - 63.8 - 617.7 

580.9 5530.4 1558.4 1994.8 469.7 115.4 18474.4 1 5710.4 60506.3 (a-f) 

2.21 
371.9 102.8 32.5 551.4 67.1 1540.0 257.5 3630.2 g 

583.1 5902.3 1661.2 2027.3 1021.1 182.5 20014.4 5967.9 64136.5 (a-g) 

2. Siitä 388.3 mmk velkakirjavelkaa 'Kansainväliselle Valuuttarahastolle. 



Rahoitustaseen 

1 Luottolaitokset Velkojasektorit I 

)~ -s-u-:-~-e-n-'------L-i-::-e-:---;--p-:-:-ti---'-S-å-':-':-~o-"_-II;-o-s~-;-s-_~'Ki-t-'~-;-_-'--v-a-~-l:-~--Rahoituskohteet Pankki .pankit säästö- pankit säästö- luotto- tus al-
VelaIIissektorit 1 Ja OKO pankki kassat laitokset tokset 

a Kulta ........................ + 44.9 -
4 Ulkomaat ........... " . . . .. + 44.9 -

b Setelit ja metalliraha • . . . . . . . . .. + 0.3 + 26.5 + 4.9 + 3.7 + 2.6 
11 Suomen Pankki ............ - + 19.6 + 4.9 + 3.7 + 2.6 

- 5.7 
- 5.7 

4 Ulkomaat .................. + 0.3 + 6.9 - - -

c Pankkitalletukset ............. . 
11 Suomen Pankki ........... . 
12 Liikepankit ja OKO ....... . 
13 Postisäästöpankki ......... . 
14 Säästöpankit .............. . 
15 Osuus- ja säästökassat ..... . 
16 Kiinnitysluottolaitokset .... . 
4 Ulkomaat ................. . 

d Lainat ...................... .. 
11 Suomen Pankki ........... . 
12 Liikepankit ja OKO ....... . 
13 Postisäästöpankki ......... . 
14 Säästöpankit .............. . 
15 Osuus- ja säästökassat ..... . 
16 Kiinnitysluottolaitokset .... . 
17 Vakuutuslaitokset ......... . 
18 Muut luottolaitokset ....... . 
21 Valtio ................... .. 
22 Kansaneläkelaitos ......... . 
23 Kunnat .................. . 
31 Valtion osakeyhtiöt •........ 
32 Seurakunnat •.............. 
33 Yksityinen sektori ......... . 

4 Ulkomaat ................. . 

+189.4 

- 2.2 

+184.5 
+ 93.4 
+ 2.9 
- 17.7 
- 2.7 

- ± 0.0 
+191.6 +108.6 

+ 11.3 - 10.5 + 
+ 17.1 + 48.3 + 

- 56.8 + 
- 5.8 - 1.2 + 

- 0.8 + 
+ 

56.2 
19.8 
33.4 

1.4 
0.7 
0.9 

+ 12.3 + 1.9 
0.1 
0.2 
2.2 

+ 7.0 
+ 
+ 
+ 
- 3.5 
- 0.9 

+ 5.3 + 3.8 

+377.4 +679.4 +122.5 +296.3 +211.3 +118.1 +460.6 
- - 11.8 - 5.0 - - - -

+134.7 + 0.2 + 20.0 - - - + 1.6 

- 1.3 

+ 38.3 
+ 92.8 
- 10.t 
- 2.5 

+ 2.8 + 21.9 
+ 51.1 + 0.4 

+175.9 

+ 13.2 
+ 1.0 

+ 36.6 
+ 58.8 
- 0.1 
+449.3 
+ 5.6 

- - - - + 
- 0.5 

12.9 
1.0 

24.9 
- - - - + 

- 2.8 ± 0.0 - 1.1 - 0.1 + 
± 0.0 - - -
+ 34 .. 1 - - -

+ 6.8 
+ 30.8 
+ 0.1 
+ 38.5 

+ 14.6 
- 4.9 
+ 2.7 
+283.9 

+ 10.5 + 
- + 

+ 0.4 + 
+201.5 + 

7.7 
83.3 
0.6 

26.6 

3.1 

+ 18:7 
+ 37.4 
± 0.0 
+367.7 

e Obligaatiot ja debentuurit . . . . . .. - - 16.5 - 36.3 + 9.2 + 20.0 + 10.0 + 55.7 
- 0.4 - - - 6.4 + 1.3 ± 0.0 

