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1. KANSAINVÄLINEN SUHDANNEKEHITYS 

Maaliskuun ennusteessa arvioitiin Suomen vien

nin kannalta t ärkeiden l änsimaiden taloudelli 

sen kasvun hidastuvan vuoden 196'1 aikana noin 

1 prosenttiyksik511ä eli 2 prosenttiin. Tuo

tannon muutosten todettiin kytkeytyvän ennen 

muuta investointitoiminnan kehitykseen . Yksi 

tyinen kulutuskysyntä ei ollut ekspansiivinen 

t ekijä. Suhdannekuva vaihteli melkoisesti 

maasta toiseen o 

Kokonais tuotannon kasvuvauhti näyttää tähän mennessä hidastu-

neen ennustettua enemmän . Suhdanteiden odotetaan toisaalta kään-

tyvän nousuun vuoden jälkjpuoliskolla aikaisemmin arvioitua no -

peammin . Suomen viennillä painotettu , eri maiden suhda-nnearvioi -

hin perustuva tuotant oindeksi osoittaa ensimmäiselle vuosipuolis-

kolle 1 prosentin ja toiselle 2. 7 prosentin kasvua , mikä vuosita-

solla merkitsee vajaata 2 prosenttia . Tuotantoarvioita on nostet -

tu Englannin mutta laske ttu useiden manner - Euroopan maiden, eri -

tyisesti Länsi -Saksan osalta . 

Lähi - idän krii sin mahdollisia vaikutuksia strategisten hyö -

dykkeiden l<:ysyntään j a hintoihin sekä kansainvä.liseen suhdanneti -

lanteeseen ei näissä arvioissa ole otettu huomioon. 

II. KYSYNTÄ JA TARJONTA 

1. Vient i 

Maaliskuussa t ehty tavaroiden ja palvelus

ten viennin kasvun arvoennuste oli 4. 6 %, 
josta volyymin osuus oli 4. 1 % ja hintojen 

0.5 %. Vuoden 1967 tavaroiden ja palvelus

t en vientiarvon ennus t e oli siten 6 100 
milj. markkaa . 
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Palvelustulojen määrä on tässä korjattu 1 060 miljo markasta 

1 020 milj . markkaan; korjaus johtuu yksinomaan vuoden 1966 lähtö-

tason muuttamisesta Suomen Pankin laskelmien mukaiseksi. Kansain-

välisten suhdannenäkymien liev~tstä heikentymisestä huolimatta ta-

varaviennin kasvuennuste on kotimaisten vientiarvioiden nojalla 

säilytetty ennallaan . Itäviennin on oletettu kehittyvän niin, 

e tt ä idänkaupan nettosaatava vuoden lopussa on noin 100 miljo mark-

kaa. 

20 Investoinni t 

Maa liskuussa ennustettiin yksityisten brutto

investointien volyymin jäävän vuonna 1967 
hieman edellisvuotista pienemmäksi; inve s 

tointihintojen ennustettiin nousevan 3.5 % 
ja arvon noin 3 %. ~ulkisten investointien 

volyymin kasvuksi arvioitiin 1- 2 %, hintojen 

nousuksi 4 05 % ja arvon lisäykseksi runsaat 

6 %0 Tämän mukaisesti koko bruttoinvestoin

tien volyymi pysyi edellisvuoden tasolla; 

4 . 0 %:n arvon lisäys johtui yksinomaan hin

tojen noususta. 

Yksityisten investointien volyymin supistuminen muodostunee 

suuremmaksi kuin maaliskuussa ennustettiin eli 1.5 %:ksi. Tämä 

johtuu ensi sijassa siitä , että talonrakennusinvestoinnit näyttä -

vät kään tyneen laskuun ennustettua aikaisemmino Toukokuun inves-

tointikyselyn alustavat tulokset viittaavat puolestaan siihen , 

että teollisuusinvestointien supistuminen on jonkin verran voimak-

kaampaa kuin viime syksyn kyselyn perusteella laskettiin. Tehdas -

teollisuuden yritykset ovat yleisesti tarkistaneet investointisuun-

nitelmiaan a l a späin . 

Työvoimaviranomaisten tarkistettuihin työsuunnitelmiin nojau-
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tuen on julkisten investointien volyymin kasvu alennettu 0.5 %:iin . 

Näin ollen koko bruttoinvestointien volyymi supistuu noin yhdellä 

prosentilla vuodes t a 1966Q 

3. Kulutus 

Maaliskuun ennusteessa arvioitiin yksityisen 

kulutuksen volyymin kohoavan vuonna 1967 
vajaa t 2. 5 %. Hintojen nousuksi arvioitiin 

4 % ja yksityisen kulutuksen arvon lisäyksek

s i siten 6.5 %. Kulutuskysynnän kasvuvauhdin 

ol e t ettiin hidas tuvan vuoden mittaan . 

