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Suhdanne1ndeksi kohosi syyskuusta loka.kuuhun 1.3 %. 3e .oli 

lokakuussa vajaat 20 % suurempi kuin aalla pohjassa keväällä 1958 
, , 

ja noin 10 % suurempi ku1nedellisen huipun a,ikana. Kausitasoitet-
""" .'1110 . ... 

tu teollisuustuotannon volyymi-indeksi kohosi syyskuusta lokakuu-
.. .,.. .... - , . ........ 101 _ . _ F"fI - ..... .., . . _ .• 

hun 3 '116 , %. Näin suuri nousu johtuu siitä" että taso! tusmenettelyn 

vuoksi vaikutti lomien pid.ennys vielä syyskuussa indeksiin. Kun 

suhdanne1nd.eksi oli lokaktlussa vielä 2.6 %·pienempi kuin II nel-

jänneksen alussa ja teollisuustuotannon volyymi oli vastaavana al
\ 

kana kohonnu.t 0.5 %, on ilmeistä, että kesällä ta.pahtunut lomien 

p1dennys on h.idastanut tuotannon kasvuaenem,män kuin pelkät lomau

tusluvut edellyttäisivät. Osoituksena lomautuksen aiheuttamasta 

häiriöstä tuotantotoiminnassa on lisäksi se, että teollisuuden 

työllisyys on silti tänäkin aikana tasaisesti kasvanuto 

Työpäivikorjatun teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan 
\'804~ ' . Itt+ 10 ,' j ' , . ~"'~ ...,.. .............. ' A _ . ,- " ....... , .. ~.~.. \i; --- ..- "" "*""'" 

investointitavaroiden tuotanto oli ·lokakuussa 15 % suurempi kuin 

vuotta aikaisemmin. Ryhmän "muut .tuotantohyödykkeet H tuotanto oli 

lokakuussa vastaavasti 8 % suurempi. Kul·utushyödykkeiden tuotan .... 

nossa oli tämä nousu ainoastaan 4 %. 

Työvoimatutk1muksen mukaan t,,?ssä_,!>leva t ... yövoim~ .oli loka

kuussa 405 % suurempi kuin vastaavana aikana vuotta alkaisenmin. 

Voimakkainta lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna esiintyi met-

sätalQudessa ja uitossa;JI talonrakennustoiminnassa. sekä l1ikentees-

sä. Työttömyys oli lokakuussa edelleen vain 0.9 % työvoimasta. 
~ ... 
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Merkille pantavaa edellä olevassa kuviossa on, että vuoden 

1959 puolivälistä vuoden 1960 kevääseen kaupan kasvuvauhti oli 

huomatta.vasti pienempi kuin teollisuustuotannon nousuvauhti. Sen 

jälkeen sekä teollisuuden että kaupan nousuvauhti oli jonkin ai

kaa saman suuruinen" joskin siinä tapahtui hidastumista. Kuluvana 

syksynä kummankin sarjan kohdalla on tapahtunut nousuvauhdin li

sä.äntymistä, mutta lisäys on ollut huomattavampi kaupan kuin teol

lisuuden sarjassae Jos oletetaan, että saavutetut tasot pysyvät 

ennalla.an" tämä merkitsee, että teollisuustuotanno'n kasvuvauhti 

on nykyisellään noin 6 % vuodessa" ja kaupan kasvuvauhti noin 9 % 

vuodessa. 

Sekä reaalitaloudellisen kehityksen että etenkin hintakehi

tyksen kannalta onkin erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, 
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että yksityisen kulutuskysynnän kasvuvauhti lienee täll.ä hetkellä 
~," . "1 ,- ", . I~ , , ..,... . ' . 11! , , ' -, 1k1i.;;aiMllT"" , ."", ' ... I""*~""""". . . '., , "- r 

jonk~ "yerr~n ~u.!lremp1_MB kok0!lals~lJ:.o~annon kasvuv~u!lti. iFämä 

merkitsee" että yksityisen kulutuksen suhteellinen merkitys koko-

naiskysynnässä on lisääntymässä" sillä todennäköisesti muiden ky-

syntätekijöiden, kiinteitten investointien ja viennin kasvuvauhti 

on 'samanaikaisesti .ollut ja on hidastumassa. 

