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A. HUOLTOTASE 

14 10.196:; 

1 REAALITALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 1963 

VERRATTUNA WOTEEN 1962 

Vuott 1963 ko kevi n lask Imien t11v1stelmä on e itetty s u

raa.vas a huol totta easet lma ss: 

Huoltotas lQ62 - 1963 m11j. nmk 

Kokona1starjonta: 
ttokan antuot ~ nm 

den j p Iv lusten 
tuonti 

Yhteensä. 

~onaisky yntä: 

Tavaro1d n ja palvelu ten vienti 
Bruttoinvestoinnit 

yk l.ty1 et 
hal innolliset 

Kulutus 
yksityinen 

) yhte1s 

I Varastojen muutos + vir , 
) Yhteen ä 

eet 

1962
1 

196:; Muuto 1963/62, ~ 

18427e4 19 625 

4 0.4 4 389 
22 936.8 24 014 

4 258.0 . 4 386 
6 509.7 6 629 
5 1~80.8 5 475 
1. 028.9 1 154 

12 169.1 13 209 
9 '-r60·3 10 433 
2 408 8 2 756 

• • 12° 
22 936 8 24 014 

Volyymi Hinnat Arvo 

+ 2.1 + 4.3 + 6.5 
~ 

- 4.2 + 1.6 - 2.7 

+ 1.5 + 1·5 + }.o 
- 2.' -+ 4.2 + 2~O 
- 4.1 + 4.0 - 0 . 1 
+ 6.6 + 5 .. 2 +12.1 
+ 3.2 + 5.:; + 8.6 
+ 2.0 + 4.8 + 6·9 
+ 6.5 + 7.4 +14.4 

, Kuluvan vuoden kehitykselle on tunnusomaista sekä yksityisen 

se,tor1n että vientikysynnän uhteell nen heikentyminen jllkiseen 

!{ysyntään verrattuna. Tämä puolestaan on heijastunut tuonnin 

tuntuvana supistumisena. 

1. Kokon istuotanto 

Kokonaistuotannon kehitys uunta on noue maan päin alkuvuo-

t en verrattuna, ja kansantuotteen volyymin kasvuvauhdin lasketaan 

vuoden viimei ellä neljännek ellä sa vuttavan läh s 2 %:n vuo 1-

ta on 

Tuotanto kohoaa viime vuoteen verrattuna nlten maa- ja vesi-

1 Til~stolllsen päätoimiston laskel a 9.10.196; . 
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rakennusto1minn s a sekä palvelus l1nkeinoi a . Teollisuustuo

tannon volyymln kasvu on jok e ru(in vähäinen ja sen pääryhmistä 

1nvestolntitav roiden tuotanto laskee suhteell1 esti eniten, pa

periteollisuuden tuotanto ta on ekspansilvlsin . Metsätalous

tuotannon volyymi laskee edellisestä vuodesta . 

2. 'luonti 

Tavaratuonnin arvon lasketaan kuluvana vuonna jakaantuvan 

seuraavan asetelman mukaisesti: 

1962 1963 muutos 1963/62 
arvo 8l1VO 

mllj.nmk milj.nmk volyymi hinnat arvo 

Raaka-aineet ja tuotantotarv. 
Poltto- ja voiteluaineet 
Inve tointitavarat 
Kulutust varat 

- :; 
- 8 

- 9 
- 1 

+ 1 - :; 
+ 1 - 7 

- 1 -10 

+ 4 + :; 
:S>, Koko tuonti 

1 762 
371 

1 145 
650 

:; 929 

1 727 
:;45 

1 031 
670 

:; 773 4·9 + 1 - 4.4 
'- -1 cb bcF 

/f' ( 7 g ~ () ) 
erityisen 

~l 

1/ 
Tuontiluvuissa näkyy 

tointien suplstumlnen_ 

selvästi ltone- ja lait inves-

Vaihtotaseen palveluseristä aiheutuvat menot kasvanevat 

6 %:lla. 

