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MALLIN   YLEISPIIRTEET

Mallin  tarkoitus  ja  ylläpito

3-

BOF3  on  Suomen  kansantalouden   toimintaa  kuvaava
ekonometrinen  neljännesvuosimalli ,   jonka  tarkoi Eukse-
na  on  koota  ja  tuottaa  tietoa  kansantalouden  toimin-
nasta.  Mallia  voidaan  käyttää  arvioitaessa  talous-
politiikan  tai  kansainvälisen  kehityksen  vaikutuksia
Suomen  talouteen  sekä  työvälineenä  tuotettaessa
suhdanne-  ja  keskipitkän  aikavälin  ennusteita.

Nykyisin  BOF-mallia  ylläpidetään  ja  kehitetään  Suomen
Pankin  tutkimusosastolla.  Mallityöskentelystä  vastaa
osaston  malliryhmä,   johon  kuuluvat  tutkijat  Alpo
Willman,   Juha  Tarkka   ja   1.9.81   -31.8.82  Monica
Sehm  sekä  toimistosihteerit  Virpi  Andersson  ja  llkk.a
Lyytikäinen.  Neljännesvuosimallin  rakentaminen  aloi-
tettiin  Suomen  Pankissa  vuonna  1970.   Ensimmäinen
versio,   BOFl,   valmistui  vuonna  1972.   Vuodesta  1973
lähtien  BOF  on  myös  ollut  osa  kansainvälisen  LINK-
projektin  maailmanmallia.

Mallin  tekniset  ominaisuudet,  aineisto  ja  estimointi

Mallin  nykyinen  versio  koostuu  176  yhtälöstä,   joista
saadaan  arvot  yhtä  monelle  endogeeniselle  muuttujal-
le.  Yhtälöistä  71  on  stokastisia  käyttäytymisyhtä-
löitä,  loput  105  ovat  luonteeltaan  identiteettejä.
Varsinaisia  eksogeenisia  muuttujia  mallissa  on  56;
lisäksi  on  joukko  dummy-muuttujia  ja  korjaustekijöi-
tä,   joiden  avulla  voidaan  puuttua  käyttäytymisyhtä-
1öiden  toimintaan.

Kokonaisuutena  BOF3  on  epälineaarinen,   simultaaninen
ja  dynaaminen  differenssiyhtälöryhmä.  Mallin  epä-



lineaarisuus  muuttujien  suhteen  johtuu  mm.   logaritmi-
muunnosten  käytöstä,   hintojen  ja  määrien  kerEomisesta
keskenään  sekä  diskreetistä  pankkien  antolainaus-
yhtälöstä.  Mallin  simultaanisuus  johtuu  paljolti
havaintoperiodin  pituudesta,   ts.   saman  vuosineljän-
neksen  aikana  useiden  muuttujien  välillä  vallitsee
molemminpuolisia  riippuvuussuhteita.  Mallin  dynaami-
suus  ilmenee  runsaana  jakautuneiden  viiveiden  käyttö-
nä.  Viivejakautumien  täsmentämisessä  on  käytetty
hyväksi  Koyckin  menetelmää  ja  Almonin  polynomeja.
Varan.to-  ja  virtamuuttujien,   kuten  pääomakannan  ja
investointien  väliset  yhteydet,  dynamisoivat  nekin
ma11ia®

Mallia  varten  on  luotu  lähes  400  muuttujaa  käsittävä
neljännesvuosiaineisto,   jota  päivitetään  sitä  muka.a
kuin  uusia  tilastoja  valmistuu.  Aineisto  perustuu
suurimmaksi  osaksi  kansantalouden  uudistettuun  tilin-
pitoon.  Rahoitusmarkkinoita,  valtiontaloutta  ja  ulko-
maankauppaa  koskevat  tiedot  ovat  kuitenkin  pankkien
taseiden,  valtion  kassatilaston,  ulkomaankauppa-  ja
maksutasetilastojen  mukaiset.  Pääosa  aineistosta  on
kausipuhdistettu  liukuvien  keskiarvojen  menetelmällä
(ks.   Kukkonen,   1968)  .

Malli  on  estimoltu  pääosin  havaintoväliltä  1962  I  -
1979`  IV.   Estimointimenetelmänä  on  käytetty   tavallis[a
pienimmän  neliösumman  menetelmää  lukuun  ottamatta
pankkien  antolainauksen  yhtälöä,   joka  on  estimoitu
epälineaarisella  PNS-menetelmällä.  Mallin  simultaa-
nisuus  aiheuttaa  PNS-menetelmää  käytettäessä  jossain
määrin  harhaa  parametriestimaateissa.   Se  on  kuitenkin
vähäisempi  kuin  vastaavissa  vuosimalleissa.

Mallin  ratkaiseminen  Eapahtuu  Gauss-Seidel-algorit-
milla.   Siinä  samoin  kuin  mallin  estimoinnissa  sovel-



1etaan  TEKO-ohjelmakirjastoa,   joka  on  kehitetty
Suomen  Pankissa  itävaltalaisen  IAS-ohjelmiston  poh-
jal[a.

Mallin  rakenne

BOF3-mallia  voidaan  luonnehtia  laajennetuksi  Keynes-
Leontjev-malliksi.  Tämä  merkitsee  sitä,  että  tuotanto
ja  tulonmuodostus  määräytyvät  ensi  sijassa  kokonais-
kysynnän  mukaan  ja  että  panos-tuotosriippuvuuksia
käytetään  hyväksi  tuotannon  sektoreittaista  jakaumaa
ja  tuotantokustannuksia  laskettaessa.  Tätä  suureh-
koissa  makromalleissa  varsin  tavanomaista  peruskehik-
koa  on  täydennetty  palkkoja,   hintoja,  maksutasetta  ja
rahamarkkinoita  kuvaavilla  osilla.  Lisäksi  erityistä
huomiota  on  kiinnitetty  tarjontapuolen,  kuten  tuotan-
tokapasiteetin  pitkän  aikavälin  vaikutusten  huomioc>n
ottamiseksi .

Tuotannollinen  toiminta  on  mallissa  jaettu  neljään
sektoriin:  maatalous,  palvelukset  ml.   julkinen  ja
rakennustoiminta,  metsätalous  ja  teollisuus.  Teolli-
suus  ja  metsätalous  luetaan  avoimiksi  sektoreiksi.
Paitsi  tuotanto  myös  hinnat,  palkat,   tulot  ja  työlli-
syy§  määräytyvät  tämän  sektorijaon  puitteissa.

Budjettirajoitu§ten  tasolla  malli  on  jaettu  kuuteen
sektoriin:   ulkomaat   (budjettirajoituksena  maksuEase) ,
Suomen  Pankki,   pankit,    (SP:n  ja  pankkien  budjetti-
rajoituksina  ovat  näiden  taseet) ,  valtio,  kunnat  ja
yleisö.  Mallissa  ei  ole  eroteltu  kotitalouksien  ja
yritysten  rahoitusliiketoimia  toisistaan.

Mallin  toimintaa  voidaan  lähteä  hahmottamaan  huolto-
Easeen  kysyntäkomponenteista.   Yksityinen  kulutus



riippuu  mallissa  reaalituloista  ja  likviditeetistä,
johon  luetaan  raha  ja  kotitalouksien  hallussa  olevat
valtion  obligaatioE.   Inflaatiovauhdilla  on  U-käyrän
tapainen  vaikutus  kulutukseen:   inflaation  kiiht`yminen
alentaa  aluksi  kulutusta,  mutta  jo  kolmannella  nel-
jänneksellä  vaikutus  kääntyy  positiiviseksi.  Pitkällä
aikavälillä  kulutusalttius  riippuu  positiivisesti
inflaatiovauhdista.   Yksityinen  kulutus  jaetaan  mal-
lissa  kestokulutustavaroiden,  palvelusten  ja  muuhun
kulutukseen.  Näiden  osuudet  riippuvat  suhteellisista
hinnoista  ja  kokonaiskulutuksen  tasosta  Engelin
käyrien  mukaisesti.

Mallin  tuotannollisten  investoinbien  yhtälö  perustuu
neoklassiseen  pääoman  kysynnän   teoriaan  ja  oletukseen
Cobb-Douglas-tuotanEofunktiosta.   Erityinen  luoton-
säännöstelymuuttuja  välittää  rahoi tusmarkkinavaikue
tuk§ia  yksityisiin  investointeihin.  Voimakkaimmat
vaikutukset  investointeihin  tulevat  kokonaiskvsvn-
nästä,   reaalikorosta  sekä  pääomatavaroiden  hinta-
indeksin  ja  BKT-deflaattorin  välisestä  hintasuhtees-
ta.   0lemassa  olevalla  pääomakannalla  on  ceteris
paribus  negatiivinen  vaikutus  investoin[eihin.  Pää-
omakanta  muodostuu  mallissa  inves[ointien  kertymästä,
josta  vähennetään  pääoman  kulumisen  vaikutus.

Asuntoinvestoinnit  riippuvat  kotitaloussektorin
reaalituloista,  valtion  asuntolainoista  ja  rahoitus-
markkinoiden  tilasta  sekä  olemassa  oleva.sta  asunto-
kannas ta .

Julkisen  kysynnän  komponenteista  valtion  kulutus-  ja
investointimenojen  määrät  ovat  eksogeenisia  poli-
tiikkamuuttujia.   Kuntien  kulutusmenot  sen  sijaan
riippuvat  kunnallisverotuksen  veropohjasta  ja  valtion



tulonsiirroista  kunnille.  Mallissa  ovat  kuntien
investointimenot  niiden  budjetin  residuaalierä.

Mallin  ulkomaankauppaa  kuvaava  osa  on  perustettu  pie-
nen  avotalouden  olettamuksiin.  Mallin  standardi-
versiossa  vienti  riippuu  tuotantokapasiteetista,
vientihintojen  suhteesta  tuotantokustannuksiin  ja
lyhyellä  aikavälillä  ulkomaisen  kysynnän  vaihteluis-
ta.  Vaikka  ulkomaisen  aktiviteetin  vaikutus  jää
mallissa  tilapäiseksi,   selittää  se  viennin  heilahte-
luja.  Vientihinnat  määräytyvät  lähinnä  ulkomaisten
hintojen  ja  valuuttakurssien  perusteella,  ja  koti-
maiset  kustannukset  ja  kapasiteetin  käyttöaste  vai-
kuttavat  niihin  vähernmän.  Vientihinnat  ovat  ekso-
geenisia,  kun  halutaan  pitää  kiinni  pienen  avoimen
talouden  hypoteesista.

Tuonnin  määrä  riippuu  kotimaislsta  aktiviteettimuut--'
tujista  sekä  tuonnin  kilpailukyvystä  suhteellisten
hintojen  kautta.  Aktiviteettimuuttujia  ovat  loppu-
tuotteiden  tuonnin  osalta  eräät  kokonaiskysynnän
komponentit  ja  raaka-aineiden  ja  energian  osalta
kokonaistuotanto.  Kysynnän  tuontialttius  riippuu
lisäksi  kotimaisen  kapasiteetin  käyttöasteesta.
Tuontihinnat  oletetaan  mallissa  eksogeenisiksi.

Varastoinvestoinnit  toimivat  mallissa  puskurina
kysynnän  ja  tarjonnan  välillä.  Lyhyellä  ajalla  yli
puolet  materiaalisen  kysynnän  vaihteluista  tyydyte-
tään  varastomuutosten  avulla.  Pitkällä  aikavälillä
varastokanta  kuitenkin  kasvaa  suhteessa  kysyntään,
joten  kysynnän  ja  tarjonnan  poikkeamat  toisistaan
jäävät  väliaikaisiksi.  Varastoinvestointiyhtälössä  on
myös  spekulatiivinen,   tavaratuonnin  hintojen  muutok-
sia  kuvaava  termi.



Kokonaistuotanto  määräytyy  kokonaiskysynnän   (ml.
varastonmuutos)   ja   tuonnin  erotuksena.   Se  jaetaan  eri
sektoreille  panos-tuotoskehikon  avulla.  Panoskertoi-
mia  käytetään  mallissa  myös  yhdistämään  toisiinsa
lopputuotteiden  hinnat,  raaka-aineiden  ja  välituot-
teiden  hinnat  sekä  tuotannossa  syntyvä  arvonlisä.

