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1. ENNUSTEEN YLEISISTÄ PERUSTEISTA 

Devalvaation aiheuttaman sopeutumisprosessin luonnetta ja 

ajoittumista on t ~ss~ vaiheessa vaikea arv i oida . T~m~n vuoksi on 

korostettava seuraavassa esitett~vien kehitysn~kymien kvalitatii 

vista , suuntaa - antavaa luonnetta. Vuoden 1968 alkukuukausina on 

tarkoitus suorittaa perusteellinen v~litarkistus . 

Finanssipolitiikkaa vuonna 1968 on edellytetty harjoitettavan 

valtion tulo - ja menoarvion suuntaviivojen mukaisesti. Vientimak

sujen kertym~ksi on oletettu 600 milj . mk . Tulopolitiikassa on 

nykyisen indeksisj_donnaisuusmekanismin oletettu pysyvän voimassa . 

Ennusteen rahataloudelliset laskelmat on laadit tu ltihtien siitä, 

mitä huoltotase - ennusteen mukainen kehitys toteutuakseen edellyt 

tää . 

II . KANSAINVÄLINEN SUHDANNEKEHITYS 

Läntisten teollisuusmaiden kokonaistuotannon kasvun elpyminen 

vuonna 1966 alkaneesta suhdannetaantumasta näyttää selvästi lyk 

k~ytyvän ensi vuoden puolelle . Kasvun heikkeneminen vuonna 1967 
on näkynyt eniten yksityisissä investoinneissa . 

Aktiviteetin ennustetaan yleisesti kääntyvän nousuun vasta 

vuoden 1968 jälkipuoliskolla . Lähes kaikkialla nousun arvioidaan 

pohjautuvan yksityisen investointitoiminnan j a viennin kasvuun . 

Kulutuskysynnän kasvua pyritään rajoittamaan finanssipolitiikalla . 

Suhdanneoptimismin peru stana on olettamus talouspoliittisten 

toimenpiteiden oikeasta ajoituksesta ja tehokkuudesta . Toisaalta 

teollisuusmaiden investointi toimintaa jarruttaa epätietoisuus 

valuuttaolojen sekä yhteismarkkinaneuvotte l ujen tu levasta kehi

tyksestä . Suhdanteita elvyttävän politiikan tuloksellisuuden 

edellytyksenä on , että nousu muodostuu yhtäpitävän tasaiseksi 

kaikissa teollisuusmaissa . Nousua pyritään toisaalta säät elemään 

siitä syystä, e t tä hintojen nousupyrkimykset ovat kaikkialla voi

mistumassa . 

Seuraavassa asetelmassa esitetään kokonaistuotannon volyymin 

ja ku lut tajahintojen muut okset eräissä maissa vuonna 1966 sekä 

eri l ähteistä kootut arviot ja ennusteet vuosille 1967 ja 1968 . 
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Kokonaistuotannon volyymi Kuluttajahinnat 

muu t 0 s , % 
1966 1967 1968 1966 1967 1968 

Yhdysvallat 5.5 2.5 4.0 4.0 2.6 3·5 
Englanti 1.5 1.0 3.0 4.5 2.8 5.5 

Länsi-Saksa 2.5 -1.0 3·5 4.0 1.2 2.0 

Ranska 4.5 4.0 4.5 3.0 2.7 3.5 

Italia 5. 5 5.5 5.0 2.0 2.4 3·0 
Hollanti 4.0 3.0 3.0 5.1 2.5 3.0 

Ruotsi 2.5 3·0 3.0 4.8 4.0 4.0 

Keskimäärin paino-
tettuna Suomen 
viennin mukaan 2.9 1.6 3.4 4.1 2.5 3.8 

Suomi 2. 2 2.7 2.5 4.0 6.0 10.0 

Yhdysvallo issa on kotimaisiin kysyntä tekijöihin pohjautuva 

suhdannenousu jo voimistumassa , ja hintojen nousupyrkimysten vuok

si sitä pyritään pikemminkin hillitsemään kuin rohkaisemaan . Eng 

lannissa koetetaan rajoittaa yksityisen kulutuskysynnän kasvua, 

jotta luotaisiin tilaa viennin ja investointien kasvulle . Länsi 

Saksassa odotetaan sekä viennin että tuonnin kasvun elpyvän vuon 

na 1968 noin 8 prosentin tasolle edellisen vuoden taantumasta . 

Ranskassa ja Italiassa kasvun odotetaan muodostuvan keskimääräis 

tä suuremmaksi, Skandinaviassa taas tät ä alhaisemmaksi. 

Ulkomainen s uhdannenousu ennättää vaikuttaa s uotuisast i Suo 

men suhdannenäkymiin aikaisintaan vuoden 1968 loppukuuka usina ja 

t äyde ll ä voimallaan vas ta vuoden 1969 aikana . 

