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Tnloudollit.3ta kehi tyottl vuoo1na 1%6 Ja 1967 
tnrkactollaon aeuraaV8soB eyymtUun ennusteen 
pohjalta. Syyskuun ennusteen tl1vlstelmät 
esltottl[n nlafitlnvedetylSsU knppaloissa. Ennue
teeooon t0hdllän tIilnän hetl(en näkymien edellyttä. 
mät lcorjnwtl]ct. 

1 i KAt~AINVÄLINEN 8 UUDANNEKFJ-IITYS 

Syyokuuooa arvioitiin kokonaistuotannon vo1y~ ... 
mln knovun vuonna 1966 hldaotuvan. Suomen vien
nin !.c; nnna 1 ta tU.rkel~aä maiooa kefJlc1määrln 

,., %t11n. Englannin tuotnnnon kasvuksi arvi-

01 tl1n 1.' "-'.!-

Vuonna - 1~~7 knavun ennustottiin hldastuvBn edel
leen j '~ JllUvtln keaklMUlIr1n 2.6 %skal. .Engle.n
ninsn konvun arvioitiin pyallhtyvUn kokonaan .. 

Ylo1skuva kanaa1nvt:U1oeottl 8uhdannek~h1tykoeGtä ei ole syk

syn kulueasB pAljonkaan muuttunut. Englonnloaa, Ranflkaso8 t~ekä 

LHnf31·~. nJtoanaa kokona1ot uotmmoI1 kasvu J!Ui kultolllt1n VU0flflU 1)66 

hlomM a1ka1oornmln ennuot()ttua p1enemmäksi , rnutta to1sllnlta Yh

dysvallo1ssa JA Ital1esoa aae.vutettnnoen ennustettua suurempi 

tuotannon l1aUys. Kesk1mH.11rU1sen kasvun orvlo1doan muodostuvan 

3uon~n viennin kannalta tUrke18~K maissa '.2 ~.k91 vuonna 1966. 

Arvio kolconalBtuotarmon' kasvusta vuonna 1967 vlent1malasam

me on ennallften ~11 2.6~. 

II. KYnYNTÄ JA TARJOnrA 

Byy~mUUGon ennustettiin tnvnro1den Ja pAlvelus
ten viennin arvoksi 5 1'10 mil.1,' mk vuonna 1966, 
mlku' I"JCI"I{1toee viennin tlrvon~asvua 5.0 %.11B. 
Vol1ymln lisäys on '.0 _ ~a Vientihintojen nou-



ou 2.0 ~. OolrU vlent1hintoJen n OUGU .ttU .vlen 
nln voli1n~1n knovu vuonna 1907 arvioitiin yhtä 
8Uurekal ku.in kuluvana vuonna. 

Viennin tnrkkruntUlrU19tU ennustotta vuodelle 1966 ei ole ai

hotta muuttaa. Arvon muutokoaota on kuitenkin ailtälncr.E11n ennus

tettua 8uuronpl ODa volyymln 11oUyat U. V1ennin vOl~~ kQQV88 

,. se Jft v10ntlh1nnat nouaovat voin 1 ~ i 

Vlent~lntl1tytJlit vuode llo 1967 ovat· s yyokuuata JOnlt1n verran 

helkentynoot. Vi enn1n volyyr,11n arv101(laan tosin kaovovo.n h1emlln 

enltm1än lruin 0Y"J0kuuooa onnuotottl1n e11 '.5 :i, mutta oon s ijaan 

vlontihintojon nousu J lUtlloe vu1n 0.5 ~ Ikol. H1ntacnnuClteen muut

tuminon Johtuu lUhirml! D8hatnV&l~an Ja oonomalehtlpap0r1n he1kke

nevKotM hlntru~oh1tyk8e8tU . 

Syy~kuunoC!l. ermuotettlin yksltnoto.ll bruttoln
v9Btolnt1on volyymin supistuvan '. 5 % vuonna 
1966. 1nvooto1nt 1h1ntoJon nouoovon 4. 0 ~ ja . 
arvon k&ovavan 0. 5 ~ . Julkisten investointien 
volyymln knoW!(sl laskettiin 4 .. 5 ~, hintojen 
nousUksi 4*0 ~ Ja arvon llfJ ~:Lyttoci.'co1 a.5 %. 
Koko bruttoinvcot olntion arvon 110llya 011 t äl. 
181n 2 . 5 9[,; volyymln Duplotuminon 1 , 5 % J~ 
h1ntoJen nousu 4.0 ~ . 

