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Taloudellinen tilanne 5. ' . '1'61 

Tällä hetkellä. näyttää siltä, 'että .1iD,le helmikuussa suoritetWl ·ennus- . 

teen perustana ollut ja silloistem tie~ojen: perusteella. tehty arvio kanso,in- .. 

välisen suhtiarmekehityks:en stmnnasta. oli liian pessirais"tinen. jEnsimmäistä 

neljännestä koskevien t.ietojen nojalla voidaan pää.te~lä, 'että yleiskuva 

kansainväli8e~tä. sUhd8ll1'lekehi tyksestä tullee kuluvan vuoden aikana säilymääR 

Suomen ka~alta emw.kQitua suotui&ampana • . 'Jo tämäB johda·eta. vähenee Suomessa 

vuoden jälklpueli.skolla tapahtuvaksi e.nnustetu takaiskun mahdollisuus . 

Viime vUoden leppu- ' 'ja. kuluvån Vuoden. alkupuolella. kotimaassa tapahtuneen 

suhdannek·ehityks·en luoateelle oli twu1usmerkillistä, 'että. taloudellisen akt1- : 

vi teetin ka.~vuvaubt1 011 yleensä nousussa •. "Oheisissa kuvioissa hava~ taan tämä . 

ilmiö koko teo'llisuud.-en, investointi tavara- ja. kulutustavarateollisuuden $·eki 

koko tuonnin j .a vlellllin osa! ta.. 
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TeollisURfi\t1.10t&nnon volyymi-indeksin ka~&i- ja satuDnais

vaihteluista pubdistetun sarjan prosenttiset "'kuuk'ausiumutokset 

koko 'teel'li·suuden 'volyymi 
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Kulutustavarateollisuuden j a illv s tolntitava.rateollisuuden 

volyymi-indeksin kausi- j a satunnaisvaihteluista puhdis tettujen 

ee.rjoj ,en prosenttiset kuukausimuutQkset 

kulutus t avarat 

investointi tavarat 
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Tuonnin ja viennin volyymi- indeksin kausi- ja satunnais

vaihteluista puhdistettujen sarjojen prosenttiset kuukausimuu~kset 

tuoati 

vienti 

- - ----- % 
J; 

3 

r 2 . 
! 
I .. 
1- . , 

• 
I 

[; 0 

I 
I - - 1 

~ 
I 

I -~ 
1 I 
-- I 

IUi 1 - 3 

1-1 
1 

_..l. 1 L t l i I 1 J 1 1 1 J L I I ~_ I 1 .J _" 

1'15S 195Cf 1960 /961 



- 3 -

Kuvio! ta tarkas tel "taes,sa huomataan, että ~kyi.seri nousttsuhdanteen ai kana 

nOllsuvauhdin-ke-hit7s o-n oiSoi ttanut selvää aaltoll1ke-ttä. 1,tämä -nä.Yttää olevan 

suhdaanekehityk-selle &m1naista rytmillisyyttä. Vuoden vaihteen aikana vallinnut 

tilanae näYttää kui tenkin .olleen ,slkäl1erike-1s1aatuihen. et-ti kaik.issa esl-

tety1s sä. a.1kasarjoiss8. neuauvauhti on ollut samanaikaisesti kasvu'Ssa. Tämä 11-

meis-~st1 on ollat yht-enä sUni. siihen, että kaSVu on -tänä aikana tuntunut 
\ 

eri tyisen voime.kkaal ta. 

Jos kuitenkin tarkastellaan. aousl1vauhtien v-aimakkuutta ku,luvan 'VUoden 

e ensi mmäisen neljänneksen aikana, jotka vuositasolla merkitsevät teollisuudessa 

noin 1} %Ul, ku1utustavarateollisuudes-sa uin 10 %Jn, investeintt.avB1"ateolli 

suudes-sa. no.{n 16 %t'A, vienllisaä l1&in 30 %ulja tu:onnissa noill 20 %.Jl lisä,.s-

-e 

ta, bavai taan aäidea nousujen olevan e i täsuuruusluDkkaa, ettei niiden to-

teutllmista koko Vllod&n aikana void.a pl tää todennäköisenä valli ts-evass& suhciannel 

vaiheessa. Kun lisäkal o'tetaaa huomioon eElellämaiai t-tu kasvuvauhdin aa1 to-

liike.,. voidaan olettaa, . ,ttä nou8\:lvauhdiss.a on jo' tapahtunut tai tapahtu

ma.ssa laskua. (Olettamus käy ilmi ku.vio1$t~ 

Kllvioihin on myös piirretty eri sarjojen nousuv~uhtien , 1 temmän a~an 

kehitl's-suurma.t . Viennin keh1tys~unta näytt{iä tasaiseltat mikä. on sopu-

so1nnussa kansainvälistä suhdannetilaJll'letta koskevien näk7mieil kanssa. 

