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Taloudellista kehitystä vuosina 1968 ja 1969 
o 

tarkastellaan seuraavassa maaliskuun ennusteen 

pohjalta. Maaliskuun ennusteen tiivistelmät 

esitetään sisään vedetyissä kappaleissa. En

nusteeseen tehdään tämän hetken näkymien edel

lyttämät korjaukset. 

I. YHTEENVETO SUHDANNETILANTEESTA 

Maaliskuun ennusteessa oletettiin suhdannenou-

, e sun alkavan vuoden 1968 puolivälin jälkeen 

vienti- ja investointikysynnän elpymisen takia. ' 

Kokonaistuotannon kasvuvauhdin ennustettiin ko

hoavan vuoden 1968 loppupuoliskolla 6-7 prosen

tin tasolle ja pysyvän vuonna 1969 tällä tasol

la. 

e' 

Vuoden 1967 lopulla ja vuoden 1968 ensimmäisellä neljä~~ek

sellä kokonaistuotanto on ollut 1-2 % ennustettua alhaisemmalla 

tasolla, mihin on vaikuttanut ensi sijassa yksityisen kulutuksen 

ja asuinrakennusinvestointien volyymin jyrkkä supistuminen. Vaik-

ka vientikysyntä on elpynyt maaliskuun ennusteessa esitetyllä ta-

valla ja investoinneissa ennustetaan edelleenkin suhdannekäänteen 

tapahtuvan vuoden 1968 loppupuoliskolla, on alkuvuoden kehityksen 

takia kokonaistuota~non kasvun arvio vuodelle 1968 alennettu 3:sta 

2.5:een prosenttiin. Suhdannenousu investoinneissa siirtyy maa-

liskuussa ennustettua hieman myöhäisemmäksi~eli loka-marraskuuhun. 

Kun kansainvälisen suhdannenousJll1 ennustetaan jatkuvan vu?n~a 

1969 ja lisäksi useiden investointeja elvyttävien toimenpiteiden 

vaikutusten odotetaan keskittyvän vuosille 1969 ja 1970, on vuoden 

1969 viennin ja investointien kasvuarviota nostettu. Tämä. nostaa 

vuoden 1969 kokonaistuotannon kasvun ennusteen 5.5:stä 6:een pro-

senttiin. 
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Ennusteen pohjana ' olevat olettaQukset talouspolitiik Qsta o va t 

muuttuneet maalis lalusta siinä suhteessa, että lisää investoint e j a 

elv-yttäviä tOimenpiteit ä on tehty kevään kuluessa. , Näit ä ovat 

yritysten investointirahastojen vapauttaminen ja päätös autotehdas-

investoinnista. 

II. KANSAINVÄLINE,N SUIIDANNEKEHITYS 

Maaliskuun ennusteen muka~n tulisi kokonaistuo

tannon keskimääräiseksi kasvuksi Suomen vien

nille tärkeissä OECD -maissa vuonna 1968 3.6 % 
ja vuonna 1969 4 %, mikä merkitsisi sitä, ' että 

alkanut suhdannenousu jäisi suhteellisen hitaak-

si. 

Kansainvälinen suhdannenousu on ollut vuoden 1968 alkupuolis-

kol1a hieman maaliskuussa ennustettua nopeampaa. Kokonaistuotan-

non keskimääräisen kasvun ennustetta onkin nostettu vuoden 1968 

osalta 3.8 prosenttiin ja vuoden 1969 osalta 4.3 prosenttiin. 

Vuoden 1968 kasvun ennusteita on nostettu seuraavasti: Yhdysval-

lat: 4.0:sta 4.5:een ja Ruotsi: 3.5:stä 4.0:aan prosenttiin. Eng-

lannissa kokonaistuotannon kasvu on pysynyt edelleen hitaana ja 

kasvun ennuste (2.5 %) pysytetään ennallaan. Ranskassa kasvu j ä ä

nee hieman maaliskuussa ennustettua 4.5 % alhaisemmaksi lakkojen 

takia. 

Vuollila 1969 kasvu hidastunee Yhdysvalloissa, mutta Länsi-Euroopa n 

maiden kokonaistuotannon kasvunopeuden ennustettu voimistuminen 

nostaa Suomen vie~~in osuuksilla painotetun keskimääräisen kasvun 

OECD -maissa 4.3 prosenttiin. 
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111. KYSYNTÄ JA TARJONTA 

1. Vienti 

Maaliskuussa arvioitiin tavaroiden ja palve

lusten viennin volyymin vuonna 1968 kasvavan 

6.7 %, hintojen nousevan 17.8 % ja arvon li

sääntyvän 25.7 %. Tavaroiden ja palvelusten 

viennin arvon ennuste oli 7 915 milj. ~~. 