:;. Vienti 

Suoritetun v1ent1t1 dustelun sekä kansainvä11 tä suhdanne

kehitystä koskevien tietojen perusteella on päädytty seuraavaan 

v1ent11askelmaan: 

Vienti 
Maataloustuotteet 
Mets~taloustuott et 
Puuteollisuustuotte t 
Paperiteollisuustuotteet 
Metal11- ja konepajateoll. 

tuott. 
Muut tuotte t 

Koko vi nt1 

1962 
arvo arvo 

milj.nmk milj.nmk 

144 164 
190 111 
770 805 

1 589 1 753 

663 592 
177 203 

:; 533 :; 628 

/]G(fV ) 

muutos 1963/62 

volyymi hinnat arvo 

+11.2 + 2-3 ·f.~ +13.6 
- 42_5 + 0.7 - "t0 -41.8 
- 0 .. 2 + 4.8 \.{ . 1. + 1~ .. 5 
+10.0 + 0.2 - +10·3 

- 5.7 - 5 . 0 -1.'5 -10.7 
M .so -J',:>-+15. 0 

+ 1 . 6 + 1.0 + 2.7 
r ~, ' 

( 
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Vuosi s1tt n arveltiin, että merkit taloudellisen nou un jat

kumisesta länsimaissa noin 4 %:n vuosita olla olivat dom1no1vampi 

kuin laskukaut en päätyvät arvioinnit. Tämä tot amus on oso1ttau-

\'------ l tunut )06itt4 melko varovai eksi, sillä 1 tten viime syksyn kan-

----

a invällnen suhdannekehitye on lnuodo tunut selvemmin ekspans11Vi

seksi. Merk111epant vaa on, että juuri ne maat, nimittäin Englanti 

ja Yhdysvallat, joi sa näkymät vuosi s1tt n v 1kuttivat h lkoimmil

ta, ovat nyt s11rtyn et ka vukehi tyksen johtoon. Englannin ja Yh

dysvaltojen kasvu on s1t n ollut odotettua nopeampaa, EEC- a1den 

odot ttua hitaampaa. Stimuloivaa suhdann politiikkaa ei ku1.tenkaan 

vielä ole katsottu tarpeelll eksi. EEC-m 1den depreSSiiviset ten

denssit eivät liioin 01 johtaneet hintojen nousuv uhdin h1dastumi-

seen. 

Suom n tavaravienti e1 ole kuitenkaan seurannut yle1sen t lou

dellisen aktiviteetin kehitystä ostajama1ssa. Vientiä koskevat 

laskelmat nOjautuvatk1n lähinnä tavara- ja markkinakohtaise n ana-

lyys1in. 

Met ätaloustuotte1den viennin laskuvauhti on s lvästi lisäänty 

nyt jo vuoden 1961 kolmannesta neljänneksestä lukien. Ilmeise t1 

tämä. la ku on ku1 tenk1n jo päättynyt. 

S aha tavara 011 syyskuun loppuun mennessä myyty kuluvan vuo

den la1vauks11n noin 900 000 std ja koko vuoden mrYnn1n odotetaan 

kohoavan miljoonaan etandartt11n el1 jokseenkin samaan kuin viime 

vuonna. Kesän aikana on saatu kiinni osittain sääolo1sta ja osit

tain työns 1sauksista aiheutunut Jllkeenjään isyys sahatavaran 

myynneissä.. 

Paperiteollisuustuotteiden vi nnin k vuvauht1 on nopeutunut 

viim vuoden viimeisestä neljänn ketä lähtien. S lluloosan ky

syntä on ollut r1ttä1n vilkasta ja pohjoismaisten selluloosantuot-
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taja1n kesken sovlttuja tuotannonrajoitUks1a on jo hiukan supls-

t ttu. Paperiteollisuu tuott 1den viennin arvon kasvu perustuukin 

pääosaltaan elluloosan ja h10kkeen länslvl nnin kohoav11n v1enti

mä.äriin. Selluloosan hinnat ovat hiukan vahvistun et, vaikka ta

so, jolle ne tällä kert a n~yttävät pysähtyneen, on edelleenkin 

huom ttavasti vuoden 1961 kesk1h1ntatasoa alempana. Paper1- ja 

kartonkiryhmän osuus koko päälu k viennin kasvust jää se si

jaan vähäisemrnäk 1 lähinnä sanomalehtipaperin edelleen huonolta 

n~ ttävän markk1nointitilanteen vuoksi. 