4.5 
12 Liikepankit ja OKO ....... . 
16 Kiinnitysluottolaitokset .... . - 19.3 + 4.8 - 5.7 + 7.3 - 2.5 + 1.3 + 3.1 
18 Muut luottolaitokset ....... . - 14.4 + 6.4 ± 0.0 - - - -
21 Valtio ................... .. + 43.4 - 8.7 - 23.3 + 0.1 + 1.6 + 2.7 + 53.9 

siitä: korvausobligaatiot .... . , ...... . 

23 Kunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - + 
31 Valtion osakeyhtiöt •. , ... . .. + 16.2 + 
33 Yksityinen sektori ... , . ... .. - 20.8 -
4 Ulkomaat .................. - 9.6 -

0.5 
1.1 

19.5 
0.7 

+ 0.2 + 2.2 ± 0.0 - -
- 3.2 - - + 2.4 -
- 4.3 - 0.4 + 27.3 + 2.3 + 
- - - - + 

f Osakkeet ja osuudet .. . . . . . . . . .. - 99.5 + 15.8 - 4.0 + 0.2 + 34.0 + 0.1 -
siitä: ulkomaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 99.3 

1.4 
0.6 
0.6 
0.1 

54.7 

Yhteensä (a-f) +508.0 +889.7 + 98.4 +298.9 +324.1 +140.5 +457.8 

g Muut saatavat. ..... . . . . . . . . . .. + 40.4 + 55.3 + 2.2 - 1.0 - 4.3 + 0.2 + 19.1 

Yhteensä (a-g) +548.4 +945.0 +100.6 +297.9 +319.8 +140.7 +476.9 

144 



in U U t 0 k s e t 31.12. 1966-31. 12. 1967 
Mmk 

2 Julkinen hallinto 
., 

3 Muut kotimaiset 
, , 
i :1 

"1 31 

sektorit Ii 

18 21 22 32 33 II 
4 Ulko-

I!Yhteensä Muut Kansan- Valtion Seura- Yksityi- maat 
luotto- Valtio eläke- Kunnat I osake- kunnat nen 

I 
laitok-II laitos I yhtiöt sektori 

II set 

- - - - I - - - - II + 44.9 a 
- - - - - - - -

I~ 
44.9 4 

, 
- - 8.1 ± 0.0 + 1.6' + 0.6 - - 56.0i - 29.6 b 
- - 8.1 ± 0.0 + 1.6 + 0.6 - - 56.0 - - 36.8 11 
- - - - ± 0.0 - - - + 7.2 4 

- 2.2 - 13.2 +19.3 - 3.3 + 17.7 - 0.3 +1125.6 +272.21 +1860.9 c 
- . - 35.4 - - - 7.0 - - 8.1

1 
+ 13.3

1 
+ 141.5 11 

- 3.9 - + 0.2 + 13.9 + 11.7 + 3.5 + 451.9 +259.2, + 721.0 12 
+ 1.7 + 22.3 +19.1 + 16.4 - 0.4 + 0.8 + 96.11 - oJ, + 134.6 13 

- + 0.0 - - 16.7 - 0.3 - 1.9 + 323.01 - + 297.8 14 
- - 0.1 - - 16.9 + 0.3 - 2.7 + 262.9 - + 243.5 15 
- - - - - - - _ 0.2j - - 0.2 16 
- - - - + 13.4 - - + 322.7 4 