Hintojen  määräytyminen  mallissa  noudatEelee  ns.
pohjoismaisen  inflaatiomallin   (E.FO-malli)   linjoja,
niin  että  avoimen  sektorin  hinnat  ainakin  pitkällä
aikavälillä  sopeutuvat  ulkomaisiin  hintoihin.  Sitä
vastoin  suljetussa  sektorissa  oletetaan  noudatettavan
kustannuspainehinnoittelua.  Palka[  määräytyvät  avoi-
men  sektorin  tuottavuuskehityksen  mukaan,   kuitenkin
niin  että  työllisyystilanteella  on  tasapainopalkkaan
jonkinasteinen  ja  tulopolitiikalla  ohimenevä  vaiku-
tus,

Työpanoksen  kysyntä  lasketaan  BOF3:ssa  sektoreittain.
Se  seuraa  jakautuneella  viiveellä  sektoreittaisen
tuotannon  määrää  siten,   että  teknisen  kehityksen  ja
reaalipalkkatason  vaikutukset  tuottavuuteen.on  oteLtu
huomioon.   Suljetun  ja  avoimen  sektorin  toimintatavat
poikkeavat  työllisyyslohkollakin  jonkin  verran  toi-
sistaan.   Suljetussa  sektorissa   työvoiman  kysyntään
vaikuttavana  reaalipalkkamuuttujana  on  SOTU-maksuilla
korjattu  ansiotasoindeksi  suh[eessa  pääoman  käyttäjän
hintaan,  avoimella  sektorilla  palkkakustannuksia
verrataan  sektorin  BKT-deflaattoriin.

Työllisten  määrä  seuraa  viiveellä  ansiotyöpanoksen
kysyntää.   Työvoiman  tarjonnassa  käytetään  ns.
discouraged  worker  -hypoteesia,   jonka  mukaan  osallis-
tumisaste  riippuu  Eyöllisyystilanteesta.



Kotitalouksien  tulot  riippuvat  palkkatasosta,  työ-
panoksen  kysynnästä  ja  pääomatulojen  osalta  eri  sek-
toreilla  muodostuvasta  toimintaylijäämästä.  Julkisen
talouden  lohkon  tärkeimpiä  yhtälöitä  ovat  kunnallis-
veroäyrin  keskihinnan  ja  kotitalouksien  tuloverojen
yhtälöt,   jotka  samalla  yhdistävät  kotitalouksien
bruttotulot  käytettävissä  olev.iin  tuloihin.

Maksutaselohko  välittää  ulkomaankaupan  ja  ulkomaisen
korkotason  vaikutukset  Suomen  Pankin  valuuttavaran-
toon  ja  kotimaisille  rahamarkkinoille.  Pääomanliik-
keet  neutraloivat  mallissa  suurimman  osan  vaihto-
taseen  rahamarkkinavaikutuksista,   samoin  kuin  osan
kotimaisista  rahan  tarjonnan  vaihteluista.  Lisäksi
ulkomaisen  ja  kotimaisen  korkotason  vaihEelut  vai-
kuttavat  tuntuvasti  pääomanliikkeisiin.

Mallin  rahamarkkinalohko  kuvaa  rahan  tarjontapro-
sessia,   jossa  yleisön  pankkitalletukset
määräytyvät  pankkien  taseen  residuaalieränä  lähinnä
pankkien  anEolainauksen  ja  keskuspankkivelan  perus-
teella.  Pankkiluottomarkkinat  on  spesifioitu  "epä-
tasapainomalliksi",   jossa  lasketaan  erilliset  arviot
luottojen  kysynnälle  ja  tarjonnalle.  Pankkien  toteu-
tuvan  antolainauskehiEyk§en  ajatellaan  olevan  kysyn-
nän  ja  tarjonnan  minimin  mukainen.   Luotonkysyntä
riippuu  ensi  sijassa  kansantulosta  ja  reaalikorosta,
luotontarjonta  taas  keskuspankkivelan  marginaali-
korosta.

Marginaalikorko  riippuu  keskuspankkivelan  määrästä
kulloinkin  sovellettavan  korkoasEeikon  mukaan  ja
keskuspankkivelan  määrä  taas  valuuttavarannosta,
setelistön  kysynnästä,   Suomen  Pankin  luotonannosta
muille  kuin  pankeille  sekä  kassavarantotalletuksista.



LINK-kytken tä

LINK-projektin   (Linkage  of  National  Econometric  iM_odels
tarkoituksena  on  yhdistää  eri  maiden  taloudellisia
malleja  yhdeksi  kokonaisuudeksi ,  maailmantalouden
malliksi.  Projekti  on  toiminut  prof .   L.R.   Kleinin
johdolla  vuodesta  1968  lähtien  ja  nykyisin  siinä  ovat
mukana  lähes  kaikkien  läntisten  teollisuusmaiden
mallit,   joitakin  sosialististen  maiden  malleja  sekä
muiden  maiden  osalta  suurempia  aluekokonaisuuksia
edustavia  malleja.  Projektin  koordinaatiokeskus
sijaitsee  Pennsylvanian  yliopiston  yhteydessä.

LINK-järjestelmässä  erl  maiden  makromallit  on  kytket-
ty  toisiinsa  maailmankauppamatriisien  avulla  niin,
että  esimerkiksi  Suomen  vienti  riippuu  kaikkien
muiden  maiden  tuonnista  ja  Suomen  markkinaosuuksista
näiden  maiden  tuonnissa.  Markkinaosuudet  riippuvat
Suomen  vientihintojen  suhteesta  kilpaileviin  hintoi-
hin.  Kytkennän  ansiosta  maittaisissa  malleissa  ulko-
maankauppavirroista  tarvitsee  ratkaista  ainoastaan
tuonnit.   Siten  LINK-käytössä  BOF3:n  oma  vientiyhtälö
jää  pois.

LINK-järjestelmässä  maailmankauppa  on  jaettu  neljään
SITC-luokittelun  mukaiseen  hyödykeryhmään:   elintarvik-
keet,   juomat  ja  tupakka;  raaka-aineet  pl.  polttoaineet
polttoaineet  ja  neljäntenä  teollisuustuotteet.  B0F3-
mallin  standardiversio  käsittelee  tavaratuontia
jaoteltuna  Suomessa  yleensä  käytetyn  ICR-luokituksen
mukaan  raaka-aineisiin,  polttoaineisiin,   investointi-
tavaroihin  ja  kulutustavaroihin.  LINK-kytkentää
varten  on  malliin  liitetty  transformaatioyhtälöt,
jotka  muuntavat  BOF3 :n  laskeman  ICR-1uokitellun
tuonnin  LINKiä  varten  SITC-luokitelluksi.   Toisaalta



LINK-järjestelmän  tuottamat  arviot  Suomen   tuonti-
hinnoille  on  muunnettava  SITC:n  yksikköarvoindek-
seistä  ICR:n  mukaan  jaotelluiksi  indekseiksi.   LINK-
kytkentä  lisää  mallin  kokoa  noin  30  yhtälöä.

Julkaisut

Parhaillaan  LINK-projektissa  työskennellään  maittais-
ten  mallien  kytkemiseksi   toisiinsa  myös  pääomanliik-
keiden  ja  valuuttakurssien  osalta.

Seuraavaan  luetteloon  on  koottu  BOF-mallien  sekä
LINK-projektin  vaiheilta  syntyneitä  julkaisuja.

KUKKONEN,   P.,   Analysis  of   Seasonal   and  Other  Short-
term  variations  with  application  to  Finnish
Economic  Time  Series,   Suomen  Pankin  Talous-
tieteellinen  Tutkimuslaitos,   Sarja  8:28,
1968 .

KUKKONEN,   P. ,   EkonometriseE  mallit  suhdannepolitiikan
suunnittelussa,   Kansantaloudellinen  aika-
kauskirja,1971:3.

ARIMO,   A. ,   Kotitalouksien  tuloero   talousT>olitiikan
välineenä,  Taloustieteellisen  Seuran  vuosi-
kirja,1972.

A  Quarterly  Model  of   the  Finnish  Economy   (by  The
Model  Projec[  Team  of   the  Research  Depart-
ment) ,   Suomen  Pankin   julkaisuja,   Sarja  D:29,
1972.

HALTTUNEN,   H.,   Tuotanto,   hinnat   ja   tulot  Suomen  kansan-
talouden  ekonometrisessa  kokonaismallissa,
Suomen  Pankin  julkaisuja,   Sarja  D:30,1972.



10

HALTTUNEN,   H.   and  MOLANDER,   A.,   The   lnput-OutpuE

Framework  as  a  Part  of  a  Macroeconomic
Model:   Production-Price-Income  Block  in  the
Bank  of  Finland  Quarterly  Econometric  Model,
Kansantaloudellinen  aikakauskirja,1972:3.

KOSKENKYLÄ,   H. ,   Teoreettisen   ja  empiirisen   invesEoin-
tianalyysin  ongelmista;   Suomen  tehdasteolli-
suuden  investointitoiminta  vuosina  1948  -
1970,   Suomen  Pankin   julkaisuja,   Sarja  D:28,
1972.

AURIKKO,   E. ,   Ulkomaankauppa   Suomen  kansantalouden
ekonometrisesga  kokonaismallissa,   Suomen
Pankin  julkaisuja,   Sarja  D:33,1973.

BALL,   R.J.    (ed.)   The  lnternational  Lingage  of
National  Economic  Models,   North-Holland,
1973 .

KUKKONEN,   P.,   Fea[ures  of   the  Finnish  Monetary
Relationships ,   Ekonomiska  Samfundets
Tidskrift,1973:2.

LAHTINEN,   S. ,   Työn  kysyntä  Suomen  kansantalouden
ekonometrisessa  kokonaismallissa,   Suomen
Pankin  julkaisuja,   Sarja  D:3l,   1973.

ARIMO,   A.   and  HIRVONEN,   J.,   The   Bank   of   Finland

Quarterly  Econometric  Model  and  lts  Use  for
Short  and  Medium-Term  Economic  Forecasting,
EC:AD/SEM.2/R.105,   Moscow,1974.

HALTTUNEN,   H.,   Phillipsin  käyrä   ja  inflaatio  Suomessa,
Kansantaloudellinen  aikakauskirja,1974 :2.



11

HALTTUNEN,    H.,    HIRVONEN,    J.    ja   LAHTINEN,    S.,

Suhdannemallin  niveltäminen  kansantalouden
osaston  ennustekäyttöön,   Suomen  Pankin
kansan[alouden  osasto,   KT   5/75,1974.

HALTTUNEN,    H.,    HIRVONEN,    T.    ja   LAHTINEN,    S.,

Keskipitkän  aikavälin  malliennuste  ja  sen
vertailu  KT:n  ennusteeseen,   Suomen  Pankin
kansantalouden  osasto,   KT  8/75,1974.

POHJOLA,1. ,   Ekonometrinen  tutkimus  Suomen  raha-
markkinoista,   Suomen  Pankin  julkaisuja,
Sarja   D:35,1974.

AURIKKO,   E.,   A  Structural  Model  of  Finnish  Foreign
Trade,   The  Swedish  Journal  of  Economics,
Vol.    77,    1975.

HIRVONEN,   J.,   On   the  Use  of  Two   Stage  Least  Squares
with  Principal  Components;   An  experiment
with  a  Quarterly  Model,   Suomen  Pankin  jul-
kaisuja,   Sarja   D:36,1975.

KUKKONEN,   P. ,   The  Transmissioh  of  Monetary  Policy
Through  Credit  Rationing:   the  Case  of
Finland,   Conference  on   the  Monetary
Mechanism  in  Open  Economies,1975.

AURIKKO,   E.,   A  Model   for  Capital  Movements   in
Finland`s  Balance  of  Payments,   Empirical
Economics,1976:2.

HALTTUNEN,    H.,    HIRVONEN,    J.    ja   LAHTINEN,    S.,

Tilannearvio  suhdannemallista,   Suomen  Pankin
kansantalouden  osasto,   KT   4/76,1976.



12

Suomen  Pankin  suhdannemalli,   Suomen  Pankin  kansan-
talouden  osasto,   KT/76,1976.

WAELBROECK,   J.    (ed.),   The  Models   of  Project   Link,
North-Holland,1976.

E=

WILn4AN,   A. ,   Ekonometrinen   tutkimus  finanssipolitiikan
vaikutuksista,   Suomen  Pankin  julkaisuja,
Sarja   D:38,1976.

KONTTINEN,   J. ,   Vertaileva  yhteenveto   Suomen  kansan-
talouden  makromallien  ominaisuuksista  ja
mallien  nykytilasta,  Taloustieteellisen
seuran  vuosikirja  1977.

KUKKONEN,   P.   ja   WILLMAN,   A.,   BOF2-mallin   rakenne   ja
kokemuksia  mallin  käytöstä,   TaloustieteelJ.i-
sen  seuran  vuosikirja  1977.

SAWYER,   J.A.    (ed.) ,   Modelling   the   lnternational
Transmission  Mechanism,   North-Holland,1979.

AURIKKO,   E.,   Suomen  vientihinnat  ja  vientikysyntä,
Kansantaloudellinen  aikakauskirJa,1980:1.

