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l. JOHOANTO JA SELVITYKSEN TAVOITE

Reaa1italouderr ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutusten tarkastelemi-

seksi kehitettiin USA:ssa1940- ja 1950-1ukujcn vaihteessa rahoitustilin-

rita. Sen avul1a pYl'itään syst.em:J.attisesti taty.aste1emo.an k.a.nsantlt"!ou-

den tulojen ja niiden jakautumisen vaikutuksia rahoitussaamistenja vel-

kojen hankintaan. Toisaalta tarkastellaan rahoitusmarkkinoi11a tapahtu-

vien ilmiöiden heijastumista reaa1ita1outeen: hyödykkeiden kysyntään)

säästämiseen, investointeihin jne.

Rahoitustilinpidon käyttöönotto Euroapassa tapahtui 1960-1uvulla. T~l-

1Uin lähinnä Englannissa alettiin tuottaa entistä yksityiskohtai~em~ia

l'a.hoi tusmo. rkk i na t"i 1as toj al ) .

Suomessa sysäyksen rahoitustilinpidan kehittämisclle antai Tilastol1i-

sen neuvottelukunnun v. 1969 asettama rahoitustilastakomitea. Muistios-

l) Ellglannissa ar'in viime VI ou nedkanaj! lk, istu'ista rahoHustilinpitoa
käs'j tte1eV'i 'tä tutki rnui<s -j sta omi n i ttukoon:

United K';ngdolll nO\-Jaf Funds 1\ (.( UI ts: 1963··1976, lank of E gl().ncl 5 Lon
don '197B (se l O~; tettu Eng 'I (1 nn i n kc-" kus pan ki n nyky'i $ i n so.'e a.aml3 rahoi
tustilinpito) .

Johnson, Chdstophey'; I\natollljt of UK Finance1970-75, The Financial
Times Ltd., London '! 976.

Masan, Sandra : The Fl 01N of Fundsi n Bri ta i n, el ek: Books Ltd., London 1976.
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saan rahoitustilastojen kehittämi sestä1) komi tea toteaa "er i käyttäjä-

ryhmien tarvitsevan ti1astoja, joiden avu11a voidaan se1vittää rahoitus-

markkinoiden kokonaisrakenne ja sen muutbkset sekä kytkeä rahoitusmark-

kinoiden kuvaus reaa1ita10ude11isia muuttujia koskevaan kuvaukseen".

Muistiossa esitetään suuntaviivat rahoitusti1inpidon 1aatimiseksi Yhdis

tyneiden Kansakuntien tilastokomission esittämien suositusten2) mukaan.

Tilastokeskuksessa on 1aadittu vuotuinen rahoitustilinpito muistion suo-

situksia suppeammassa muodossa ensimmäisen kerran vuotta 1970 koskevana.

Näiden ti1astojen käyttöä rajoittaa paitsi niiden vaadejaon karkeus (esim.

ta11etusten ja ulkomaisten pääoma1iikkeiden osa1ta) ennen muuta se, että

niiden ilmestymisviive perustilastojen hitaan va1mistumisen v.uoksi on

2-3 vuotta.

Rahoitustilinpitoa on sovellettu Suomen Pankissa, jossa on 1aadittu ra-

hoitustilinpitoa koskevat aikasarjat vuodesta 1960 1ähtien. Suomen Pank

ki on julkaissut rahoitusti1inpidon käyttöä pohtivia artikkeleita3),

mutta ei ole ju1kistanut ti1astoaineis:oaan.

1) Ks. Muistio rahoitustilastojen kehittämisestä, muistia 1971:9, Ti1as
tokeskus, Helsinki 1971.

2) A System of National Accounts, United Nations, New York 1968, ns. uusi
SNA.

