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1. ENNUSTEEN YLEISET PERUSTEET JA YHTEENVETO 

Ennusteessa on oletettu taloudellisen ilmapiirin ja tu

levaisuudenodotusten paranevan vuoden 1968 aikana. Myös on 

oletettu, että valtiovallan ja keskuspankin talouspoliitti set 

toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi ja investointitoiminnan 

elvytt ämiseksi, yhtyneinä ulkoma isen suhdannetilanteen kohene

miseen, kääntävät laskusuhdanteen suureksi osaksi itseriit toi 

seen nousuun jo vuoden 1968 j ä lkipuolisko lla. 

Yhteenvetona ennusteesta ma inittakoon, ett ä kOKonaistuo

tannon kasvuvauhdin odotetaan vuodeh 1968 jälkipuolisko lla 

elpyvän 6-7 prosentin tasolle ja pysyvän t ä llä tas"olla myös 

vuoden 1969 ajan, jolloin vuosimuutoksiksi sanottuina vuosina 

tulee 3 ja 5-6 prosenttia. Kasvu pohjautuu vienti- ja inve s -

J tointikysynnän nousuun kulutuskysynnän kasvun j äädessä keski

määrä istä alhaisemrnaksi. SUhdannetyötiömyyden odotetaan pois

tuvan vuoden 1969 loppuun mennessä, josk in rakenteellinen ep~ 

suhta työmarkkinoilla pysyy edelleen vaikeana ongelmana. 

Vuoden 1969 osalta esitetyt ke~itysarviot ovat luonteel

taan lähinnä kvalitatiivisia ja .kuvastavat vuoden 1968 kehi

tystendenssien jatkoa. Ennusteen lopussa sivulla 21 on esi

tetty eräitä lis ähuomautuksia. 
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II. KANSAINVÄLINEN SUHDANNEKEHITYS 

Kokonaistuotannon ka s vu länt isiss ~ teollisuus maissa on j o 

alkanut kohtuullisesti elpyä. Ka svun nopeutumisen vuonna 1968 

katsotaan e ri ma iden tilannearvioissa pohjautuvan l ähinnä 

viennin mutta myös inve s toint itoimi nnan kasvuun, ja sama lla 

ilmoitetaan kulutuskysynn~n ka s vavan ke s k imäär ä is tä väher~än . 

On kuitenkin luultavaa , että ka svu tulee jakautumaan tasaisenmin 

kaikkien kysynt äkomponent tien osalle. Yritystoiminnalle on 

leimaa-antavaa varovainen optimismi. 

Kansainvälisen va luuttakr iisin voi l ähituleva isuu tta sil-

mällä pitäen katsoa ratke~Deen t yydyt t äväst i. USA:n ja Englanni n 

antamien takeiden ma~suv~linejärjeste~nän kestävyydestä sekä 

keskus pankkien yhteistoiminnan oletetaankin riitt ävän kehityks en 

vakaana pitämis e en ainakin vuoden 1968 puolella. Yhdysvaltain 

maksutas een keh itys voi silti aikanaan johtaa tilant e en uusarvi-

ointiin . 

Seuraava ssa asetelmassa esitetään kokona istuotannon volyy-

min ja kuluttajahintojen muut oks e t eräissä maissa vuonna 1966 

sekä eri lähteistä kootut arviot ja ennusteet vuosille 1967 

ja 1968. 
Kokonaistuotannon volyymi Kuluttajahinnat 

muutos, % 
1966 1967 1968 1966 1967 1963 

Yhdysvallat 5.5 2.5 4.0 4.0 2.6 3·5 
Englanti 1.5 1.0 2.5 4·5 2.8 5. 0 
Länsi-Saksa 2.5 -0.2 5.5 4.0 1.2 2. 0 
Ranska 4.5 4·7 4·5 3·0 2·7 3·5 
Italia 5.5 5· 8 5.0 2.0 2.4 3. 0 
Hollanti 4.0 4.5 4.0 5·1 2·5 3. 0 
~R~u~o~t~s~1~~ ____ ~~2~.5~ ___ 3~.3~ ___ 3~.5~ ___________ 4~.~8~ __ ~4~.~0 ____ ~4~ 
Keski~äärin pai -
note t tuna Suomen 
viennin mukaan 