Koko brutto1nveotolntlen arvon l-cmnvu .. :c1 vuonna 
1967 erv1"o1t 11n ' .5 ~ , Jol(a hinto j on 11ou 13teSa& 

samalla nUlirHllt! rnerki tB~9 vol.~111n PYB YT.l1st U 

ennellan.n", ~1t 'l1 t yls t on brutt o1nvo 0 t ,) !nt1en 

volyymln l o.nt·~ottl1n alenevan () \> 5 f6 Jt j ullt 1nten 

lnveGtolntlon volyym1n nousevan '.0 %. Hin
toJen nouau.arvl ot olivat v8ate.avaotl '.0 " Ja 
5.0 S'. 
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Yltoity1eten tlllonl'al{onl'1usinveato1nt1en kaaw on ollut 0MUS

t0ttun nopeampaa vuodon 1966 JUlk1puo11akolla. Sen vuoks1 ~ks1. 

tyloton brutto1nveatolntlen volyymln CUplotUL11non vuonna 1966 

JUUnoo '.0 '1> .kai. Jul~{1ot()n 1nv0oto1nt1en volY-Yl'l11n 11sUyo Jäl! 

vuonna 1966 h1eman syynlruuoo8 ennuAtettua p1cncnrnäks1. Koko 

brutto1nv~Ato1ntlen volyym1n sup1stum1nen vuonna 1966 on täll~ln 

1.0 t/J. Investolnt1hlntojon nou~u l1enee oyyol.ruun ennUt-lteon 

. mul·ca,1ncn. 

Tooll1suuden 1nvec to1nt11tysolyn alustavat tuloksot vii tt~:.La .. 

vat toolllouuslnveeto1nt1cn volyym1n noin 15 %tn suuru1seen 6U

pl ntumloeen vuonna 1967. Selvän lnokua on odotottnv1sE:i8 n1in 

rakennus- kuin kone1nveoto1f1na1nrsa. Puu- Ja pa.per1teollisuuden 

1nvestoinnit oup1ntu101vab ~ ~, metalllteol11ouuden 20 % ja muun 

tohdnoteol11ouudon 10~. SlUlkU-, ke8su-, vOt.d,JOhto-, vo1ma- yrn. 

laitoston lnvcotolnn1t Ben (liJ uen kasvaisivat kyselyn mukaan 

jonJcln V(;)rrlln. 

Mu1soa tuotanno11101os~ sek:torelooa invostointien volyymln 

01 odoteta supistuvan niin voimakkaast1 kuin lnveoto1nt1kyselyn 

mUkaan teol11suudessft8 Asu1nrakennuslnvesto1ntlen volyym1n ennue 

tetaan vuonna 1967 kaov!\von läh1nnii Julkiston asuntomäärUra.hojen 

l1a~csan Johdosta 7 ". Yka1ty1oten bruttc)lnvooto1nt1en vOlYYI·l'Jl 

pienonee tlllltlln , " v'Uonnn 1967. Julkisten lnveotolnt1en volyy

mln kaovuannustetta vuodellQ 1967 on nostettu 4 %.11n. Inves

tolntlhintoJen vuoden 19611 k oh1tyks8attt tohtyU ennuatetta e1 ole 

muutettu. 



SyyclnlUll C1IDunteossa arvio1 t11n yks1 ty1nen kulu
tukson arvon Kosvavan 6.0 ~ vuonna 1966, joata 
hintojen nou8u ':oll '.5 % Jo. volyyrnin kasvu 2.5 ~j 
Vastaevo.t luvut Julkisesta kulutukneota o11\1at 
ll.p %, 6.0 % ja '.5~. Koko kulutuskYSl~tln 
osalta luvut olivat 7.0 ~, 4.0 % Ja '.0 %. 

~(slty1 Gon kulutuksen voly~n1n ennustett1in 11-
alU.in1;yvl5n o. 5 ~ vuonna 196''( ~a Julk1r;en kulu
tuknon ~.O %. Yksityinen lrulutukG0n hintojen 
arvioi ti1n nouaevan '.5 76 ja JUlkisen l<ulut,u(.cuen 

. hintojen G.O %. Kol<o kulutw-:ucn arvon 11sUyit

scko1 tuli tUlltlln 5.0 ~, volyym1n kasvuka1 1.0 , 
Ja hintojen nousuksi ~.O %. 

