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1.. KANSAINVÄLINEN SUHDANNEKEHITYS 

Kokonaistuotannon lrasvu Suomen' viennin kannalta tärkeissä 

maisna on hidastunut vuonna 1967 keskimäfu~in yhden prosentin 

tasolle ja pysynyt alhaisena odotettua Gitkeäm~in . Aktiviteetin 

heild<:eneminen~ jota julkisen kysynnän ltasvu ei ole kyennyt kom-

penooimaan, on näkynyt eniten yksityisisGä investoinnei ssa.. To1-

saalta näyttää siltä, että suhdanneaallon pohja on jo saavutet-

tu, joskaan ei vielä sivuutettu. Ekspansiivisen talouspolitii-

k un arvioidaan johtavan kasvun voimistumiseen ensi vuoden alku-

puolella .. 

Seuraavassa asctell71aSSa es1 tetään l-<:olconais"cuotannon volyy-

min ja kuluttajahintojen [luutokset erä' DSU. maissa vuonna 1S)6G 

sekU eri lähteistä _{ootut ennusteet vuosille 1967 ja 1968. 

Kokonaistuotannon volyymi Kuluttajahinnat 
muutos, ~ muutos, % 

1966 1967 1968 1966 1967 

Yhdysvallat 5 .. 5 ) . 0 3 .. 0 4 . 0 2 . 5 

Englanti 1.5 0 . 0 200 4.5 2.8 

Länsi- Saksa 2,, 5 - 1 .0 ) . 5 3 . 0 .. 
Ranska 4 .. 5 305 4 .. 0 3.0 200 

Italia 5.5 5.5 5 .0 2 .. 0 3 .. 8 
Hollanti 4 . 0 2.0 4 . 0 5 .1 3 ,, 0 

Ruotsi 2 02 ~ · 2 4 . 0 4.8 4.0 

Keskimäärin painotettuna 
Suomen viennin mukaan 2.9 1.2 3.1 4.1 206 

Suomi 2.2 2. 0 3 .. 0 3.6 405 

Yhdysvalloissa useat kehitysindikaattorit osoittivat ale-

nevaa suuntaa vuoden 1967 alkupuolella p mutta julkisiin menoihin 

sekä yksityisen kulutwtsen kasvuun pohjautuvan ekspansion arvel

laan pääsevän vauhtiin jo tämän vuoden puolella. Sen sijaan 

EnGlannissa ei vielä ole näkyvissä selvi~t r.1erkkejä kasvun uudes-
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ta elpymisestä. Länsi-Saksassa tuotanto on suorastaan supistu

nut kuluvan vuoden aikana q Uusi ekspansio voi kuitenkin saada 

all<:unsa kilpailukykynsä säilyttäneestä vienti tuotannosta. Muual

lakin Euroopassa odotetaan kasvun ensi vuonna nopeutuvan. 

Kuluttajahinnat ovat Suomen viennin kannalta keskeisissä 

maissa nousseet kuluvana vuonna noin 2.6 prosentin vuosivauhtia 

eli hitaammin kuin edellisenä vuonna. Aktivite8tin vilkastuessa 

saattaa hintojen nousu muodostua vuonna 1968 Guur€mmaksi kuin 

kuluvana vuonna. 

Suonen teollisuustuotanto on myötaillyt OECD-maiden tuo

tantoa noin neljännesvuoden viivästykselläo Aivan viime , ajoilta 

vastaavuus on kuitenkin heikentynyt sisäisten GWidannevaikeuk

siemme vuoksi. Voidaan silti
l 

päätellä, että ll<:uvuoteen 1968 

sijoittuva ulkomainen suhdannenousu vaikuttaisi suotuisasti 

Suomen tuot ntonäkymlin aikaisintaan keväästä l~htien. 