Suomi 

2·9 
2.2 

1. 8 

3·0 
3·6 
3·0 

4.1 
4.0 

2·5 
6·5 

3· 7 
10 . 0 
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Yhdysvalloissa on pääasiassa kot i maisiin kys yntätekij öihin 

pohjautuva nousu jo siinä määrin voimistunut, että restriktii

visen rahapolitiikankaan ei katsota voivan pa inaa kasvuvauhtia 

alle 4 prosentin. Englannissa talous poliittiset toimenpiteet 

tähtäävä t viennin ja investointien elvyttämiseen kulutus kysyntä~ 

rajoittaen , mutta alkuvuoden kehitys ei ole vastannut odotuks i a 

ja tulo poliittise t rat kaisut ovat viel ä kesken. Länsi-Saksassa 

kaikki t ärkeät i ndikaattorit kä.äntyivät n ousuun jo viime vuoden 

lopulla. ja sam2. t en n äkyvät Italias'sa ka ikki kysyntäteki jät 

pysyvän vilkkaina. Rans kassa kasvu e i perustu yhtä s pontaanei 

hin suhdanneodotuks iin vaan ede llyt tää julk isen vallan erittäin 

aktiivista inve stointi panosta . Ruotsissa on kasvuarvioita 

kuluvalta vuodelta hieman nostettu. 

Vuonna 1969 ei läntisten teollisuusmaiden kas vun enää 

odoteta nopeutuvan muualla kuin Eng larillissa, jossa s e taas j ää 

muiden maiden kasvua alhai s ~mmaks i vuonna 1968 . USA:ssa ja 

Länsi-Sak sassa kasvun arvioidaan vuoden loppua koht i jo hidas

tuvan. Suomen viennillä painotettuna teollisuusmaiden tuo

tannon kasvu koko vuode lta 1969 arvioidaan silti noin 4 pro

sentiksi eli suuremmaksi kuin vuonna 1968 . 
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1I1. KYSYNTÄ JA TAR J ONTA 

1. Vi ent i 

Tavaraviennin kausipuhdistettu vo~yymi ei enää kasvanut 

vuod e n 1967 j ä l k i mmäisell ä puoliskolla. Vuonna 1968 ennuste

taan viennin volyymin alkavan h itaasti kasvaa tois en vuosi

neljänneksen tienoilla. Kasvunopeuden ennustetaan kiihtyvän 

loppuvuotta koht i kansainv~lisen suhdannenousun vilkastuttaessa 

etenkin puu- ja paperiteollisuustuotteiden vienti kysyntää . 

Metalliteollisuus- ja ns. muiden tuotteiden vienti kasvaa voi

makkaasti myös vuonna 1968 . IvIu ltilateraaliviennin kasvun odo

tetaan voimistuvan vuonna 1968 ja bilateraaliviennin kasvun 

hidastuvan. 

Suomen , Englannin ym . ma iden devalvaatioiden johdosta 

markkam2.e.räiset vientihinnat nousivat en.nakkotietojen mukaan 

vuoden 1967 viime isellä neljänneksellä runsaat 27 % edellisen 

neljänne ksen tasolta. Vientihintojen on arvioitu vuonna 1968 

kohoavan vajaat 18 % vuoden 1967 keskimääräistä hintatasoa 

korkeammalle. Selluloosan ja sahatavaran kohdalla viej ~t ovat 

onnistuneet saamaan täyden 16 .7 %:n hintakompensaation Englannin 

devalvaatiosta, kun t aas eri paperiteollisuustuotteiden kohdalla 

puntamää~_äi,set hinnat ovat Englannin markkinoilla nousseet vai n 

10-15 %. 
Jo vuoden 1968 loppupuolel la alkavan vientikysynn~n kasvu-'! 

arvioidaan kansainvälisten suhdannenäkymienperusteel la edellee n 

jatkuvan vuonna 1969 , jolloin viennin volyymin ka'svuksi on ar

vioitu 9 %. Vientihintoj en ei odoteta muuttuvan vuonna 1969 · 
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Vientikys e lyn ja kansainväl is tä suhdahnekehitys t~ kos ke -

van ennusteen perustee lla päädytää n s euraavaan vi entiennustee -

seen vuode lle 1968 . 