Yl(sltyl'aen kulutultoen volyyrnln 11sä.)"kaootä tehtyU cnnust(~tta 

on nostettu yhdellK prooontt1yke1kBllU BekU vuoden 1966 että 1967 

osalta. KorJauB johtuu ltlh1nnä kulutusaltt1udon onnustettua voi

ma~-knnmma9ta nounuata . TUll~in yksityisen kUlutu~Bcn volyymi 11-

of.Ulnty191 '.5 % vuonna 1966 ja VUOMa 1967 olanna1sest1 h1tLlammin 

e11 1.5 %. Yksi ty18~n llculutlukaen hintojen nououeta tehtytl ennus

tetta ei ole oyytH. muuttaa. Julk1"en kulutUkfj(Jn volyym1n la:slui>

t8ftn kasvavan 2.5 ~.lle vuonna 1967 Ja hintojen nousevan 6.5 %. 118 

joton jullt1son kUlutukoon elrvo kaavaa 9.0 ~.lln. Koko kulutuksen 

volyymi kaavaa tUlltlln l~S ~ vuonna 1967, kulutush1nnat nousevat 

4.0 JA koko kulutUksen arvo 110uUntyy '.5 ~. 
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Byy~1(uU(9an. ennustettiin kokona1stuotannon 
volyymln keovavan vuon.nB 1966 1. 5 ~ . Br'utto
kananntuot t eon hln talndekai,n a,rv101 t11.n nOUQO

van 4.0 %, Jolloin kokonE\ 18tuotannon arvon 11-
stlykaoksl aantl1n 5.5 _. 

Vuodeksi 196·, ennustettIin kolcono,lstuotnnnon 
kasvun j!lH. v ~{n srunansuuru1soksl kuin vuonna 

1966. HIntojen nOUGun arvioitiin hidastuvan 
0.5 pronentt1yke1kUlltt, Jolloin tuo tannon ar
von kasvuksi vuonna 1967 Gaat11n 5.0 ~. 

Syyskuussa tehty kokon&1atuotannon kasvuennust® vuodelle 1966 

pl t !:Hl pU~pl1rtel ttlU,n edolleen paikkansa. Muutoksia. on t ohty l ~j· 

hlnnU kaupan, t ,alonrakonnuato1mlnnan Ja teol11suuden ryhmtam U, . 

KulutuskysynnUn onnuGt~~ttul~ vo1mnkkanmpl 11aUyo hQ1Jautuu kulutus .. 

tnvarnteol1lauudon BokU kaupan arvioitua suurompana. kasvuna . 'ra

lonl"aJcennUG to1minnan kas VU00nue tot ta nostaa Qsulnrakf.!nnus toiminnan 

huomattava v1lkuatum1nen loppuvuod~ata. Ntt1den tark1atustcn mu

ka.1oeett kokona1Rtuotannon volyymin nt'vloidaan kasvavan 1. 8 ~ 

vuonna 1966 • 

Vuoden 196', osalta kokona istuotannon kasvun ennuatetto. on nos 

tettu 1.5 _Ista 1.9 _'Iin. Kulutus- Ja lnveoto1ntltaverateol11suu 

d088a odotetun nkttvj.toet1n ho1kentymlsen vuokoi teollisuustuotan

non kasvu hldns tunee 1 ~.11n. Sen 8iJaan motefltaloudessQ tuotan

non volyymin nrvlo1dann knovnvnn 6 ~ vuonna 1966 tepahtun0cn 10 

~ .n supistum1sen JMlkeen. 

Kansantuotteen kasvu muodostuu vuonna 1967 11klpitJian fiv.man

auuru1aeksl kuin vuonna 1966. Kasvu allttaiol edelleenkin na. 

tXystytJl11syyskaavun. 'l'ylJttUmlen mtlUl'n noueee vuonna 1967 keski

mtU{rln _2 000 henkeen (}6 000 honkeff. vuonna 1966) huolimatta el1t~ 
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ottK julkisin varo1n ty~111stet;iHn , 000 henkeM ene mm!·.n ku1n vuon

na 1966. 