111 . KYSYNTÄ JA TARJONTA 

1 . Vienti 

Tavaraviennin volyymi kasvoi vuoden 1967 ensimmäisellä neljän

neksellä 8 . 5 %, mutta supistui toisella 9 % ja jäi loppuvuodeksi 

toisen nelj änneksen tasol le , kun v errataan kausipuhdistettuja lu

kuja perättäisten neljännesten v ä lillä . Viennin volyymin kasvuksi 

vuonna 1967 arvioidaan 4 %. Kasvun painopiste on metalliteollisuu

den ja ns . muiden tuotteiden ryhmissä. Paperiteollisuustuotteiden 

viennin määrä jää vuonna 1967 edel lisvuot ista pienemmäksi . 

Vuonna 1968 j atkuu metallit eol lisuuden ja muiden tuott e iden 
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viennin voima kas kasvu . Mets~teollisuustuotteiden vientin~kym~t 

ova t ede ll een heikot . Ennustettu kasvu ajoittunee vuoden 1968 
loppupuolelle . Vi ennin volyym i n kasvuennuste vuodelle 1968 on 

5 %. Bilateraaliviennin kasvu hidastuu ja multilateraaliviennin 

kasvun odo tetaan voimis t uvan vasta vuod en 1968 j ~lkipuoliskol la . 

Vuonna 1967 ei viennin ulkomaanrahanm~~r~i s i ss~ keskim~~r~i 

siss~ h inno issa ole tapahtunu t muutoksia kolmen ensimm~isen nel 

j ~nneksen kuluessa . Devalvaatio t nostivat kuitenkin vuositasolle 

painotettuja markkam~~r~i s i ~ vientihintoja 6 %. 
Vuonna 1968 on vientihintojen nousuksi arvioitu 18 %. Mer 

kitsemäll ä ennen Suomen devalvaatiota vallinnutta vientihintatasoa 

luvulla 100 on Suomen j a Englannin devalvaa tioiden j ~lk einen l as 

kennallinen indeksiluku 127 . J oidenki n Suomen puunjalostusteolli 

suuden tuott eiden puntamä~r~ is i~ hintoja saa t aneen kuitenkin nos 

t e tuksi Eng l annin devalvaat ion m~~räll~ . Us eimpien tuotteiden koh

da l la ei kuitenkaan n äy pääs t ävän täyteen punnan devalvaa tion hin

takompen saa tioon . Nämä hintaliikkeet nostanevat emo hintaindeksi ~ 

1-2 prosenttiyksiköll ä . Toi saalta on er~issä tavararyhmissä odo 

t e ttavissa hintojen laskua kilpailun kiristymisen vuoksi~ er ityi 

sesti niis sä tuott e issa~ joista vientimaksua e i peritä . T~m~ 

hintojen lasku on arvioitu noin 3- 4 prosenttiyksiköksi~ jolloin 

vientihintojen indeksiluvuksi saadaan 125 . Vertaamalla t~tä vuo 

den 1967 vuositasolle muunnettuun n ousseeseen hintatasoon saadaan 

vuoden 1968 hintaennusteeksi 18 %. 
Kansainväli s t ~ suhdannekehitys t ~ koskevan ennuste en j a vie 

jiltä saatujen arvioiden pohjalta p~ädyt~~n seuraavaan ennustee 

seen . 
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Vienti vuosina 1967-1968 
Arvo muutos edellisestä vuodesta, % 

milj. mk määrä hinta arvo 

67 68 67 68 67. 68 67 68 

Maataloustuotteet 269 309 4 3 -2 12 2 15 
Raakapuu 55 55 -7 -10 0 10 -7 0 
Puuteollisuustuotteet 885 1 049 1 2 1.5 16 2.5 18.5 
Paperiteollisuustuotteet 2 436 2 921 -1.5 1 7.5 19 6 20 
Metalliteollisuustuotteet 1 080 1 506 15 15 7 21.5 23 39·5 
Muut tavarat 580 740 26 27.5 
Koko tavar avienti 5 305 6 580 4.0 5.0 6.0 18.0 10.0 24.0 
Palvelusten vienti 1 125 1 385 15.0 23·0 
Koko vienti 6 430 7 965 4.0 5.0 6.2 18.0 10.4 24.0 

2 . Investoinnit 

Yksityisen investointitoiminnan m~~r~ on v~hentynyt miltei 

koko vuoden 1967 ajan . Vähentymisen odotetaan pys~htyv~n vuoden 

lopulla. Kone- ja laiteinvestointien volyymi supistuu vuodesta 

1966 noin 5 % talonrakennustoiminnan supistuessa yhdellä prosen

tilla. Kun yksityiset maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvavat 

2 %, alenee yksityisten kiinteiden investointien kokonaisvolyymi 

vuonna 1967 siten hieman yli 2 % edelliseen vuoteen verrattuna . 

Julkisen hallinnon investointien volyymin arvioidaan supis 

tuvan noin 1 % vuonna 1967 . Supistuminen on o llut voimakkainta 

valtion kone - j a kalusto - sekä talonrakennusinvestoinneissa . Maa 

ja vesirakennustöissä on sen sijaan liev~~ nousua vuodesta 1966. 
Kuntien kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 1967 suunnilleen edelli

sen vuoden tasolla . 