Vienti vuosina 1967-1968 
muutos 1 96 8/1 9 67~ -' ;0 

.Arvo Määrä Hinta .Arvo milj . mk 
1967 1968 

Maataloustuotteet 261 329 5·0 20 .0 26 . 0 
Raakapuu 54 59 0.0 10. 0 10 . 0 
Puute ollisuustuotteet 866 1 098 6 .0 20. 0 26 ·5 
Pape rit eo l l isuu s tuotteet 2 384 2 900 3·0 18.0 21·5 

Metalliteollisuustuotteet 1 080 1 435 12.0 18 ·5 32·5 
Muut tavarat 585 819 40 .0 
Kol{o tavaravienti 5 230 6 640 7· 0 18 ·5 27· 0 
Palvelus t e n v i enti 1 061 1 ?75 12 ·5 
Koko vienti 6 297 7 915 6 ·7 17· 8 25· 7 



i _ 
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2. Investoinnit 

Vuoden 1967 ajan jatkuneen yksityisten investointien volyy

min supistumisen ennustetaan päättyvän "vuoden 1968 alkupuolis-

kolla. Investointien volyymi kääntynee nousuun vuoden jälkimmäi -

sellä puoliskolla, jolloin talouspoliittisten toimenpiteiden a n -

siosta etenkin asuinrakennustoiminta elpynee. Yksityisten inves -

tointien määrän arvioidaan olevan vuonna 1968 kesk imäärin vain 

noin "prosentin alemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kun 

julkisten investointien volyymin arvioidaan kasvavan 2 %, tule e 

kaikkien kiinteiden investointien volyymi oiemaan vuonna 1968 

lähes puoli prosenttia edellisvuotista alemmalla tasolla. Hin-

tojen nousu on noin 8 %. 

Sekä yksityisten että julkisten talonrakennusinvestointi e n 

volyymi supistuu 2 % vuonna 1968 edellisestä vuodesta. Yksi-

tyisistä talonrakennusinvestoinneista supistuvat tuotannolliset 

noin 5 %, kun taas asuinrakennusinvestointien mä ärä pysyy edelli-

sen vuoden tasolla. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit lisäänty -

vät 2 % sekä julkisessa että yksityisessä sektorissa. Kun yk s i-

tyisten kone- ja laiteinvestointien ennustetaan supistuvan run -

saalla prosentilla ja julkisten taas lisääntyvän noin neljän-

neksellä; jäävät koneiden ja laitteiden kokonaisinvestoinnit 

vuonna 1968 edellisen vuoden tasolle. 

Kokonaisinvestointien vuoden 1968 lopulla nopeutuneen ka svu~ 

oletetaan jatkuvan vielä vuonna 1969, jolloin investointien vo-

lyymin ennustetaan olevan lähes 8 % edellisvuotista kor:{eamrr.21 2. 2 
3 "'; 

tasolla.Y~sityisten investointien kasvuksi tulee 9 % ja julk i s t e ~ , 
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h.]\ulutus 

Kokonaiskulutuksen volyymin ennustetaan kasvavan vuonna 

1968 runsaat 2 %. Ku..n kulutushint ojen arvioidaan kohoavan 

noin 10 %, tulee kokona iskulutuk sen arvon lis äykseks i rU.nS2.at 

12.5 %. Yks ityisen kulutuksen volyymi kasvaa 2 %, hinnat 10 % 

ja vastaavas t i julkisen kulutuksen volyymi vajaat 3 % ja hinnat 

runsaat 10.5 %. 

Yksityisen kulutuksen kasvu perustuu kotita l ouks ien kes k i 

määräis en kulutusalttiuden runsaan 2 %:n kasvullil) kos ka koti 

talouksi e n käytettäviss ä olevan reaalitulon ei vuonna 1968 

arvioida ka s vavan . Kulutuskysynnän kasvu voimistuu vuoden 

loppua koht i. 

Vuonna 1969 kokonaiskulutuk sen volyymin arvioidaan li s ään 

tyvän yli . l~ %. Yksi tyis en ku lutuks en on lask e ttu täl löin 

kasvavan 4.5 % ja julk is en 4 %. Yksityisen kul utuksen kasvu 

perustuu käytettävissä olevan reaa litulon lis ~ykseen kulutus

alttiuden saattae~sa jopa aleta. Vuoden 1969 aikana kulu

tuksen ka svuvauhti hidastuu vuoden 1968 lopun kasvuun verrattuna . . 
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4. Kokonaistuotanto 

Seuraavassa as e telmassa esitetään kokonaist uotalli'1on ennus te 

vuosille 1968 ja 1969 elinkeinoittain. 

Tuotannon volyymin muutos % 

1968/1967 

Maatalous 1 

Metsätalous 4 

Teollisuus ja käsityö ' 4 

Talonrakennust oiminta -2 

Maa- ja vesirakennustoiminta 2 

Liikenne 4 

Kauppa, pankit , vakuutus 2 

Julk inen toiminta 3 

Muut palve lukset 3 

Bruttokansantuote tkh. 2.8 

Bruttokansantuote ~~ . 3.0 

1969/1968 

1 

7 

8 

9 

2 

6 

4 

3 

l~ 

5·5 

5·5 

Vuoden 1968 ka svu ajoittuu jälkimmäiselle puoliskolle. 