Tuonnin nou8uva.uhdin pi temmi:in ajan kahi t7ssuunnan laskua tukee taas s,e olet

tamus" että kotimaisten investointien nousuvauhti on alenemas-sa (katso 1n

e vestolnti tava.roiden tuotannon nousuvauhdia kehi tyesuuntaa) . Yksi ty.ls.en kulu 

tukeen kehitys on oilut j ,a Qnedelleen tasaisempaa kuin in.yestointlen kebi tY8, 

mikä ~Ö8 näkyy kuviosta. 

Likviditeettl-ind.eksin muka.an yhteiskunnan likvidiys8.semassa ei edä 

tapahtunutmaaliskuusaakeventymis"tä ku~en kahtena aika.isempana kuukautena. 
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TILASTOJA 

Tyipäiv.äk0rjattu teol11suustuotarmoD volyymi-indeksi 011 

helmikuussa 10 ~ korkeammalla t .as·olla kuin vuos.i sltte-n. Metal.ll·

teollisuudessa nousu oli l}"" puu- Ja Ji):aperlteolllsuudessa 9 ~!I' 

muussa tehdaste·ollisuudessa 7 _ ja tehdast·eolllsuuaessa ke:kona1-

suude.ssaan 9 ,; .• 

Talonrakermusto:1m1nnasta ei ole virallls.1a tleto;ja vielä . 

t .imän vuoden e.Rslmmllseltä nelJännekse·ltä,. mutta es.1m. tyl:Svolma-

:luvulsta voidaan piätell·ä rake·n·tamisen jatkuvan vilkkaana. 

Metsät&loudes.sa hakkuutulos 011 maaliskuussa 4.4 ;mi.lj.pm' 

eli 7 .~ enemmb kuin viime vuormav&staavaan aikaan. HaklnlWcauden 

kokonalstlilos osoitti 6_·;111. nousua edelliseen k&ut.een verra.ten. 

Maataloude'n osa1 ta mainittakoon. ettävo.ln, kot1ma.1n.e:n kulu

tus 011 vuoden .e.nslmmtiisel~1 nelJänneks'ellä 10 _ suurempi kuin 

vastaavasti viime vuonna. voin v.1e-atJ. 011 samaan ·aikaan vain 50 ." 

vl1mevuo tis·esta. 

Kotlm.aank8upan yle1:s.1ndeks1 (Me.rc.ator) sekä tukkumyyrmln 

arvo o·llvat tammi- helmikuussa keski.Klrin 10 " .korkeammall-a ta

solla. kuin vastaavasti viime vuonna,. Vllhl tt.Uiakaupan arvclndeksi 

o$oltt1samana aikana keskimDrin 11 .;:a 110usua viime vuoteen 

verraten. 

't'y5markkinatutklmustoimlston laskelmien mukaanollkokQ . tyB

p'anos tammikuussa 4., _ suur.mpl ku.1n vuoSi sitten. Vastaava 

nousu palkatun työpanoksen kobciallaoll -4~1 S' .. ±76ttlmyys 011· 

tammikuus·p 1.8 _ koko. t:y6voimasta vastaavan luvun 01 tua viime 

vuonna 2 .. 6 t/;. 

LIikenteen kokosaisaktlvit,eettl (Mercato.r) 011 helmikuussa 

4 '" vilkkaampi kuin 'VUotta aikaisemmin ... . autatlevaunuj~a kuormat., 

til0 tämän vuoden enal11J11lä.l .senlllelJäJmeksen alkart8 yhtä paljon 

kuin vi1me vuonna vastaavana aikana. 
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Maaliskuun vienti 011 22.) mrd markkaa eli 26.7 • suurempi 

ku1.n vuotta aikaisemmin. Tuonnin arvo 011 maaliskUussa ".4 mrd 

markkaa, mikä on 26.0 9b edellisvuotista. suurempi. Vuoden enslm .. 

mi~se~lä .neljänneksellä nous,1 viennin arvo 6, .•. 8 mrd markk~an. mi-· _ 

kä merkl ts.ee 16.8 _: n nousua. v1.1:me v'~,oden vastaavaan aj.ankohtaan 

verraten. Vastaavat l.uvut olivat tuonnin kohdalla 89.1 mrd mark

kas. Ja + 17.4 ~. Kauppatase oso1tti näin ollen ensimmäisen nel

jännek.sen lopussa 25.' mrd m'arkan va,J&llst.a vastaavan 1l&j;auksen ' 

·oltua viime vuonna. 21.} mrci markkaa. 

Tukkub1ntalndeks!' laski helm1kUUsta maaliskuuhun 0.4 .tf; ,eli 

p1.st'elukuun 2 202. Kuluttajan hlntalnde'ksi pysyi maal~,skuuss'S: ;edel. 

l ,een pisteluvussa 110.. m1s·sä se' on ollut viime ~oden .marra.skuufjta 

lähtien. 