Vuonna 1969 tavaraviennin volyymin ja arvon 

ennustettiin kasvavan 9 %. 

Maaliskuun arVioon on vuoden 1968 osalta tehty seuraavat 

korjaukset: Maataloustuotteiden volyymin, ennustetta on nostettu 

1.5 prosenttiyksiköllä, mutta toisaalta hintaennustetta on hieman 

laskettu. Paperiteollisuustuotteiden viennin ennustetaan käänty-

vän toisella vuosineljänneksellä arvioitua voimakkaampaan nousuun 

etenkin selluloosan ja sanomalehtipaperin viennin osalta. Pape-

riteollisuustuotteiden volyymin ennustetta on nostettu kahdella \ 

prosenttiyksiköllä 5 %:iin. Koko tavaroiden ja palvelusten vien-

nin määrän kasvuennuste on nostettu 7.5 %:iin ja arvon ennustettu 

lisäys vastaavasti 26.0 %:iin. Tavaroiden ja palvelusten viennin 

arvo olisi tällöin 7 975 milj. mk. 

Vuoden 1969 tavaraviennin määrän arvioidaan nyt kansainväli

sen suhdannekuvan paranemisen vuoksi nousevan 10 %. Kun vienti-

hintojen otaksutaan pysyvän ennallaan, saadaan viennin arvon en-

nusteeksi' 7 370 mi1j. mk. 
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Viermin tarkistettu ermuste on seuraava: 

Arvo muutos 19f8/1967, % 
milj .rnk 

J-967 1968 Määrä Hinta Arvo 

ltlaa talous tuo t te e t 261 328 6.5 18.0 26.0 
Metsätaloustuotteet 54 . 59 0.0 10.0 10.0 
Paperiteollisuustuotteet 2 ;84 2 960 5.0 18.0 24.0 
Puuteollisuustuotteet 866 1 100 6.0 19.5 Z(.O 

Metalliteollisuustuotteet 1 080 1 435 11.0 19.5 32.5 
Muut tavarat 

Koko tavaravienti 

Palvelusten vienti 

Koko vienti 

2. Investoinnit 

585 818 .. 40.0 

5 230 6 700 8.0 18.5 28.0 

1 Cf97 1 275 16.0 

6327 7 975 7.5 17.5 26.0 

Maaliskuussa ennustettiin investointien volyy-
I 

min kääntyvän nousuun vuoden 1968 puolivä lis-

sä. Vuonna 1968 tuotannollisten talonrakennus-

. investointien volyymin ennustettiin supistu

van 5 % ja asuinrakennusinvestoin'ci en s ekä 

kone- ja laiteinvestointien volyymin pysyvän 

edellisen vuoden tasolla. Koko yksityisten 

kiinteiden investointien volyymin muutokseksi 

ennustettiin -1 % ja julkisten investointien 

volyymin muutokseksi + 2 %, mikä antoi kok o

naisinvestointien volyymin muutokseksi -0.5 %. 
Investointien hintojen nousuksi ennustettiin 

8 %. Vuoden 1969 yksityisten investointien 

volyymin kasvuksi ennustettiin 9 % ja julk is

ten 3 %, sekä kokonaisinvestointien volyymin 

lisäykseksi 8 %. 

Asuinrakennusinvestointien volyymin jyrkkä lasku vuonna 1967 

on vastoin maaliskuun ennustetta jatlDWnut vuoden 1968 puolella ja 
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vuoden 1968 t ason ennuste taan j ääv[tn 6 % viime vuoden tasoa c.l em-

m~ksie Kun tuot~Dnollisten talonrakennusten sekä kone- ja l aite-

_investointien eru~uste pysytetään eW1allaan ja maa- ja vesiraken-

nUSLDvesto i nti en volyymin lcasvun ennuste nostetaan 2:s ta 3:een 

prosenttiin, saadaan l<:oko yksi tyisten investointien volyymin muu-
-, 

toksen ennusteeks i - 3 % vuonna 19680 Julkisten investointien en-

nuste pysytetään ennallaan. Koko kiinteiden -bruttolnvestointien 

volyymin muutokseksi saadaan -2.0% maaliskuun ennusteen -0.5 %: n 

Sijaan. Investointien kääntyminen nousuun tapahtuu vasta syksyl-

lä 1968 eli hieman myöhemmin kuin maaliskuun ennusteessa edelly"" 

tettiin. Hintojen nous un ennustetta on nostettu 8:sta 9:äEin pro ... 

senttiin. 