Kasvu on voimakka inta met s ätaloudessa ja teollisuudessa, jossa 

sen odotetaan j akautuvan tasaisesti eri teollisuusryhmien keske n . 

Vuoden 1968 lo ppupuolis ;{ol la nopeutuneen kasvun en~uste

taan jatkuvan vielä vuonna 1969 n. 6-7 %:n tasolla, mikä vuosi

muutoksena merkit se e 5-6 %:n kasvua vuodesta 1968. Teollisuuden 

ja metsätalouden lisäksi kasvaa myös talonrakennustoiminta 

erittäin voimakkaasti. Teollisuusryhmist~ investointitavaroiden 

tuotanto kasvanee tällöin keskimääräistä en emmän . 
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5 . Tuonti 

Suomenj Englannin ym . devalvaatioiden painotettu..na yhteis -

vaikutuksena Suomen markkam~~r~iset tuontihinnat olisivat ko -

honneet runsaat 27 %. Ennakk olaskelmien mukaan tuonnin keski-

määr~inen hintataso olikin joulukuussa 1967 noin 28 % korkeampi 

kuin kolmannella nelj~nneksell~ ja n~in ollen 20 % korkeampi 

kuin koko vuoden keski mä ä r ä inen h intataso . 

Vuoden 1967 lopussa vallinneiden hintojen arvioidaan jous -

t avan j onkin verran alas p~in vuoden 1968 alkupuolis kolla . Lisäksi 

v oidaan odottaa kansainvälisten rahtihintojen laskusuuntau~s en 

j atkuvan . Tavaratuonnin hintakomponentin muutok se k si e n nus te -

taan 17 % vuonna 1968 . 

Ta varatuonnin kausipuhdistettu volyymi , joko. vuoden 

1967 v iimeisell~ ne l j ~nneksellä kääntyi lievään nousuun, supis -

t uu jälleen vuoden 1968 ensimmäis e ll~ n e ljännekse ll ä . Volyymi n 
.t uneel l a t asolla/ 

odotetaan pysyvän täl l ä atefi) toisell-a-nelj~nneksellä ja kääntyv ä n 

nousuun syksyllä 1968 . 

Ryhmittäin tuonnin muutokset ovat seuraavat : 

Raaka - aine e t ja 
-
tuotantota~~ikkeet 2 
Poltt o- j a vo i te l u -
aineet 

I nve s toint i tavarat 1 

Kulutustavarat 1 
- Henkilöautot 
- Muut kulutust,qv . 1 

Kok o tavaratuonti 5 
Palvelusten t u onti 

Kok o tuonti 6 

Arvo milj . mk 
1967 1968 

546 2 980 

668 860 
245 1 480 

335 1 450 
218 220 
11 :z 1 2"20 
794 6 770 
860 955 
654 7 725 

Tuonti v uosina 1967- 1968 

Muutos 1967/68 , % 
Määrä Hinta Arvo 

1 16 17 

8 20 29 
- 1 20 19 
- 6 ·5 16 8 ·5 
- 15 18 + 0 -
- :2 16 10 
- 0·5 17 16 .8 

11 
- 0 ·5 16 · 5 16 
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Tavaratuormin määrä n odotetaan vuonna" 1969 k ohoavan noin 

10 % taloude llisen toi me liaisuuden vilkastumis en myö t ä . Kasvu 

kesxittyy tuotarmollise en tuontiin . Tuontihinnat pysynevät 

keskimäärin vuoden 1968 tasolla. 
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6. Hinna t ,ja Da 1 kat 

Voimassa olevien palkkasopimusten perusteella on arvioitu, 

että palkansaajien ansiotason nousu on 9.6 % vuonna 1968 ja 

palkkakustannustason nousu (ml. sosiaalikustannukset) noin 10 %. 

Kun tuottavuuden kasvuks i on arvioitu 3 % ja tuontihintojen nO A

suksi 17 %, kansantalouden kustannustaso nousee vuonna 1968 

noin 9 %. Vu onna 1968 kansantuotteen hintataso samoin kuin 

kustannustaso kohoaa noin 9 %. Elinkustannusindeksin nousu 

muodostuu samansuuruis eksi. 