Teolllsuusty8ntekijäln ansiotas.ost.a on tl.etoja viime" vuod-en .. 

v1.1me1.seltä neljlnnekseltä. ·~1.11aln o11vat miesten kesklmäär-Uset 

tuntlanslot 7.5 ~ korkeamrll8:11a taso.lla. ku1A vuotta. ~lkalsemmln. 

Vastaava luku naisten: kohdalla 011 5.5 _--

Liikepankkien nettotaseen. huomattavimmat :muutokset- vastaavien 

puolella maaliskuus~~ o11'vat .antola1naW-Csen kasvu y~e1sölle 7.) lRrd 

markalla sekl1 \ilkomalsten nettosaatav1en supistuminen 4.1 mrd mar

kalla~ VastattavleB puolella havaitaan ottolainauksen .yle-ls:iSlt,li. 

kasvaneen 1,.1 mrd marka.lla ja red1.sk,Qllttausten 2.8 mrd mar.kalla. 

RahalaItosten koko ottolainau,s ylels51 ~,ä kasvolmaaliskuus.sa. 

8.5 mrd markal·la edelll.sen vuoden vastaava.n luvun olt~a 11.6 mrd 

markkaa. Vuoden alusta lukien vastaavat luvu.;t ol.1vat 26.5 mrd mark

kaa verrattuna. v.ilme vuoden 18.1 mrd markkaan. Vuoden ensimmä1.sen 

nelj'inneksep ai~ana yle1sön varsinaiset talletukset kas.voivat 26.9 

mrd markalla (1960 + 23~2 mrd) ja shekk1t111t supistuivat 0.4 mrd 

markkaa (1960 - 5.1 mrd). 

Maaliskuun lopus'sa varsinaisista talle.tukslsta 011 'B-indeksl-
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tileillä 10.4 mrd markkaa (1.9 ,,) ~ korkeakorkols1lla tal.letustl

\. le1111 41.0 m·rd markkaa (7. 2 _> sekä verormuojennustilel11ä 14 . , 

mrd markkaa (2~ '5 _). Mainituilla t1leillä 011 yhteens" 65.V mrd 

markkaa eli 11 •. 6 ,; kaikista varsinaisista talletukslsta. 

Rahalaitosten: antolainaus kasvoi maaliskuussa 13.1 mrd mar

kalla v,astaavan luvun oltua viime VUOJ'lna 10 .. 4 mrd markkaa. Anto

lainauksen lisäys oli vuoden e'Dslmmäi.sen neljlbmeksen aikana 23 . 8 

mrd markkaa vastaten 24 .• 4 mrd markkaa viime vuonna . Rahalaitosten 

antolainaus oli maaliskuun lopussa 641.2 mra markkaa" mikA on . 

21 .. 1 " suurempi kuin vastaavasti viime vuonna .. 

Maa.11.slwun maksuvllinevaråf.lt,olaske imien ,mukaan nettosaatava.t . 
I 

vaI tiol ta olivat suhteel.lise·stl pienemmät kuin kahtena edellisenä 

vuonna . Sama koskee nettosaatavla ulkomailta . 

Seuraavat prosentt11uvut kuvaavat eräiden valtion tammi- helmi

kuun tulojen ja menoJ~n muut,oksia verrattuna viime vuoden vastaa

vaan ajankohtaan: 

Tulo-· ja omaisuusvero 
-(Bruttotuotto + 12 ) 

Ll1kevaihtove'ro 
Tuontltulll 

- 76 Tukipalkklot +2} 
valtionapu opetustoimelle +16 

+ 8 Maa t • tukeminen + " . 
+ 17 Teiden kunnossap'i t e +50 

Verotulot yhteensä-14 
-(ilman tulo- ja om . veroa +9) 

Varsinaiset tulot . - 14 

Vars~Da1set menot +15 
Reaalls.1Joltukset + 6 
Pälomamenot + , 

Kaikki t ulot ·(pl. lainat) -16 
Kaikk1 tulot (pl . lainat, tulo-

ja omaisuusvero bruttona) +10 

Xaikkl menot (pl .• kuoletUk-
set) +12 
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Teollisuustuotannon lndeksejfi ·eri maista: 

1960 . . 1961 
tammi helmi maalis ••• j -öulu tammi helmi maalls 

E.nglantl K 119 119 120 121 119 12 
USA K 111 110 109 103 10.2 . 102 l02e 

Länsi-Saksa 227 233 25.1 255 
Ranska 176 177 185 189 

~ Ruots i 276 2'81 294 301 

. (K = kausitasoltettu) 
, 
e Hintoja': 

Reuter raaka-aineet 436 43' 427 i~o6 409 41} 414 
r~joo.dy raaka-a.1neet 377 317 .373 356 362 367 369 

e Dow Jones osakkeet 215 207 204 203 213 220 225 