Kansnntuotteen h1nto.1 ndckoln nousu hldnotunce vuoden 1966 

4.0 ~IGta noin 3.5 %skG1 vuonnri. 1967. Ellnkustannua1.ndekain nousu 

tammikuusta marraskuuhun vuonna. 1967 on kuitonkin runsaa t 4 %, 
m1kH aiheuttaa pa.lkkoJen y11mätl.r M1aen noln prosentin auurui.aen 

indeka1korotukeen vuodc'n 196H alusta. 

S. Tuonti 

Syyskuun tuont1ennusteesea p,~H.dyttl1n t ava
r01den j a pa lvelusten tuonnin arvon kasvuun 
1.0 ~ alla vuonna 1966, mlkf! perustu1 tuonnin 
volyymln s upistumiseen 1.0 _alla j a tuonti
hintojen nousuun 2 ~ .1111. 

Ta varoiden Ja palvelusten tuonn1n arvon ennua· 
t ott11.n kasva van 1. 5 ; vuonna 1 9 6~,. Tuonnin 

volyym1n arvio1ti i n supistuvan 0.5 %al l a seka 
tuont ih1ntoJen nousevan 2 ~ll1a. 

Koko tuonnin arvon kasvuennustotta on vuoden 1966 onal ta n08' 

t e ttu 2 %s11n. Korjauksen on aiheuttanut l Hh1nnä kulutustavaroi

den tuonn1n volmakaa 11 $11.Y8. Myt:Js poltto- Ja voitelua lna 1.den 

tuonn1n ennustetta vuodolle 1966 on nostettu klvennU1spol ttoa1ne1 

dan tuonnin odotettua plenemmtln supistumisen johdosta . Tuontlhln 

toJen ennus t e tta eI ole ollu t syyt1! muuttaa. 

Vuonna 1967 tavaro i den Ja palvolusten tuonti kas vanee arvol

taan 2.5 ~ ll1n. Tuontihinnat noussevat 2 _alla myUs vuonna 196'7. 

Volyymln kasvu Jältnoe a lle 1 ~ .n. 
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6. l1uol totn~je 

Yhteenvetona 901 tetUH.n huol totaseaoatelman muodossa arv10t 

kokonalskyoynnUn Ja -tarjonnan proscntt1muutoka1ata vuosina 1966 

Ja 1967. 

Muuto. 1966/65 " Muutos 19fJT/(;ij " 

Määrlt lUnta Arvo MlUirll Hinta Arvo 

KOkQnA18tarJoD~ 

-lb-uttokanaatl tuote + 1.8 + ".0 + '.8 + 1.9 + '.5 + ;>.4 

Tnv, JA l!!lv, ~m:!Y 
+ .. O.Q ± 2·2 :t 2&2 + Oe!2 + g.Q + 2.~ 

Yhteens~ + 1., + '.5 • '.0 + 1.6 + '.2 + 4.8 

J{ok0r!nllJ!sl!YD~i 

'mv. Ja palv. v1"ntl + _.0 + 1.0 + 5.0 + ,., + 0.5 + ".0 
Brutto1nvcGtolnnlt .. 1.0 + 4.0 + '.0 • 1.5 + '.5 + 2.0 

ykelt\11afIJ\ .. ,.0 + -.0 + 1.0 · '.0 + ).0 + .. 0.0 

Julld8nt + ' •• 0 + 4.0 + 8.0 + ".0 + 5.0 + 9.0 

Kulutus + ".0 + 4.0 + 8.0 + 1.' + 4.0 + S.' 
yksityinen + ,., + ,., + 7.0 + 1.5 + '.5 + 5.0 

Julkinen + ,., + 6.0 +11.' + 2.5 + 6.' + 9.0 

VatA$lgt Ja t11!vlth~ u " "~,~h2 .~ • I +!OeQ 

Yhteenall + 1.5 + ,., + 5.0 + 1.6 + ,.2 + 4.8 
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111. RAHATALOUDEI"LINEN KRHtTYS 

Syyskuu30n arvioitiin huoltotasclnskelman mu 
ka tsen tavaroiden Ja palvelusten tnBeen vaja 

ukacn muodootuvan 2'fS m11J. !n:-'lrl<aJ(01 vuonna 

1966 . Vo.1htotasc-ennuate pUatyi 1120 mil j. 

markan vElJnuknocn. Pii1iomnn nettotuof'ltl ar
vioi tl1n 254 m11J. markaksi, josta pl tl(:ia1 -

k a 1son p:'i!iomnn osuus 011151 96 ml1J II markkaa . 