Kaikkien kiinteiden investointien volyymi j ~~ vuonna 1967 
noin 2 % edellisvuotista pienemm~ksi. Investointien hinta kohoaa 

5 . 5 %. 
Yksityisten investointien määr~n ennustetaan vuoden 1968 al 

kupuoliskolla nousevan hiukan vuoden 1967 lopun tasolta . Mik~li 

investoinnit vilkastuvat olettamusten mukaisesti loppuvuonna, 

muodostuu vuoden 1968 yksityisten investointien m~är~ hiukan yli 

1 % vuoden 1967 tasoa korkeammaksi. Kasvua tapahtuisi kone - ja 

laite- sekä maa- j a vesirakennusinvestoinneissa. Julkisten inves -
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tointien kasvu keskittyy samoin kone - ja kalusto - sekä maa - ja 

vesirakennusinvestointeihin . 

Tuotannollinen talonrakennustoiminta alentunee vuonna 1967 
10 % ja edelleen 5 % vu onna 1968 . Sekä asuinrakennustoiminnan 

että julkisen talonrakennustoiminnan arvioidaan vuonna 1968 supis 

tuvan edellisen vuoden tasosta noin yhden prosentin . Koko talon

rakennustoiminnan volyymi j ää tämän arvion mukaan vuonna 1968 edel 

lisen vuoden tasoa 2 % alemmaksi . Arvion taus t aolettamuksista 

todettakoon: 

- Vuoden 1967 kuluessa tapahtunut koko talonrakennustoiminnan yli 

20 %:n suuruinen s upistuminen johtui suurelta osalta verohuojen 

nuslain päättymisen aiheuttamasta asuntotuotannon ajoituksest a . 

Lisäksi heilahdusliikettä voimisti vuoden 1966 kylmän talven kom

pensointipyrkimys, joka poikkeuksellisesti lisäsi tuotantoa vuo 

den 1966 lopussa ja vuoden 1967 alussa. Vuoden 1967 ensimmäisen 

neljänneksen ylisuuri tuotanto yhdessä kansantuotteen kasvuvauhdin 

hidastumisen kanssa johti myym ä ttömien asuntojen li sääntymiseen , 

mik~ puolestaan heikensi rakennushalukkuutta . 

Vuoden 1968 aikana edell ä mainittu heilahtelu vaimenee . 

- Mahdollisen uuden verohuojennuslain ja muiden tukitoimenpiteiden 

odottaminen siirtää asuntojen kysyntää . 

- Rakennusyritysten konkurssien luoma epävarmuu s vähentää uu sien 

asuntojen kysynt ää . 

Asunt o tuotannon 1 %:n väheneminen perustuu siihen, että tuet 

tu asun totuotant o kasvaa noin neljänneksellä ja muu asuntotuotanto 

supistuu noin 15 %, mikä supistuminen voi olla ilman uusia tuki 

toimenpiteitä tät ä huomattavasti s uurempikin . 

Kaikkien kiinteiden investointien volyymin ennustetaan vuonna 

1968 l isääntyvän noin 2 % vuodesta 1967 . Hintojen nousuksi muodos · 

tunee 8 %. 

3. Kulutus 

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvaa kuluvana vuonna 3 %. 

Kun kulutushintojen arvioidaan kohoavan 6 %, tulee yksityisen ku 

lutuksen arvon li säykseks i vuonna 1967 runsaat 9 % edelliseen 

vuoteen verrattuna. 

Yksityisen kulutuksen kasvu perustuu keskimääräisen kulutus 

alttiuden 2.5 %:n kasvuun , koska kotitalouksien käytettävissä ole 

van reaalitulon arvioidaan kasvavan vuonna 1967 vain 0 - 0 . 5 %. 
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Julkisen kulutuksen volyymi kasvaa 4 % vuonna 1 967 ~ hinnat 8 % ja 

arvo 12 %. Kokonaiskulutuksen m~~r~ kasvaa n~in ollen runsaat 

3 %, hinnat 6 . 5 % ja arvo 10 %. 

Vuonna 1968 yksityisen kulutuksen volyymi pysynee ennallaan 

tai supistunee liev~sti. Kotitalouksien k~ytett~viss~ oleva reaa

litulo a lentune e 2 %, mutta kulutusalttius kohonnee viel ~ 1.5 %. 

Kotitalouksien keskim~~r~inen kulutusalttius, joka vuonna 1967 

oli 0 . 920, tulisi vuonna 1968 siten kohoamaan 0 . 935 : een . Kun ku 

lutushintojen ennustetaan kohoavan 10 %, kasvaa yksityisen kulu 

tuksen arvo lähes saman verran. 