SALONEN,1.,   Kapasiteetin  käyttöaste  Suomessa  vuosina
1960   -1980,   Suomen  Pankin  tutkimusosasto,
TU   11/81,    1981.

TARKKA,   J.   ja  WILLMAN,   A.,   The   Structure   and
Properties  of   the  BOF3  Model  of   the  Finnish
Economy,   Suomen  Pankin   tutkimusosasto,
TU   10/81,1981.



13

WILLMAN,   A.,   The  Effects  of  Monetary  and  Fiscal
Policy  in  an  Economy  with  Credit  Rationing,
Suomen  Pankki,   Sarja   D:52,1981.

BERGSTRÖM,    R.,    BERGSTRÖM,    V.,    CARLSSON,    E.,

JOHANSSON,    S.,    JÄFNHÄLL,    8.,    KUKKONEN,    P.    LYBECK,    J.,

TARKKA,    J.,   VISHOLM,    T.    and   WILLMAN,    A.,

A  Comparison  of   the  Dynamic  Properties  of
Five  Scandinavian  Macroeconometric  Models ,
Scandinavian  dournal  of  Economics   (forth-
coming) .



14

YHTÄLÖLUETTELO

Suomen  Pankin  tutkimusosaston  neljännesvuosimalli
BOF3   tammikuun   1982   versio

Käytetyt  merkinnät:

parametriestimaattien  arvot  ovat  pienimmän
neliösumman  estimaatteja

suluissa  olevat  luvut  ovat  estimaattien
keskivirhei tä

Almonin  polynomein  painotettujen  viivejakau-
tumien  i:ttä  painoa  merkitään  a±,   b±,   jne.
Jakautuneiden  viiveiden  osalta  keskivirhe  on
ilmoitettu  ainoastaan  jakauman  summalle

E2  on  vapausastein  korjattu  yhteiskorrelaa-
tiokertoimen  neliö   (regression  selitys-
Osuus)

DW  tarkoittaa  Durbin  -Watson-testisuuretta

SE   tarkoit[aa  yhtälöstä  laske[un  ennusteen
keskihajontaa

yhtälön  estimointiperiodi  on  merkitty  tunnus-
lukujen  jälkeen

Käytetyt  ulkomaankaupan  SITC-ryhmät:
SITC  0   -  1     elintarvikkeet,   juomat  ja   tupakka
SITC  2,   4       raaka-aineet

(pl.  poltto-  ja  voiteluaineet)
SITC  3             poltto-  ja  voiteluaineet
SITC  5  -  9     teollisuustuotteet
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C.

C.1.

C.2.

C.3.

-1' -_--1

KULUTUS

Yksityisen  kulutuksen  määrä

ln  C  =  4.629+-_915H-YI)_/PCP  .)
(.067)    (.013)

(81. 7%)

+    .332

( . 051)
1i(DP_L+CUR_[+SECPCG_i)/YD_i)

( 6 . 7% )

-   .702

( .179)

3
1n(PCP/PCP_[)   +(::§:)   %avln(PCP_i/PCP_5)-v

(4.0%)

ao      =      .40

al     =      .30

a2     =      .20

a3     =      .10

3
za     =   1.00
ov

(7.6%)

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

k2=.993            DW=1.800            SE=O.017            62.1-79.4

Yksityisen  kulutuksen  määrä,  palvelukset

ln   CS   =   -3.912   +   1.2891n   C   -    .7021n(PCS/PCP)
(.140)       (.015)                   (.186)

(95.8%)                    (4.2%)

E2=.99i            DW=.818            SE=.026            61.1-79.4

Yksityisen  kulutuksen  määrä,  kestokulutustavarat

ln   CD   =   -6.813   +   1.4721n   C   -1.1331n(PCD/PCP)
(.856)       (.091)                      (.231)

(76.8%)                    (23.2%)

k2=.9o8           Dw=1.591         SE=.125            61.1-79.4
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C.4.

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

C.9.

C . 10 .

C .11.

Yksityisen  kulutuksen  näärä,
lyhytikäiset  ja  puolikestävät  tavarat

CND   =   C   -   CD   -   CS

Julkisen  kulutuksen  määrä

CG   =   CCG   +   CLG

Kulutuksen  määrä

CTOT   =   C   +   CG

Yksityisen  kulutuksen  arvo

cv  =  c.pcp/100

Valtion  kulutusmenojen  arvo

CCGV   =   CdG.PCCG/100

Kuntien  kulutusmenojen  arvo

CLGV   =   CLG.PCLG/100

Julkisen  kulutuksen  arvo

CGV   =   CCGV   +   CLGV

Kulutuksen  arvo

CTOTV   =   CV   +   CGV
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uc  ,.T
1.

1.1.

INVESTOINTI

Yksityisten  tuotannollisten  investointien  määrä

7
|P/KPN-|  =(:å!:)t.68::)  :a

(36.5%)

7
-   .066    zb
(.0059)   0
-(12.4%)

-   .012

( . 0021)

ao     =      .08

al     =      .12

1.00

vln[GDPFV(1-TYCR)/((1-.6TYCR)PIF)Ti_v

v(RLB_2/100-(PIF_2-P]F_6)/P[F_6)_v

(RHO+RHo-|+RHo-2'   7.68å3)|n  KPN-|

(4.2%)                                                         (43.1%)

+    .0047   DIP69   +    .0042   DIP70
( . 0015)

(2.07.)

2.   aste,   loppu  rajattu
nollaan

k2=.876            DW=1.746

b     -      ,`   `

--_-    -  -

\-`

1.00

&`

( . 0014)
`     (1.87.)

2.   aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

SE   =    .0014           64.1   -79.4

'r,--.1

6, >    .`   'UD q. D`Lb  -

\,
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1.2.

Yksityisten  investointien  määrä,   asuinrakennukset

IH  =(:;:::±:)+(:§!3)  :a(YD/(.°"CP))_v

(31. 3%)

+  ::3å;,L:b(FCGH7t.oi.p[F>)_v

(25.87.)

6

7.6g::)   %Cv(RH°. KHN_L)_v
(3.1%)

-.03i   KHN_L   +t:zå:33:,DTR66   +   i69.o46   Ds73

(.0024)                                                                  (59.460)
(37.1%)                                  (1.3%)

ao     =      .40

1.00

1.   aste, .1oppu  rajattu
nollaan

1.00

(1.4%)

1.00

2.   aste,  molemmat  päät  rajattu
nollaan

2.  aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

ä2=.957          Dw=i.iii           sE=74.i25      .64.i-79.4
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

T-.7  .

1.8.

Varastojen  muutoksen  määrä

11   =   -.590   (CND+CD+IH+IG+XG-MG+STD-TIN+.18.CG)
( . 073)
(36.9%)

+    .634    (CND+CD+IH+IG+XG-MG+STD-TIN+.18.CG)_[

( .070)
(39 . 7%)

-pMG-4)/PMG (CND+CD+IH+IG+XG-MG+STD-TIN+ .18 . CG)

+t:::3,[[-i  -t:3:å,Kii_2

(15.2%)                    (4.5%)

k2=.764           Dw=2.365            SE=269.466           61.1-79.4

Yksityinen  tuotannollinen  nettopääomakanta

KPN   =   IP   +    .9815.KPN_L

Asuntojen  nettokanta

KHN   =   IH   +    .9935.KHN_L

Varastokannan  määrä

KII  =   11  +  KII-1

Yksityisten  investointien  määrä

IPTOT   =   IP   +   IH

Julkisten  investointien  määrä

IG   =   ICG   +   ILG

-]
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1.9.

I .10 .

1.11.

Investointien  määrä

ITOT   =   IG   +   IPTOT

Julkisten  investointien  arvo

IGV   =   ICGV   +   ILGV

Investointien  arvo

ITOTV   =   ITOT.PIF/100

Varastojen  muutoksen  ja  tilastovirheen  määrä  ja  arvo

lIS   =   11   +   STD

IISV   =   GDPV   +  W   -   CTOTV   -   ITOTV   -   XV
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X. VIENTI

(Aggregaattiyhtälöt)

X.1.

Tavaraviennin  määrä

7
1n(XG/KPN_i)   =  -{:33;)+  {:;:§)   :avln(MFOR/moR_i)

(14.9%)

7
+   1.201     Zb

(.092)   0
(26.4%)

7
+    .219     Zc

(.100)   0
(6 . 5%)

vln(PXG_]/(.5PmL_[+.3.P3_i+.2.m_i))

vln(PXG_5/(m4_5(1+SOCCR4_5)))

+    .041   TREND   +    .267   DS63   -    .142   DW66   -    .138   DS71

(.004)                    (.035)
(36.9%)                        (6.7%)

-   .075
( . 028)

(DS77-DS77_i)

( 2 . 3% )

(.040)                  (.041)
(3.1%)                     (2.3%)
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2.  aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

co      =      .07

cl     =      .12

c2      =      .15

c3      =       .17

c4      =      .17

c5      =       ..15

c6      =       .12

c7      =      .07

7
Zc     =   1.00
ov

2.  aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

ä=   .9io          Dwi.698           sE   =   .o4o

1.00

2.  aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

63.1   -79.4
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X.2.

X.3.

/+

X.4.

X.5.

Palvelusten  viennin  määrä

ln  XS   =   -1.448   +    .4061n(XG+MG)   -    .1951n(PXS/PMS)
(.558)    (.085)

(26 . 7%)
( . 096 )

(7.6%)

+    .663   1n   XS_i
( . 056)
(65 . 7%)

k2=.978           DW=1.942            SE=.072            61.1-79.4

Tavaroiden  viennin  hinta

|n(PXG/PXG_i) .171   +    ..241
(.217)    (.047)

(0.7.1npm+.147.1npMI+.153.1npMC-1npxG_[)

(21.7%)

+   .094
( . 010)

1n(mL/PXG_L)   +   .483   1n(FXSX/FXSX_L)
( .107 )

+:;;;;;°:ncuT_L+(::::)in((W4+SOCC4)/(PXG_[.GDP4))

(15.47.)

(16.1%)                                 (8.6%)

k2=.7o4           DW=1.968           SE=.022            62.1-79.4

Palvelusten  viennin  hinta

|n(PXS/PXS-|)   =  -.726   +   .506   |n(P2-|/PXS-|)   +,:å!8)|n(PMS/PMS-|)
(.323)    (.097)

(43.5%)                                                (36.8%)

+    .842   CUT

( . 343)
(19.7%)

k2=.493           DW=2.240 SE   =    .088            61.1.-79.4

Tavaroiden  ja  palvelusten  viennin  määrä

X   =   XG   +   XS
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X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

Viennin  arvo  kategorioittain

XCV   =    .01.PXG.XG

XSV   =    .01.PXS.XS

XV   =   XGV   +   XSV

Viennin  painotettu  valuuttakurssi-indeksi

ln  FXSX   =    .1081n(FXSDEM/FXSDEM_L)    +    .1551n(FXSGBP/FXSGBP_L)

+   .2201n(FXSSEK/FXSSEK_[)   +    .2181n(FXSSUR/FXSSUR_L)

+   1n(FXSUS/FXSUS_L)    +   1n   FXSX_L
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LINK-KYTKENTÄYHTÄLÖT

X .10 .

X.11.

X.12.

X.13 .

X .14 .

X.15 .

x.16 .

X.17 .

Tavaraviennin  määrä,   1975-USD

XG   =   3.67867.XGUS

Palvelusten  viennin  määrä,   1975-USD

XSUS   =    .27184.XS

Tavaroiden  ja  palvelusten  viennin  määrä,   1975-USD

XUS   =   XGUS   +   XSUS

Tavaraviennin  arvo,   USD

XGVUS   =    1/FXSUS.XGV

Palvelusten  viennin  arvo,   USD

XSVUS   =   1/FXSUS.XSV

Tavaroiden  ja  palvelusten  viennin  arvo,   USD

XVUS   =   XGVUS   +   XSVUS

Tavaroiden  viennin  hinta,   USD

PXGUS   =   100. XGVUS/XGUS

Palvelusten  viennin  hinta,  USD

PXSUS   =   100.XSVUS/XSUS
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M.

M.1.

TUONTI

Tuonnin  määrä,  raaka-aineet

3
1n  m  =  -4.391   +   1.253     Za   ln  GDPF

(.958)       (.096)   0
(45 . 6%)

V -V -.539     Zb_1n(Pm/P4)
V

(.143)   0
(5 . 9%)

+   1.7801n   CUT_L   +(:3:2)DS63   -.365   DFT69

(.258)                                                              (.040)
(11.2%)                                 (5.9%)                 (31.4%)

1.00

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

=.40

=.30

1.00

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

k2=.98i           DW=1.550            SE=.062            62.1-79.4

-V



27

M.2.