Vuo~na 1962 yksityisten investointien volyymin kasvun odote~ 

taan muodostuvan varsin suureksi, 12 - 18 prosentiksi. Tähän vai-

kuttavat rahoitustilanteen yleisen helpottumisen ja yrittäjien 

suhdanneoptimismin lisäksi erityistoimenpiteet asuinrakcnnustoi- ' 

minnan elvyttämiseksi, liikeverotuksen muutos ja suuret jUlkisen 

sektorin kautta rahoitettavat teollisuusinvestoinnit. 

3. Kulutus 

Haaliskuussa arvioitiin kokonaiskulutuksen 

volyymin kasvavan 2 % v"Uonna 1968" hintojen 

nousevan 10 % ja arvon lisääntyvän 12.5 %. 
Vuodelle 1969 en..Ylustettiin volyymin kasvuksi 
4.5 %, hintojen nousuksi 5 % ja arvon lis~yk

seksi 9.5 %. 

Haaliskuun kulutusennustetta vuodelle 1968 on alkuvuoden ke

hityksen perusteella laskettu. Kulutusalttiuden odotettua nousua 

ei ole tapahtunut. Kol-conaiskulutuksen määrän ennustetaan kasva-
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va..n. · runsaat 1 %~. Yksi tyisen kulutuk s en määrän on arvioitu li-

sääntyvän vain 0.5 %3 eli 1.5 pro senttiyks ikkö ~ maaliskuussa 

ennus t ettu a v äh emmän . Sekä yksityisen et tä julkisen kulutuksen 

hintojen nousuks i arvioidaan 9.5 %; mikä on 0.5 prosenttiyksik- .. 

kö ä vähemmän kuin maa l iskuussa e~nustettiin. 
\ 

Vuonna 1969 kokona iskulutuksen volyymin arvioidaan kasvavan 

vajaat 4 %, hintojen nousevan 4 % ja arvon lisääntyvän 8 %. Yksi

tyisen kulutuksen määrä lisääntyy tällöin 4 % ja julki sen kulu-

tuksen 3 %. 

4. Kokona istuota nto 

Maaliskuun ennusteess a arvioitiin kokonais

tuotannon volyymin ka svavan 3 % vuo~na 1968 
ja 5.5 % vuonna 1969. Vuoden 1968 kasvun 

ennustettiin ajoittuvan vuoden jälkimmä ise l

le puoliskolle. 

Kokonaistuotannon kasvun ennustetta vuodelle 1968 on lasket-

tuo Vuoden ensimmäisen neljänneksen kokonaistuotannon määrä oli 

maaliskuussa arvioitua alemmalla tasolla. Eri elinkeinoista on 

metsätalouden, talonrakennustoiminnan, liikenteen sekä kaupan, 

pankkien ja vakuutuksen ennusteita ale~nettu. Sen sijaan maata-

louden sekä maa- ja vesi rakennustoiminnan arvioidaan nyt kasva-

van hieman maaliskuu$sa ennustettua voimak1-<:aammin. 

Seuraavassa asetelmassa esitetään kokonaistuotannon tarkis-

tettu ennuste vuosille 1968 ja 1969 elinkeinoittain: 



Haatalous 

Hetsätalous 
Teollisuus ja käsity~ 

Talonrake~nustoiminta 

r4aa- ja vesiraken'nus toimin ta 

Liikenne 
Kauppa, pankit" vakuutus 
Julkinen toiminta 
Huut palvelukset 

Br uttokansan.tuote tkh 
Bruttokansantuote mh 

2. TUonti 
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TuotlliLnOn vol~jmin Quutos % 

1908/1967 

2 

2 

4 

-5 
3 
2 

1 

3 
3 

2.3 
2·5 

1969/1968 

1 
9 
8 

9 
4 
7 
,5 

3 
Li 

6.0 
6.0 

rv1aaliskuussa ep..Ilustet'ciin tavaroiden ja pal
velusten tuonnin volyymin supistuva~ 0.5 % 
ja arvon nousevan 16 % vuonna 1968. Tuonnin 
volYYr.1in ennustettiin kääntyvän nousuun syk

syllä vuonna 1968 . Vuonna 1969 ennustettiin, 
tavara tuonnin volyymin ja arvon kasvavan 10 %. 