+125.2 +428.0 -16.2 + 82.7 + 66.5 + 0.4 + 87.0! +337.5 +3376.7 d 
- + 13.7 - - - - -

i +291.3 + 288.2 11 
- 0.7 + 42.4 + 1.1 - + 7.5 - - 0.3, + 17.8 + 224.3 12 

- - - - - - - 1 - - 13 
- - - - - -

-13.11 
- + 37.8 14 

- - - - - - - ± 0.0 + 92.6 15 
- + 0.6 ± 0.0 - - - - I + 24.7 + 14.9 16 
- - 0.1 - - ± 0.0 - + 8.0 - + 26.3 17 

- 1.8 - 2.0 - - - - - 2.8 + 66.2 + 84.3 18 
+ 37.7 - + 4.0 - 11.6 + 7.8 - 0.1 + 36.3 +190.5 + 347.1 21 

- - - - - - - - - 22 
- + 97.6 - 1.4 - + 3 •. 3 ± 0.0 + 41.9 ± 0.0 + 236.3 23 
- + 71.8 -30.6 + 0.3 + 0.1 - + 14.8 +240.7 + 678.4 31 
- - 1.5 - + 0.1 - + 0.4 + 1.3 + 0.0 + 4.0 32 

+ 90.0 +205.5 +10.7 + 93.9 + 9.9 + 0.1 - -493.7 +1297.1 33 
- - - - + 37.9 - + 0.9 - + 45.4 4 

- 2.9 + 22.0 + 0.8 - - 1.6 - 0.2 - 199.1 +454.0 + 310.6 e 
- - - - - - - + 15.0 + 9.5 12 - - - 1.2 - - 0.7 - + 19.7 +114.5 + 121.3 16 

- 1.4 + 22.0 - - - - + 27.4 - + 40.0 18 
- - + 2.1 - - 1.0 - 0.2 - 257.4 +276.0 + 89.2 21 
- - - - - - ± 0.0 - ± 0.0 
- - - 0.1 - - - + 1.8 + 8.5 + 11.7 23 
- - - - - - + 1.5 - 20.3 - 2.9 31 

- 1.5 - - - - 0.2 ± 0.0 + 7.9 + 60.3 + 51.7 33 - - - - + 0.3 - - - - 9.9 4 

+ 0.9 +181.5 + 1.5 + 68.4 + 15.5 + 7.9 +1089.2 - +1256.8 f - + 98.5 - - - - + 12.5 - + 11.7 

+121.0 +610.2 + 5.4 +149.4 + 98.7 + 7.8 +2046.7 +1063.'; +6820.3 (a-f) 

- 0.8 + 63.7 +20.7 - 0.6 +115.0 + 10.6 + 191." + 4.9 + 523.3 g 

+120.2 +673.9 +26.1 +148.8 +213.7 + 18.4 +2244.6 +1068.6 +7343.6 (a-g) 
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MAKSUVÄLINEVARANTOTASE VUOSINA 1967-1968 

Oheisena julkaistaan maksuvälinevarantotaseen tiedot kuukausittain vuosilta 1967 ja 1968. 
Taseen laskentamenetelmät on selostettu Taloudellisissa Selvityksissä 1958 :.II (JUSSI LINNA~'IO 
Suomen käteismaksuvälinevaranto ja maksuvälinevarantotase vuosina 1948-1957). 



Taulukko 1. MaksuväIiuevarantotase kunkiu kuukauden lopussa vuonna 1967 

I 1 II 1 III 1 IV 1 V 1 VI 1 VII 1 VIII 1 IX 1 X 1 XI 1 XII 

~ = Miljoonaa markkaa 

1. Raha ...........••...•.................... 802 799 819

1 

926 875 913 880 882 882 766 806 906 
1 a. SeteIistö ........................................... 725 721 741 847 796 832 799 800 801 683 713 809 
1 b. Vaihtoraha ......................................... 77 78 78 79 79 81 81 82 81 83 93 97 