Tuonnin  määrä,  raakaöljy  sekä  poltto-  ja  voiteluaineet

1
1n  "L  =  -16.768   +   2.406     Za   ln  GDPF

(2.593)       (.263)    0
(60.9%)

V -V

-( ::::)  :bvln((1.MmL+100.TCFm)/PCP)_v

(17.9%)

+    .234   DS63   +    .288   DFT69
(.118)                  (.078)

(3.9%)                 (17.3Z)

1.00

1.  aste,   loppu  rajattu  nollaan

1.00

2.   aste,  molemmat  päät  rajattu  nollaan

ä2=.794          Dw=i.54o           sE=.i35           62.i-79.4
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M.3.

Tuonnin  määrä ,   investointitavarat

3
1n  MI   =   3.432   +   .940     Za   ln   ITOT

(.728)    (.069)    0
(51.3%)

3
-1.003     Zb

(.132)   0
(30 . 7%)

+    .315   DS63

( . 092)
(12.1%)

ao     =      .40

al     =      .30

a2      =      .20

a3     =      .10

3
Za     =   1.00

V L-LLl

vln( (100+TSR. D5863)PMI/P4)_v  -

bo     =      .40

bl     =     .30

b2     =      .20

b3      =      .10

1.   aste,, loppu  rajattu
nollaan

.20

1.00

3
.636      Zc      RHO

(.426)   0
(5 . 9%)

1.   aste,   loppu  rajattu
nollaan

2.  aste,  molemat  päät  rajattu
nollaan

k2=.759           Dw=1.600           SE=.105           63.1-79.4

Sm

V _V
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V( .022)

(5 . 8%)

M.4.

M.5.

Tuonnin  määrä,  kulut:ustavarat

3
1n  MC   =   -5.186   +   1.786      Za__1n(CTOT-CS~.82.CG)

(1.751)       (.126)    0
(53.1%)

-(::;!)1{(100+TSR.D5863).PMC/PCP)

(9.5%)

-V

+   1.0921n   C.UT_2   +,.23Z`DS63   +    .244   DFT69   -.084   DMCP

(.250)                      -      (.057)                 (.044)
(6.3%)                                   (6.4Z)                 (18.9%)

ao     =      .40

al     =     .30

a2     =      .20

a3     =      .10

3
Z:a      =   1.00
ov

1.  aste,   loppu  rajattu  nollaan

ä2=.937           Dw=i.838           sE=.o65           62.i-79.4

Tuonnin  määrä,  palvelukset

ln  MS   =   -4.288   +   1.0531n   CS   -    .6351n(PMS/PCS)    +   .3191n  MS_]
(.529)       (.108)                     (.082)                                      (.078)

(56.8%)                    (24.5%)                                       (18.7%)

ä2=.938          Dw=i.4ii           sE=.07i           62.i-79.4
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M.6.

M.7.

M.8.

M.9.

M.10 .

M.11.

M.12.

M.13.

M.14.

M.15.

Tuonnin  arvo  kategorioittain

mv  =   .01.pMR.rm

mLV  =   .oi.PMFL.lffL

MIV   =   .01.PMI.MI

MCV   =    .01.PMC.MC

MSV   =    .01.PMS.MS

Tuonnin  määrä,   arvo  ja  yksikköarvoindeksi,   tavarat

MG   =   MR   +   MFL   +   MC   +   MI

MGV   =  MRV   +   lff LV   +   MCV   +   MIV

PMG   =   100.MGV/MG

Tuonnin  määrä  ja  arvo

M   =   MG   +   MS

MV   =   MGV   +   MSV
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SITC-ICR-REIAATI0T   JA  LINK-KYTKENTÄYHTÄLÖT

M.16 .

M.17 .

M.18 .

M.19 .

M.20.

M. 21.

M. 22 .

M.23.

M. 24 .

Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,   raaka-aineet

pm  =   .27184.Fxsus.pM24us

Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,  poltto-ja  voiteluaineet

pmL  =   .27184.FxsUs(-.12035.pM24us+1.12035.pM3us)

Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,   investointitavarat

PMI   =   .27184.FXSUS(-.39248.PM01US-2.19052.PM24US+3.5830.PM59US)

Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,  kulutustavarat

PMC   =    .27184.FXSUS(1.04324.PM01US-.04324.PM24US)

Tuonnin  määrä  SITC-ryhmittäin,   1975-USD

Moius   =   .27i84. (.o062.m+.5o64.Mc)

M24us   =   .27i84.(.i322.m)

M3us   =   .27184. (.04i8.m+i.OoO.mL)

M59us   =   .27i84.(.8i98.m+.4936.Mc+i.ooo.Mi)

MO9US   =   M01US   +   M24US   +   M3US   +   M59US
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M. 25 .

M.26.

M.27.

M. 28 .

M. 29 .

M . 30 .

M.31.

M. 32 .

M. 33 .

M. 34 .

M. 35 .

Tuonnin  arvo  SITC-ryhmittäin,   USD

M01VUS   =   M01US. PM01US/100

M24VUS   =   M24US. PM24US/100

M3VUS   =   M3US.PM3US/100

MO9VUS   =   MGV/FXSUS

M59VUS   =   MO9VUS   -   M01VUS   -   M24VUS   -   M3VUS

Tavaroiden  viennin  hinta,   USD

PMO9US   =   100.MO9VUS/MO9US

Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,  palvelut

PMS   =    .27184.FXSUS.PMSUS

Palvelusten  tuonnin  määrä,   1975-USD

MSUS   =    .27184.MS                        i*

Palvelusten  tuonnin  arvo,   USD

MSVUS   =   PMSUS.MSUS/100

Tuonnin  määrä,   1975-USD

MUS   =   MO9US   +   MSUS

Tuonnin  arvo,   USD

MVUS   =   MO9VUS   +   MSVUS
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TUOTANTO

Tuotannon  määrä   (th)   sektoreittain

Q.1.

Q.2.

1  =  maatalous
2  =  palvelukset  ym.
3  =  metsätalous
4  =  teollisuus

(GDP1-.02.CG-.00768(ITOT-MI))/GDP_[   =

.283
( . 025)

(cND-.58.MC)/GDP-|   +( :å!:) (XG/GDP-|)   -( :å8:) (m+MFL)/GDP-|

(22.1%)

+    .175

( . 039)
(IIS/GDP-1,   -

( 1 3 . 3 7. )

(11.9Z)                                   (28.3%)

.00094   TREND   -   .0038   DFT69
(.0002)                     (.0031)

(17.8Z)                          (6.5%)

k2=.9il           DW=1.379            SE=.0045         61.1-79.4

GDP2-CS-XS+MS-.82CG-.54035(ITOT-MI))/GDP_L

.284
( . 039)

(cND-.58.MC)/GDP-|   +(:å::) (XG/GDP-|)   -(:3::) (m+MFL)/GDP-|

(15 . 7%)

+    .291

( . 061)
(IIS/GDP-l)   +

(15.6%)

(15.6%)                                    (21.3%)

.00061   TREND   +    .020   DFT69
(.0003)                  (.0048)

(8.1%)                    (23.7%)

k2=.848        DW=1.448            SE=.0071            61.1-79.4
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Q.3.

Q.4.

E=

Q.5.

(GDP3-.03.CG~.03856(ITOT-MI))/GDP_L   =

•224   (CND-.58.MC)/GDP-|   +(:å;g) (xG/GDP-|)   -(:åå;) (m+MFL)/GDP-|
( . 0 2 8 )_
(10.1%)                                                             (18.5%)                                    (22.2%)

+   .343   (IIS/GDP_L)   -(::g3:)TREND   -.0099   DFT69
(.044)                                                                          (.0035)
(14.9%)                                          (24.7%)                           (9.6%)

k2=.923           DW=1.606            SE=.005161.1-79.4

(GDP4-.14.CG-.63859(CD-.42.MC)-.27501(ITOT-MI))/GDP_[   =

•i44   (CND-.58.MC)/GDP_]   +(:333) (XG/GDP_i)   -( :8::) (m+MFL)/GDP_i
( . 035)
(11.7%)                                                           (34.6Z)

+   .i48   tiis7GDp_L>   +t::3å:,TREND   -.oo26   DFT69
(.054)                                                                             (.0042)
(11.7%)                                          (32.4%)                           (4.6%)

(5 .1%)

k2=.84o           DW=1.359            SE=.0062            61.1-79.4

Välilliset  verot  miinus  tukipalkkiot,  määrä

TIN/GDP-1   =

.061
( . 025)

(CND-.58.MC)/GDP_i   +

(8 . 7%)

+    .138

( . 032)
(iTOT-MI) /GDP_i   -

( 1 5 . 7 7. )

+    .042

( . 030)

.361
( . 061)

(CD-.42.MC)/GDP_i

( 20 . 4% )

.013
( . 030)

(XG/GDP_i)   +(:83:) (m"L)/GDP_i

(2.4%)                                        (4.6%)

(IIS/GDP_L)   +    .00092   TREND   -    .0035   DFT69
(.0002)                     (.0021)

(5.7%)                                             (31.6%)                        (10.9Z)

E2=.882           Dw=1.841            SE=.003161.1-79.4
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Q.6.

Q.7.

Q.8.

Q.9.

Bruttokansantuote  tuottajahintaan,  määrä

GDPF   =   GDP1   +   GDP2   +   GDP3   +   GDP4

Tuotannon  arvo   (th)   sektoreittain

GDPV1   =   PGDP1.GDP1/100

GDPV2   =   PGDP2.GDP2/100

GDPV3   =   PGDP3.GDP3/100

Q.10.         .   GDPV4   =   PGDP4.GDP4/100

Bruttokansantuote  tuottajahintaan,   arvo

Q.11.             GDPFV   =   GDPV1   +   GDPV2   +   GDPV3   +   GDPV4

Bruttokansantuote  markkinahintaan,  volyymi  ja  arvo

Q.12.             GDP   =   GDPF   +   TIN

Q.13.             GDPV   =   GDPFV   +   TIV   -SUB

Potentiaalinen  bruttokansantuote,   1975-mk

Q.14.             1n(GDPOT)    =   -.2547   +    .0118   TREND   +    .29721n(KPN)

+   .70281n  LW/(1-(UR/100))

Kansantalouden  kapasiteetin  käyttöaste

Q.15.             CUT   =   GDPF/GDPOT
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L.

L.1.

L.2.

L.3.

TYÖLLISYYS

Ansiotyöpano§ ,  maatalous

ln(LW1/GDP1)   =   {:::§)-(:::3)1n[(1+SOCCR1)ml/

(17 . 7%)

(PIF(RLB+7.42)(1-.6.TYCR)/(1-TYCR))]
+    .7871n(LW1_[/GDP1)

( . 062)
(82 . 3%)

ä2=.9o8          Dw=2.2i6           sE=.o66           6i.i-79.4

Ansiotyöpanos,  palvelukset  ym.

1n   LW2   =   -.063   +   .3881n   GDP2
(.469)    (.066)

( 4 2 . 9 7. )

-(:8§8)1n[.(1+SOCCR2)m2/(PIF(RLB+7.42)(i-.6.T¥cR)/(i-T¥cR))]

( 2 . 6 7. )

+   .578   |n  LW2-|   -(::8!å)TREND
( . 064)
(43.3%)                                 (11.2%),

ä2=.993          Dw=i.923           sE=.oi3           6i.i-79.4

Ansiotyöpanos,  metsätalous

ln   LW3   =   -.516   +   .3061n   GDP3   -   .3401n
(.568)    (.082)

(9 .1%)
( .081)
(23 .1%)

(1+soccR3)m3/pGDp3)

+    .7221n   LW3_i

( . 0 6 0 )_
( 6 7 . 8 7. )

k2=.956           DW=2.344            SE=.081            61.1-79.4
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L.4.

L.5.

L.6.

L.7.

L.8.

1"9.

L .10 .

Ansiotyöpanos,   teollisuus

LntLW4,GDP4,   =tT68;:,_t :å::, [ntt[+soccR4,m4,PGDP4,\

(11.0%)

+    .8801n(LW4_L/GDP4)   -    .056   DS71   +    .048   DS71_]

(å2::i)                                  ((3:3i)            (t2:gi)

E2=.997           Dw=2.302            SE=.010            61.1-79.4

Ansiotyöpanos ,   yhteensä

LW   =   LW1   +   LW2   +   LW3   +   LW4

Työlliset

|n  LE   =   |.2|5   +   .||5   |n  LW  +   .og5   CUT-|   +(:å:å)|n  LE-|   T.igg::)TREND
(.304)    (.044)_                     (.020)

(34.2%)                       (7.9%)                     (31.1%)                              (26.8%)

ä2=.932          Dw=i.8o5           sE=.oo48           6i.i-79.4

Työvoima,   1000  henkeä

in(LF/LE)   =   -.084   -   .855   1n(LE/N)   +   .622   1n(LF/N)_i   T.68::)TREND
(.022)    (.035)                             (.077)

(64.4%)                              (28.9%)                                    (6.6%)

E2=.955           Dw=1.767            SE=.004           61.1-79.4

Työttömät,   1000  henkeä

LU   =   LF   -   LE

Työttömyysaste

UR   =   (LU/LF) .100

Työhönosallistumisaste,   %

LPR   =   (LF/N)_.100
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W. ANSI0TASOT

Ansiotasoindeksi  sektoreittain

W.1.