Julkisen kulutuksen volyymin arvioitiin ko 

hoavan 3 %, hintojen 605 % ja arvon 9.5 %. 

Odotusten mukaisesti yksityisen kulutuksen volyymi on kasva

nut vuoden a lkukuukausina no i n )+ %:n vuosivauhtia . Samaten on 01 -

lut havaittavissa sel vä siirtymä kertakulutushyödykke i den suun-

taan, miko. osaltaan heijastanee tulonjaossa t apahtunei ta muutok-

sia. Koska tulonjaon muutokset näyttävät johtavan eru1ustettua 

suurempaan kulutusal t tiuden kasvuun, on yksityisen kulutQksen vo 

lyymin kasvun tarkis et ksi arvioksi saa tu 205 %0 (Yksityisen 

kulutuksen volyymin lisäys vuonna 1966 oli tarkistettujen laskel 

mien mukaan 4 %0) 

Julkisen kulut uksen hintojen on arvioitu kasvavan lievästi 

maaliskuussa ennus t et tua enemmän; volyymin kasvu on maaliskuun 

ennusteen mukainen a 

~ . • Kokonaistuotant o 

Maal iskuun ennusteessa arvioitiin brutto 
kansantuotteen volyymin kasvavan kuluvana 

vuonna 2.3 % eli jokseenkin saman verran 

kuin vuonna 1 966 ~ Kun kansantuotteen hinta
indeksin ennustettiin nousevan 4 00 %, saa
t iin arvon kasvuksi 6.4 %. 
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Kokonaistuotannon volyymin ja arvon kasvuennusteet on säily-

tetty ennallaan o Teollisuuden ja käsityön sekä eräiden palvelus-

elinkeinojen tuotannon volyymeja on tarkistettu hieman ylöspäin. 

Rakennustoiminnan kasvu näyttää toisaalta jääv~n selvästi ennus -

tettua pienemmäksi . Seuraavassa on esitetty kokonaistuotRnnon 

korjattu ennuste vuodelle 1967 elinkeinoittain seki~ vertailuluvut 

vuodel ta 1966 . 

Maatalous 

Metsätalous 

Teollisuus ja käsityö 

Talonrakennustoiminta 

Maa- ja vesirakennustoiminta 

Liikenne 

Ka.uppa, pankit ja vakuu tus 

Julkinen toiminta 

Muut palveluks e t 

Yhteensä 

Tuotannon bruttovolyymin 
muutos, % 

1967/ 66 

o 
2 

3 
1 

1 

2 . 5 
3.5 
3 
3 

1966/ 65 

0 . 0 

-10.6 
3 . 9 
0 . 6 

3 . 2 
4.5 
3.6 
~ . • 0 

4 . 8 
2 . 2 

Teollisuustuotannon volyymin on arvioitu kasvavan lä.hes 3 %. 

Noin 1/2 %:n nousu edellisestä ennusteesta koostuu vähäisj.stä tar -

kistuksista kulutus tavara- sekä raaka- aineteollisuuden kohdalla. 

Yksityisen talonrakennustoiminnan aktiviteetissa odotettiin kään-

teen alaspäin ajoittuvan vuoden puolivälin tienoille. Tämänhet -

kisten arvioiden mukaan tuotanto näyttää kuitenkin supistuneen jo 

vuoden toisella neljänneksel lä . Talonrakennustoiminnan koko vuo

den kasvuksi onkin arvioi tu 1 % maaliskuisen 3 %:n asemesta. Maa-

ja vesirakennustoiminnan volyymia on myös a l ennettu maaliskuussa 

ennus t etusta 2.5 %:sta runsaaseen 1 %:iin . Tämä johtuu pääasias-

sa julkisten töiden tuot tavuuden kasvun ilmeisestä heikkenemises-
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t ä , mikrt seuraa sii t ä , että ensi syksyn työllisy-ys töissä pyritä:in 

entistä enemmän työvolmavaltaisuuteen . 

Vuoden 1967 sisä isestä kehityksestä todettakoon: kokonais tuo

tannon volyymi oli ensi nelj~nneksellti runsaat 5 % suurempi kuin 

vastaavana aikana vuonna 1966; kaus itasoitettuna l{okonais tuotan-

to supistui yhdell ä. prosentilla vuoden 1966 viimeisestä neljännek-

sestä e Vi isipä iväisen työyiikon soveltaminen touko-syyskuu s sa 

heijastuu edellisvuotista selvemmin toisen ja kolmannen neljä.nnek-

sen tuotannollisen aktiviteetin laimenemisena. Viimeisellä neljän-

neksellii tuotanto noussee ainakin vuoden 1966 vi ime isen neljg.nnek-

sen t asolle . 