3) Suomeksi julkaistuja ovat mm. Huomon, Korhosen, Pohjolan ja Ranta1an artik
ke1it teoksessa Rahoitusti1inpito ana1yysivälineenä, Suomen Pankinjul
kaisuja P:41, Suomen Pankki 1976 ja Airikka1an artikkeli "Suomen Pan
kin rahap01itiikån teoreettisista perus~eista", Kansanta10udellinen
aikakauskirja 1:1978, KansantaloLJdellinen yhdistys 1978.
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EIlAn rahoitusryhmässä alaitettiin muutama vuosi sitten rahoitustilin

pidon soveltaminen lähinnä suhdanne-ennusteen reaali- ja rahoituspuo

lien kOllsistenssin tarkistamiseksi. Viime' ennustekierroksella rahoitus

tilinpitoa käytettiin ensimmäistä kertaa tässä selvityksessä esitettävän

laajuisena kehikkona.

Kuten edellä todettiin, rahoitustilinpidon aineistoa ja soveltamista

koskevia empiirisiä selvityksiä ei juuri ole julkaistu. EIlAn rahoitus

tilinpidon menetelmän ja aineiston raportointi, siinä esiintyvine heik

kouksineenkin, edistänee rahoitustilinpidon käyttöönottoa ja kehittämis

tä. Selvityksen tarkoituksena on luoda katsaus rahoitustilinpidon perus

teisiin ja raportoida rahoitustilinpidon tilastoaineisto vuosilta 1970

77 (sekä esitellä rahoitustilinpidon käyttöä ETLAssa).

Raportin rakenne on seuraava:

Luvussa 2 tarkastellaan rahoitustilinpitomatriisin muodostamista, sovel

lettavaa sektorijakoa ja taloustoimien ryhmittelyä reaali- ja rahoitus

liiketoimiin.

Luku 3 sisältää vuosia 1970-77 koskevien sektoreittaisten rahoitustasei

den ja niiden yhdistelmänä saatavan rahoitustilinpidon tarkastelun.

luku 4 on tiivistelmä rahoitustilinpidon soveltamisesta ETLAssa.
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2. RAHOITUSTILINPlnON MENE1EL~~

2.1. Rahoitustilinpitokehikko

Rahoitustilinpido11a yleisesti määriteltynä tarkoitetaan koko kansan-

talouden rahoitusvirtojen ja -varantojen systemaattista kuvausjärjes

telmää vastaavien reaalita1oudel1isten muuttujien yhteydessäl ). Tämä

määritte1y sisä1tää siten sekä rahoitusvirtati1inpidon (eng1anniksi f10w

~f funds accounts) että varantotilinpidon (eng1anniksi ba1ance sheets

accounts). Rahoitustilinpidossa talousyksiköt on ryhmitelty rahoitus

rakenteeltaan mahdo11isimman homogeenisiin sektoreihin institutionaali

sen sektorijaon pohjalta. Tavallisesti erotetaan ainakin kotitaloussek-

tori, yritykset, rahoituslaitokset, julkinen sektori ja ulkomaat. 10i-

nen luokittelu koskee ta1oustoimia, jotka jaetaan tu10nmuodostusta ja

tulonsiirtoja sekätulojen käyttöä kulutukseenja fyysisen pääoman muo-

dostukseen kuvaaviin reaa1i1iiketoilOiin sekä rahoitus1iiketoimiin.

Rahoitusliiketoimet jaote11aan ede11een sen mukaan, mitä rahoitusvaa-

teita 1iiketoimet koskevat.