lIe KYSYNTÄ JA TARJONTA 

1. Vienti 

Tavaraviennin arvo kasvoi vuoden 1967 ensi~mäisellä neljän

neksellli 11 % mutta supistui toisella neljänneksellä 15 I , kun 

verrataan kausipuhdistettuja lw{uja perättäisten neljännesten 

välillti Alkuvuoden kasvu perustui lähinnä mEltalliteollisuus-

tuotteiden ja erityisesti alusten itävientiin, jota vastoin tär

keimpien paperiteollisuustuotteiden markkinatilanne on jo alku

vuodesta lillltien pysynyt heikkona. Kun viennin odotetaan vuoden 

jälkipuolis):(olla jonkin verran elpyvän kesäl<:uukausien alhaiselta 

tasol ta, saadaan koko vuodon viGntiarvioks1 4 9b 
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Syyskuun vicntUcyce lyn ja kansainv:ilistä kehitystä koslrcvien 

tietojen perusteelln päädytään seuraavaan ennusteeseen: 

Vienti vuosina 1966-1967 

Arvo mi1j o mk Muutos 1967/66 11 % 
1966 1967 Määrä Hinta Arvo 

Maataloustuotteet 264 258 + 4 - 6 .. 5 - 205 
Raakapuu 59 42 .. 25 - 5 -30 
Puuteollisuustuotteet 863 8;8 + 1 - 4 ~ 3 
Paperi teo 11i suu s tuo tte et 2 297 2 314 - 0 . 5 + 1 .. 5 + 1 

Metalliteollisuus-
tuotteet 878 1 004 +10 + 3 . 5 14 05 
Muut tavarat 456 541 o • . . +20 

Koko tavarav1ent1 4 817 5 003 + 3.5 + 0 . 5 + 4 

Pal-elusten vienti 978 1 010 • e +2 
Koko vienti 5 795 6 013 + 3.4 + 0. 4· 3.8 

Vuonna 1968 tnvaraviennin kasvan arvioidaan nopeutuvan l{u-

luvasta vuodesta.. Arvio perustuu kanGuinvälisen suhdanne ehi tylr-

sen ennustettuun paranemiseeno Koko metalllteollisuustuotteiden 

viennin kasvu saattaa lievästi voimistua, vaikka itäviennin kaC'vun 

oW(in arvioitu supistuvan puoleen edellisvuotisesta eli 25 pro-

:::;enttiin. 

2. Investoinnit 

Yksityisessä investoi ntltol mlnnassa on miltei koko vuoden 

1967 ajan ollut vallalla aleneva suunta, minkä kehityksen odote-

toan kuitenkin vuoden lopulla pysähtyväno Kone - ja laiteinvGs

tointien volyymi supistuu vuodesta 1966 noin 5 % talonrakennus

toiminnan jäädessä edellisvuoden tasol1eG Kun yksityiset .aa- ja 

veslrakennusinvestoip~it kasvavat 3 %, alenee yksityisten kiin-

teiden investointien kokonaisvolyyni vuonna 1967 siten 1.5 %. 
Työllistämi sGuunnitelmien pohjalta on julkisen hallinnon in-

vcstointien volyyr:1in arvioitu laskevan hieman yli 1 7,). r·lli.Uri:.:.l-
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listä nousua on odotettavissa vain kuntien maa - ja vesira!cennu3-

töissä sekä kone- ja kalustohankinnoissa. 

Kaikkien kiinteiden investointien volyymi jää vuonna 1067 

105 % viimevuotista O)ionemmäJ{si. Investointien hintakompone- t

ti kohoaa vajaat 4 %. 
Vuoden 1968 alkupuolella yksityisen investointitoiminnan 

odotetaan voimistuvan, joskaan ensinE1~isen vuosipuoliskon volyymi 

ei vielä yltäne vuoden 1967 alkupuoli skon tasolle. 

20 Kulutus 

Yksi tyisen kulutulesen volyymi kasvaa kuluvana vuonna 2 5 %0 

Kulutushyödykkeiden hinnat kohoavat 4.5 %~ jolloin yksityisten 

kulutusmenojen arvon lisäykseksi tulee 7 %0 Volyymin ennu3to 

merl<:itsee vuoden 1966 JUlkipuoliskolla voimakkaana alkaneen ja 

vuluvan vuoden alkupuoliskolla 3-4 %:n vuosivauhdilla jatkuneen 

kasvun pysähtymistä toisella vuosipuoliGkollao Kysynnän paino

piste on edelleen lcertakulutushyödykkeissu'. 