Yksityisen kulutuksen kasvuvauhdin oletetaan reaalipalkkasum

man muutoksia seuraten putoavan negatiiviseksi jo vuoden 1967 lo

pulla. Vuoden 1968 ensimmäisell~ nelj~nneksellä yksityinen kulu 

tus ilmeisesti supistuu runsaan 1 %:n vuosivauhdilla. Toi se lla 

nelj~nneksellä alenemisen oletetaan hidastuvan ja kolmannella 

nelj~nneksell~ yksityinen kulutus alkaa j~lleen kasvaa . Julkisen 

kulutuksen volyymi kasvaa 3 % vuonna 1968 . 

4 . Kokonaistuotanto 

Seuraavassa ase telmassa esite t ään kokonaistuotannon ennuste 

vuosille 1967 ja 1968 elinkeinoittain . 

Maatalous 

Mets~talous 

Teollisuus ja käsityö 

Talonrakennustoiminta 

Maa - j a vesirakennustoiminta 

Liikenne 

Kauppa, pankit, vakuutus 

Ju lkinen toiminta 

Muut palvelukset 

Bruttokan santuote tkh . 

Bruttokansantuote mh. 

Tuotannon bruttovolyymin muutos % 

1967/1 966 1968/1 967 

- 1 1 

2 2 

2 . 9 

- 1 

2 

2 

4 
4 
4 

2 .5 

2.7 

3 
- 2 

5 
3 
2 

3 

3 
2.5 

2.5 

Tuotannon kasvu on vuonna 1967 hidastunut melkein kaikissa 

elinkeinoissa. Osaltaan hidastumiseen on vaikuttanut siirtyminen 

viisipäiväiseen työ viikkoon touko-syyskuussa . Vuod en sisällä ei 

tuotannon volyymissa ole tapahtunut kasvua . 

Vuoden 1968 kasvun ennustetaan a joittuvan j älkimm~iselle puo -
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liskolle. Kasvu on voimakkainta investointitavarateollisuudessa 

sekä maa- ja vesirakennustoiminnassa. 

Vuonna 1968 ennustetaan investointitavarateollisuuden kasva

van 7 %, kulutustavarateollisuuden 4 %, muun raaka-aineteollisuu

den 3 %, paperiteollisuuden 2 % sekä puuteollisuuden 2 %. 
Vuoden 1968 tuotantokustannushintaisen bruttokansantuotteen 

vo lyymin kasvuksi ennustetaan vajaat 2 .5 %. 

5. Tuonti 

Tuontihinnat olivat vuoden 1967 kolmen ensimmäisen neljännek

sen aikana lähes 2 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. 

Olettaen, että lokakuussa suoritettu markan devalvaatio, joka nos

ti tuontitavaroiden markkamääräis iä hintoja 30 %, vaikuttaa lähes 

täysimääräisenä vuoden 1967 kahden ja puolen viimeisen kuukauden 

ajan, devalvaatio nostaa koko vuoden keskimääräistä hintatasoa 

6 %. Näin oll en vuonna 1967 tuontihintojen taso noussee 8 %. 
Markkinatilanne pakottanee ulkomaisia vieji ä alentamaan aina

kin jossain määr in Suomen tuontitavaroiden hintoja . Hintajousto 

arvioidaan suuremmaksi valmiiden tuotteiden kuin poltto - ja raaka

aineiden kohdalla, varsinkin kun 90 % Englannista tuoduista hyö 

dykkeistä on valmiita tavaroita . Tuontihinnat vuonna 1968 ovat 

18 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 1967 . Tämä merkitsee 25 

%:n nousua Suomen devalvaatiota edeltäneeltä tasolta . 

Tavaratuonnin kausipuhdistettu volyymi on vuoden 1967 toises

ta neljänneksestä lähtien pysynyt n . 10 % vuoden 1966 viimeisel l ä 

neljänneksellä paisunutta ja vielä seuraavalla nelj änneksell ä 

suurena s ä ilynyttä vo lyymia pienempänä . Vuonna 1967 tavaratuon

nin vo lyymi supistuu lähes 5 %. 
Lähinnä devalvaation aikaansaamasta tuontitavaroiden suhteel

listen hintojen noususta sekä ensi vuodelle ennustetusta kulutus 

kysynnän taantumasta johtuen tuontivolyymin supistuminen jatkuu 

vielä vuoden 1968 a lkupuoliskolla. Kokonaistuotannon nopeutuessa 

vuoden loppupuoliskolla myös tuonnin volyymi alkaa kasvaa . Tava

ratuonnin volyymi jäänee vuonna 1968 noin 3 % pienemmäksi kuin 

vuonna 1967 . 
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Ryhmittäin tuonnin muutokset ovat seuraavat: 

Tuonti vuosina 1967-1968 

Arvo milj.mk Muutos edellisestä vuodesta, % 
1967 1968 Määrä Hinta Arvo 

1967 1968 1967 1968 1967 1968 

Raaka-aineet ja 
tuotantotarv . 2 500 2 825 - 6 - 5 9 19 2 13 
Poltto- ja v.aineet 660 835 5 5 7 20 12 26 