5. Tuonti 

Maaliskuussa tehty tavaroiden ja palvelus 

ten tuonnin kasvun a rvoennuste oli 3 %, 
josta volYJ~in osuus oli 2 % j a hintojen 

1 %. Vuoden 1967 tavaroiden ja palvelusten 

tuontlennust e pti.ä tyi 6 460 milj . markkaan . 

Maaliskuun koko tuonnin ennuste on s ä.ilytetty ennallaan niin 

koko tuonnin kuin sen a laryhmien osalta. Alkuvuoden korkeat tuon-

tiluvut edellisen vuoden vastaavaan a j anjaksoon verrat tuna eivä t 

ole antaneet aihetta ennus t een korottamiseen . Korkeat muutospro-

sentit näet johtuivat osaks i vertauskauden poikkeuksellisen anka

rasta talvesta, joka jarrutti 1966 alkuvuoden tuontia , sekä osak

si 1967 alkuvuodelle keskittyne istä suurista investointitavara-

hankinnolsta. 
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Maaliskuussa arvioitiin ansiotason ja palkka

summan nousuksi 7 %. Kansantalouden kustannus

paineeksi arvioitiin 4 %, mikä samalla vasta

si kansantuotteen hintojen nousua . Elinkus

tannusindeksin ennustettiin vuositasolla nou

sevan 5 %. 

Kustannuskehityksessä ei ole ilmennyt sellaisia tekijöitä, 

jotka antaisivat aihetta ennusteen muuttamiseen. Edellisen vuo -

den tasaisemman palkkakehityksen johdosta palkansaajien ansioi -

den 7 prosentin vuosikasvua vastaa 8 . 2 prosentin nousu vuoden 

1966 viimeisestä neljänneksestä. vuoden 1967 viimeiseen neljännek-

seen. 

7 . Huolto'Gase 
i 

Yhteenvetona esitetään huoltotaseasetelman muodossa arviot 

kokonaiskysynnän ja -tarjonnan prosenttimuutoksista vuonna 1997 

sekä vertailuluvut vuodelta 1966 . 
Muutos" % 

1967/66 1966/65 
Määrä Hinta Arvo Määrä Hinta Arvo 

KokonaistarJonta 

Bruttokansantuote 2.3 4&0 6.4 2. 2 3.9 6 . 2 
Tav . Ila Ealv . tuonti 2 . 0 1.0 3. 0 3.0 1 .9 5.0 
Yhteensä 2.2 3.5 5.7 2.4 3.5 6.0 

Kokonalskys~ntä 

Tav . ja palv o vienti 4.0 0. 5 4.6 4.8 1.2 600 
Bruttoinvestoinnit -0.9 3.9 3.0 1. 5 3.7 5.3 

yl{si tyiset - 1.5 3.5 1.9 1. 1 3.6 4.7 
julkiset 0.5 5.8 6.3 3.3 4.2 7 .7 

Kulutus 2.6 4.5 7 . 2 4.0 4.5 8 .7 
yksityinen 2.5 4.0 6.6 4.0 4,, 0 8 .2 
julkinen 2.9 6.7 9.8 3.8 6.6 10.7 

Varastot Ja til .virhe 6.0 - 38 . 0 
Yhteensä 2 ,, 2 3.5 5.7 2.4 3.5 6.0 
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Volyymin muutosten tarkistuksista maaliskuun ennusteeseen nähden 

todettakoon: 

kokonaistarjonnan ja sen komponenttien muutokset on säilytetty 

maaliskuun ennusteen mukaisina; 

- bruttoinvestoinnit a l enevat; maaliskuussa niiden ennustettiin 

pysyvän keskimäärin edell' sen vuoden tasolla; 

yksityinen kulutus kasvaa hieman maaliskuussa ennustettua voi -

makkaammin. 

8 . Työllisyys 

Maaliskuussa arvioitiin vuoden 196'i työttö 

myysprosentiksi 1.5, mikäli julkinen sektori 

työll istää suunnilleen saman henkilömäärän 

kuin edellisenä vuonna . 

Koska työllisen työvoiman määrfJ ,on alkuvuonna ollut odotet-

tua pienempi, ja koska julkisen sektorin suunnitelmana on työl 

listää tänä vu9nna vähemmän työntekijöitä kuin VG 1966 sovel 

taen vastaavasti enemmän korvaus linjaa, on työttömyyden ennus -

tetta nostettu 1.7 prosentti in. 