Yksityisen kulutuksen kasvu perustuu keskimääräisen kulutus

alttiuden kohoamiseen runsaalla kolmella prosentilla eli O.93:n 

tasolle . Kotitalouksien käytettäviss~ olova nimellistulo avvaa 

nL:.ct vain vajaalla 4 J~ :lla , jolloin kEytettävissä oleva reauli

tulo jää lievästi edcll" svuotista piencmm~ikC' i. Kulutusalttiuden 

voiLakas kohoaminen johtuu paitsi normaalista kulutuksen lyhyon 

ajan sopeutumishitaudesta myös toteutuneista funktionaalicc!l 

ja vertikaalisen tulonjaon keskimääräistä kulutusalttiutta kohot

tavista muutoksista 0 

Julkisen kulutuksen kasvuennuste päätyy lähes 4 %:n old7min, 

runsaan 8 %:n hintojen ja noin 12 %:n arvon lisäykseene Kaj onais

kulutuksen volyymin kasvuks i saadaan vajunt 3 %, hintojen nou::::n..Llc;:;i 
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run~ant 5 % ja arvon lisäy seksi noin 8 %0 

Vuonna 1968 julkisen sektorin osuus käytet tävissä olevasta 

tulosta kasvanee edelleen, joskin tämänvuotista lievemmin. Koti -

talouksien käytettäviscU olevan nimellistulon lisäys j ää siten 

j onkin verran kansantulon kasvua pienemmäksi. Kun kulutush~yö

dyk' ''eiden hinnat nousevat 4 % ja kun keslrinääräisen kulutus-

alt t iuden ei enää voida otaksua kohoavan, jU~ yksityisen kulu-

tuksen volyymin lisäys 2 %:ksi. Julkisen kulutuksen volyymin 

arvioidaan kasvavan vain lievästi, noin 1 9~: l1a 0 Lähinnä pall~

Ul:1onojen kasvun jOhdoGta hinnat kohoa ~ t (] %:lla, jolloin jul

kisen kulutuksen arvon lisäys vuonna 1968 on vajaat 10 %. 

4. Kokonaistuotanto 

Seuraavassa on esitetty kokonaistuotannon volyymin ennuste 

vuodelle 1967 elinkeinoittain sekä vertailuluvut vuodelta 1966. 

Tuotannon bruttovolyymin muutos , % 

Mantalous 
Nets,·talous 

Teollisuus ja käsityö 
Talonral<:ennus to lminta 
f.1aa- ja vesiral<:ennustoiminta 
Liikenne 
Kaupp , pankit, vakuutus 

Julk i nen toiminta 
f4uut palvelukset 

Bruttokansantuote t l{h. 

B- utta ansantuote mh. 

1966/65 

1.5 
-13 4 

4.2 
0.8 
3 .. 1 

3.5 
3.0 
4.0 
4.5 
2 . 0 

2 0 2 

1967/66 

-2 

1 

1.6 
o 
1 

2 

3 
3.8 
3.5 
1. 8 
2.0 

Kun vuoden 1966 alhaiseen kasvuun vaiLutti poikkeukselli-

sen suuri supistus metsätalouden tuotar1YlOGSa, on vuonna 196'7 

taas hidastuminen jakautunut tasaisemmin kaikkien elinkeinojen 

osalle. Tuotannon kasvua on osaltaan t ouko-syyskuussa hidas-
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tanut viisipäiväisen työviikon soveltamineno 

Teo11isuusryhmlst~5. kasvavat voimakkair:lmin investointi tava-

rateolli suus (3 %) sekä kulutustavarateolliGuus (2.5 %). Paperi-

teollisuuden tuotannon volYYInin ennustetaan kasvavan 1 % ja muun 

raaka-aineteollisuuden 1.5 %. Puuteollis uden tuotanto supistu

nee 205 %~ 

Vuonna 1968 kokonai0tuotannon arvioidaan l{asvavan noin 3 % 
t ämänvuotisesta lähinnti. vientikysynnän voi .istumisen johdosta. 