Tulo- ja hintapoliittisen vakauttamisohjelman tähänastisiin 

tuloksiin nojautuen on arvioitu palkansaajien nime llis en ansio

tason nousun muodostuvan vuon'na 1969 huomattavasti piene mmEi.ksi 

kuin vuonna 1968 eli 5 - 6 prosentiksi. Samoin hintatason 

nousu hidastuu vuonna 1969 , jolloin vuosimuutoks eksi muo -

dostuu 3 - 4 %. 
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7. Huoltotas e 

Kokonais kysynnän ja -tarjorman komp onenttien prosenttimuu -

tokset vuosilta 1968 ja 1969 esitetään seuraavassa aset e l massa 

puolen prosenttiyksikön tarkku udella . 

Muutos, % 

1968/67 1969/68 

Määrä Hinta Arvo Määrä Hinta Arvo 

Bruttokansantuot e um. 3 . 0 9.0 .12.0 5·5 4 . 0 9 ·5 

Tav. ja Dalv. tuonti '-0.5 16 .5 16 .0 9 · 0 0 . 0 9 · 0 

KOKONAISTARJONTA 2·5 10·5 13·0 6 .0 3·5 9·5 

Tav. ja palv.vienti 6 ·5 18 . 0 25·5 9·0 0.0 9.0 

Kiinteät br . invest. - 0 ·5 8 . 0 7·5 8 .0 4.0 12.5 
- yksityi s et -1. 0 8 . 0 7 · 0 9 ·0 

julkiset 2.0 8 ·5 11.0 3·0 

Kulutusmenot 2.0 10.0 12·5 4·5 5·0 9·5 
- yksityiset 2. 0 10.0 12. 0 4 ·5 
- julkiset 3·0 10·5 13·5 4.0 

KOKONAISKYSYNTÄ 2·5 10·5 13·0 6 . 0 3·5 9 ·5 

Bruttokansantuotteen volyymin k'l SVU muodostuu VU OrL.>J.a 1968 

samansuuruiseksi kuin vuonna 1967. Tuonni n volyymi supistuu 

aikaisem'Tlin odotettua vähemmän tuonti kysynnä n voimistuessa vuo-

den l oppua kohti. 

Ainoa ekspansiivinen kysyntätekijä vuonna 1968 on vienti. 

Yksityinen investoint i toiminta voimistuu kuitenkin selvästi vuo -

den jälk ipuolis ko lla, samoin yk~ityinen kulutuskysyntä jo vuod en 

tois elta neljänne k s e ltä l ähtien. Varastoinvestoinneissa ei juuri 

tapahdu muutoksia. 
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Vuonna 1969 bruttokansantuotteen volyymin kasvun odotetaan 

pysyvän edellisen vuoden lopussa saavutetulla 6-7 prosentin 

tasolla. Kansainvälisiin suhdannearvioihin nojautuen vienti 

tulee tällöin olemaan ekspansiivinen tekijä, samoin yksityinen 

investointi toiminta . Kulutuskysynnän kasvu jää keskimääräistä 

pienemmäksi. 
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8. Työllisyys 

Työvoiman kysynnän supistuessa ja työvoiman tarjonnan pys y 

essä suunnilleen ennallaan vuonna 1967 työttömyysaste nousi vuo

den loppua kohti lähes 4 prosenttiin. 

Työllinen työvoima on vuoden 1968 ensimmäisellä ja toisella 

vuosineljänneksellä suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 1967 

viimeisellä neljänneksellä. Tämän jälkeen työllinen työvoi ma 

kääntyy taloudellisen kasvun nopeut~essa hitaaseen nousuun. 

Samanaikaisesti kasvaa työvoiman tarjonta, joten työttömien 

lukumäärä pysyy varsin korkeana vielä vuonna 1968. Keskimä~räi

seksi työttömyysasteeksi arvioidaan vuodelle 1968 lähes 4 %. 

Työttömyyttä esiintyy edelleen talonrakennustoiminnassa ja teol

lisuudessa, ja samalla supistuu metsätalouden työvoiman tarve. 

Vaikka t yöllisen työvoi~an kasvu kiihtyy nopea mmin kuin työ

voiman tarjonnan kasvu, työttömien lukumäärä pysyy korkeana vielä 

vuoden 1969 alkupuoliskolla. Koko vuoden keskimääräiseks~ t yöt 

tömyys~steeksi arvioidaan runsaat 3 %. Vaikka suh dannetyöttömyys 

taloudellisen kasvun kiihtyessä poistuukin, talouselämän raken

nemuutokset eivä t vielä riittävässä määrin korjaa pitemmän täh

täyksen tasapainottomuutta työmarkkinoilla. 
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IV. RAHATALOUDELLI NEN KEHITYS 

A. Maksutase 

Tuonti- ja vientiennusteiden perusteella kauppataseen 

alijäämän arvioidaan nousevan 130 milj. markkaan vuon..n.a 1968. 