2. A vistasaatavat ............................ 1170 1228 11531 1083 1126 1098 1077 1089 1056 1226 1172 1187 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) .....•.•.•.. 1972 2027 1972 2009 2001 2011 1957 1971 1938 1992 1978 2093j 
4. Talletukset ...........•.•.....•.•.•.•...... 10568 10682 10789 10864 10940 10838 10859 10932 11 006 11 040 11 093 11 5461 
5. Valtion lainat .........•.........•.......... 516 521 526 531 535 533 531 535 538 544 549 545

1 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) •.............. 13056 13230 13287 13404 13476 13382 13347 13438 13482 13 576 13620 14184
1 

1 
7. Nettosaatavat valtiolta •...........•.•.•.... 1027 1151 1010 1014 990 961 812 826 845 816 832 970 
8. Saatavat yleisöltä .•...•...•.......•........ 12507 12602 12747 12893 12991 13067 13142 13196 13350 13642 13873 14208 1 

9. Nettosaatavat ulkomailta ..........•.....•.. 302 298 271 269 250 223 310 271 199 305 205 Ii 
10. Muut (netto) ...•.....•.........•.......• :. -780 -821 -741 -772 -755 -869 -917 -855 -912 -1187 -1290 - 995 

10 a. Omat varat •.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•••••.•••••••..•• -10'51 -1055 -1056 -1056 -1056 -1056 -1056 -1056 -1056 -lO56 -1056 -10 63 1 

10 b. Muut varat - muut velat .•...•...•.•.•••••.•.•••.. 271 234 315 284 301 187 139 201 144 -131 -234 68 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) •...... 13056113230113287113404113476113382113347113 438113 4a.21l-3 5761 13.e201 14134 

% maksuvälinevarannosta 

L Raha .................................••.. 6.1 6.0 6.1 6.9 6.5 6.8 6.6 6.6 6.6 5.7 5.9 6.4 
1 a. Setelistö •.........•.•...•.......•.•.•.••••....•.... 5.5 5.4 5.5 6.3 '5.9 6.2 6.0 6.0 6.0 5.1 5.2 5.7 
1 b. Vaihtoraha .... " ....... '. '., ................. '., ... 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 

2. Avistasaatavat ............................ 9.0 9.3 8.7 8.1 8.3 8.2 8.1 8.11 7.8 9.0 8.6 8.4 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) ...•...•.... 1 15.1 15.3 14.8 15.0 14.8 15.0 14.7 14.7 14.4 14.7 14.51 14.8 
4. Talletukset .........•.......•...•......... '1 80.9 80.8 81.2 81.0 81.2 81.0 81.3 81.3 81.6 81.3 81.5\ 81.4 
5. Valtion lainat ...................•.•.......• 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) •.............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

7. Nettosaatavat valtiolta ..................... 7.9 8.7 7.6 7.6 7.3 7.2 6.1 6.1 6.3 6.0 6.1 6.8 
8. Saatavat yleisöltä ...•...............•...... 95.8 95.3 95.9 96.2 96.4 97.6 98.5 98.2 99.0 100.5 101.9 100.2 
9. Nettosaatavat ulkomailta ................... 2.3 2.2 2.0 2.0 1.9 1.7 2.3 2.0 1.5 2.2 1.5 0.0 

10. Muut (netto) .............................. -6.0 -6.2 -5.5 -5.8 -5.6 -6.5 -6.9 -6.3 ,-6.8 -8.7 -9.5 -7.0 
10 a. Omat varat •.............•.•••.•...•............•. -8.1 -8.0 -7.9 -7.9 -7.8 -7.9 -7.9 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.5 
10 h. Muut varat - muut velat ........................... +2.1 +1.8 +2.4 +2.1 +2.2 +1.4 +1.0 +1.5 +1.0 -0.9 -1.7 +0.5 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) •...... 1 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.0 

1-.. 