1959 
1960 

Kotimarkkinatavarain yleisindeksin 
keskimääräiset pro15enttiset kuukausit
taiset muutokset 

1 II 111 IV' ) 

-0.3 +Oe 1 +0 .• 6 +0.4 

+0.3 +0,,0 +0.3 +002 

1) v. 1960 loka-marraskuu 

Kuten tästä asetelmasta käy selville, esiintyi vuoden 1959 

jälkipuoliskolla ja vuoden 1960 1 neljänneksellä varsin huomat-

tavaa hintojen nousutendenssiä. HintOjen nousuvauhti oli kuiten

kin vuoden 1960 II neljänneksestä lukien vuoden loppuun huomat-

tavas'ti lievempi kuin vastaavana aikana. v. 1959. 

Seu:raavassa kuviossa. on esitetty kustannuspainelaskelma 

teollisuudesta neljännesvuo.sittain 1958-1960. Kuviossa esitetty 

ltcost push" koostuu kolmesta komponentista: kotimaisten raaka-

a.ineiden hlnnat~ palkat/tuotta.vuus ja tliont1tavaroiden hinnat. 
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Kuviosta käy 11mi, että teollisuustuotteiden osalta 6811n-

tyi vuoden 1959 II neljänneksestä vuoden 1960 1 neljännekseen 

varsin huomattavaa hint~jen liukE~ist!., kun sen sijaan II ja 111 

neljänneksellä teollisuustuQtte1den hintojen nousu muodostui pie-

nemmäksi kuin vastaavana aikana todettu ff oosj; Pl.!-sh ft 
.. 

Yhteiskunnan likviditeetti aleni v. 1960 aikana merklttäväs-
........ p • . ~t""' ·· . ..... _ .. . 1"" ......... 

ti a~isemmalle ta.solle kuln vuoden 1959 puolivälissä saavutettu 

huippu. Seuraavassa kuviossa nähdään vv. 1959-1960 ~h~ta.rJ.S?I?-
nassa tapahtuneet rakennemuutokset. 
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Lopuksi esitetään vuoden 1'960 osalta arviot" ositta.in te-

s1n varsin karkeat" fTotto- ja antolainauksessaJt tapahtuneista 

muut olts i .sta. 

"ottolalnaus ft 

Rahala.itokset 

Ya1ruutlls~ektor1 

'Valtio ' (lainanQ.ttomilnus 
, kuoletukset.) 

.....,- ' ..... .,. . ""....,.. .... 

Yhteensä 

nAntolainaus u 

92 
15 

2 

109 

Rahal a1 t oksat 118 

Vakuutussektori 21 

_~_it_~_t_i_o ____ ...... _. __ ... _ .. _'_" ____ ' ._. ___ ... _!-__ 5 ...... __ 

'Yhteensä 164 
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Koko teollisuustuotannon työpäi v'iko. r jattu vol 'u''tJla(\1-1ndeksi 
"h!M"lj; • " ' ....... _ . .,.. ..... tI.,~ 

oli lokaku.ussa 8 % korkeammalla tasolla kuin vuQsisitten. Teh

da.s-teollisuuden tuotanto oli myös $aman verran edelllsv\u;>tlsta 

tasoa ylempänä. Puu.- ja pa,p'er1teollisuu~e:n osalta oli vastaava. 

nousu .14 % ja metalliteoll.isuuden osalta 11 ~. Muu tehdasteolli

suus osoitti ainQastaan 3 %!n kasvus. ,c> 

Rakennustoiminnan volyymi koko vuodelta noussEH~15-20 <fo vuo-
~"""''!4''~, - !"!'!I~ ," " . ... ~._ j;:Mltt 

den 1959 tasosta.. Teollisuusrakennust.en volyy,min n,OU$uon arviol .... 