Itäviennin arvo 6upi tuu 4-5 %:11a, j Iän 1v1enn1n rvo kas

vaa samalla pros nttimäärällä. 

V 1htotaae n palv lu erlstä kertyvien tulojen odotetaan k s

vavan 6 %:lla. 

4. Inv sto1nnit 

Yksltyl en s ktorln 1nvesto1nt1aktivite tin aleneva kehitys

suunta on jatkunut vuodesta 1962, mutta en laakuv uhti on ilmei

sesti tällä hetkellä hidastuma sa. N. tuotannollisissa talonra

kennus1nvestoinneissa 1a kuva1he lienee päättymässä, mutta kone

ja laite1nvestoinneis aleneva kehitys jatkuu edelleen. Alkuvuo

den vilkas asuntojen rakentaminen a1h uttaa sen, että asu1nraken

nustoim1nnan volyymi on tänä vuonna k sk1määr1n noin 3 % korkeampi 

kuin v11m vuonna huolimatta siitä, että 

osoittaa jyrkähk8ä laskua, 

vuoden loppukuukau lna 

Julki tan 1nve to1nti n volyymdn on arvioitu kasvavan ma -

ja ' vesirak nnustoimlnna a 7 ~:lla ja talonrakennustoimlnnassa 6 

%:lla. Tämä käs1tys perustuu paitsi loppukesään mennessä käyt t

tävis ä 011e1siin tietoihin my~s arvioihin julkis n vallan työ111s-

tämistarpeesta vuoden loppukuukaus1na. Valt10n 0 alta investointi

menot kohoavat täl161n d 111sestä vuod eta noin 12 %:11 , mikä 
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on sopusoinnussa valtiontalouden k hityksestä t htyjen kassaennu -

teiden li:8nssa. 

5. Kulutus 

Kotitalouksien käytett~vissä olevat tulot k vavat hiukan 
l()n~ 

enemmän kuin kan~antuloJ ttomääräis t tulonsiirrot yksityisel-

tä ektorilta julkiselle sektorille kasvavat ~ kansantuloa hi

taammin. Yksi tyis n kulutuks n arvo nousee täten suhteellis n 

volmakk a t1, mutta kun kulutu hy6dykke1den hinnat nous vat keski

määräistä enemmän, jää yksityisen kulutuksen volyymin kasvu 2 

~:i1n. 

Julkisten kulutu menojen kasvu peru tuu suurelta osin palkka

menojen lisäykseen, joka on 14 % edellise tä vuod sta. 

6. yarastoj n muutos Ja virh et 

Sinänsä v rs1n puutteellisten ti tojen pohj lta on pääteltä

vissä, t tä varast ojen määrä supistuu kuluvana vuonna. Yrittäj~t 

pyrkivät val11t evassa uhdanneva1h e sa väh ntämään varastoja. 

Erään " irheet" sisältyvät nettotulons11rrot ulkomaill , joita ei 

nää tällä kertaa ole otettu mukaan omana n1m1~{ en·än. 

7. Va1hto- ja suoritetase 
~ 6~ 

Kauppataseen v jaus päätyy 145 m11j. markkaan ja vaihtotase 

jää uunnil1een t a apainoon. Kun otetaan huomioon sijo1tustulojen 

ja -menojen sekä lahjojen ja avustust n n ttova1kutu • saadaan 

suor1t taseen vajaukseksl 65 milj. mk. 