Investointitav. 1 215 1 480 - 6 3 8 18 1.5 22 

Kulutus tavarat 1 315 1 350 - 6 -11 9 17 2 3 

- henkilöautot 225 225 -15 -15 6 18 -10 0 
- muut kulutustav. 1 090 1 125 c:; -10 10 16 5 3 ..; 

Koko tavara tuonti 5 690 6 490 - 5 - 3 8 18 3 14 

Palvelusten tuonti 855 955 10 12 

Koko tuonti 6 545 7 445 - 4 - 3·5 8 18 4 14 

6. Hinnat ja palkat 

Yleisen ansiotason arvioidaan vuonna 1967 nousevan 8 . 6 % kor

keammaksi kuin vuonna 1966. Kun tuottavuuden kasvuksi vuonna 

1967 arvioidaan runsaat 3 % ja tuontihintojen nousuksi 8 %, nou 

see koko kansantalouden kustannuspaine yli 5 %. 
Palkkasop imusten sek~ indeks isidonnaisuuksi en perusteella 

ansiotason nousu arvioidaan vuonna 1968 9. 5 prosentiksi . Kun 

tuottavuuden kasvu on noin 3 % ja tuontihintojen nousu 18 %, kas 

vaa koko kansantalouden kustannu spaine 9 %. 
Elinkustannusindeksin nousu joulukuusta 1967 joulukuuhun 1968 

on arvioitu noin 8 .5 prosentiksi. Koko vuoden 1968 osalta nousu 

on noin 10 % edellisest~ vuode sta . 

7. Huoltotase 

Kokonaiskysynn~n ja tarjonnan komponenttien prosenttimuutok

set vuosilta 1967 ja 1968 esitet~~n seuraavassa asetelmassa. 



Määrä 

Bruttokansantuote mh. 2.7 

Tav. ja palvo tuonti - 3.0 

KOKONAISTARJONTA 1.5 

Tav. ja palvo vienti 4.0 

Kiinteät br.investoinnit -1.9 

- yksityiset -2.2 

- julkiset -0.9 

Kulutusmenot 3.2 

- yksityiset 3.0 

- julkiset 4.0 

Varastoinv. ja tilastovirhe 

KOKONAISKYSYNTÄ 1 .5 
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Muutos, % 

1967/66 1968/67 

Hinta 

6.0 

8.0 

6.4 

6.2 

6.0 

6.0 

6 .0 

6. 4 
6.0 

7.9 

6.4 

Arvo 

8.9 

3.8 
8.0 

10.4 

4.0 

3.7 
5.0 

9.8 
9.2 

12 .2 

-25 

8.0 

Määrä 

2.5 

-3.5 

1.5 

5.0 

2.0 

1.0 

5.0 

0.0 

-0 . 5 

3.0 

1.5 

Hinta 

9.0 

18.0 

11.0 

18.0 

8.0 

8.0 

8.0 

10.0 

10.0 

10.0 

11.0 

Arvo 

11.5 

14.0 

12.5 

24.0 

10.0 

10.0 

13.5 

10.0 

9.5 

13.5 

-12 

12.5 

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu muodostuu vuonna 1968 
suunnilleen samansuuruiseksi kuin vuonna 1967. Vuoden 1968 alku 

puoliskolla volyymi ei juuri kasva edellisen vuoden viimeisen 

neljänneksen tasolta, mikä johtuu taantumasta rakennustoiminnassa 

sekä metsätalouden tuotannossa . Viimeiselle neljännekselle tul 

taessa kasvun on kuitenkin ennustettu voimistuvan noin 5 prosen

tin vuositasolle . 

Kokonaiskysyn..nän kasvua ylläpitivät vuonna 1967 vienti sekä 

kulutuskysyntä bruttoinvestointien osoittaessa selvästi laskevaa 

suuntaa . Vuonna 1968 vientikysynnän kasvu voimistuu, minkä li 

säksi julkisen sektorin menot kasvavat volyymiltaan keskimääräis 

tä enemmän. Yksityinen investointitoiminta alkanee olla ekspan 

siivinen tekijä vasta vuoden loppukuukausina . Yksityisen kulutus

kysynnän arvioidaan reaalisena jäävän osapuilleen edellisen vuo

den tasolle, vaikka sekin tulee olemaan vuoden jälkipuoliskolla 

lievästi ekspansiivinen . 

Varastoinvestointien on arvioitu supistuvan vuonna 1967 ja 

jäävän vielä vuonna 1968 aikaisempien vuosien tasoa pienemmäksi, 

koska markkinatilanne ja kustannusnäkökohdat eivät anna aihetta 

varastojen kasvattamiseen. 

Devalvaation johdosta ja vuositasolla laskien tuontihinnat 
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nousevat 2 % enemm~n kuin bruttokansantuotteen hintaindeks i vuon

na 1967 ja runsaat 8 % enemm~n vuonna 1968 . T~m~n on arvioitu 

aiheuttavan v~h~ist~ siirtym~~ kotimaassa valmistettujen tuottei 

den hyv~ksi vuonna 1968 . Tuontivolyymin supistuminen mainittuna 

vuonna johtuu kuitenkin p~~osaltaan reaalikysynn~n kasvun ylei

sest~ vaimeudesta . 