ta tätä. hu.omattavasti s\.\urempi,eli 11. 40-50 %. 111 nelj.änneksen 

rakennust1last·ot ·osoittavat talonrakennusto1minnan ' kasvun hidas

tumista. Rakell:t1Uslupla myönnettiin yhteensäS % enemmän kuin vii

me vuonna. va5t~'u:\.van.a a.ikana.. Asuinrak@}nnusten luvuissa ilmeni 

vielä selvää nou.sua (+ 33%) .. kun taas te·ollisuusrakennusten koh

dalla ilmeni laskua. (- 13 ~) \0 

lV~et$ätaloudessa' hakkuutulosoli li11uarra.sku\\ssa.3.1 ml1j, pm3, 
,111" . r, '· " ..... jsI , , -'fI!!I !'a. 

Joka ylitti ed.ell~sen vu()o:en vastaavan kuukauden tuloksen 11 %:llati 

Kuluvan ha.kkuukauden kokonaistulos on silti 2 % viime vuotista 

pienempi. 

Maatalouden osalta tOdettakoon, tl.ttä viljan kauppaan tulo 
,,,~ " 'JI ' ' : ..... : ' , a.k~" - • 

on ollut niin runs.a.sta, että Vilj.a.varasto on keskeyttänyt tois

taiseksi rehuviljan ostot ja rajoittanut leipäViljan ostoja ra

hoitus- Ja varasto1ntlvaikel,1ksien taki.a. Sianlihan ja nau.danli
han nykyinen tarj6ntavajaus johtuu etupä.ässä edellisen vuoden 

he1ko.sta rehusaGosta ja r'Qnsaastaeläinkannan karsinnasta. K'Qlu~~ 

van Ylloden tarjonnan niukku:uden takia maahan tuotu lihamäärä ei 

ole toistaiseksi sanottavasti alentanut Kulllttajahintoja. 

Kotimaankaupan yleisindek$i. oli Mercator1n mukaan lokakuus-.. - .. ...,......,..,,~ -

sa 9 %, tukku.myynnin arvo 14 %>, vähittäiskaupa.n arvoindeksi 6 % 
viime vuoden vastaavia luk:Qja korkeammalla.. I~okakuun tukkumyyn

ti pysyi sekä arvoltaan että. volyymiltaan lokakuussasyyslruun 

ta::solla" kun vu(!»si sitten t.odettiin t ,änä. aikana. :3 %ln lasku. 

Tu.kkumyyntiol1 ed,e.lleen marraskuussa erittäin vilkast~'. 

Työssä oleva. työvoima oli ty6vo1matutkimuksenmukaan loka-
'1" " ,, _ ..... _ ....... '" "i , N_ • ..."... ' _" PIf!!I'"7 

kuussa 1 854 tuhatta henkeä eli 4.5 '1> suurempi kuin vastaava.~ti 

edellisenä vuonna. Pa.lkattu. työvolma 0.11 1 290 tuhatta henkeä, 
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mikä on 5.0 % edellisen vuoden lukua suurempi. l\4etsätöissä oli 
työvoima lokakuussa 21 % st:lurempi kuin edellis.en vuoden lokakuussa., 

kun syy-skuussa tämä luku 011 vielä 2 % edellisvuotista pienempi. 

Lokakuun yient,~ kohosi 35.6 mrd markkaan (tähän sisältyy jään
murtaja Neuvostoliit t oon" arvoltaan u. 6 mrd mk). Tammi-lokakuun 
aikana viennin arvo oli 25.8.6 mrd markkaa eli 19 % suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Tuonti 011 lokakuussa 29.1 mrd markkaa ja 

tammi-lokakuun aikana 27LI·.9 mrdeli 32 % suurempi kuin vuotta ai
kaisemmino Kauppa.tase osoitti lokakuussa 6.5 mrd markan ylijäämää, 

kunae tammi-lokakuun ajalta päätyi 16.3 mrd markan vajaukseen. 
TUkkuhintaindeksi oli marraskuussa pisteluvussa 2 205 eli 

0.6 % korkeampi kuin lokakuussa. Kuluttajan hintaindeksin vastaa
vat luvut olivat 110 ja +0,.8%. 