, Tavaroiden ja palvelusten volyymin ennustetta vuodelle 1968 

on laskettu maalish.'l.H,m arviosta kahdella prosenttiyksiköllä eli 

' -2.5 %:iin. Poltto- ja voiteluaineita lukuunottamatta on tuorh'1in 

volyymin ennustetta pienennetty kaikissa tavararyhmiss ii , mikä 

pääosaltaan johtuu maaliskuun ennusteen kokonaistuotannon, yksi-

tyisen kulutuksen sekä kone- ja.laiteinvestointie~ arvioiden alen

tamisesta. Tuollilin kausipuhdistetun vol~~in, joka ensi~8uisell ä 

neljänneksellä laski ennustet tua enemmän, arvioidaan kää..i'l tyvän 

nousuun jo toise lla v-uosineljärLl1ekselUi. Tuonnin hintaenIlustctta 

on nostettu 19 %:iin. 

Tuonnin kasVlJn ennustetac..Il ja t Iruva.ll kokonaistuotannon kasvun 
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myötä vuonna 1969. Tä llöin tuonnin arvon ja määr~~ ennust e ta~D 

kasvavan 13 %. Tavaratuonnin markkamäär ä inen arvo olisi t ä llöin 

7 580 milj. mk. 

Tarkistettu tuonnin ennuste on seuraava: 

1968 Määrä Hinta . Arvo 

Raaka-aineet ja tuotanto
tarvikkeet 2 546 2 935 -2.0 15.0 

·32.0 

17.0 

Poltto- ja voiteluaineet 668 885 10.0 20.0 

Investointitavarat 

Kulutustavarat 

"": varsinaiset 

- henkilöautot 

Koko tavara tuonti 

Palvelusten tuonti 

Koko tuonti 

6. Hinnat ja palkat 

1 245 1 457 -4.0 

1 335 1 462 -9.0 

1 117 1 232 -8.0 · 

218 230 -12.0 

5 794 6 739 -3.0 

841 

6 635 7 697 -2.5 

22.0 

20.0 9.5 

20.0 10.0 

20.0 

19.0 16.0 

14.0 

16.0 

Maaliskuun ennusteessa arvioitiin kansantuot

teenhintatason ja kustannuspaineen sekä elin

kustannusindeksin nousevan 9 % vuonna 1968. 
Vuonna 1969 arvioitiin kansantuotteen hinta

tason nousevan 3 - 4 %. 

Maaliskuun ennustetta laadittaessa vakauttamissopimuksen 

kaikki yksityiskohdat eivät olleet tiedossa. Vuoden 1968 ennus

teen osalta lasketaan palkkasumman (ml. sosiaalikustannukset) nou

sun arvio 9.5 %:iin~ kun sen sijaan palkkakustannusten tuoteyksik

köäkohti, kansantuotteen hintatason ja elinkustannusindeksin nou

sun arvio on yhä edelleen 9 %. 
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Vuonna 1969 arvioidaan palkkasumm~D (ml. sosiaalikusta~nuk

set) kohoav~n 7.5 %, palkkakustannusten tuoteyksikköä kohti 1.5 % 

_ ja kansantuotteen hint~tason 3.5 %e Vuonna 1969 on eliD_kustan-

nusindeksin vuosikeskiarvon nousu edellisestä vuodesta l ähes 4 %. 
Nämä arviot vastaavat maalisk~lussa tehtyjä ennusteita. 

7. Huoltotase 

Yhteenvetona esitetään huoltotaseasetelman muodossa korja-

tut ennusteet kysyntä- ja tarjontakomponenttien prosenttimuutok

sista vuosina 1968 ja 1969 

Bruttokansantuote mh. 

Tav. ja palvo tuonti 

KOKONAISTARJONTA 

Tav. ja palvo vienti 

Kiinteät br.invest. 