5. Tuonti 

Tavaratuonnin kasvuep~uste vuodelle 1967 on 1.7 %, mikä 

kokonaan edustaa hintojen nousua. Tuonnin arvo oli tammi-elo

kuussa 2.3 % suurempi kuin vuoden 1966 vastaavana aikana. Tuon

nin kaunipuhdistettu arvo supistui vuoden 1967 ensimmäisellä 

neljännc~sellä 5 % vuoden 1966 viimeisen nclj~nneksen huippu

tasos t a ja aleni edelleen 6 % toisella nelj än..TJ.elc ... ·ellä. Koko 

vuodelle esitetyssä kasvuarviossa on edellytetty, että heinä-

elokuussa jälleen positiiviseksi kääntynyt kaQvuvavbti jatkuu 

loppuvuoden aikana. 

Ryhoittäin tuonnin luutokset ovat seuraavat: 

Tuonti vuosina 1966- 1967 

Arvo mi1j ~ mk Muutos 1967/1966 

1966 1967 Määrä Hinta. Arvo 

Raaka- aineet, tuotanto-
tarvikkeet 2 450 2 440 - 2 + 1.5 - 0 . 5 

Po1tto- ja voite1uaincet 590 673 +14 0 +14 

Investointi tavarat 1 198 1198 - 3 +3 0 

Ku1utustavarat 1 287 1 307 0 + 1 . 5 + 1 . 5 

- henkilöautot 251 240 - 5 0 - 5 

- muut kulutustavarat 1036 1 067 + 1 + 2 +;2 

Koko tavaratuont1 5 524 5 618 0 + 1 ,,7 + 1 .7 

Palvelusten tuonti 776 770 •• - 1 

Koko tuonti 6 300 6 388 - 0 . 2 + 1 .6 + 1 . 4 



- 7 -

Tuonnin arvon odotetaan v~onna 1968 kohoavan kokonais

aktivit~eetin vilkastumisen lyötä . Kasvu keskitt:y'Y lähinnä raaka

a ineiden ja tuotantotarvU t:ciden tuontiin. 

~ Hinna~ Ja palkat 

Yleinen ansiotaso vuonna 1967 muodostuu noiIl 7 % korkeam

mak.3i kuin vuonna 1966 . KtL'r1 tuottavuuden nousu on noin 2 %, 

saadaan kolro kansantalouden ku: tannuspaineeksi runsaat 4 %. 

Tämän nuuruiseksi arvioidaan myös kansantuotteen hintatason nousu. 

Elinkustannusindeks in nous .. 51 vuonna 1967 on arvioi tu 5.1 %. 
Ansiotason nousu vuonna 1968 näyttää pall~~asopimusten mukai

sesti Gcl{U indeksisidonnaicuuden perus teella juodostuvan ainakin 

yhtä suurcl si kuin kuluvana vuonna eli runsa ! :3i '7 prosentiksi . 

Hintatason nousu jatkunee nykyisellä eli runsaan 4 prosentin 

vuo..;.>ivauhdilla. 

7. Huoltotase 

Ylteenvetona e s ite tllEn huo ltotaseasetel .1an muodossa arviot 

kokonaislcysynnän ja -tarjonnan prosentt1muuto' nista vuonna 1967 

sekä tarl 1stetut vertailuluvut vuodelta 1966. 



• 

- 8 -

Muutos, % 
1967/66 1966/65 

Määrä Hinta Arvo Määrä Hinta Arvo 
Bruttokansantuote mh . 2.0 4.3 6.4 2.2 4.8 7.1 