Suomen Petnktn kulta- Ja valuuttavnrant() olle 
t~;\ten supistunut vuoden 1966 aikann 170 mflJ 
markkaa . 

Va1.htotnseen vajauksen ennustettiin vuoden 
196'7 aikana jonkin V0 1"l"an pl cnenev ;~n. 

Vienti- Ja tuont1onnuste1den tark1atuksen J Hlkcen aaudaan 

vuoden 1966 tnvaro"iden ja pa lvelusten taseen vaJaukseksl 355 m1 : 

markkaa ja va.1htotnsoon vaJn.ukseksl muodos tuu 500 rnl1J. markkaa 

PltkNn1kn1scn pHHoman net totuont1 muodostuneö 100 milj. lllarkaka 

Lyhyta1kaisen pUHoman nettotuont1 on o.rv101tu 80 ml1j. markaksi 

Vaihtotasoen vajauksosta .j r Z( tnllUln pc1tottUvl.i.ks1 Suom(ln rank! 

kulta- Ja valuuttavarannolla }20 m11J. markkaa • 

Vuonna 1967 tCLvnro1don Ja pnlveluat~n taseen vajaus arvioi 

daan 290 ml1J. markaksi 011 65 m11J. markkaa plenemml:'ks1 kuin 

vuonna 1906 . MyUa vaihtotaseen vajaus Jälinee Jonk1n verran plE 

nemmU.ks1 kuin vuonna 1966 eli 450 milJ. markaksi. Ulkomn j ala. 

pl tk~ia1ka 1s:1.a. luottoj a. arv101dnan saa.tavan vuonna 196'{ nettom1t.i l 

rtl1sost1 40 m11j. markkaa enemm!jn kuin vuonna 1966. Kun 11slikl 

p1 tklin1kn1sten Ylent11uottojen aIheuttama pll~toman nettov1ent1 

jM~( kuoletusten vo1ma.kkaan kasvun vuoksi 50 m11j. mat'kkno. pien 

mnksl kuin vuonna 1966, a rvio1daan pääoman nettotuonn1n l(Qttav 
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vn1htotl)se~n va jauksesta k ::ij,i kl<1ann :;00 m11j. markkaa . Suome n 

Pankln kulta- Ja valuuttavSll"'antoon kohdistuva rasitus muodoGtu1s~ 

91 t€n 150 m11j. marknl<:s l vuonna 1967 . 

2. Suomon Pn~k~ 

Syyskuun ennU:lt(~Q5Bn a rvioi t11n sc t ol1stön 

l<arrruk si 50 m11 j. markkaa vuonna 1966 . Va

luuttavarann.Q1) j a tasoen muiota er1'stH teh
tyj en ennusteiden perusteella pHndyttl1n 

ponld<1en nettonaeman ho1kkon om1 s oen 190 m11J. 

mnl"l<:ul1a vuonna. 1966 . 

Vnluuttavarannon piencncm1nen muodostuu vuonna 1966 olelUla1-

sestl syyokuussa Arvioitua auurernmaks1. Kun valuuttnvarannon su-

pistumisen vaikutukset on ouurolta os ln kompenso1tu obligaa tio-

ostoin, pnnkkien Qoema he1kI{enoe vuoden n1kana runsaa lla 200 

m1lj . markalla. 

Laskelmassa Suom~n Pankin nettotasoon kehityksestä vuonna 

1967 on edellytetty, ettH vf'.ltton }OO m11J. markan suul'u1nen lai

na . nosto t aan vuoden 196'7 puolalla. j a että eri ty1sta lletuko1na 

kOl"'HttiH,n vuoden aikana lainaa vastaava mUtlrK . Rediskontot ole .. 

t e taan pj,de ttliv11(sl 800 m11 J. marl<:an ra,Joissa. 

Suomen Pankin nettotnnecn muutokset vuosina 1966-67 tuliai

vat t'111t31n m11j. met t"kkoina seuranv1ksi. 