B. TYöLLISTI 

1. Ty<Slllsyy 

A HINNAT 

Kun kokonai tuotannon kasvuvauhti jää kuluvana vuonna noin 

2 %:11n~ on seurauksena ty6voiman ky ynnän vähenem1n n, mikä sel

vimmin kuvastuu tyBp . okse ss. Toisaalta ty8ll1nen tyHvoimak1n 

supistuu jonkin v rran. TyC:Stt6myyspros ntti PY;;;JYY kultenl{1n odo-

1 ... 
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tettua lha1 empan , koska ty8voiman tarjonta s maan aikaan vähe

nee. Ty6tt~m1en suus työvoima t on kulu ana vuonna 1.6 % kes

kimäärin oltua.tm kahtena de11isenä vuonna 1.2 %. TyBttömien 

pros n t 0 uu ty8vo masta kasvaa vuo n jä k puoliskolla j vuo-

den lopu a tyHttö i n määrä rv10i an yli 60 OOO:ks1 , k~ on 

runsaan kolrnann ks n n mmän kuin vuott ikais mmin. Pääos li-

s'yk st! va utuu yk 1tyis stä t~lonrak nnust iminnast • 

2. H1nn t 

V11m i 1s l hintak hi tyl{ 11 on 011 t t u~o ista kU5-

tann paine n uht llin n voimi.tum1nen ky täp ineeseen v r-

r ttuna. Hintaaulkt on 05i t tein si1rt· yt hinnannousupa.1neen 

purkau· 1 ta. Y it i n s ktorin hinnai e, palveluseli~~e1na-

ja lukuun ottamD.tta~ koo t u kustannuspa1ne kUluv na vuonn s u

raavista teki CSi t': Tuoto ksikltö·· kohden lasketut palkkakustan

luk et k 1.. av t ~ /, mi :-'" p rustuu yl isen an iotason 6 %zn nou-

suun {ä uott vuud n 2 • • nousuun. Tuont1hinto n kohdalla 

odotet an raak -a1neid n hintoj n no evan 1 % sekä valm11d n ta-

varolden S o1n 1 del11 vuotisesta ta ost. Polttoa neiden 

hintojen on rvlo1 tu :cohoavan 5 % - Tät n pä··dytään tuontih1nto-

jen ke ki ääräi e n 1 4 

e n ku u 

ku tannusten nou 

Kys~nt pa n en salt tOdettakoon, ett~ 

i 11 ne m d lista ykyi 1a .. markkinaolo-

tel sa 1irtää täysmäärälsenä hintoinin. Tähän noja'tuen kan

antuott n intaind k i kohoaisi 3.4 %~ kun ky yntäpa1n en va1-

kutuk kai oletet an - 0.3 %. Toisaalta pal eluse11nkelnoissa 

(muk lukien julkin n toimint ) palkkojen no on ollut suh-

te llisen voim asta ja tuott vuuden n usu ivan merkityks töntä, 

niin että kan antuott n hint·1ndeksi kohoaa yli 4 % edell1s stä 

vuod eta. 
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II. RAHATALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 1963 

VER.1l TUNA VUOT E 962 

Edel ä kohd ssa I.A.7. äädyt iin 65 m11j. markan suurui een 

suorlteta ean vajauk n. 