W.2.

W.3.

1  =  maatalous
2  =  palvelukset  ym.
3  =  metsätalous
4  =  teollisuus

1n  WR1   =   -.467   +   .5101n  WR4   +   .2371n(WNR/WNR_[)   +(::;:)1n   lml_[
(.107)    (.113)                         (.133)

(40.8%)                          (0.7%)                                             (58.5%)

ä2=.999           Dw=i.637           sE=.o24           62.i-79.4

|n  m2  =   .|03  +   .4|8  |n  WR4  +   .56|   |n  WR2-|  +(:å5:)|n("R/WR-|)
(.016)    (.056)                       (.060)

(43.7%)                       (55.4%)                                 (0.9%)

k2=.9997            DW=1.341            SE=.010            62.1-79.4

1n  WR3   =   -.508   +   .7871n  WR4   +   .3281n  m3_L
(.087)    (.122)                         (.105)

(67.3%)                        (32.7%)

k2=.997            DW=2.120            SE=.039            62.1-79.4
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W.4.

W.5.

1n(WR4/WR4_L)    =   -.034   +   .3601n(WNR/"R_L)
(.012)    (.063)

(43 . 2%)

6
+(::!5)1n[PGDP4   =av(GDP4_3/LW4_3)_v/

(36 . 9%)

5
m4_+(i+SoCSR+SOCGR))|   7.683:)   =bv]n(UR-4)-v

( 19 . 8%)

1.00

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

1.00

2.   aste,  molemat  päät  rajattu  nollaan

ä2=.5i5          Dw=i.7o2           sE=.oii           63.i-79.4

Ansiotasoindeksi ,  yhteensä

WR   =   100.YW/LW
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P.

P.1.

P.2.

HINNAT

Palvelusten  ym.   tuotannon  hintaindeksi
ilman  välillisiä  veroja

ln  P2IO  =   .00231n  P1   +   .01221n  P3   +   .1916   1n  P4   +   .02201n   Pm

+   .05151n  PmL   +   .72141n   PGDP2

Palvelusten  ym.   tuotannon  hintaindeksi
välillisten  verojen  jälkeen

P2=::::::;:;17(l+.2818.TSR.D5863/100+(58.39(TIV-TSCG)-101.6.SUB)/
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P.3.

Metsätalouden  tuotannon  hintaindeksi

ln(P3/P3_L)   =  -.118   +   .1101n(FXSUS.PW/P3_[)
(.034)    (.024)

(26 . 9%)

2+(::;!, :avln(¥.
(16 . 2%)

2
+    .578     Z:b   ln   CUT

(.125)   0
(27.5Z)

V

(i+SOCCR3_i)\

(i+SOCCR3_2)J/-v

1

-v  +,:å3:)   5cvln(GDP3/GDP3-1)-v

(29 . 4%)

1.00

1.   aste,1oppu  rajattu
nollaan

1.00

1.   aste  loppu  rajattu
nollaan

co      =      .67

cl     =      .33

1
Zc     =   1.00
ov

1.  aste,   loppu  rajattu
nollaan

k2=.454           DW=1.565      SE=.037            62.1-79.4
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Teollisuustuotannon  hintaindeksi

P.4.

P.5.

P.6.

1n(P4/P4-1)   =  + .044
(.019)

in(PXC/P4_i)

(14 . 7%)

+    .032    (.25.1npMI+.75.1npMC-1np4_L)
( . 013)
(11.4%)

( ( i+soccR4 ) m4)

t:6ää,-"   tti+soccR4_[>wR4_[>
(29.5%)

+    .410   1n

1n,å±,+.595.1n,E,+.1o5.1n(

(44.5%)

E2=.557            DW=1.342            SE=.012            62.1-79.4

Maataloustuotannon  arvonlisäyksen  def laattorin
panos  -  tuotosestimaatti

1n   PGDPIIO   =   1.538

PmL
PmL

PE±+7.808(TIV-TSCG)-127.4.SUB\
100                                       P1. GDP

-   .16031n  P2   -   .02891n  P3   -.31341n   P4

-   .0319   1n  Pm  -   .0035   1n  PmL

+1n    .9871

Maataloustuotannon  arvonlisäyksen  def laattori

PGDP1   =    .363   PGDPIIO   +    .0048    (TREND.PGDPIIO)    +    .503    (PGDP1)_[
(.086)                          (.0016)                                                (.120)
(37.6%)                             (12.9%)                                                  (49.57o)

k2=.987           DW=1.954            SE=3.614            61.1-79.4
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P.7.

P.8.

P.9.

P .10 .

Palvelujen  ym.   tuotannon  arvonlisäyksen  deflaattori

Ln   tpGDP2,PGDP2_],   =t::8:,+t:å::,[{t[+söccR2,W2,tGDP2.PGDP2_L,j

(26 . 3%)

+   .7|8   |n(m2/tR2-|)   -,:å;:)|n(PGDP2/PGDP2-|)
( . 213)
(41.8%)                                             (32.0%)

E2=.322           DW=2.203            SE=.026            62.1-79.4

Metsätalouden  tuotannon  arvonlisäyksen  def laattorin
panos  -  tuotosestimaatti

1n  PGDP3IO   =

+(

3+1n.1

6 . 362 . (TIV-TSCG) -12 . 66 . SUB
(p3   GDP) •)]

TSR.D5863
100

-   .0178   1n  P1

-   .03081n  P2   -   .019   1n  P4   -   .005   1n  Pm

-   .0119   1n  PmL

Metsätalouden  tuotannon  arvonlisäyksen  def laattori

PGDP3   =    .329   PGDP3IO   +    .0051    (TREND.PGDP3IO)    +    .612    (PGDP3)_[
(.046)                          (.0015)                                                (.056)
(29.2%)                         (10.5%)                                                    (60.3%)

ä2=.993          Dw=i.9i6           sE=2.732           6i.i-79.4

Teollisuustuotannon  arvonlisäyksen  def laattorin
panos  -  tuotosestimaatti

1n   PGDP4IO   =   2.0412

+(

1n .P4+1n .1. 0105-

31. 44 (TIV-TSCG) -18 . 63 . SUB
P4   GDP •)]

TSR.D5863
100

-   .2525   1n   P1

-   .1881n  P2   -.16921n  P3   -.38831n  PMR

-   .0432   1n  PmL
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P .1l .

P .12 .

P .13 .

P .14 .

Teollisuustuotannon  arvonlisäyksen  def laattori

PGDP4   =    .231   PGDP4IO   +    .0012    (TREND.PGDP4IO)    +    .776    (PGDP4)_L
(.004)                          (.0005)                                                (.045)
(21.9%)                                  (2.8%)                                                     (75.3%)

ä2=.999          Dw=i.87i           sE=i.326           6i.i-79.4

Yksityisen  kulutuksen  hintaindeksin
panos  -  tuotosestimaatti

ln   PCPIO   =   .0441n  P1   +   .589   1n   P2   +   .0021   1n   P3   +    .2905   ln   P4

+    .0744   1n   PMC

Yksityisen  kulutuksen  hintaindeksi

PCP  -   .5417   (¥)   -   .6076   ( TIV-TSCG

.281   PCPIO   -    .0008    (TREND.PCPIO)
(.030)                    (.0003)
(27.1%)     .                      (1.9%)

4i7tEågE>_.6o76t

+  .2o47   (¥,  =

TIV-TSCG +.2o47(¥,

(71.0%)

k2=.9996            DW=2.043            SE=.662            61.1-79.4

Palvelusten  kulutuksen  hintaindeksi

PCS   =    .265   P2   -.0020    (TREND.P2)    +    .790    (PCS)_L
(.057)            (.0006)                                   (.049)
(25.5%)                 (4.5%)                                    (70.0%)

k2=.9994           DW=1.494            SE=.854            61.1-79.4
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P . 15 .

P .16 .

P.17.

E=

P .18 .

Kestokulutustavaroiden  hintaindeksi

ln[(l.33.PCD/(1+.01.TSR.D5863+2.36.TI0CG/CV))/P4T,   =

.018   +    .1701n(PMC/P4)    +
(.008)    (.077)

(15.6%)

(:::2)1n[(1.33.PCD/(l+.01.TSR.D5863+2.36.TIOCG/CV))_L/P4|
( 84 . 4% )

E2=.896            DW=2.027            SE=.035            61.1-79.4

Valtion  kulutuksen  hintaindeksin
panos  -  tuotosestimaatti

ln   PCCGIO   =    .62961n   P2   +    .21131n   P4   +    .15911n   PMC

Valtion  kulutuksen  hintaindeksi

pccG  -   .oi27   täåg>   -   .oo38   t TIV-TSCG
CCG

.220   PCCG'IO   +    .0022    (TREND.PCCGIO)
(.0505)                        (.0007)

(20.9%)                              (5.OZ)

+   .759     PCCG-.0127(ES££)-.0038(
CCG

( . 061)
(74.2%)

+  .ooo4  ,#,

+.ooo4(¥,  -1

k2=.9989           DW=1.312            SE=1.232            61.1-79.4

Kuntien  kulutuksen  hintaindeksin
panos  -  tuotosestimaatti

ln   PCLGIO   =   .0147   1n   P1   +    .5191   1n  P2   +   .0009   1n   P3

+    .33491n  P4   +    .13041n   PMC
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Kuntien  kulutuksen  hintaindeksi

p.ig.          pcLG-.o239   tE£å£>   -.oo36

.178   PCLGIO   +    .0015    (TREND.PCLGIO)
(.047)                        (.0006)
(16.9%)                              (3.5%)

+  .oo44  (#,  =

P . 20 .

P . 21.

P . 22 .

P . 23 .

+    .814
;,((.05

pcLG-.o239tä#j-.oo36t •.oo44(#)  _1)

(79.6%)

ä2=.9989          Dw=i.4o8           sE=i.263           6i.i-79.4

Julkisen  kulutuksen  hintaindeksi

PCG   =   100.CGV/CG

Investointien  hintaindeksin
panos  -  tuotosestimaatti

ln  PIFIO.=   .00731n   P1   +   .6811n   P2   +   .00961n   P3   +   .11831n   P4

+    .18381n   PMI

Investointien  hintaindeksi

PiF  -.1383   (E#).  -.0196   ( TIV-TSCG
ITOT

.283   PIFIO   +    .0019    (TREND.PIFIO)
(.107)__                       (.00082
(27.9%)                           (4.3%)

+    .696 PIF-.1

+  .ool7  ,E#,  =

TIV-TSCG +.ool7(E#,

ä2=.998           Dw=i.733           sE=i.639           6i.i-79.4

Bruttokansantuotteen  (tkh)  hintaindeksi

PGDPF   =   100.GDPFV/GDPF
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Y.

Y.1.

Y.2.

Y.3.

Y.4.

Y.5.

TULOT

Palkat,  maatalous

YW1   =   LW1.WR1/100

Palkat,  palvelukset  ym.

YW2   =   LW2.WR2/100

Palkat,  metsätalous

¥w3   =   Lw3.1m3/1oo

Palkat,  teollisuus

YW4   =   LW4.WR4/100

Palkat,  yhteensä

YW   =   YW1   +   ¥W2   +   YW3   +   ¥W4
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Y.6.

Y.7.

Y.8.

Y.9.

Työnantajain  sosiaalikulujen  osuus  palkkas`-asta,
maatalous

(SOCCR1-SOCSR-SOCGR)    =    .034   +   1.032   SOCLELR
(.0016)    (.023)

(100%)

k2=.963           DW=1.015            SE=.0068           60.1-79.4

Työnantajain  sosiaalikulujen  osuus  palkkasimmasta,
palvelukset  ym.

(SOCCR2-SOCSR-SOCGR)    =    .069   +    .654    (.9.SOCTELR+.1.SOCLELR)
(.0035)    (.051)

(100%)

ä2=.672          Dw=.2o5           sE=.oi4           6o.i-79.4

Työnantajain  sosiaalikulujen  osuus  palkkasumasta,
metsätalous

(SOCCR3-SOCSR-SOCGR)    =    .038   +    .900   SOCLELR
(.0017)    (.024)

(100%)

k2=.946           DW=1.081            SE=.0072            60.1-79.4

Työnantajain  sosiaalikulujen  osuus  palkkastmasta,
teollisuus

(SOCCR4-SOCSR-SOCGR)    =    .018   +   1.046   SOCTELR
(.0016)       (.023)

(100Z)

k2=.962           DW=1.137            SE=.0063            60.1-79.4
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Y .10 .