Tavaroiden ja palvelusten taseen ylijäämä on 190 milj. markkaa. 

Vaihtotase~ jossa on otettu huo mioon sijoitustulot ja -menot 

sekä tulonsiirrot,päätyy 100 milj. markan alijäämään. Vuonna 

1969 on kauppataseen alijäämä noj_n 200 milj. m.1.(~ tavaroiden 

ja palvelusten taseen ylijäämä 200 milj. markkaa ja vaihtota-

seen alijäämä 100 milj. mk. 

Maksutaseen pääomaerät vuonna 1967 sekä ennuste vuosille 

1968 ja 1969 on esitetty taulukkomuotoisena seuraavalla sivulla. 

Vuonna 1968 pitkäaikaisten lainojen nostot on arvioitu 

900 milj. markaksi. Kun pitkäaikaisten lainojen kuoletukset 

nousevat 700 milj. markkaan, päädytä än pitkäaikaisten lainojen 

nettotuonnin 200 milj. r~ . ennusteeseen. Pitkäaikaisen vienti-

luoton ennuste 130 milj. mk perustuu Suomen Vientiluotto Oy:n 

arvioon. Suorat investoinnit ulkomailta kasvavat 10 milj. mk. 

Olettaen, että valmiusluottoa kuoletetaan 80 milj. mk vuonna 1 968~ 

jää pitkäaikainen nettovelka ennalleen. Näin ollen perustaseen 

alijäämä on sama kuin vaihtotaseen alijäämä eli 100 milj. r~. 

Lyhytaikaisen pääomataseen ennuste päätyy 330 milj. marka n 

ylijäämään, mikä merkitsee yleistaselaskelmassa 230 milj. markan 

ylijäämä&. Kun valuuttapankkien valuuttavarantojen arvioidaan 

supistuvan 50 milj. markalla, tulee Suomen Pankin kulta- ja va
sa r.lalla 

luuttavarannon sekä / vaihdettavien valuuttojen lis ä ykseksi 280 

milj. markkaa, koska sidottujen valuuttojen määrän arvioidaan 

pysyvän entisellään. Kauppataseen vuoden sisäisestä kehitykses tä 
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~1AKSUTASE v. 1968 ja 1969 (milj. mk) 

1967 1968 " 1 1968 II 1968 1969 

KAUPPATASE - 565 - 130 - 170 + 40 - 200 

"II i VAIH'roTMiE - 562 - " 100 - 155 + 55 - 100 
========== ====== 

Saatavat Velat Netto Netto Netto Netto Netto 

Pitkäaik. lainojen nostot + 745 + 745 + 900 + 900 

" kuoletukset - 424 - 424 - 700 - 600 
Pitkäaik. vienti luotot 33 33 - 130 - 130 
Suorat investoinnl t ym. 2 + 14 -1- 12 + 10 + 10 
IMF:n valmiusluotot + 200 + 200 - 80 - 100 

B. PITKAAIK. PAf:O~1AT.t\SE + 500 + 0 55 55 80 + + --_.-
PER U S T ASE (A+B) 62 100 100 + 0 20 -======-= ====== 

Tuontiennakot Ja -velat 30 - 82 - 112 + 200 
V1 entisaa tavat Ja - ennakot + 14 - 70 56 + 100 
Talle tuKset + 0 51 51 30 - + 
Valtio "2 2L~ 24 
Va1uuttapankkien val.kor~.erät + 81 34 + 47 ......... 

0\ 
SP:n val.var. korJ. erät + 24 2 + 22 
VirheelI. ja tunnistam. erij~ -1- 128 

C. LYHYTJ\IK . PA:~OMATi\SE 46 + 330 + 350 20 + 300 

YLE 1 S T i\ S R (1\+B+C) - 108 + 230 + 250 20 + 280 

VAL . PAl\WKIEN VAL. VAR .r~uuTOS - 120 + 144 24 50 50 
+ 0 + 0 + + + 

SP :n KUTJ'l'A- JA VAL.VAR.MUUTOS + 83 + 1 + 84 - 280 - 300 + 20 - 280 -
]\fonctaari kulta + 2 
Vaihd e ttavat valuutat 69 - 280 - 200 80 - 280 
~tdotut valuutat 51 + 0 100 + 100 + 0 + 
Kul taosuus IMF: ssä + 100 

D. KOKO KULTA- J1'\ VAL. VAn • M UUTO ,'1 ;f- J 08 - 230 "":" 250 + 20 - 280 

1) Saatavat : lis~ys-, vähennys +; Velat: lisäys +, vähennys -. 
2) Ulkom. obligaatiot, vekselit ja arvostuskorjaukset. 
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huolimatta valuuttavarannon lisäys keskittyy p~äomaliikkeiden 

vuoksi ensimm~iselle vuosipuoliskolle. 