P tkäaikai t n lainojen nostot ovat huomattavasti ylittäneet 

vuod alussa laa. tun nti ten 1 i j n nosto unnl telman mukai

sen tason# 51 lä i le' oj on sa tu no t tuiks1 huomattavan 

p 1 on. SYYSh~lun 10 puun menn ~ ä 0 1 pit~äaikal 1a lainoja 

nost tt 34 mll • mkn rv ta .. ia t n änh tk1nen koko vuoden 

arvio on 411 ml j. mk. Pitkä lkat a lainoja on kuoletettu jok-

s n1<:in uunn1 t lman muk t. Syy kuun 1 puun mennessä 011 

itkäaik 1 ia a1noj kuol tettu 26 m • mk koko vuoden kuo-

1 tu ten yhtei umma arv101d an 179 milj. markak 1. Suomen pit

käaika t n lkom isten ij01tu t n 0 tetaan seuraavan viimevuo

tiet kehity tä. Y l ' ly ytaik 1 t lkomai t n saatavien 

j v lko,1 n 0 alta todettakoon.. tt·· vi nt1 nnakot kasvoiv t 

d lIe n vuoden 196 en lmm~is n uo 1 kon ikana jyrkästi# mutta 

niiden !ta vuv ht1 0 h 1k ntynyt. Elokuun 

un m . ~ ne 01 vat n 55 m11j. markkaa vuoden 

v.ihte n 1963/62 t soa uuremm t j koko vuott jatellen niiden 

v 1d dott 1· Jl viim oden lopun tasoa tai 

OR itt van v n i ousua. V1ent l<ys lyn p ru t lla. ntlyttä-

vä vi tis t v t ntyvän. N 01 v t lokuun loppuun m~nneSq 

sä tun et arvio t 42 m11j. ~{. am01n tuont1ennakot olivat 

ieman en nt e t e l<uun loppuun mennessä ja my6s tuonti velat 

o at aI ntuneet. äm~ tendena s1t -ällynevät vuoden l oppuun saak-

k. Ed lä kaav iltu kehity merkitsisi r 1tosten ulkomais-

ten nettos tavien 139 milj. m rkan kasvu vuod naikana . 
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B. RAHAMA.Rl{KINAT 

Yleisön hallussa olevan r&lan määrä kasvaa samalla nopeudella 

kuin kansantuotteen arvo. Ylelsl:)n ld1tei talletukset näyttä.vät 

kasvavan jonkin rr tä.tä nop amn 1n. 81·' va toin var 1n isten 

talletusten kasvuvauhti on osan vuott 01 ut kansantuot een kasvu-

vauhtia alhais mpi. mutta siinä on 01 t h va1tt 5& selvä nou-

utend nss1. Voi aan 01 tta • että näi n tall tu t n kasvuvauht1 

vuod n loppuhllukaus1na jopa littää krulsantuotte n kasvuv uhdin 

I edellyttäen, että inflaatio-odotuks t h i~{ n vät hintoj n nousun 

h1dastu sa. 

Maksutas - nnust n mukaan aattais1vat ankk1järjestelmän 

u komais t ~ t osa tavat vuod n aikana kasvaa jop lähes 140 m11j. 

markkaa. Tämän maltSU ase n r siduaalierän vaikutusta pankkijär-

j et lmään ja n ulkoma1 iin n ttosaatav'ln e 1 kuitenkaan 

-ä mäl11sesti a vic! av Rahamarkkinaennust e~sa oletetaan 

pankki ärj st lmän ulkomais en tto aatavi n ka vavan vain noin 

70 llj markalla, mikä dustaa n. 1 %:n kasvua vuodessa. Pank

kien netto at v t valtiolta ovat kohonneet vuo n lkupuol 1 a 

ja pysyvä loppuvuod ta vuoden uo11väl ssä aavutetulla tasollao 

Tämä P rustu olettamuks en, ,tt' ltio ei saa pank ilta lainoja 

enempää kuin J utuu maks an ni111 ku letuk ia. L1säolettamuk-

s na on, ttei v lt ontalou ese synny ylijäämää. 

Viime1 enä eränä arvioit ~~Ki n luotonanto yleisölle 

o oittaa, millai a lu tonannon ehi ystä reaa11- ja rahataloudel

listen komponenttien ennusteiden toteutum1n n vaatii. Laskelma 

päätyy 7-8 %:n luotonannon ka vuun edellisestä vuodesta, mikä 
kasvuvauhdin 

dellyttää luotonannon väh~1stä nousua vuod n loppupuolella. 

Kun pankkien ulkomaiset n ttosaatavat olivat elokuun lopussa 

jo kasvaneet uunnilleen saman verran kuin edellä on arvioitu 
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koko vuode le, ei tät t" ole odotett v1~ 

"aan 100. 0 . k.. r: i '{oy tta. ' 

ett" ~lO n 1 u t 1 v t 01 m an n 

n mm·t kr1.n vuot ik erru i • 

v nny t~ rahatarjon

os lt tämä merk nne ~ 

100 m 1 ' . markkaa p1e-
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II1. NÄKYMÄT VUODELLE 1964 

Kuten edellä todettiin kansantuotteen voly min kasvuvauhti 

nousee kuluvan vuoden lopulla län t n 2 %:n vu itasoa. Kuten 

seuraavasta ilmenee, näkyvissä 1 01 merkk jä ii ä, että kasvu

vauhti voisi ensi vuonna pysytellä tällä tasolla. 

