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Taloudellista kehityst~ vuonna 1965 tarkas
telI an 6el~aavassa maaliskuussa tehdystä 
ennusteesta lähtien . Maaliskuun ennuste oli 
sik~li ehdollinen, että rahoituksen kiristy
mi en vaikutuksia reaali- ja rahataloudelli
seen kehitykseen ei otettu huomioon. Maalis
kuun ennusteeseen tehdään täm~ hetken näky
mien edellyttämät korjaukset pyrkien samalla 
ottamaan huomioon-tehdyt talouspoliittiset 
päätökset 0 

I • KANSAINVÄLINEN SUHDANNEKEHITYS 

Maaliskuussa ennustettiin kokonaistuotannon 
volyymin kasvuks~ kuluvana vuonna USA:ssa 
hieman alle 5 ~, Englannissa 3.5 .% sekä 
muualla Länsi-Euroopassa kesk1m~ärin 4 %. 

Kuluvan vuoden kehitystä koskevi sa viimeisimmissä arvioinneissa 

on Englannin kasvuennuste nostettu 4 %:iin . Ranskan kasvuennus

tetta on laskettu 4 %:sta 2 - 3 %:1in, mutta koska eräissä muissa 

Länsi-Euroopan maissa kasvuvauhti on aikaisemmin arvioitua hieman 

nopeampi, muodostuu Länsi-Euroopan keskimääräisen kasvun ennuste 

4 prosentiksi o Myöskään USA:n osalta ei ennustetta ole syytä 

muuttaa . 

II . KYSYNTÄ JA TARJONTA VUONNA 1965 

A. Huoltotase 

1 . Kokonaistuotanto 

Maaliskuussa ennustettiin kokonaistuot nnon 
volyymin kasvavan 5 % vuonna 1965. 
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Vuoden ensimm~isell~ neljänneksellM arvioidaan kokonaistuo

tannon vOlyymin kasvun olleen vajaat 6 % vuotta kohden . Tällöin 

saavutettiin täysty6l11syystaso . Loppuvuonna kasvu voi jatkua 

vain tuottavuuden ja tytlvoiman kasvun sallimalla n01n 4 %:n vauh-

dilla . Tehdyt rahapo111ttiset pä~tökset saattavat vaikuttaa hie-

man kasvua hldastavasti . Kokonaistuotannon kasvun ennustetaan 

näiden tekijöiden takia jäävän vajaaksi 5 %:ksi . Teollisuustuotan

non volyymin ennustetta korjataan + 8 %:sta + 7 %:iin . 

2 .. Tuonti 

Maaliskuun tuont1ennusteessa arvioitiin koko 
tavara tuonnin volyymin kasvuksi 6 %. Raaka
aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonnin vo
lyymin ennustettiin kasvavan 6 %, poltto- ja 
voitelua1neiden 3 %, investointi tavaroiden 
11 ~ ja kulutustavaroiden ml . henkilöautot 
4 %. Henk1lBautojen tuollOin ennustettiin kas-

I 

vavan 8 %. Tuontihintojen arvioitiin nouse-
van keskimäärin 2 % ja koko tavara tuonnin ar
von näinollen 8 % eli 5 214 milj . markkaan . 
Tavaroiden ja palvelusten tuonnin arvoksi 
ennustettiin '5 951 milj . markkaa. . 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuonnin kasvuvauhti 011 

huomattavasti voimakkaampi kuin koko vuodelle ennustettu kasvu . 

Viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä kasvoi koko tavaratuon

nin volyymi 11 %, raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden 15 %, 

investointltavaroiden 13 % ja kulutustavaroiden ml . henkilöautot 

16 %. Henki18autojen tuonti kasvoi peräti 64 %. Poltto- ja vo1-

teluaineiden tuonnin volyymi väheni 13 %. Tuotannon kasvun vähäi

sen hidastumisen ja erityisesti tehtyjen raha- ja veropolilttisten 

päätösten oletetaan hldastavan koko tavara tuonnin ja varsinkin hen

kilöautojen tuonnin kasvuvauhtia loppuvuoden kuluessa siinä mää-
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r1n, että koko tavaratuonnin volyymin ennustetta e1 ole syytä 

nostaa enempKä kuin 6 %:sta 7 %:11n. Henki18autojen osalta ennus

te nostetaan 8 %:sta 20 %:1in . Koko tavaratuonn1n arvon ennuste

tuksi l1säykseks1 saadaan nyt 9 % ja tavara tuonnin ennustetuksi 

arvoksi 5 246 milj. markkaa e Tavaroiden ja palvelusten tuonnin 

arvon ennustetaan muodostuvan 5 969 m1lj . markaksi, mikä merkitsee 

9 %:n kasvua viime vuodesta . 

3 - Vienti 

Maaliskuussa tavara viennin arvon ennuste oli 
4 533 m1lj . mk. mi kä olisi merkinnyt viennin 
volyymin kasvua 7 %:lla, vientihintojen nou
sua 3 %3lla ja tällöin viennin arvon kasvua 
10 %:lla edellisestä vuodesta . Puuteolllsuus
tuotteiden viennin volyymin ennustettiin säi
lyvän ennallaan, paperlteollisuustuotteiden 
nousevan 5 %:lla ja metalliteollisuustuottel
den 20 %:lla edellisestä vuodesta . Tavaroi
den ja palvelusten viennin arvoksi ennustet
tiin 5 535 milj . mk. 

Puuteollisuustuotteiden viennin volyymin ennustetta nostetaan 

nollasta kahteen prosenttiin ja paperiteollisuustuotteiden 5 %:sta 

6 %:11n . Tämä perustuu vanerin. kuitulevyjen ja sanomalehtipape

rin lievästi parantuneeseen markkina tilanteeseen . Lisäksi on ole

tettu. että pohjoismaisten selluloosantuottajien kesken sovitut 

tuotannonrajoitukset jäävät tällä kertaa lyhytaikaisiksi. eivätkä 

siten anna aihetta laskea paperiteollisuustuotteiden vientiennus-

tetta selluloosan osalta . Koska metal11teollisuustuotteiden toi-

mituksia koskevat neuvottelut ovat NL:n osalta vielä kesken. maa

liskuussa ennustettua 20 %:n volyymin kasvua ei ole nostettu . Teh-
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tyjen muutosten jOhdosta nousee tavaroiden viennin arvon ennuste 

4 562 milj. mk:aan s kä tavaroiden ja palvelu ten viennin arvon · 

ennu te 5 564 milj . mk:aan . 
~j 

4. Investoinnit 

Maaliskuussa yksityisten kiinteiden investoin
tien volyymin ennustettiin kasvavan 10 %. Tuo
tannollisten talonrakennusten volyymin kasvun 
ennuste oli 20 ~:n luokkaa , asuinrakennusin
veatointien 5 %, sekä kone- ja laiteinvestoin
tien 10 - 15 %. Kun julkisten investointien 
kasvu ennustettiin vain 3 %aksi ja var stojen 
kasvun oletettiin jägvMn vähäisemmäksi kuin 
viime vuonna , saatiin bruttoinvestointien vo
lyymin kasvuksi + 8 $ . 

Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen talonrakennusto1mln-

nan tilastot ja vastikään suoritetun investointikyselyn alustavat 

tulokset osoittavat ykSityisten kiinteiden investointien kehitys-

suunnan olleen ennusteen mukaisen. Rahamarkkinoiden kiristymisen 

takia saattaa osa suunnitelluista investoinneista kuitenkin jäädä 

toteuttamatta, jOlloin yksityisten kiinteiden investointien kasvu 

koko vuodelta jäisi pienemmäksi kuin ennustetut 10 %. Varastojen 

kasvu näyttää edelleen jatkuneen kuluvan vuoden 1 . neljänneksell~, 

eikä ennustetta ole syyt~ tältä osin muuttaa . 