Taulukko 2. Maksuvälinevarantotase kunkiu kuukauden lopussa vuonna 1968 

1 1 II 1 III 1 IV 1 V 1 VI 1 VII 1 VIlli IX 1 X 1 XI 1 XII 

Miljoonaa markkaa 

1. Raha •.•.............•.................... 859 828 899 874 875 906
1 

887 878 860 886' 947 963 
1 a. Setelistö . . ............... .......................... 766 736 807 '780 781 810\ 791 782 764 790 850 861 
1 b. Vaihtoraha ....................... , . , .......... , .. , . 93 92 92 94 94 96 96 % 96 96 97 102 

2. A vistasaatavat t •••••••••••••••••••••••• , •• 1260 1263 1203 1317 1308 1316 1349 1347 1414 1349 1349 1552 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) ............ 2119 2091 2102 2191 2183 2222 2236 2225 2274 2235 2296 2515 
4. Talletukset ...........•.................... 11 513 11730 11808 11900 11897 11902 11931 12016 12116 12155 12293 12756 
5. Valtion lainat .............•.............•.. 550 554 556 558 562 559 565 571 580 588 595 597 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) ............... 14182 14375 14466 14649 14642 14683 14732 14812 14970 14978 15184 15868 

7. Nettosaatavat valtiolta •.................... 1016 1170 944 1045 963 912 629 729 685 463 414 608 
8. Saatavat yleisöltä .........•................ 14055 13990 14063 14092 14158 14329 14342 14415 14629 14771 15005 15144 
9. Nettosaatavat ulkomailta ................... 102 263 376 489 537 632 845 799 858 909 886 1007 

10. Muut (netto) .....................•........ -991 -1048 -917 -977 -1016 -1190 -1084 -1131 -1202 -1165 -1121 - 891 
10 a. Omat varat ......... .............................. -1084 -1095 -1100 -1108 -1114 -1114 -1114 -1114 -1114 -1114 -1114 -1116 
10 b. Muut varat - muut velat .......................... 93 47 183 131 98 -76 30 -17 -88 -51 -7 225 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) •...... 14 182114375114466114649114642114683114732114812114 970114 978115 1841 15868 

% maksuvälinevarannosta 

1. Raha ........•....••...•.................. 6.0 
5.71 

6.2 6.0 6.0 6.2 6.0 5.9 5.7 5.9 6.2 6.0 
1 a. SeteIistö ........................................... 5.4 5.1 5.6 5.3 5.4 5.5 5.4 5.3 5.1 5.3 5.6 5.4 
1 b. Vaihtoraha ..... , . , , .... , ........................... 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

2. Avistasaatavat .....................•...... 8.9 8.81 8.3 9.0 8.9 8.9 9.2 9.1 9.5 9.0 8.9 9.8: 

3. KäteismaksuväIinevaranto (1+2) .•.......... 14.9 14.5 14.5 15.0 14.9 15.,! 15.2 15.0 15.2 14.9 15.1 15.8 
4. Talletukset .............................•.. 81.2 81.6 81.6 81.2 81.3 81.1 81.0 81.1 80.9 81.2 81.0 80.4 
5. Valtion lainat .......•.•.............•...... 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) •.......•...... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0: 

7. Nettosaatavat valtiolta •.. : •.•.•.•.•........ 7.2 8.1 6.5 7.1 6.6 6.2 4.3 4.9 4.6 3.1 2.7 3.8 
8. Saatavat yleisöltä .....•.......•...•........ 99.1 97.4 97.2 96.2 96.7 97.6 97.4 97.3 97.7 98.6 98.8 95.4 

$ 
9. Nettosaatavat ulkomailta •.........•.•.•.... 0.7 1.8 2.6 3.3 3.6 4.3 5.7 5.4 5.7 6.1 5:9 6.4 

10. 'Muut (netto) ...........•...•...•.•.•.....• -7.0 -7.3 -6.3 -6.6 -6.9 -8.1 -7.4 -7.6 -8.0 -7.8 -7.4 - 5.6 
10 a. Omat varat •.. , ... , • , ............................. -7.6 -7.6 -7.6 -7.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.5 -7.4 -7.4 -7.3 - 7.0 
10 b. Muut varat - muut velat .......................... +0.6 +0.3 +1.3 +0.9 +0.7 -0.5 +0.2 -0.1 -0.6 -0.4 -0.1 1.4' 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) •...... 1 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 