Y.11.

Y .12 .

Y .13 .

Y .14 .

Y .15 .

Y .16 .

Y.17 .

Y .18 .

Y.19.

Työnantajain  sosiaalikulut,  maatalous

SOCC1    =   SOCCR1.YW1

Työnantajain  sosiaalikulut,   palvelukset  ym.

SOCC2   =    SOCCR2.YW2

Työnantajain  sosiaalikulut,  metsätalous

SOCC3   =   SOCCR3.YW3

Työnantajain  sosiaalikulut,   teollisuus

SOCC4   =    SOCCR4.YW4

Työnantajain  sosiaalikulut

SOCC   =    SOCC1   +    SOCC2   +    SOCC3   +    SOCC4

Pääomatulot ,  maatalous

YNW1   =   GDPV1   -   YW1   -   SOCC1

Pääomatulot,  palvelukset

YNW2   =   GDPV2   -   YW2   -   SOCC2

Pääomatulot ,  metsätalous

YNW3   =   GDPV3   -   YW3   -   SOCC3

Pääomatulot,   teollisuus

YNW4   =   GDPV4   -   YW4   -   SOCC4

Pääomatulot

YNW   =   YNW1   +   YNW2   +   YNW3   +   YNW4
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Y.20.

Y.21.

Yrittäjätulo  maataloudessa

ln(YSE1/YNW1)    =    .0036   +   1.0231n(YSE1/YNW1)_[
(.0060)       (.016)

(100%)

ä2=.983          Dw=.243           sE=.oi4           6i.i-79.4

Muut  yrittäjätulot  ja  yrittäjätulon  otot

ln(YSE24/(YNW2+YNW4))    =   -.084   +    .8971n(YSE24/(YNW2+YNW4))_L
(.031)    (.034)

(63.9%)

6
+( ::;:2   =avLn(YNW4/YNW4_L)

( 3 6 . 1 7. )

1.00

2.   aste,1oppu  rajattu  nollaan

ä2=.942          Dw=.4ii           sE=.02o           62.i-79.4

EEzä=
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Yrittäjätulo  metsätaloudesta

Y . 22 .

Y . 23 .

Y.24.

1n(YSE3/YNW3)    =   -.857   +    .114
(.106)    (.014)

( 19 . 2%)

1.00

2
£a   ln   GDP3   +    .872   ln(YSE3/YNW3)_L
o  v                        (.o23)

(80 . 8%)

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

ä2=.97i          Dw=.3i6          sE=.oii          6i.i-79.4

Yrittäjätulot  ja  yrittäjätulon  otot

YSE   =   YSE1   +   YSE24   +   YSE3

Kotitalouksien  muut  tulot

3
YOH  =  -.020   (SECPCG_i)   t.6§:;)   5av("_3-YSE_3-TYC_3)_v

( . 0076)
(35.5%)                                    (64.5%)

ao     =      .20

1.00

2.   aste,  molemat  päät  rajattu  nollaan

k2=.448           DW=.116            SE=36.756            62.1-79.4
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Y . 25 .

Y . 26 .

Kotitalouksien  käytettävissä  oleva  tulo

YD   =   YW   +   SOCC   +   YSE   +   YOH   -   TRHGN

Yhteisöjen  jakamattomat  voitot  ennen  verotusta

YC   =   YNW   -   YSE   -   YOH
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G.

G.1.

G.2.

G.3.

JULKINEN   TALOUS

Valtion  ja  kuntien  tulot
kotitalouksien  välittömistä  veroista

TYP/(YW+YSE_8+(DSOC.TRSII))    -TLGR   =

-.042   +   6.301   TYS   +    .745   TYU

(.025)       (.856)                (.087)
(33.2%)              (43.5%)

+t :å::]_T¥s   i(t¥w+¥sE_8+tDsoc.TRSH,, ,LE)   +t

(21.1%)

.026   DTYP76

.007)
(2.2%)

ä2=.874          Dw=i.453           sE=.oi3           62.i-79.4

Yhteisöjen  veronalaisista  tuloista  tehdyt  vähennykset
valtion  verotuksessa

|n(ACG/ACG_4) -.021

( . 0045)
+   i.i741n(YC/YC_4)   +(:88:!)UR

(.017)
(90.5%)                                              (2.7%)

ä2=.985           Dw=.482           sE=.oig           6i.i-78.4

Yhteisöjen  veronalaisista  tuloista  tehdyt  vähennykset
kunnallisverotuksessa

|n(ALG/ALC_4) -.076

( . 0079 )

+   i.5231n(YC/YC_4)   {.6::2)UR
( . 031)
(92.9%)                                           (7.1%)

ä2=.972           Dw=.277           sE=.034           6i.i-78.4

+    .050   DTC63

( . 0099)
(6.8%)
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Yhteisöjen  välittömät  verot

G.4.

G.5.

TYC   -DPROP   =   1.005
( . 016

TER(TYCR.YCCG_8+TLGR.YCLG_8)

+   .3   (TYCR_4(YCCG_4-TER_4.YCCG_i2)

+   TLGR_4(YCLG_4-TER_4.YCLG_i2))

+    .7   (TYCR_8(YCCG_8-TER_8.YCCG_i6)

+   TLGR_8(YCLG_8-TER_8.YCLG_i6))|

E2=.933           DW=.331            SE=43.764           64.1-79.4

Valtion  tulot  liikevaihtoverosta

ln(TSCG/TSR)   =   -4.653   +   1.0151n(CV-.01.PCS.CS+.35.ITOTV)
(.165)       (.018)

(42 .1%)

+   1.0041n  D5863   -1.1181n  D6263
(.016)_                                  (.024)
(54.0%)                                    (3.9%)

ä2=.985           Dw=.767           sE=.o85           6o.i-79.4

_*
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G.6.

G.7.

G.8.

Valtion  tulot  nestemäisten  polttoaineiden  valmisteverosta

ln(TECG/(.6.TEBR+.4.TEDR))    =

3
-t::!3:)+(:i3:)    5avln(GDPF-1)-v

(81.1%)

-(:3;:)1n[(l.5.mL+100(.6.TEBR+.4.TEDR))/pcp|

(18.9%)

ao     =      .40

al     =      .30

a2     =      .20

.10

1.00

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

ä2=.869           Dw=2.237           sE=.i32           6i.i-79.4

Valtion  tulot  muista  välillisistä  veroista

ln   TI0CG   =   -2.366   +    .956   1n   GDPFV
(.185)    (.020)

(100%)

k2=.969           DW=1.294            SE=.121            61.1-79.4

Valtion  tulot  työnantajain  lapsilisämaksui§ta

SOCG   =    .994   SOCGR.YW

( . 0 1 2 )_
(100%)

ä2=.953          Dw=2.ioi          sE=i8.i22          6i.i-79.4
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G.9.

G .10 .

G.11.

E=

Kansaneläkelaitoksen  tulot  työnantaj ain
kansaneläke-j a  sairausvakuutusmaksuista

SOCCS   =    .978    SOCSR.YW

( . 0048)
(100%)

k2=.996           DW=.136            SE=23.903

Kansaneläkelaitoksen  tulot  vakuutettuj en
kansaneläke-j a  sairausvakuutusmaksuista

s
SOCLS   =    .423   SOCLR      Z   YW

(.oo38)                   6        -V
(100%)

k2=.986           DW=.139            SE=23.539

Valtion  investointimenojen  hintaindeksi
(vuosiaineistosta)

PICG  -P.ICG_i   =(:3:§) (PIF-P]F_i)

(1007.)

k2=.9o3           DW=1.449            SE=1.638

61.1   -79.4

62.1   -79.4

61   -   79



57

Kunnallisveroäyrin  hinta

G.12 .

G .13 .

G .14 .

G.15 .

TLGR   =    .145   -372.654      1/Z
(.0047)       (21.103)         5

(79.9%)

+    .547

( .123)
(20 .1%)

1.00

¥W+TER(YCLG+YSE))_v

[:av(CLGV-TRGLG_v)/:(W+TER(YCLG+YSE))_v]

1.   aste,   loppu  rajattu  nollaan

k2=.986           DW=.701            SE=.0016            62.1-79.4

Kuntien  tulot  välittömistä  veroista

TYLG   =   -;3.958   +    .345   TLGR  :(YW+TER(YCLG+YSE))_v
(17 .042) ( . 0033)

(100%)

E2=.994           DW=.357            SE=85.122            62.1-79.4

Kuntie[i  kulutusmenot ,  määrä

CLG   =   -2.424   +   13.741    (TYLG+TRGLG)/PCLG   +    .841   CLG_L
(13.661)       (5.130)                                                      (.063)

(16.8%)                                                          (83.2%)

E2=.997           DW=2.444            SE=36.881            61.1-79.4

Muut  tulonsiirrot  kotitalouksille

TRHOV   =   TRHO.PCP/100
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G.16 .

G.17.

G .18 .

G .19 .

G . 20 .

G.21.

G . 22 .

€.23.

G . 24 .

Kotitalouksien  nettotulonsiirrot  julkiselle  sektorille

TRHGN   =   TYP   +   SOCLS   +   SOCC   -   TRCGH   -   TRSH   -   TRHOV

Yhteisöjen  verotettava  tulo  valtion  verotuksessa

YCCG   =   YC   -   ACG

Yhteisöjen  verotettava  tulo  kunnalli§verotuksessa

YCLG   =   YC   -   ALG

Valtion  tulot

TCG   =   TYCG   +   SOCG   +   TIV

Valtion  välittömät  verot

TYCG   =   TYP   -   TYLG   +   TYC

Valtion  välilliset  verot

TIV   =   TSCG   +.  TECG   +   TI0CG

Valtion  menot  ilman  lainojen  kuoletuksia

GCGV   =   CCGV   +    SUB   +   TRGLG   +   ICGV   +   FCGH   +   GOCGV   +   TRCGH

Valtion  investointimenojen  arvo

ICGV   =    .01.PICG.PICG

Valtion  nettolainanotto

FCGN   =   GCGV   -   TCG
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G . 25 .

G . 26 .

G.27.

G.28.

Kansaneläkelaitoksen  maksamat  etuudet

TRSH   =    .01.PCP.TRSP   +   TRSSV

Kuntien  investointimenojen  arvo

ILGV   =   TYLG   +   TRGLG   -   GLGOV   -   CLGV

Kuntien  investointimenojen  määrä

ILG  =   100.ILGV/PILG

Kuntien  investointimenojen  hintaindeksi
(vuosiaineistosta)

PILG  -PILG_i  =(:::9)(P[F-P[F-i)

(1007.)

k2=.998            DW=1.196            SE=.595 61   -   79
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

FfflsuTASE

Pääomakorvaukset  ulkomailta,  netto

¥FiN  =  -.013  Kmi  +   .476  yFiN_[
(.0027)                  (.114)

(51.6%)                 (48.4%)

E2=.975            DW=1.560            SE=37.513            61.1-79.4

Nettotulonsiirrot  ulkomailta

¥FTR  =   .oo22   GDPFv_L   -{?88å:, tTREND.GDPFv_]>
( . 0006)

(30.5%)                                 (69.5%)

k2=.7o6           DW=1.865            SE=17.509            61.1-79.4

Kauppatase

BPTV   =   XGV   -   MGV

Tavaroiden  ja  palvelusten  tase

BPTSV   =   BPTV   +   XSV   -   MSV

Vaihtotase

BPCV   =   BPTSV   +   YFIN   +   YFTR

Perustase

BPBV   =   BPCV   +   FIMN  +   FMCGN   +  K"BF   -  K"BF_L
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8.7.

8.8.

8.9.

Kansantalouden  pitkäaikainen  ulkomainen  nettovelka

K"N   =   KIMN_L   +   F"N   +   FMCGN  +   KLMBF   -   KLMBF_L

+   (FXSD-FXSD_[) /FXSD_L. (KLMN_L+.5.  (F"+FMCGN+KLMBF-K"BF_]))

Lyhytaikaisen  pääoman  tase,
mukaan  lukien  muiden  valuutanpitäj ien  valuuttavarannon  muutos

Fsm/(CUR+DP)-|   =   T:8:8)_-( ::8å)FLMN/(CUR+DP)-|

( 25 . 6%)

-   .633

(.064)_
(BPCV+FCGN-FPCGN+LBFPN-LBFPN_L+K0BN

(39 . 9%)

-KOBN_L-KOBFN+K0BFN_i)/(CUR+DP)_i

-   .323
( .103)

(LBP-LBP_L)/(CUR+DP)_i

( 1 1 . 1 7. )

+    .093   GDPFV/(CUR+DP)_i

( . 033)
(8.6%)

1

T.68::)   :av(REUD-RDT)   -   (REUD-RDT)_L
(14.9%)

Elffi

1.00

1.  aste,   loppu  rajattu  nollaan

k2=.728           DW=1.870            SE=.0079            62.1-79.4

Suomen  Pankin  valuuttavaranto

GFX   =   BPBV   +   FSMN   +   GFX_[
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LINK-KYTKENTÄYHTÄLÖT

8 .10 .