5. Kulutus 

Maaliskuussa ennustettiin yksityisen kulutuk
sen kasvavan volyymiltaan 4 % ja arvoltaan 
8 %. Yksityiseen kulutukseen sisältyvien au
tojen ostojen lisäyksen oletettiin olevan 
10 %:n luokkaa . 
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Vuoden alkukuukausien tietojen perusteella ei kulutusennus

tetta ole syytM muuttaa muilta kuin henkil~autojen ostojen osal

ta. Henkil8autojen ostojen ennustettu lis~ys koko kuluvan vuon

na on suuruusluokkaa 20 %. Tämä nostaa koko yksityisen kulutuk

sen volyymin kasvun 4 - 4.5 %:1in . Kulutuksen volyym1n tämän

suuruinen lisäys edellyttää kasvuvauhdin huomattavaa pienenemi tä 

loppuvuoden aikana . 

6 . Vaihtotase 

Maaliskuussa arvioitiin kauppataseen vajauk
seksi 681 milj . mk, tavaroiden ja palvelus
ten taseen vajaukseksi 480 milj . mk ja vaih

totaseen vajaukseksi 586 milj . mk . 

Vaihtotaseen eri erissä suoritetut korjaukset kumoavat tois

tensa vaikutuksen Siten, että nämM arviot säilyvät käytännBllises

t1 katsoen e nnallaan. Vaihtotaseen vajaw<seksi ennustetaan 589 

milj . mk . 

B. TyBllisyys 

Maaliskuussa arvioitiin tyött~myysprosentin 

alenevan kuluvana vuonna keskimäärin 1.3 -
1 . 4:ään . Ty8vo1man kasvuksi ennustettiin 
28 000 henkeä ja työllisen tyBvo1man kasvuksi 
29 000 - 31 000 henkeä . Julkisen sektorin 
tyBllisyystö1h1n sijoitetun ty5voiman määrän 
oletettiin pysyvän 1{esk1määr1n viime vuoden 

tasolla . 

Koska työvoiman tarjonta kasvoi hiul{an odotettua hitaammin 

työvoiman kysynnän kasvaessa ennusteen mukaisesti, ty8ttömyyspro

sentti aleni jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä t~ystyölli

syyttä vastaavalle 1 . 2gn tasolle . TyöttBmyysprosentin ennustetaan 
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olevan oko vuonn ke kimäärin 1.2. Julkisen sektorin työ llsyys-

tBihin sijoitettu työvoima oli vuoden 1 . neljänneksellä 3 000 -

4 000 henkeä suurempi kuin viime vuoden vastaav lla neljänneksellä . 

Huhtikuusta l~tien se jäänee hieman viimevuotista pienemmäksi. 

Koko vuoden keskial~o jäänee sen vuoksi viime vuoden tasolle . 

C ~ Hinnat 

Maaliskuussa ennustettiin kulutu tav roiden 

hintojen nou evan 4.3 %~ investointitavaroi
den 4.0 % j elinkust annusindeksin v jaat 
5 % viime vuoden keskiaI~voihin verr attuina o 

Vuoden neljän ensimm~lsen kuukauden aikana t pahtunut hinta

kehitys on vastannut maaliskuuss tehtyä laskelmaa, paitsi että 

elinkustannusindeksin nousu on ollut jonkin verran ennustettu 

hitaampi . Toisa lta l1nkustannusindeksi noussee vuoden loppu

puolella siin~ määrin, että ke klarvo tul ee olemaan ma liskuun 

arvion mukainen . 

III . RAHATALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 1965 

A. Maksutas 

Maaliskuussa arvioitiin pitkäaikaisten ulkomais, 
ten laino j en no tojen nousevan 505 milj . mark
kaan ja kuoletusten 275 milj . markkaan . Suomen 
myöntämän v1entiluoton ym. pitk~alkaisten pää
omanli1kkeiden arvioitiin v ikuttavan siten, 
että pitkäa1k isen pääoman nettotuonniksi mUOT 

dost 1s1 149 milj . markkaa . Lyhyta1kaisilla 
ulko ankaupp luotoll1a arvioitiin vaihtota
seen va jauksesta voitavan rahoittaa noin 
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50 milj. rkkaa, mikä olisi merkinnyt Suomen 
Pankin v luutt ~ v rannon sup1 tumista 322 

milj. markalla sekä muiden rahalaitosten ulko
maisen nettovelkaantune1suuden lievä~ lisään
tymistä . 

Kun eräät uudet ulkomaiset lainahankkeet ov t yneet ja 

kypsyneet myös toteuttam sasteelle nopeasti, on pitkäa1kaist n 

lainojen nostoarv1ota ollut syytä korottaa 563 milj . markkaan . 

Pitkäaikaisen pM~oman nettotuonniksi muodostuisi tällain 207 

milj. markkaa . Kun näkyvissä ei ole tekij8itä, jotka mahdollis

taisivat vaihtotaseen vajauk en raho1tuk en yksityistä lyhyt

aikaista velkaantumist lisäämällä yli m a11skuussa ennustetun 

määrän, ei pääoman- ja kullanliikke1den ennustett ole mui l ta 

osln ollut syytä korjata . Kun v ltion BIS-kult vek eliluotto 

kuoletet n suunnitelmien mukaisesti ja mikäli muut rahalaitok

set vuoden aikana hiukan lisäävät ulkomaist lyhytaikaist vel

k antumistaan lähinnä Eurovaluuttamarkkinoiden kautt , voidaan 

Suomen Pankin valuuttavarannon rv10ida nettomäärältään upistu

van noin 260 milj . markalla 0 

B. Rahamarkkinat 

Maaliskuussa päädyttiin siihen, ettei reaali
taloudellisella ennusteella ollut silloisten 
määräysten puittei sa rahataloud llisia to
teutumisen edellytyksiä ko ka valuuttav r n
non supistuminen yhdessä setelistBn tarpeen 
kasvun kan s oli i aiheuttanut p kkien t8r
määmis n rediskonttauskattoon kesäkuu s • 
Ilman rahataloudellisia r joituks1a katsot
tiin olevan edellytyksiä ina 18 ~:n uurui
selle talletusten k svulle . Ennusteen toteu
tumisen todettiin ed llyttävän pankkien anto
lainauksen kasvua yli 15 %:lla vuoden aikana. 
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Suomen P nk1n valuu t v r nnon supistuminen on koko vuod n 

osalt jä.ämässä. maali kUussa arvioitu pienemmIDc 1 . Ku1t nkin 

varannon sup1stum1n n on alkuvuonn ollut nnu tettuakin voimak

aamp , mikä jOhti red1skonttausk ton saavuttami e n jo huhti

toukokuun vaihtee s • 

Jos valuutt varannon supl tumin n j~ä nyt arvioituun 260 

milj . markka n, merkit ee edell1:tesitetyn reaalienn~teen toteu

tuminen k1ristävist~ toimenpiteistä huolimatta rediskonttojen 

tai muun keskus nkkl1uoton kasvua yhteensä noln 340 mllj . mar

kalla vuoden aikana. Rahamarkkinoiden tapahtunut kiristyminen 

yhdessä muun alkuvuoden taloudellisen kehltyk en kana a antaa 

aiheen varsinaisten talletusten tämän vuoden kasvu nnusteen alen

tamiseen noin 13 %:iin . Shekkitill n kasvu jään e hyvin pienek

si . Pankkien nettoluotonanto valtiolle tulee kasv ma n . Pankkien 

antolsin us tullee kohoamaan noln 14 ~:ll vuoden aikana . Edel

lytetty luotonannon kasvu t mml-1okakuus a 01is1 täm~ mukaan 

runsaat 12 tf; . 