Vuonna 1969 pitkäaikaisten lainojen nostot on oletettu 

samaksi kuin vuonna 1968 eli 900 milj. ·markaksi. Kun pitkäai

kaisten lainojen kuolet0kset nousevat 600 milj . markkaan, päädy 

tään pitkäaikaisten lainojen nettotuonnin 300 milj. ffi~ ennus

teeseen. Pitkäaikaisten vientiluottojen arvioidaan lisääntyvän 

130 mi1j. markalla . Suorat investoinnit ulkomailta kasvavat 

10 milj. mk. Kun oletetaan) että valmiusluottoa kuoletetaan 

100 milj. markalla, lisääntyy pitkäaikainen nettovelka 80 milj . 

mk. Näin ollen perustaseen alijäämäksi jä~ 20 milj . mk. 

Koko lyhytaikaisen pä~omataseen ennuste p~ätyy 300 milj. 

markan ylijäämään, mikä merkitsee yleistaselaskelmassa 280 milj. 

markan ylijäämää. Kun valuuttapankk ien valuuttavarantoj~n 

arvioidaan pysTvän muuttumatto~ina , tulee Suomen Pankin 1culta

ja valuuttavarannon lisäykseksi samoin 280 mi~j. markkaa. 
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B. Suo men Pan~ki 

Seuraava asetelma kuvaa pan~ in tase-erien toteutunutta 

kehitystä 31.12.1967 - 15.3.1968 sekä ennustettua kehityst ä 

vuosina 1968 - 1969. 

.8uo.me.ILP..e 1""1 kk i J 963 --la E Q_9---muULo..s., mil,j. mk 

31.12.67 1968 1969 

Vastaavaa : -15.3.63 I-VI VII-XII I-XII I-XI I 

Ulkom. netto-
saatava +341 +300 .+ 60 +360 +380 

- vapaa +273 +200 +160 +360 

- sidottu +68 +100 -100 0 

Valtio + PSP + 59 0 -100 -100 -100 

Kasvupaketti 0 + 50 +150 +200 +300 

r''luut erät, n etto -;86 - 80 +280 +200 - 37Q..._ 

Yhteensä + 14 +270 +390 +660 +230 

Vastattavaa : 

Sete1istö -122 0 +120 +120 + 80 

KassavarantotalI. + 15 + 20 0 + 20 - 90 

Vientimaksu t +113 +250 +250 +500 +200 

Oma Eääoma + 8 0 + 20 + 20 + 20 

Yhteensä + 14 +270 +390 +660 +210 

Maksutase-ennusteen nmkainen valuuttavarannon lisäys 

VUOIlJla 1968 on 280 milj. mk~ Kun tämä sisältää olettamuksen, 

että valmiusluottoa kuoletetaan 80 milj. mk, saadaan ulkomaisen 

nettosaatavan ennustetuksi lisäykseksi 360 milj . mk . Päinva s -

toin kuin joulukuussa 1967 tehdyssä ennusteessa on ulkomais e n 

nettosaatavan lisäyksen nyt laskettu ajoittuvan suurimmaksi 

osaksi vuoden alkupuoliskolle. Syynä muutokseen ovat devalvaa-
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tiota seuranneet lyhytaikaisen pääoman liikkeet, joiden määrää 

ja ajoittumista ei joulukuussa kyetty e nnako i maan ja j otka edel

leenkin aiheuttavat ~e lkoista epävar muutta rahamarkk inaennus t ee 

seen. Ulko maisen nettosaa tavan ennusteen virherajoiksi voidaan 

hahmotella + 300 - '-+500 milj. rnk. 