8.11.

Kauppatase,   USD

BPTVUS   =   XGVUS   -   MO9VUS

Tavaroiden  ja  palvelusten  tase,   USD

BPTSVUS   =   BPTVUS   +   XSVUS   -   MSVUS

Vaihtotase,   USD

8.12.             BPCVUS   =   1/FXSUS.BPCV
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R.

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

RAH0ITUSMARKKINAT

Setelistö

|n(CUR/GDPFV-|)   =  -.727   +   .663   |n(CV-|/GDPFV-|)   -,:å!:)|n  RDT-|
(.122)    (.136)

(14.1%)                                                           (9.5%)

-    .024   TREND   +    .241   1n(CUR_L/GDPFV_2)

(.0038)                     (.099)
(54.2%)                    (22.2%)

ä2=.978          Dw=i.863           sE=.o34           6i.i-79.4

Suomen  Pankin  taseen  muut  erät

ln   K0BFN   =   -.187   +   1.0241n   CUR   +    .828
(.176)       (.024)_                         (.067)

|n(K0BFN_[/CUR_i).

(78.0%)                       (22.0%)

ä2=.979           Dw=i.963           sE=.o85           6i.i-79.4

Liikepankkien  nettovelka  Suomen  Pankille

LBFBN   =   CUR   -   GFX   +   KLMBF   -   LBFGN   -   LBFPN   +   KOBFN

Pankkien  keskuspankkirahoituksen  marginaalikorko

RCALL   =    .5.max(RMPP+ (SMPP/CUR_[) (LBFBN-QMPP-LBFBO)  ,RD)

+   .5.max(RMPP_L+ (SMPP_[/CUR_[) (LBFBN_[-Qmp_i-LBFBO_i) >RD_i)



Pankkien  antolainaus  yleisölle

R.5.

R.6.

•J,,l  ,,,,,,  (,-`,                 64

a)               Pankkiluottojen  tarjonta

4`11 C-
1n(LBPS/LBP-;) ,:o63;:,-, :8ä!:,   iav`RCALL-RLB) -v  -, :88:!,TREND

yf ;r`        `7 (.f yNÄnT)  (.f yNÄ5) Ov      x7/-;„

/"f(,,)b)             pankkiiuottojen kysyntä     Ä  rcr 4f+-4'
------

i:iz3)+(:8`§:) (5bv[n  GDPFV_v-1n  LBP_4)   *

4/&J,

ni
-   .307

( . 409)

in(LBPD/LBP_4)

ag

alo

(RLB``/100-(PIF\h-PIF*)/PIF_`) L'L    ,y?

3
+(:;!;)   gcvln(1-TYCR_2¥_v) L

all     =     .01

TT_
Za     =   1.00
ov

1.  aste,   loppu  rajattu  nollaan

1.00

1.00

..-.`-
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R.7.

R.8.

R.9.

R.10 .

R.11.

R.12.

Luottoj en  suhteellinen  liikakysyntä

RHO   =  max(LBPD/LBPS,0)

LBP   =   exp (LBPD-RHO+1nLBP_4)

E2=.863           Dw=.721            SE=.016           62.1-79.4

Pankkien  taseen  nuut  erät

|n  K0BN   =   -.166   +   1.00461n  DP   +   .9521n(K0BN_L/DP_L)
(.309)       (.024)                       (.039)

(63.8%)                      (36.2%)

ä2=.988          Dw=i.7o8          sE=.iio          6i.i-79.4

Yleisön  talletukset  pankeissa

DP   =   LBP   +   KOBN   -   LCGBN   -   LBFBN

Yleisön  hallussa  olevien  valtion  obligaatioiden  muutos

FPCGN   =   FCGN   -   FMCGN   -   LBFGN   +   LBFGN_L   +   LCGBN   -   LCGBN_]

\S

Yleisön  hallussa  olevat  valtion  obligaatiot

SECPCG   =   FPCGN   +   SECPCG_L
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MUUTTUJALUETTELO

Muuttujien  symbolit  on  muodostet[u  niiden  englannin-
kielisistä  nimistä  kansainvälisen  LINK-projektin
suositusten  mukaan.

Muuttujat  ovat  symboliensa  mukaisessa  aakkosjärjes-
tyksessä  lukuun  ottamatta  dummy-muu[tujia,   jotka
on  koottu  omaksi  ryhmäkseen  luettelon  loppuun.

Eksogeeniset  muuttujat  on  merkitty  tähdellä  *.
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ACG             Yhteisöjen  vähennykset  valtion  verotuksessa,   mmk
ALG             Yhteisöjen  vähennykset  kunnallisverotuksessa,   mmk
BPBV            Perustase,   mmk
BPCV            Vaihtotase ,   it`mk
BPCVUS       Vaihtotase,   USD
BPTSV         Tavaroiden  ja  palvelusten  tase,   mmk
BPTSVUS     Tavaroiden  ja  palvelusten  tase,   USD
BPTV            Kauppatase,   mmk
BPTVUS        Kauppatase,   USD
C                  Yksityisen  kulutuksen  määrä,   1975-mmk

*CCG              Valtion  kulutusmenojen  määrä,   1975-mmk

CCGV           Valtion  kulutusmenojen  arvo,   mmk
CD               Yksityisen  kulutuksen  määrä,   kestävät  tavarat,

1 9 7 5 -nunk

Julkisen  kulutuksen  määrä,   1975-mmk
Julkisen  kulutuksen  arvo,  mmk
Kuntien  kulutusmenojen  määrä,   1975-mmk
Kuntien  kulutusmenojen  arvo,   mmk
Yksityisen  kulutuksen  määrä,   lyhytikäiset  ja
puolikestävät  tavarat,   1975-mmk

CS                Yksityisen  kulutuksen  määrä,   palvelukset,   1975-mmk
CTOT            Kulutuksen  määrä,   1975-mmk
CTOTV          Kulutuksen  arvo,   mmk
CUR              Setelistö,   mmk
CUT             Kansantalouden  kapasiteetin  käyttöaste
CV                Yksityisen  kulutuksen  arvo,   mmk
DP                Yleisön  talletukset  pankeissa,  mmk

*FCGH           Valtion  asuntolainat,   mmk

FCGN           Valtion  nettolainanotto,   mmk
*FLMN           Yksityinen  pitkäaikaisen  pääoman  nettotuonti,  mmk
*FMCGN         Valtion  ulkomainen  lainanotto,   netto,   mmk

FPCGN         Yleisön  hallussa  olevien  valtionobligaatioiden
muutos,   imk

FSMN

*FXSD

Lyhytaikaisen  pääoman  tase,  ml.  muiden  valuutan-
pitäjien  valuuttavarannon  muutos
Pitkäaikaisen  ulkomaisen  velan  valuuttakurssi-
indeksi,   59:4=1
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*FXSDEM

*FXSGBP

*FXSSEK

*FXSSUR

*FXSUS

FXSX

GCGV

GDP

D-markan  dollarikurssi,   USD/DEM
Englannin  punnan  dollarikurssi,   USD/GBP
Ruotsin  kruunun  dollarikurssi,   USD/SEK
Neuvostoliiton  ruplan  dollarikurssi,   USD/SUR
USA:n  dollarin  avista-kurssi,   FIM/USD
Viennin  painotettu  valuuttakurssi-indeksi
Valtion  menot  ilman  lainojen  kuoletuksia,  mmk
BrutEokansantuotteen  määrä,   MH,   1975-mmk
Tuotannon  määrä,   maatalous,   1975-mmk
Tuotannon  määrä,   palvelukset,   1975-mmk
Tuotannon  määrä,   metsätalous,   1975-mmk
Tuotannon  määrä,   teollisuus,   1975-mmk
Bruttokansantuotteen  määrä,   THK,   1975-mmk

GDPFV          Bruttokansantuotteen  arvo,   TKH,   mmk
GDPOT         Potentiaalinen  bruttokansantuote,   1975-mmk
GDPV            Bruttokansantuotteen  arvo,   MH,   mmk
GDPVI         Tuotannon  arvo,   tuottajahintaan,   maatalous,   mmk
GDPV2         Tuotannon  arvo,   tuottajahintaan,   palvelukset,   mmk
GDPV3         Tuotannon  arvo,   tuottajahintaan,   metsätalous,   mmk
GDPV4         Tuotannon  arvo,   tuot[ajahintaan,   teollisuus,   mmk
GFX

* GIJGOV

* GOCGV

*ICG

ICGV

IG
IGV

IH

IISV
ILG

ILGV

IP

Suomen  Pankin  valuuttavaranto,   mmk
Kuntien  muut  menot,   netto,   rrmk
Valtion  muut  menot,   mmk
Valtion  investointimenojen  määrä,   1975-mmk
Valtion  investointimenojen  arvo,   mmk
Julkisten  investointien  määrä,   1975-mmk
Julkiset  investoinnit,  mmk
Yksityisten  investointien  määrä,   asuinrakennukset,
1 9 7 5 -nmk
Varastojen  muutoksen  määrä,   1975-mmk
Varastojen  muutoksen  ja   tilastovirheen  määrä,
1 9 7 5 -nunk

Varastojen  muutos  ja  tilastovirhe,   mmk
Kuntien  investointimenojen  määrä.,   1975-mmk
Kuntien  investoinnit,  mmk
Yksityisten  tuotannollisten  investointien  määrä,
1 9 7 5 -nunk
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IPTOT

ITOT

ITOTV

KHN

KII
* KLMBF

KLMN

KOBFN

KOBN

KPN

LBFBN
*LBFBO

*LBFGN

*LBFPN

LBP

LBPD

¥ksityisten  investointien  määrä,   1975-mmk
lnvestointien  määrä,   1975-mmk
lnvestointien  arvo,   mmk
Asuntojen  nettokanta,   1975-mmk
Varastokannan  määrä,   1975-mmk
Suomen  Pankin  pitkäaikainen  ulkomainen  nettovelka,
mnd{

Kansantalouden  pitkäaikainen  ulkomainen  nettovelka,
mk
Suomen  Pankin  taseen  muut  erät,   netto
Pankkien  taseen  muut  erät,   netto
Yksityinen   tuotannollinen  nettopääomakanta,   1975-mmk
Liikepankkien  nettovelka  Suomen  Pankille,   mmk
Pankkien  nettovelka  Suomen  Pankille  miinus  keskus-
pankkivelka,   mmk
Valtion  nettovelka  Suomen  Pankille,   mmk
Sriomen  Pahkin  luotot  yleisölle,   netto,   mmk
Pankkien  antolainaus  yleisölle,   mmk
Pankkiluottojen  kysyntä
Pankkiluottojen  tarjonta
Pankkien  nettovelka  valtiolle,  mmk
Työlliset,   yhteensä,   1000  henk.
Työvoima,   1000   henk.
Työhönosallistumisaste,   %
Työttömät,   1000   henk.