Tav . ja palv o tuonti -0.2 1.6 1.4 4.8 006 5.4 

KOKONAISTARJONTA 1 .6 3.8 5.5 2.7 4.0 6.8 

Tav . ja palv o vienti 3.4 0.4 3.8 7 .0 -0.9 6.0 

Kiinteät br . investoinnit -1 .5 3.9 2.4 1.1 3.8 4.9 

- yksityiset -1 .6 3.5 1.8 1.8 3.7 5.6 

- julkiset - 1.2 5.7 4.4 -1 .4 4.3 2.8 

Ku1utusmenot 2.8 5.3 8 .2 4.0 4.3 8 .5 

- yksityiset 2.5 4.5 7 .1 4.2 3. 6 8 00 

- julkiset 3.8 8 .2 12.3 3.2 7.1 10 .5 

Varastoinvestoinnit ja 
ti1astovirhe .. -2~ . O . . . . -10.6 

KOKONAISKYSYNTÄ 1 . 6 3.8 5.5 (2.7)(4 .0) 6.8 

IIuonautus. Tilastolli sesta päätoi mistosta ~aadut vuoden 19Gh ver
tailuluvut ovat edelloc' _~ .. in epJlakkoluk ~jo., jott.(a muuttunevat v ielä 
scuraavisca tarkistllicsi ssa. Erityisesti , jo~ esitetyt kokonais
tarjonnan muutosprosentit oletetaan oikG _1 si., on kysyntäkomponent
tien lreskimääräinen volY'Jmin kasvu arvioitu ilmei sesti k i n liian 
suureksi ja vastaavast· hintojen nousu liian pieneksi. Nykyisel
lään vuoden 1966 huoltotase tasapainottuu vain antamalla 'varas
toinvestoinnit ja tilastovirhe" - erän volyymin ja hintojen muuto_ -
sille epärealistisilta vaikuttavat arvot. 

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu tulee vuonna 1967 tuskin 

ylt ili~ään vuonna 1966 saavutettuun lukemaan. Tuonnin volyymi 

j Uii lil{i main edellinen vuoden tasolle. 

Kokonai skysynn~'in Lasvua hidastaa lciinte~n pääoman muodo~tu,,-, ~ 

ennen muuta yksitylset investoinni t, j otlca alenevat 1.5 %:llao 

Viennin volyymin kasvu on noin puolet edellisvuot i sesta . Yksityi-

sen kulutuksen vol~Jmin lisäys jää runsaa seen puoleen edellisvuoti-

s onta, jota vastoin jull inen kulutus kas r~a hieman enemmän ~;:uin 
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vuo,nna 1966 0 

Hintatason nousu on 'cansantuotteen osalta hieman vähäiser.1pi 

mutta tuonnin osalta noi.n prosenttiyksLcön verran suurempi kuin 

vuonna 1966. Sekä jullc~·;:;ten investoin'ticn että jull-cisen kulutu I<:-

sen hinna kohoavat jon~i1 verran edellisvuotista enemmän. V~en-

nin ! '~ohdalla odote1'a n lievää hintojen kuhoa lista edellisenU 

v anna tapahtuneen 1 in"cojc 1 laskun sijD.'Jtn.. Yksityisten in cs-

toin.tien hintojen k svu jä2.inee lievästi vuoden 1966 kasvua oio-

Vuotta 1968 koskevat arviot huo1totase -erien kehityksestli 

on esitetty seuraavass~ csetelmassa e Arv'ot perustuvat kysyntu-

ja tarjontakomponenttien edellä esitettyyn reaalitaloudelliseen 

tarka~teluun, ja ne ovut lähinnä vain suun aa osoittavia. 

B.I. ... uttokansantuote mll. 

Tav. _j a palvo tuonti 
KOKOrfiISTARJONTA 

Tav. ja palvo vienti 

Kiinteä.t br. investoinnit. 

- yksityiset 
_. jUlkiset 

Kulutusmenot 

- yksityiset 
- julkiset 

Varastoinvestoinnit ja 
tilastovirhe 
KO!\ONAI SKYSYNT

o

• 

Yluutos 1968/67, % 
MäUrli Hinta Arvo 

3 4.5 8 

2·5 1 3.5 
Ä 4 7 ./ 

5 1 6 

:J 3.5 7 
;; 3.5 6.5 
3 4 7 
2 5 7 
2 4, 6 
1 8 10 

3 4 7 

Arvion mukaan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan volyym1n kasvu 

voimistuisi lievästi VUOl1na 19680 Ekspansiivis1n kysyntätekijä 

oliGi edelleen vienti . Lievää siirtymistU rulutUSkysynnästä in

cstointeihin on odotcttavissa o Hintohn nousussa ei ole odotet-
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tavis~a hidastumista " 

2.~ ~öllisyYs 

Taloudellisen l asvun hidastuessa vuoden 1967 alkupuolis

kolla sekä työvoiman tarjonta että kysyntä supistuivat, jälkim

mäinen suhteellisesti voimakkaammin. Kysynnän supistuminen 

j ohtui elinkeinoelämän ilmeisistä rationaliGointipyrkimyksistli !J 

joi t a enentynyt viisipäiväisyys ei ole kyennyt kompensoimaan 0 

Kaunivaihte1uista puhdistettu työttömyysprosentti kohosi tar:11~1i

hein2tkuulta lukuun 2 04 kol{o vuonna 1966 luku oli 1.5). 