Liikepankkien nettotaseen huomattavin muutos vastaavien puo.",," 

leIla marraskuussa oli antolainauksen kasvu yleis611e 2.9 mrd mar
kalla. Vastattavien puolella havaitaan ottolainauksen yleis6ltä 
kasvaneen 5.2 mrd markalla ja red1skonttausten supistuneen 1.7 
mrd markalla. 

Rahalaitosten koko. ..ottolainaus yleisöltä kasvoi marraskuussa 
11.6 mrd marka1l..a edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 8~3 mrd 
markkaa .. Vuoden alusta va,staavat luvut olivat 6~".5 mrd markkaa tä

nä vuonna verrattuna viime vuoden 64.4 mrd markkaan. Vuoden alus

ta lukien yle'isön varsinaiset talletukset kasvoivat 61.3 mrd mar
kalla (v.1959 + L~9.3 mrct) ja shekkitilit kasvoivat 3.2 mrd mar

kalla (v.1959 +15.1 mrct). 
Rahalaitostenantolainaus kasvoi marraskuussa 709 mrd mar

kalla vastaavan luvun olttaa vuosi sitten 8 ,.5 mrd. Antolainauksen 

lisäys tammi-marraskuussa oli 102.7 mrd markkaa vuoden 1959 vas
taavan luvun oltua 65. 6 mrd markkaa. Rahala itosten antolainaus 
30.11.1960 011 607.6 mrd markka.a eli 21t % suurempi kuin marraskuun 

lopu~sa vuonna 19-59. 
Vuoden 1960 lokakuun lopussa varsinaisista talletuksista oli 

B-indeksitileillä 15.6 mrd markkaa (3.0 %), korkeakorkois1l1a tal

letustile111ä. 33.4 mrd markkaa (6.5 %) sekä verohuojennust11eillä 
8.6 mrd markkaa (l o7 %)~ Edellä mainituilla tilell1ä yhteensä. 011 
57.6 mrd markkaa ·eli 11.2 % kaikista varsinaisista talletuksista. 

Marraskuun maksuvä1inevarantolaskelmien mukaan nettosaatavat 
valtiol ta olivat suhteellisesti pienenlmät kuin vastaavassa kuussa 
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kahtena edellisenä vuonna. 'Saatavat yksi tyisiltä olivat vuoden 

1958 marraskuuhun verrattuna suhteellisestI supistuneet mutta 

vuoden 1959 marraskuuhun verrattllna lisääntyneet. Ulkomaisten net

tosaatavien osuus oli vuosien 1958 ja 1959 marraskuuhun verrattu
na supistunut .. 

Valtion talous osoi tti 'cammi-lokakuul t~1 12.4 mrd markan 

y'lijäämää, kun vastaavana aikana vuosi sitten todettiin 2.0 mrd 

markan vajaus.. Tulot yhteensä (pl.l8,lna t ) olivat tarnmi- l oka,kuus

sa 15 % korkearranalla tasolla kuin eaellisenä vuonna. Kaikki me

not. (pI. kuoletukset) lisääntyivät tammi-l okakuussa 7 %:lla. Ku

vaavaa kahi tyl-cselle on, että vuoden 1960 lainatulot ovat jääneet 

3.5 mrd mk pienemmiksi. ja kuoletukset 0 08 mrd mk suuremmiksi kuin 
edellisenä vuonna, vai1dea kassa'tl1an:ae on samaa.naikaan parant.u
nut yli 1)+ mrd mk. 