1966 1987 

Kulta Ja valuutat -:;%20 -1SO 
Pankit (pi. obl. Ja er1tylctnll.) +220 ( 0 ) 
Valt10 0 +300 
~1uut ~ml, obl.) +122 !+2Q2} 
YhtcC1'lol1 +.50 +)50 
Sc'tellaW +40 +40 
Er1ty18tRlletuk~t 0 +)00 
~'.! ~UEiomB :t 12 + lQ 
YhttJonltt +50 +'50 
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Syy'O~n.1U ;:'jUn ennuntatt11n ylo1oDn ldite1stolletus 

ten ka:-Jvovan 20 ml1J. n-arkkDa ja val"sina1r3tan 

talletu:öten 1 100 rn11J. max'kkao vuonna 1 966 . 

ltUteiatallotuatan -caGVU jäiG. vuonna 19(J6 oyynZ<uUl3n8 Onl'luotot tu 

plenemmUlrn1 kun valtion leinon a1heuttamaa mnkouvalm1uden 11sU.yott1 

olotota huomioon. Vo.ro1nainten talletusten ~coh1tyo on ollut en

nustotun muka1nen. Pcu"'l!.:1<1on luotonannon kanvukD1 vuonna 1966 or-

v101dnnn 1 000 m11J. mal:'Jd~a ( 6 

Ftdollytykoet talletucton kasvulla VUO!'l.tUl 1967 ovat olcnna1ses 

tl hoi (Ol'!'l.ma t ku1n vuonna 1906" B111ä yl<o1 ty1o(:n oOl<torln ~c.lyt c ttä. 

vianH olovan tulon kaOV1\ j rJ;' plonernrnlik s 1 1<:u1n vuotta a1kai r;enm 1n 

J a l1 tJWco1 veronkorotuotön Lohtaanto on tallotUo.l{ah1tykselle epä .. 

Guotuicn" Vaikka valt io nup10tanee nettovolkaM~aa panl<:c111a jon-

k1n vorl~nn, niin er1tylot.alletukt3et yhdoaoU ottolainauKsen kaovun 

he1td{oner.i1~H~n l(onGotl t'oj .. ;,:1. ttavat pa~:k1en lU\Jtonnntor:mhdoll l suuksi 

Ponltlclen nettotao('~ (~n muutol.coet vuosina 1966-6'"( o11 :.~ 1vet tUmlli1 

mul<:o.1aeot1 ml1j. marl<:olncu seuraavat * 

luotonanto yle1sUlle 
Valtio 
Er1t~lotalletuksot 

I\1~!4.~" ... , __ . ___ _ ----............ " ......... ,-'. """ .-.... '"' ,.. ,..~ ...... ~-_.,-----

Yhtoonoll 

KUte1otallotuknet 
Vara. tallotukoet 
GUl')men Ponld<1 (pl. er1ty1~tt.lll.) 

1966 

+ 1000 

.... 10 
0 

_t_.~ .. ~ ~9 ow_ 

+ 1400 

0 

+ 1100 

+ ~20 

l ~ r'( ';Jo 

(+ 640 ) 

30 
+ 300 

._t_. __ ~l 
+ 910 

+ 20 

+ 300 
0 

Ulltoo'l(\ot + 50 + 50 
Oma ''Iruiol:1Q ____ ......... - .. -... - -.•. -.- ,.-- .. -,~ .. -.. , ..... , .~-----'t.-.---~.Q ....... .. _ ~ ::.'!.-&f-" ... -_. _ .• _ -

+ 1400 + 910 
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IV. VUODEN 196'( F.NNU~lTEr.:N EHDOLLISUU3 

j. 
! 

i Vuoden 1967 huo1t(}tn ' ~o -onnusteen totGutUi:lint"!ll edellytt r.HI ~) U() -

mcn P~.n1t1n luotonannon voima<asta 11sliY:3tU. I11~lan sltä valuuti ta .. 

varannon }<oua11uonto1non o~pistu~1ncn yhdosoU er1ty1atalletuntcn 

I<ertyr.lioen kansoa a1hcutta1 f:Ll kokona1skyaynnUn kaovun nopoan ho1vJ<:e 

nom1oon ens1n~ll1sen vuoo1puo11skon a1kana. 

Vuoden 1967 alun l~ohity;cs(!n kannalta ovat 1-::Uynn1snä oleve t. työ-

ehtooopimunneuvottelut ori ttli1n merk1 tykaoll1oiJJ . Ennustee Sf3r.~ on 

l tihdotty siltä. että ncuvottolu1osa pttllstUtln yloinen flop1muelin j an 

rnulto.1s11n ratkaisuihin 11nnn pitkäaikais1n tyUta1otelu1ta. 

Puun tarjonnan ei otDJ-:outa asettavan rajo1tul-ca1a puunjalo .,;, tus

teol~1suUden tuotannolla. 