8 . Työllisyys 

Kokonaistuotannon kasvun hidastuminen on merkitt~v~sti pie 

nent~nyt työvoiman kysynt~~ vuonna 1967 . Alkuvuoden tilannetta 

heikensi mets~talouden työvoiman kysynn~n voimakas supistuminen 

etenkin It ~- ja Pohjois - Suomen pienvi lj elm~valtaisi lla alueil la. 

Talonrakennusalan työttömien lukumäär~ on noussut eritt~ in nopeas

ti vuoden j ~lkipuoliskolla . Te ollisuuden työllist~m~n työvoiman 

m~~r~ alkoi supistua kes~ll ~ 1967 j a oli syksyll~ keskimä~rin 

7 000 henkilö ~ pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 1966 . Maa 

talouden työvoima on edelleen pienentynyt ja se oli syys - lokakuus 

sa 32 000 henke~ pienempi kuin vuonna 1966 . Kaupan ja liikenteen 

työvoima on syksyn kuluessa ollut samalla tasolla kuin vuotta ai

kaisemmin . Sen sijaan palvelussektorin työvoima oli syyskuussa 

14 000 henkilö ~ ja lokakuussa 5 000 henkilö ~ suurempi kuin vuonna 

1966 . 

Työttömyysprosentti on kausitasoitettuna noussut 3 . 8:aan vuo 

den 1967 viime isell ä nelj ~nneksell~ . Työpaikkaa vailla olevien 

henkilöiden m~~rä a rvioidaan korkeimmillaan 95 000 hengeksi helmi

maaliskuussa 1 968~ mik~ kausitasoitettuna merkits ee ensimm~isell ~ 

neljänneksellä. samaten 3 . 8 %:n suuruista työttömyytt~ . 

Työttömyytt ~ es iintyy etenkin mets~talouden piiriss~ ja ta 

lonrakennusalalla . Myös teoll isuuden työvoimatilanne pysyy talven 

aikana heikkona~ joskin metalliteollisuuden työvoimantarpeen odo 

tetaan jonkin verran kasvavan . Vuoden 1968 loppupuolella koko 

nai s tuotannon kasvuvauhdin voimistuminen tule e lis ä~mä~n työvoi 

man kysynt ~ä . 

IV. RAHATALOUDELLINEN KEHITYS 

A. Maksutase 

Ma k sutaseen pä~omaerien ennu s t e vuosille 1967 j a 1968 on 

esitetty taulukkomuotoisena seuraavalla sivulla . 

Vuonna 1967 on pi tkäa ikai sen pä~oman nettotuonti ( ml. IMF:n 



e e Pääomatase v. 1967E ja 1968E,~ilj. mk!7 

196~ 1968
E 

KAUPPATASE -385 + 90 

Saatavat Velat Netto- Saatavat Velat Netto-
saatavat saatavat 

A. VAIHTOTASE ~~~~ +200 

Pitkäaik. lainojen nostot +660 +600 
Pitkäaik. lainojen kuoletukse t - 380 +280 -500 +100 
Pitk~aik. vientiluotto - 30 - 30 -110 -110 
Suorat investoinnit ym. - 25 + 30 5 - 30 + 40 + 10 
Lisämaksut Kv. järj. -107 +107 0 
IMF:n valmiusluotot +200 +200 

B. PITKÄAIKAINEN PÄÄOMATASE +455 0 

PERUSTASE (A + B) ~~~~ +200 

Tuontiennakot ja -velat -160 -160 +100 +100 
Vienti saatavat ja -ennakot + 20 + 10 + 30 - 20 + 50 + 30 
Talletukset - 10 - 40 - 50 

YRITYSTEN LYHYTAIKAINEN PÄÄOMATASE -180 +130 
Valtio - 24 - 24 
Valuu ttapanki t +124 + 20 

1-' 

JULK. JA RAHAL. LYHYTAIKAINEN PÄÄOMANTASE +100 + 20 1-' 

Virheelliset ja tunnistamattomat 21ät 
SP:n valuuttavarannon korjauserät -30 - 40 

c. LYHYTAIKAINEN PAAOMATASE - 110 +110 

YLEISTASE (A+B+C) + 20 ~~~~ 

Monetaari kulta - 10 
Vaihdettavat valuutat +190 -360 
Sidotut valuutat -100 + 50 
Kultaosuus IMF:ssä +100 
IMF :n valmiusluotto -200 