' - yksityiset 

- julkiset 

Kulutusmenot 

- yksityiset 

- julkiset 

Varastojen muut. ja virhe 

KOKONAISKYSYNTÄ 

Muutos, % 

19ff3/67 

Määrä Hinta Arvo 

2.5 

-2.5 

1.5 

-2.0 

-3.0 

2.0 

1.0 

0.5 

3.0 

1.5 

9.0 12.0 

19.0 16.0 

11.0 12.5 

17.5 26.0 

9.0 7.0 

9.0 5.5 

8.5 11.0 

9.5 11.0 

9.5 10.0 

9:5 13.0 

14.5 

11.0 12.5 

rJ!äärä Hin ta Arvo 

6.0 

13.0 

7.5 

10.0 

12.0 

15.0 

2.0 

3.5 

4.0 

3.0 

3.5 9.5 

0.0 13.0 

3.0 10.5 

0.0 10.0 

3.0 15.5 

3.0 18.5 

3.0 5 • .0 

4.0 8.0 . 

4.0 8.0 
4.0 7.0 

35.0 

3.0 10.5 
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Kysyntä- ja tarjontakomponenttien arvo t vuon..Yla 1967 s ekä en.nus-

teet vuosille 1968 ja 1969 esite tään seuraavassa asetelmassa: 

1967 1968 
mmk 

Bruttokansantuote; wh 30 008 

6 635 

33 609 

7 697 

36 869 

8 698 Tuonti 

KOKONAISTARJONTA 36 643 41 306 

Vienti 6 327 7 975 8 773 

Kiinteät br.investoinnit 7 281 7 776 8 986 

- yksityiset 

- julkiset 

Kulutusmenot 

- yksityiset 

- jUlkiset 

VarastS2jen muut. ja 

KOKONAISKYSYNTÄ 

8. Työllisyys 

5 744 6 071 7 194 

1 537 1 705 1 792 

22 176 24 571 26 476 

17 480 19 274 20 804 

4 696 5 297 5 672 

virhe 860 284 1 332 

36 643 41 306 45 567 

Maaliskuussa ennustettiin keskimääräisen 

työttömyysasteen muodostuvaYl lähes 4 %:ksi 

vuonna 1968 ja runsaaksi 3 %: ksi vuon.na 1969. 
Työttömien lukumäärän ennustettiin pysyvän 

korkeana vielä vuoden 1969 alkupuolella. 

Työttöm~Jsasteen ennustetaan muodostuvan vuonna 1968 jonkin 

verran maaliskuun arviota suuremmaksi lähinnä vuoden alkupuolis-

kon kokonaistuotan~on ennustettua hitaawnan nousun takia. Loppu

vuoden arvioon samoin kuin vuoden 1969 ennusteeseen ei ole" tehty 
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muutoksia., jo tl3n työllisyystilanteen huomattavaa paraIl·smist2. 

ennustetaa~ edelleen aikaisintaan ~~oden 1969 keväästä l~~tien. 

TV. RAHATALOUDELLnJEN KEHITYS 

Ä. Maksutase 

Maaliskuussa elli~ustettiin vaihtotaseen ali~ 

j ääm~iksi 100 milj. mk vuonna 1968 ( samoin 

100 milj. mk vuonna 1 969) D Kun pi tlcö-aib:l:L

sen pääomataseen arvIoitiin menevän tasan 

(vo 1969 pääoman tuontia 80 miljo mk ), lyhyt

aikaisen pääomatuonnin nousevan 330 milj. 
markkaa..Yl (300 milj. mk) sekä pankkien valuut ... 
tavelan lisääntyvän 50 milj. mk (ei muutosta )$ 

saatiin Suomen Pankin kulta- ja valuuttav2.

rannon ennustetuksi lisäykseksi 280 milj. mk 

(samoin 280 milj. mk vuonna 1969). Kun tU

hän lisättiin pi tldiailcaisen pääoman taseesGon 
sisällytetty valmiusluoton kuoletus 80 milj. 

mk (100 milj. mk), muodostui Suomen Pankin 
ulkomaisen netto saatavan kasvuarvioksi 360 

m:Llj. mk (380 mi1j. ml'~). 

Tarkistettu vaihtotase-ennuste vuodelle 1968 pääty-y 2C 

mi1j. marlcan ylijäämään. Arviota pi tldiaikaisten lainojen nos-

toista on korotettu 100 mi1j. markalla 1 000 milj. markkaan. 