Työllisyystilanteen odotetaan vielä heikkenevän vuoden 

l oppua kohti . Työvoi " an Gupistumista odotetaan rakennusalalla 

sc !:Li. metsä- ja uittotöissä, eikä teolliGuudenkaan työvoima 1i

säili1nY o Tämän mukaise~ti t yöttömyysprosentti kasvaa julkis en 

vallan toimenpitei sJ.li huolimatta, jote_ ko~o vuoden 1967 ar-

-i oksi saadaan 2. 5 

Vuoden 196 ens . ur. ~i sellä vuosipuol islcolla työllisyystilan

n p:r;:,yy edelleen ho i~:~'.:o.l. a . Ensi talven tyi..J llistämistarpecGta 

t Chd:-li.;;, sä arvioissa t yö oi nan kysyntäva jnuG arvioidaan tammi

!{Os~:":uussa jo suhteclli se ,.:,ti lievemmäksi uin kuluvan vuoden 

l oppulruukausina!J josk in s 11 ti suuremmaksi kuin vuotta a1kaloem

nin. Tasapainottamisen a lueelliset hankaluudet tulevat entiztä 

korostetummin esille. 

II1 . RAHA TALOUDELJ."INEN KEHITYS 

1 . r(~aksutase vuonna 1967 

Huo1totaselaskGl~aGsa esitetty tavaroiden ja palvelusten 

t accen vajaus 375 miljo mk sisältää kauppa t aseen vajauksen ar

vi ona 615 milj. mk. Knuppatase-ennustccssa on oletettu" ettli 
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vuodon aikana lähinnLi mn1{sujen ajoi ttumieesta aiheutuneen bilD.

tcr aalisaa tavan mahdollinen supistaminen loppuvuoden aikana ei 

tapahdu tavarakauppo.an kohdistuvilla u ei 10. toimenpiteillEL 

Vail1t~ taseen elli"1Ustc en ~r"5 milj. mk v· j ' usta. Vaihtotaseen 

vajaus vuonna 1966 oli "'5:; milj. mk. i' 1c~:aikaisen pääoman 

nettotuonnin ml. II: :n valmius luotto 200 m· lj G mk ) ennuste on 

1~10 [ Ii j. mk. Ennuste sisältää pitkäaikaisten lainojen nostoja 

650 l:1ilj. mk ja kuo ctul<:sia 370 milj. mk. 

Lyhytaikaisen ull<:omaisen pääoman osalta ennustetaan raha

laitosten kohdalla _ettotuontia 58 mil j. r.k ja valtion kohdalla 

nettovienti~ 18 mil jo mk o Yhteensä arvioidaan lyhytaikaisen 

pällor.lan nettotuonnln olevan 190 milj. ElI-:: 0 

Ulkmmaisen pääoman nettotuonnin elTI1uste (600 milj. mk ) 

ylittää vaihtotaseen vajausennusteen 25 Qil j. markalla merki ten 

Suomen Pankin valuuttavarannon arvioitua lisäystä samalla mäli-

rEIlU. 

2 0 3 O1:1en Pankki 

Kun otetaan huomioon IrJJF:n 200 milj G r. arkan valmiusluot

t o , Jcrki tsee valuuttavar annon 25 mil j a T,iarl:an kasvuennuste 

Suo .:0_ Pankin ulkorJaisen ne ttosaatavan arvioitua pienenemistti. 