III o RAHATALOUDELLINEN KEHITYS 

1. Maksutase 

Maaliskuussa arvioi ti in huoltotaselaskelmas

sa t avaroiden ja p6lve lusten taseen vajauksek

si 360 milj. markkaa ja vaihtotaseen vajauk

seksi 530 milj o markkaa. Pitkäaikaisen pää

oman ne'Gto'Guonniksi arvioi tiin lno milj . mark
kaa ja lyhytaikaisen 190 miljo markkaa, josta 

valtion ja rahalaitosten osuus oli 60 milj. 

markkaa . Suomen Pankin valuuttavarannon kas

vuksi saatiin tällöin 70 milj. markkaa. 
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Vient ennusteen lähtötasekorj austa vastaa va tavaroiden ja 

pa lvelusten korjattu tase osotttaa 400 milj. markan ja vaihtotase 

570 milj. markan alijä.ämt:.ä . Pitkäaikaisen pÄäoman nettotuonnin 

(ml. 200 milj. ma rkan valmius luotto) ennuste on edelleen 410 milj . 

markkaa. Ottaen huomioon uudet määr äykset tuonnin kä teismaksuis 

ta on lyhytaikaisen pääoman ne ttotuonnin ennuste alennettu 160 

milj. markkaan, josta valtion j a raha l a itosten osuus on 40 milj. 

markkaa . Nä in ollen Suomen Pankin kulta- ja valuuttavar nto j ä i

si vuonna 1967 muuttumattomaksi. Valmiusluotosta saadut valuutat 

(200 milj . mk) huomioon ottaen vaihdettavien valuuttojen määrän 

oletetaan supistuvan 100 milj. mk j a sidottujen valuuttojen kas-

vavan samalla määrällä. 

2. Suomen Pankki 

Maaliskuussa ennustettiin setelistön lisään 

tyvän vuoden 1967 aikana 35 milj. markkaa . 
Kun otetti i n huomioon pankin u L{Qmaisen net 

tosaatavan vä.heneminen 130 milj 0 markalla ja 

omien pääomien kasvu 30 milj. markalla , edel 

lytti tämä n . 200 milj. markan suuruista ko

t imaisen nettoluotonannon lisäystä . Kun ede l

leen otettiin huomioon yhtäältä kassavaranto 

talletusten arvioitu ~äärä, 300 milj. markkaa, 

ja toisaalta tiedossa ollut valtion nettove

lan lisäykseksi ennustettu 135 milj . markkaa, 

päädyttiin muun kotima isen luotonannon 360 
milj. markan ennusteeseen . 

Alkuvuoden kehitys osoittaa vuoden 1966 lopun setelistön kas-

vun ol leen viel" suuremmassa määrin poikkeuksellista, kuin maa lis-

kuun ennustetta tehtäess~ olete ttiin. Tämän vuoksi sete listön 

kasvuennuste on alennettu 20 milj . markkaan . Kassavarantotalle -
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tuksla odotetaan muutetuin perustein kertyvr:in Suomen Pankkiin 

vuoden aikana 200 miljo markkaa 0 Ottamalla lisäksi huomioon tar -

kistetun maksutase -ennusteen mukainen pankin ulkomaisen nettove-

lan lisääntyminen 200 milj. markalla p:iädytään keskuspankin koti

maisen luotonannon 315 milj. markan kasvutarpeeseen valtion 135 

milj. markan nettovelan kasvun li s~ksi . 

3. Pankit 

Maaliskuussa ennustettiin pankkien l aa jenta

van luotonantoaan yleisölle ja muita sijoi

tuksiaan yhteensä 700 milj. markkQa . Erän l as 

kettiin koostuvan varsinaisten talletusten 

kasvusta 900 milj o markalla, k ä teistalletus

ten lisäyksestä 35 milj. markalla, pankkien 

ulkomaisen nettovelan 50 milj .. markan lis:'yk

sestä , pankkien omien pääomien samoin 50 milj. 
markan li.säyksestä, sekä vähennyserin ä 300 

milj. markan kassavarantotalletuksista ja 

nettoluotonannon valtiolle lisäyksestä 35 
milj . markalla. Pankkien nettovelan Suomen 

Pankille laskettiin pysyvän kassavarantotal 

letuksia lukuunottamat ta ennallaan. Pankkien 

luotonannon lisäyksen jää.misen 700 milj. mark

kaan todettiin edellyttävän tuntuvaa rakenne 
muutosta investointien rahoituksessa vuonna 

1967 verrattuna vuoteen 19660 

Varsinaisten talletusten ennuste on pidetty ennallaan. Alku 

vuoden tiedot osoi ttavat, ettei käteistalletusten voida odottaa 

tänäkään vuonna kasvavan. Maksutase-ennustetta vastaten on pank

kien ulkomaisen nettovelan kasvuennuste nostettu 50 milj. markas

ta 60 milj. markkaan. Ottamalla huomioon kassavarantotalletusten 

ennusteen alentaminen 200 milj. markkaan, päädytäUn pankkien luo-
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tonannon 775 milj . markan kasvuennusteeseen, mikä sekin vielä 

merkitsee huomattavaa pankkirahoituksen osuuden supistumista in

vestointien rahoituksessa vuoteen 1966 verrattuna. 