Vientiennakkojen arvioidaan ka.svaV2....11 j a vientisaatavien supis-

tuvan yhteensä 200 milj. mk e11 100 milj. mk maaliskuussa eD~us-

tettua enemmän. Kun valuuttapankkien velan arvioidaa.~ nyt kas-

vavan 100 milj. mk~ saadaan Suomen Paru(in kulta- ja valuuttava 

rannan tarkistetuksi kasvuennusteeksi 650 milj. mk. Ottaen huo-

mioon valmiusluoton 80 milj. markan kuoletus arvio1da~'1 p2.rl':c:"n 

ulkomaisen nettosaatavan täten lis~äntyv~n 730 milj. ~Jc v~o~~~ 

1968. 
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Vuoden 1069 tarkiste ttu va ihtotase-ennuste oso i ttaa 110 
----------~-~- ~ 

milj. mk alij ä2m2ä . Pitktiaikaist8n vi enti luottojen arvioida~~ 

- nyt lisääntyv2.!1. 150 oilj. r[lJ{ eli 20 milj. Illk enemr,15.n kuin m2.3.-

liskuun ennustecssa. Kun lisäks i lyhyta ikaisen pääoman tuonnin 

crmusteta2.n j äävän 250 milj. mar}::kaan" jää Suomen Pankin 1cul ta-

ja valuuttavara~~on arvioitu lisäys 200 milj. markkaan ja Suo-

men Pankin ulkomaisen nettosaatavan lisäys vastaavasti 300 mil j. 

markkaan. 

B~ Rahamarlckina t 

Rahamarkkinoiden osalta rakentuu esitetty ennuste sille, 

ettei rahamarldcinoiden kevenemi sellä. viel ä kuluvana vuonna ole 

sanottavaa itsenäistä vaikutusta aktiviteetin kehitykseen. Vuon-

na 1969 on jatkuvasti kevenevien rahoitusmahdollisuuksien sen-

sijaan oletettu osaltaan tukevan voimi.stuvaa investointien kas-

vua. Ennusteessa on tällöin pyri tty l~i.htemään olettamuksesta .? 

ettei tiedossa olevien toimenpi teiden lis~-i1(si suori teta mui ta 

rahapöliittisia operaatioita. R2hnmm~ldcinoiden kehitys on lähi-

vuosina siinä määrj_n riippuvainen tulevtsta raha- ja myös fi-

nanssipoliittisista ratkaisuista, ettei tässä yhteydessä ole 

sy"ytä yksityiskohtaisen ennusteen esittiliniseen. 

1. Suomen Pankk i 

Suomen Pankin supistetun netto taseen ennustetut muutokset 

milj. markkoina ovat vuosina 1968 ja 1969 seuraavat 
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Vastaa V2.a 

Ulkomainen nettosaatava 

Valtio + PSP; netto 
Huut, netto 

Yhteensä 

Va stattavaa 
Setelistö 
Oma pääoma 
Yh teensä 
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, 730 ... 
30 

- 580 
+ 120 

+ 100 

+ 20 

+ 120 

+ 300 

- 100 

60 

+ 11.}O 

+ 120 

+ 20 

+ 140 

r,1aalislruun eD_nus teeseen verrattuna on ulkomaisen ne ttosaa-

tavan kasvuarvioita korotettu mol emmille vuosille maksutase-

ennusteen mukaisesti. Valtion ja Postisääs töpanlcin net tovelan 

supistuminen j ää alkuvuoden kebityksen perusteella tänä vuo~~a 

maaliskuussa arvioitua pienemmäksi. Setelistön kasvuennustetta 

tälle vuodelle on alennettu ja ensi vuodelle vastaavasti koro-

tettu aktiviteetin nousun viivästymisen perusteella. 

2. Pankit 

Pankkien supistetun nettotaseen muutokset milj. markkoina 

ovat vuosina 1968 ja 1969 tarklstetun er1.'1usteen mukaan seuraavat 

Vastaavaa 
Luotot yleisölle +1 035 +1 340 

Valtio~ netto 100 + 50 
Huut, netto + 405 + :210 
Yhteensä +1 340 +1 700 
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1968e 196ge 

Vas t a ttavaa 

K~teistalletukse t + 200 + 150 

- Varsinaiset talletukse t +1 000 +1 500 

Ulkomaat, ne tto + 100 0 

Oma P 3.2.oma + 1~ 0 + 50 

Yhteensä +1 340 +1 700 

Tarkistukses sa varsinaisten talletusten kasvuennustetta 

'vuodelle 1968 on alenne ttu tapahtune en keh i tyksen, valti on arvioi-

tua suuremman obliga atiolainojen oton, indeksi talletusten va sta an-

oton lopettamisen ja aktiviteetin nouSun viivästymisen vuoksi. 

Ulkomaisen nettoluotonoton ennustetta kuluvalle vuodell e on n os 

tettu alkuvuod en kehityksen perusteella. 