Setelistön kasvuennuste 120 milj. mk perustuu laske l miin se 

telistön, k ansantuo tteen kasvuvauhdin ja hintakehityksen välisis

tä riippuvuussuh teista . fvluiden asetelmassa eri tel tyjen vastaav2 -

ja vastattava-erien kohdalla tehdyt.olettamukset ilmenevät a~e l 

massa esitet yi s t ä luvuista. Laskelma päätyy vuodelta 1968 kasvu 

paketin ulkopuolisen rahoitustarpeen ( ~ l. rediskontot ) li sään

tymiseen 200 milj. marka lla. Rahoitustarve aj o ittuu kuitenk i n 

voi makkaas ti loppuvu o teen siten, et tä vuoden alk upuo lisko lla 

ennustetaan olevan vähennystä 80 milj. m~ -ja j ä lki puo lisko lla 

lisäystä 280 milj. ~k . 

Vuoden 1969 osalta todettakoon, ett ä ulkomaankauppaennus

teen pohjalta pankin ulk omaise n n e ttosaa tavan ennuste taan l isään

tyvän 380 milj. mk. Kun val miusluottoa on oletettu kuoletettavan 

100 milj. mk , muodo stuu valuuttava r annon ennustetuksi lis äyk s ek 

si 280 milj. mk. Taseasetelma ssa esitetty laskelma päätyy k a svu

paketin ulkopuolelle jäävän kotimaisten luottojen supistumi seen 

370 milj. markalla. 

c. Pankit 

Seuraava taseasetelma kuvaa pa~kkien tilan ennustettua ke

hityst ä vuosina 1968 ja 1969. 
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Pankit 1968 ja 1 969 , muutos I-XII, milj. rnk 

1968 1969 
Vastaavaa: 

Luotonanto yksityisille +1 370 +1 490 

Luotonanto valtiolle 0 0 

Kassavarantotalletukset + 20 90 

Muut, netto 0 0 

.Yhteensä +1 390 +1 500 

Vastattavaa: 

Käteistalletukset + 200 + 150 

Varsinaiset talletuk set +1 100 +1 500 

Suomen Pankk i, netto (ml.oblig. ) 0 300 

Ulko maat + 50 0 

Oma 2ääoma + 40 + 50 

Yhteensä +1 390 +1 400 

Talletuskehityk seen vuonna 1968 tulee nyt tiedossa olevana 

uutena tek ijänä vaikuttamaan indek sitalletusten vastaanoton kes

keyttäminen, jok a hidastaa talletusten ja siten myös luoton

antov mahdollisuuksien kasvua. Käteistalletusten me l ko suuri 

kasvuarvio perustuu tulonjaossa tapahtuneen muutoksen lisäksi 

siihen, että käteistalletusten määrä on viime vuosina ilmeisesti 

jäänyt huomattavasti jälkeen kokonaisaktiviteetin tason edellyt

tämästä kehityksestä . 

Pankkien velan Suomen Pa~~ille arvioidaan pysyvän ennallaan . 

Kun otetaan huo mioon muut taseasetelmassa esitetyt erät, pää d y 

tään pan~kien luotonannon lisäyk seen lähes 1400 milj. markalla. 

Vuonna 1969 ennustetaan talletuskasvun olevan 1650 milj. rr~, 

josta 150 milj. mk tulee käteistalletusten osalle. Pankkien v e l an 

Suomen Pank ille on oletettu v ähenevä n 300 milj. mk ja luotonannon 

Yksityisille lisääntyvän noin 1500 mil.l . rnk . 
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V. ERÄITÄ LISÄHUO~AUTUKSIA 

Kuten johdannossa tOdettiin, vuoden 1969 kehityksest~ esi

tetyt arviot ovat eritt~in kvalitatiivisia. Sen vuoksi on syy

tä viel~ esittää seuraavat vara uk set ja lis~huomautuxset. 

1. Tässä vaiheessa ei ole ollut mahdollisuuksia arvioida, mite n 

tehokkaasti hinta- ja kustann~stason nousua pystytään hinta- ja 

tulopoliittisen valvonnan avulla hillitsemä än. T~mä kehitys 

vaikuttaa kulutuskys~~näst~ ja maksutaseesta esitettyjen ennus

teiden realistisuuteen. 

2. Metsätalouden tuotannon kasvuarvlo, joka on sopusoinnussa 

vientiennusteen kanssa, edellyttää, että kantohinn0ista p ääs 

tään sopimukseen ennen uuden hakkuukauden' 1968/69 alkua . 

3. Ennusteessa on arvioitu tavaratuonnin volyymin kasvavan 10 % 
vuonna 1969. Verrattuna kansantuotteen vDlyymin 5-6 prosentin 

kasvuun tämä merkitsee noususuhdannevaiheelle melko alhaista 

suhdannejoustoa. On näin ollen mahd011ista , että valuuttavaran

non kasvuarvio vuodelle 1969 on 50-100 milj. mk lii an su~ri. 