LW                Ansiotyöpanos ,   yhteensä
LWI              Ansiotyöpanos ,   maatalous
LW2              Ansiotyöpanos,   palvelukset  ym.
LW3              Ansiotyöpanos ,   metsätalous
LW4              Ansiotyöpanos,   [eollisuus
M0lus          Tuonnin  määrä,   SITC,   0-1,   1975-USD
M0lvus        Tuonnin  arvo,   SITC,   0-1,   USD
MO9US           Tuonnin  määrä,   SITC,    0-9,1975-USD

MO9VUS        Tuonnin   arvo,    SITC,    0-9,    1975-USD

M24US           Tuonnin  määrä,   SITC,    2,    1975-USD

M24VUS         Tuonnin   arvo,    SITC,    2   &   4,   USD
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M3US             Tuonnin  määrä,
M3VUS          Tuonnin  arvo ,
M59US          Tuonnin  määrä,
M59VUS        Tuonnin  arvo,
M                   Tuonnin  määrä,

Tuonnin  määrä,
Tuonnin  arvo,
Tuonnin  määrä,
1 9 7 5 -nmk

SITC,    3,    1975-USD

SITC,    3,    USD

SITC,    5-9,    1975-USD

SITC,    5-9,    USD

1 9 7 5 -rnndc

kulutustavarat,   1975-mmk
kulutustavarat,  mmk
raakaöljy  &  poltto-  ja  voi[eluaineet,

MFIJV

* MFOR

MG

MGV

MI

MIV

MR

MRV

MS

MSUS

MSV

MSVUS

MUS

W
MVUS

*N

*PI

P2

P2IO

P3

P4

PCCG

PCCGIO

PCD

PCG

PCLG

Tuonnin  arvo,   raakaöljy  sekä  poltto-  ja  voitelu-
aineet,   nunk
SVT-maiden   tavaratuonnin  mää.rä,   1975=100
Tuonnin  määrä,   tavarat,   1975-mmk
Tuonnin  arvo,   tavarat,  mmk
Tuonnin  määrä,   inve§tointitavarat,   1975-mmk
Tuonnin  arvo,   investointitavarat,  mmk
Tuonnin  määrä,   raaka-aineet,   1975-mmk
Tuonnin  arvo,   raaka-aineet,   mmk
Tuorinin  määrä,   palvelukset,   1975-mmk
Tuonnin  määrä,   palvelukset,   1975-USD
Tuonnin  arvo,   palvelukset,  mmk
Tuonnin  arvo,   palve,lukset,   USD

*-d:*
Tuonnin  määrä,   1975-USD
Tuonnin  arvo,   mmk
Tuonnin  arvo,   USD
Työikäinen  väestö,   1000
Tuotannon  hintaindeksi,
Tuotannon  hintaindeksi ,
Tuotannon  hintaindeksi,
estimaatti
Tuo tannon  hintaindeksi,
Tuotannon  hintaindeksi,
Val tion  kulutusmenojen
Valtion  kulutusmenojen
Kes tokulu tus tavaroiden

henk .
maatalous,   1975=100

palvelukset  ym.,1975=100
palvelukset  ym. ,1-0-

metsätalous,   1975=100
teollisuus,   1975=100

hintaindeksi,   1975=100
hintaindeksi,   I-O-estimaatti
hintaindeksi,   1975=100

Julkisen  kulutuksen  hintaindeksi,   1975=100
Kuntien  kulutusmenojen  hintaindeksi,   1975=100
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PCLGIO      Kuntien  kulutusmenojen  hintaindeksi,   I-O-estimaatti
PCP              Yksityisen  kulutuksen  hintaindeksi,   1975=100
PCPIO         Yksityisen  kulutuksen  hintaindeksi,   I-O-estimaaEti
PCS             Yksityisen  kulutuksen  hintaindeksi,  palvelukset,

1975-100
PGDPI         Brut tokansan tuot teen

1975=100

PGDPIIO    Bruttokansantuotteen
I -O-e s timaa t ti

PGDP2         Bru ttokansan tuot teen
ym.,1975=100

PGDP3         Bruttokansantuo tteen
1975=100

PGDP3IO     Bruttokansantuotteen
I-O-estimaatti

PGDP4         Brut tokansan tuo tteen
1975=100

PGDP4IO    Bruttokansantuotteen
I -O-es timaa t ti

PGDPF         Bru E tokansan tuot teen

hintaindeksi,   TKH,   maatalous,

hintaindeksi,   TKH,   maatalous,

hintaindeksi,  TKH,   palvelukset

hintaindeksi,   TKH,  metsätalous,

hintaindeksi,   TKH,  metsätalous,

hintaindeksi,  TKH,   teollisuus,

hintaindeksi,  TKH,   teollisuus,

hintaindeksi,   TKH,   1975=100
PICG           Valtion  investointimenojen  hintaindeksi,1975=100
PIF              lnvestointien  hintaindeksi,   1975=100
PIFIO        lnvestointien  hintaindeksi,   I-O-estimaatti
PILG           Kuntien  investointien  hintaindeksi,   1975=100

*PM0lus       Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   USD,   SITC,   0-1

PMO9US       Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   USD,   SITC,   0-9
*PM24US       Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   USD,   SITC,   2,   4
*PM3US          Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   USD,   SITC,   3
*PM59US       Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   USD,   SITC,   5-9

PMC             Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   kulutustavarat,   1975=100
PMFL           Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   raakaöljy  &  poltto-ja

voiteluaineet,   1975=100

PXG

Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   tavarat,   1975=100
Tuonnin  yksikköarvoindeksi ,   investointitavarat,
1975=100

Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   raaka-aineet,   1975=100
Tuonnin  yksikköarvoindeksi,   palvelukset,   1975=100
Sahatavaran  maailmanmarkkinahinta   (HWWA  ind. ) ,
1975=100

Tavaraviennin  yksikköarvoindeksi,   1975=100
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SECPCG
*SMPP

SOCC

SOCCI

SOCC2

SOCC3

SOCC4

SOCCRl

SOCCR2

SOCCR3

SOCCR4

SOCCS

SOCG
* sOcGR

* SOCLELR

* sOcLR

SOCLS

*sOcsR

* SOCTELR

Tavaraviennin  yksikköarvoindeksi,   USD,   1975=100
Viennin  yksikköarvoindeksi,   palvelukset,   1975=100
Keskuspankkirahoituksen  tarjonta   Eoteutuneella
korolla,   rrunk
Pankkien  keskuspankkirahoituksen  marginaalikorko,   %
Peruskorko,   %
Aikatalletusten  korko,   %
3  kuukauden  eurodollaritalletusten  korko  Lontoossa,   %
Luottojen  suhteellinen  liikakysyntä,   log
Pankkien  antolainauskorko,   %
Keskuspankkivelan  korko   toteutuneella  keskuspankki-
velan  määrällä,   %
Yleisön  hallussa  olevat  val[ion  obligaatiot,  mmk
Keskuspankkirahoi tuksen  kus tannus ten  herkkyys  mä.ärän
suhteen
Työnantajain  sosiaalikulut,  mmk
Työnantajain
Työnanta j ain
Työnantajain
Työnan ta j ain
Työnantajain
maatalous
Työnan Ea j ain
palvelukse t
Työnantajain
me tsä talous
Työnantajain
teollisuu§

sosiaalikulut,  maatalous,  mmk
sosiaalikulut,   palvelukset  ym.,  mmk
sosiaalikulut,   metsätalous,  mmk
sosiaalikulut,   Eeollisuus,  mmk
sosiaalikulujen  osuus  palkkasummasta,

sosiaalikulujen  osuus  palkkasummasta,
ym.
sosiaalikulujen  osuus  palkkasummasta,

sosiaalikulujen  osuus  palkkasummasta,

KELAn  tulot  työnantajain  kansaneläke-  ja  sairaus-
vakuutusmaksuista,   mmk
Valtion  tulot  lapsilisämaksuista,  mmk
Työnantajain  lapsilisämaksuperus te
LEL-mak superus te
Vakuutettujen  kansaneläke-  ja  sairausvakuutusma.ksu-
peruste
KELAn  tulot  vakuutettujen  kansaneläke-  ja  sairaus-
vakuutusmaksuista,   mmk
Työnantajain  kansaneläke-  ja  sairausvakuutusmaksu-
Perus te
TEL-maksuperus te
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FAR

Tilastovirhe,   1975-mmk
Hyödyketukipalkkiot
Nes temäisten  polttoaineiden  valmis teveroperus te
Valtion  verotulot,   mmk
Bensiinin  valmisteveroperus te
Nestemäisten  polttoaineiden  valmisteveron  tuotto,   mmk
Dieselöljyn  valmisteveroperuste
Ennakon  perustana  olevan  yhteisöjen  tulon  korotus-
prosentti

TIN             Välilliset  verot  miinus   tukipalkkiot,   määrä,   1975-mmk
TIOCG         Muut  välilliset  verot,   mmk
TIV              Hyödykeverot,   rnmk
TLGR           Kunnallisveroäyrin  keskihinta,   mmk

*TRCGH         Valtion  menot  tulonsiirroista  kotitalouksillö,   mmk
*TREND          Lineaarinen   trendi,   60.1.  =   .25,   60.2   =   .50   jne.
*TRGLG         Valtion  menot   [ulonsiirroista  kunnille,   mmk

TRHGN         KOEitalouksien  netl.otulonsiirrot  julkiselle  sekto-
rille,  nmk

*TRilo           Muut   tulonsiirrot  kotitalouksille,  .1975-mmk

TRI]OV        Muut  tulonsiirrot  kotitalouksille,  mmk
TRSH           Kansaneläkelaitoksen  eläke-ja  sairausvakuutus-

menot,   nunk
*TRSP            Kansaneläkelaitoksen  eläkemenojen  määrä,1975-mmk
* TRSSV         Kansaneläkelaitoksen  sairausvakuutusmenot,   mmk

TSCG           Valtion  liikevaihtoeveron  tuotto,   mmk
*TSR             liiikevaihtoveroprosentti ,   %

TYC            Valtion  ja  kuntien  tulot  yhteisöjen  välittömistä
veroista,   rrmk

TYCG
* TYCR

TYLG

TYP

WR

Valtion  tulot  välittömistä  veroista,  mmk
Yhteisöjen  verokanta  valtion  verotuksessa
Kuntien  tulot  välittömistä  veroista,  mmk
Valtion  ja  kuntien  tulot  kotitalouksien  välittömistä
veroista,  mmk
Veroas teikon  jyrkkyysparametri
Vero[ettavan  tulon  alarajan  parametri
Työttömyysaste,   %
Sopimuspalkkaindeksi,   1975=100
Ansiotasoindeksi,   1975=100
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WRI

WR2

WR3

WR4

X

XG
* xGUS

XGV

XGVUS

XS

XSUS

XSV

XSVUS

XUS

XV

XVUS

YC

YCCG

YCLG

YOH

YSE

YSEI

YSE24

YSE3

YW

Ansiotasoindeksi,   maatalous,   1975=100
Ansiotasoindeksi,   palvelukset  ym. ,1975=100
Ansiotasoindeksi,   metsätalous,   1975=100
Ansiotasoindeksi,   teolllsuus,   1975=100
Viennin  määrä,   1975-mmk
Viennin  määrä,   tavarat,   1975-mmk
Viennin  määrä,   tavarat,   1975-USD
Viennin  arvo,   tavarat,   mmk
Viennin  arvo,   tavarat,   USD
Viennin  määrä,   palvelukset,   1975-mmk
Viennin  määrä,   pavelukset,   1975-USD
Viennin  arvo,   palvelukset,  mmk
Viennin  arvo,   palvelukset,   USD
Viennin  määrä,   1975-USD
Viennin  arvo,   inmk
Viennin  arvo,   USD
Yhteisöjen  jakamattomat  voitot  ennen  verotusta,   mmk
Yhteisöjen  verotettavat  tulot  valtion  verotuksessa,
rrmk '

Yhteisöjen  verotettavat  tulot  kunnallisverotuksessa,
nmk
Koti[alouksien  käytettävissä  oleva  tulo,  mmk
Pääomakorvaukset  ulkomailta,   netto,   mmk
Nettotulonsiirrot  ulkomailta,  mmk

\

Pääomatulot,   mmk
Pääomatulot,   maatalous,   mmk
Pääomatulot,   palvelukset  ym. ,   mmk
Pääomatulot,   metsätalous,   mmk
Pääomatulot,   teollisuus,  mmk
Kotitalouksien  muut  tulot
Yrittäjätulot  ja  yrittäjätulon  otot,  mmk
Yrittäjätulo  maataloudesta,  mmk
Muut  yrittäjätulot  ja  yrittäjätulon  otot,  mmk
Yrittäjätulot  metsätaloudesta,  mmk
Palkat   (kotimaasta) ,   yhteensä,   mmk
Palkat,   maatalous,   mmk
Palkat,   palvelukset  ym.   (sis.   korjauserät) ,   mmk
Palkat,   metsätalous,  mmk
Palkat,   teollisuus,  mmk
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DUMMY-MUUTTUJAT

D5863          Dummy,   1iikevaihtoveron  uudi§tus   1964
D6263         Dummy,   liikevaihtoveron  kierto  vuosina  1962   -  63
DFT69          Dummy,   ulkomaankauppatilaston  uudistus   1969
DIP69          Dummy,   poikkeuksellinen  havainto   sarjassa  IP   1969:1
DIP70          Dummy,   poikkeuksellinen  havainto   sarjassa  IP  1970:1
DMCP            Dummy,   tuonnin  käteismaksujärjestelyt
DPROP         Dummy,   arvio  yhteisöjen  omaisuusverolle
DS63             Dummy,   satamalakko   1963

DS7l            Dummy,   metalliteollisuuden   lakko  1971
DS73             Dummy,   rakennuslakko   1973
DS77             Dummy,   kuljeEusalan   lakko   1977
DSOC             Dummy,   SOVE-uudistus
DTC63          Duinmy,   lisäveronkannon  vähennysoikeudet  1963
DTR66          Dummy,   1966   asuntotuotannon  veronhuojennuslaki
DTYP76        Dummy,   vuoden   1976   veronpalautus
DW66             Dui[`my,    jääolosuhteet   1966
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