D. SUOMEN PANKIN KULTA~ JA VALUU'ITAVARANNON MUUTOS - 20 ~~~~ ----
Devalvaatiokorjaus - 215 

1. Saatavat: lisäys -, vähennys +; Velat: lisäys +, vähennys -. 
2. Ulkom. obligaatiot, vekselit ja arvostuskorjaukset. 
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valmiusluotto ) arvioitu 455 milj . markaksi. Vaihtotase-ennusteen 

osoittaessa 325 milj . markan vajausta perustaseen ylijäämäksi tu

lee 130 milj . mk. Lyhytaikaisen p tiäoman taseen on vuonna 1967 

arvioitu RP -j ä rjestelmän j a devalvaatiospekuloinnin johdosta osoit· 

tavan 110 milj . markan pääoman nettovientiä huolimatta pankkien 

valuuttavelkojen kasvusta 12 4 milj . markalla . Lyhytaikaisten pää

omaliikkeiden vientivoittoisuuden vuoksi yleis taseen ylij ä ämä on 

vain 20 milj . mk . Yleistaseen 20 milj . markan saldo osoittaa toi

selta puolen Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarannon ennustetun 

muutoksen mukaan lukien IMF:n valmiusluotto mutta pois lukien va

luuttavarannon tasearvossa suoritettu devalvaatiokorotus 215 milj . 

mk, joka on taulukossa esitetty pääomataseasetelman ulkopuolella . 

Vuonna 1968 pitkäaikaisten lainojen nostot on arvioitu 600 

milj . markaksi . Tähän sisältyvät jo tiedossa olevat 200 milj. 

markan lainat, minkä lisäksi obligaatiolainoja on arvioitu saata

van 150 milj. mk sekä uusia pitkäaikaisia finanssilaino ja ja tava 

raluottoja 250 milj . mk . Kun pitkäaikaisten lainojen kuoletukset 

nousevat 500 milj . markkaan, päädytään pitkäaikaisten lainojen 

nettotuonnin 100 milj . markan ennusteeseen . Pitkäaikaisen vien 

tiluoton ennuste 11 0 milj . mk perustuu Suomen Vientiluotto Oy:n 

arvioon. Suorat investoinnit ulkomailta kasvavat 10 milj . mk. 

Olettaen , ettei valmiusluottoa kuoleteta vuonna 1968, j ää pitkä

a ikainen ulkomainen nettovelka ennalleen . Näin ollen perustaseen 

ylijäämä on sama kuin vaihtotaseen ylijäämä eli 200 milj . mk. 

Yritysten lyhytaikaisen pääomataseen ennustetaan vuonna 1968 

kääntyvän tuontivoittoiseksi 130 milj . markalla . Pankk ien jo san

gen korkeaksi nousseen valuuttave12n lisäyksen arvioidaan j äävän 

20 milj . markaksi eli huomattavasti pienemmäks i kuin vuonna 1967 . 

Koko lyhytaikaisen pääomataseen ennuste päätyy 150 milj . markan 

y lij äämään , mikä merkitsee yleistaselaskel massa 310 milj . markan 

ylijäämää. Vastaavan suuruisen Suomen Pankin kulta- ja valuutta

varannon lisäyksen arvioidaan jakautuvan siten, että vaihdettavat 

valuutat lisääntyvät 360 milj . mk ja sidotut valuutat vähenevät 

50 milj. mk . 

B. Suomen Pankki 

Suomen Pankin rahoitustarpeen suuruutta ja ajoittumista vuon

na 1968 selvittävä laskelma on esitetty a lla pankin nettotaseen 

muodossa . 
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Suomen Pankki 1968E , muutos milj . mk 

Vastaavaa: 

Ulkomainen nettosaatava 

Valtio 

"Kasvupaketti" 

Muut erät ml . rediskontot, 
netto 

Yhteensä 

Vastattavaa: 

Setelistö 

Kassavarantotalletukset 

Vientimaksut 

Oma pääoma 

Yhteensä 

I-VI 

+ 80 

-1 00 

+ 50 

+290 

+320 

+ 30 

+ 20 

+270 

o 
+320 

VII-XII 

+2 70 

o 
+150 

o 
+420 

+ 70 

o 
+330 

+ 20 

+420 

I -XII 

+350 

-1 00 

+200 

+290 

+740 

+100 

;:. 20 

+600 

+ 20 

+7~'0 

Maksutase - ennusteen mukaan Suomen Pankin kulta- ja valuutta 

varanto kasvaa 3 10 milj. mk vuonna 1968 . Kun tähän lisätään mak 

sutaselaskelmassa valuuttavarannon korjauseränä ilmoitettu arvio, 

40 milj . mk, määräaikaisten ulkomaisten sitoumusten vähenemises 

tä, päädytään Suomen Pankin ulkomaisen nettosaatavan ennusteeseen, 

joka osoittaa 350 milj. markan lisäystä. Tä stä 80 milj . markkaa 

arvioidaan toteutuvan ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja loput 

270 milj . mk jälkimmäisel l ä vuosipuoliskolla . Erän puo livuosijako 

perustuu arvioon maksutaseen vuodensisäisestä kehityksestä ja li

säyksen ajoittuminen pääasiallisesti vuoden jälkipuoliskolle joh

tuu l ähinnä kauppataseen ennustetusta vuodensisäisest ä kehitykses 

t ä . 