Vi ntituotte1demme markkinanäkymät mahda1l! taisivat viennin 

kasvuvauhdin kohoamisen. Kun tämä ka vu voi kuitenKin rakentua 

ainoastaan puu- ja paperiteolli uuden eik" m talliteollisuuden va

raan, stää raaka-ainepohjan kapeus Ja vara ojen niWdtuus markkl

natilante n tehokkaan hyväkslkäy l;d.l: i en. Puuraa1 a-a1neen vajaus

ta tulee esiintymään, vaikka nakkuumaärän odoteta&L kuluvana hru{

kuukautena ka vavan 5 %:11a. . äm· · val ssa viennin kasvuvauhti 

näyttää jä~vän alhais mmak 1 kuin kansantuott en kasvuvauhti vuo

den vaiht esaa. Vienti tull e täten a kutukselt an olemaan aina. 

kin lievästi kontraktlivlnen. 

Vaikka ns . tuotannolli te aKe.l. lUS nvestoint en lasku näyt-

tääkin pysähtyneen vuoden 1963 loppu koht. on jatkuvasti kireän 

raho1tust11anteen vuoksi epävarmaa, voi atko nämå investoinnit 

muodostua kehityssuunnaltaan kasvavicsi J vaikutuksiltaan ekspan ... 

slivlsiks1 vielä ensi vuoden alku leIla. one- ja la1teinves

to1nn1t puolestaan laskevat yhä e i vu d n alkupuolella, ja nii

den k~äntym1nen nousuun tapah unee ai a's1nt an ensi vuoden syk

syllä . Asuinrakennusinve tointien laskun voidaan tuskin enää 

odottaa jyrkkenevän ensi vuoden a.Kupuolella~ nrutta mahdollisesta 

raho1tustl1anteen helpottumisesta huolimatta 011 n nousu voinee 

aikaisintaan tapahtua ensi vuoden oppupuolella. Yksityiset in

vestoinnit eivät täten voin eslinty· ek pansiotekijänä ainakaan 

ennen ensi syksyä. 

Yksityinen kulutuskysyntä säilyy i vä ' 1 ekspans11visena 
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vielä tämän vuoden Jan. Suhteellisen voimakkaan hintojen nousun 

vuoksi kulutuksen volyymi on ~vaikutuk .. -;ita I neutraal1st1 

seurannut kansantuotteen keh1tyst~. Ansiotason on arvioitu nou-

eevan n. 5 %:lla ensi vuonna~ mutta työttBmyyden lisääntymisen 

vuoksi palkkasumma kasvanee vain rlmsaat 4 %- Samana.ikaisen hin-

tojen nousun huomioonottaen jää yksityisen kulutuksen volyymln 

kasvuksi parhaimmillaan 1 ~. Näin 01 en muodostune tämäkin ky

syntätekljä yaikutuks ltaan kontraktiiviseksi. 

Kaikki kysyrLt~komponentit huomioon ottaen nettokansantuotteen 

volyymin noin 2 %-n kasvu ei voi säilyä ensi vuoden alkupuolella. 

Ennakoitu kansantuotteen kehity merkitsee jo sinänsä ty8pa

noksen alentum1sts l mutt taantuman pitkittyessä voi seurauksena 

olla tähän st1sta voimakkaampi tytlttömyyden lisääntyminen_ jos 

n1 1ttäln kehitykseen liittyy yrittäjien odotusten kasvava pes

simist1syys. 

E ellä esitetyn perusteella voi a n kauppataseen vajauksen 

nna(01da ensi vuonna edelle n p1enenevän ja suorltetaseen muo-

06 U an POSitiiviseksi- TKmä merkitsee rahoitustilanteen keven

tymistä. Siihen vaikuttaa! ö , että pitkäaikaista ulkomaista 

på!"om a t lla.an nettomääräise ... ti nostamaan suunnilleen yhtä pal

jon kuin tL~ä vuonnae Tämän lisäksi voidaan olettaa, että raha-

aito ten mahdol suud t laajentaa antolainaustaan yksityiselle 

ektorille paranevat nykylsestttän" koska tapaht\Ul.een ot'tolalnauk

sen voimistumisen 'oidaan odottaa jatkuvan ensi vuonna. 