175 Lil j. markalla KUl1 pankin ulkomain· n nettosaatava oli 

elo1. uu loppuun mennessä 1 asvanut vuoden alusta n. 70 milj. r.1k , 

edellyttää ennuste nettosaatavan voimakasta pienenemistä vuoden 

neljän viimeisen kUQ~auden aikana o VaI uttavarannon kohdalla 

edel l ytetään tällöin vastaavasti no 170 milj. markan vähennYvtä 

sidotun varannon supistumisen ollessa n. 95 milj. mk ja vapaan 

varannon supistue ssa 75 milj. mk huolimatta IMF:n valmiusluo

tosta nostettavan 76 milj. markan loppuerL~ vastakkaisesta vni-
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Kun setelistön 1{as\J"1.ill ennustetaan jE8.v~~n 10 milj. markkaan 

ja ~~~GsavarantotalletvJ .'~ia kertyvän vuoden loppuun mennessä 

1 ')0 .. '!ilj 9 mk , os01 t tna elI" _us te pankin _ ot i ;::cri sen luotonannon 

360 J. :Llj . markan li :::;~~::f3~Carve tta vuonna 1]67. Olettaen redi s -

vontGojen j äävän vuoden 1J66 lopun tasolle j valtion nettove-

lan lisilyksen 135 milj .. : nrkaksi, e ellytc·G(:;.:~in tällöin muiden 

vastaerien avulla t apahtuvaa rahoitus ta n 225 milj. markan 

edest:· • Kun otetaan huor.1ioon pankin ti lan ~tGutunut kehitys, 

t L:n[. uerki tsee kesku spa:i:m:kiluoton voimalrasta lisäystä vuoden 

l opp l'uukausina. 

3uomen Pankin nottotaseen ennuste on seuraava: 

Muutos vuonna 1967, milj . mk 

Ulkomaat, netto - 1'75 Setelistö + 10 

Kotimaisen luoton Kassavarantotalletukset +160 
tarve, josta +360 

Oma pääoma + 15 
Rediskontot 0 

Valtio +135 

Muut erät +225 

Yhteensä +185 Yhteensä +185 

HC·kentynyt investointiha lukkuus on yhtdältä yhdessä tiuk-

kana jatkuneen luottopolitiikan kanssa aiheuttanut luotonannon 

ka svun h idastumisen ja toisaalta valtion vlinäiseksi jääneen 

luotonoton ohella yll~~pitlinyt tulo jen kas U1.l..Yl verrattuna voirr1a-

l{asta ta lletuskehi tystU scl-rä saanut aikaan tal lotusrakenteesoa 
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jat {uneen muutoksen varsinaisten tallet c:·ten ja erityisesti pi t

ko.aikc: i s ten indeksi talletusten eduksi. Täten pankit ovat kyen

nee t jossain määrin lc.cventämään asemaansa .. 

k-::t i vi teetin vil,<:actuminen loppuvuonna edellyttää luoton

annO'1 : ~asvuvauhdin nousua a1kuvuotisesta e Jollei talletuskeh5.

tYG hidastu voimakkaasti vuoden viimeisen neljän kuukauden ai

vanu , pyst ~~evät pan~it hoitamaan luotontarpeen lisäyksen suurin 

piirtein samansuuruicen l:c slcuspankkivelan puitteissa kuin edcl

lice! 1.~ vuonna. 

Pankkien netto tacccn ennuste on seur aa-a: 

Muutos vuonna 1967, mil j. mr 

Luotto yksityisille 

Luotto valtiolle 

K ~~ avarantotalletukset 

-luut :: ne tto 

Yhtecn..;ä 

+965 

+ 35 

+160 

o 

+1160 

Käteistalletukset 0 

Varsinaiset talletukset +1050 

Rediskontot 0 

Ulkorraat netto + 60 

Oma pL.äoma + ::;0 
----------------~~~ 

Yhteol s~;. +1160 

4. Ral1ata1oude llinen l{chi tys vuonna 1968 

Vuodeksi 1968 voidaan tämänhetkisten tietojen perusteella 

ennustaa vain hieman picne~.,pää vaihtotasCC"l vajausta kuin vuo

delle 19670 Kotimaisten rahoitusmarkkinoi den kehitys jää tullö~n 

riipPuInaan ennen kaikkea ulkomaisen pääoi'''l!1.n oaannin jatkumiscctaG 

Valuuttavarannon pysyttt'mincn tämän vuoden lopun tasolla edellyt 

t ä i s i ulkomaisen pääoman noin 500 milj. r:a rl an nettotuontia . En

nUGtcttu aktiviteetin nousu ensi vuonna edcllyttää kuitenkin 

t titill in suurempaa ulkoDaisen pääoman tuon'ia tai vaihtoehtona 

keskuspankin kotimai s en luotonannon li s··Y'stt:.. 