Va ltion on oletettu kuol e ttavan velkakirjalainaansa 100 milj. 

mk sekä varautuvan t ämän s umman suorittamiseen keräämäll ä vastaa 

van määrän varoja shekkitililleen jo ensimmä isen vuosipuoliskon 

aikana . 

"Kasvupakettivaroja fl on arvioitu käytettävän vuoden 1968 ai 

kana yhteensä 200 milj . mk , josta suurin osa vasta loppuvuoden 

aikana . 

Setelistön kasvuennuste 100 milj . mk on huoltotase-ennusteen 

perusteella tehty arvio liikkeessä olevan setelistön tarpeen li -
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säyksestä . Setelitarvelaskelma samoin kuin j ä ljempänä esitettä

vät talletuskehityksen ennusteet ovat aikaisempaa epävarmemmalla 

p objalla siitä syystä, että yleisön kassanpidon sopeutumisesta 

devalvaation jälkj_tilanteeseen ja siihen liittyv ään hintatason 

nousuun on käytettävissä vain vähän havaintoja . 

Kassavarantotalletusten kertymisestä maksimimääräänsä on 

arvioitu 20 milj . mk jää vän vuoden 1968 puolelle . Kassavarant o 

talletusten takaisin suorituksen oletetaan alkavan vasta vuonna 

Vientimaksuja on oletettu kerät t ä vän t äydet 600 milj . mk 

vuoden 1968 aikana . Erän puolivuosijakautuman arviossa oh pyrit 

ty ottamaan huomioon paitsi viennin vuodensisäinen kehitys myös 

kahden kuukauden maksuajan vaikutus . 

Pankin oman pääoman l i säykseksi siltä osin, kuin tämä ylit 

tää valtiolle maksettavan osuuden pankin voitosta vuonna 1967, 

on "merkitty 20 milj . mk . 

Laske lma osoittaa Suomen Pankin muun luotonannon 290 milj . 

markan suuruista lisäystarvetta vuonna 1968 . Rahoitustarpeen on 

arvioitu kohdistuvan kokonaisuudessaan vuoden alkupuoliskoon . 

Vuoden jälkipuol i skolla rahoitusti l anne kevenee lähinnä u l komai 

sen nettosaatavan kasvun johdosta . 

C. Panki t 

Pankkien l uotonannosta vuodelle 1968 laadittu rahoitustase 

laskelma on seuraava : 

Pankit 1968E , muutos mi lj . mk 

Vastaavaa : 

Luotonanto yksityisi l le 

Luotonanto valtiolle 

Kassavarantotalletukset 

Muut,netto 

Yhteensä 

Vastattavaa: 

Käteistalletukset 

Varsinaiset talletukset 

Rediskonto t 

Ulkomaat 

Oma p ääoma 

Yhteensä 

+ 1 250 

o 
+ 20 

160 

+1 110 

+ 150 

+ 900 

o 
+ 

+ 

20 

40 
+1 110 
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Talletuskehitykseen vuonna 1968 tulevat vaikuttamaan tulon 

muodostuksen reaalisen ja nimellisen kasvun ohella tulonjaossa 

tapahtuva muutos~ devalvaation jälkeinen hintatason nousu sekä 

vientimaksuina tapahtuva likviditeetin imu keskuspankkiin . Kä 

teistalletusten varanto~ jonka kasvu on usean vu oden ajan ollut 

pysähdyksissä, on ilmeisesti jäänyt kokonaisaktiviteetin tasoon 

nähden liian alhaiseksi . Täst ä syystä sekä tulonjaossa tapahtu

van muutoks en perusteella ennustetaan käteistalletusten kasvuksi 

150 milj . mk vu onna 1968 . Varsinaisten talletusten arvioidaan 

kasvavan vain vähän enemmän kuin maksettavat korot ja indeksihy

vitykset edellyttävät . Indeksitalletusten osuuden varsinaisista 

talletuksista ennustetaan edelleen kasvavan . 

Pankk ien ulkomaisen velan lisäys 20 milj . mk on ma ksutase 

ennusteen mukainen . Nettoluotonannon valtiolle ennustetaan säi 

lyvän ennallaan . Pankki en omien pääomien lasketaan lisääntyvän 

~·O milj. mk. 

Luotonannon yksi tyisille arv =. oidaan lisääntyvän 1 250 milj . 

mk ~ mikä on sopusoinnussa huoltotase - ja investointiennusteiden 

kanssa ottaen huomioon yritysten omaraho itusmahdollisuuksi en pa

ranemisen . Täm än suuruinen l u otonannon lisäys edellyttää kuiten 

kin rahoituksen saantia muista l ähteistä 160 milj . mk. Rediskont 

toeräksi on taseessa yksinkertaisuuden vuoksi merkitty nolla ja 

keskuspankin mahdollisen rahoitusavun on laskettu sisältyvän em o 

160 mi lj . markkaan. 