1) Ks. esim. Muistio rahoitusti1astojen kehittämisestä, muistio 1971:9,
Ti1astokeskus, Helsinki 1971.
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Tässä selvityksessä tarkastellaan kohdassa 2.2. esitettävän sektorijaon

puitteissa kiinteän pääoman ja varastojen lisäyksen sekä rahoitusvaatei

den hankinnan kautta syntyvää bruttovarallisuuden muodostusta sektoreit

tain eli sektorin rahoituksen käyttöä. Toisaalta tarkastellaan sen ra-

hoittamista kyseisen sektorin säästämisellä, kiinteän pääoman kulumi-

sella ja saaduilla pääomansiirroilla sekä sektorin luottorahoituksen

lisäyksellä. Näitä eriä kutsutaan rahoitustilinpidossa rahoituksen läh

teiksi. Eri sektoreiden bruttovarallisuuden rahoitustilien yhdistelmäs

tä käytetään tässä selvityksessä yleisen käytännön mukaan l ) nimitystä

rahoitustilinpito, vaikka t~smällisempi nimitys olisikin rahoitusvirta-

tilinpito.

Rahoitustilinpidon reaali- ja rahoituspuolien kytkennän tarkastelemisek

si laajennetaan edel1ä määriteltyjä rahoituksen lähteitä sisältämään

koka sektorin käytössä olevat tulot, jolloin kulutus on vastaavasti ra-

hoituksen käyttöerä. Sektorin i käytettävissä oleva tulo muodostuu palk

ka- ja muista tuotannontekijätuloista (Y i ) ja sektorin saamista netto

tulonsiirroista (Ti ). Sektorin muita rehoituslähteitä ovat kiinteän pää

oman poistot (Di) ja sektorin saamat nettopääomansiirrot (Ki ). Sektorin

velkojen lisäys ja rahoitussaamisten vähennys muodostavat edellä mainit

tuihin 1ähteisiin verrattavissa olevan rahoituslähteen. Merkitään näitä

rahoitusvaateiden muutoksia s~i:11a, missä k viittaa vaateeseen, joiden

lukumäärä rahoitusti1inpidossa on r ja i sektoriin, i = l, ... ,n.

Sektorin rahoituksen käyttö sisältää kulutusmenot (e i ), investoinnit

(brutto) kiinteään pääomaanja varastoih'in (Ii)ja rahoituspuolella sekto

rin rahoitussaamisten lisäyksen ja velkojen" vähenemisen. Merkitään vii-

1) Mm. Suomen Pankin ja Ti1astokeskuksen noudattama käytäntö.
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meksimainittuja sektorini rahoitusvaateiden muutoksilla sk_j:lla, k= 1, ... ,r.

Kotimaisten sektoreiden (sektorit i ':= 1, ... ,n-l) osalta sektorin tulot

ja niiden käyttä voidaan em. symbol eja käyttäen esittää identiteettinä,

sektorin budjettirajoituksena

( l )
r + r _

Y.+T.+D.+K.+ L Sk' = C.+I.+ L Sk" i = 1, ... ,n-l.
l l l l k= l l -I l k= 1- . l

Ryhmitellään rahoituksen lähteet ja käyttöerät uudelleen siten, että

reaali- ja rahoitusmuuttujat tulevat yhtäläisyysmerkin eri puolil1e ja

vähennetään sektorin käytettävissä olevista tuloista kulutusmenot. Sek-

torin rahoitustase voidaan nyt kirjoittaa tavallisimmin esitetyssä muo

dossaan, jossa sektorin nett?luotonanto muille sektoreillel ) (Fi ) onmuo

dostettu kahdella tavalla: reaalipuolelta bruttosäästämisen (Si + Di) ja

investointien (Ii) erotuksena saatavasta rahoitusjäämäst~ yhdessä sek

torin saamien (nettO)~ääOmansiirtOjen (Ki ) ~anssa sekä rahoituspuolelta

rahoituksen käytän ( L Sk') ja lähteiden ( L s+k') erotuksena
k=l l k=l 1

(l ' ) y. + T. - C. + D. - I. + K.
l l l l l l

S.
l

r ~ +
= L Sk' - L Sk'

k=l ,1 k=l 1

+ -eli kun merkitään ski = ski ja ski = _S 2)
ki

F. = 5.+D.- I.+K .
l l l l l

r
.- - L sk'

k= l 'l

l) Usein termi nettoluotonanto samaistetaan termiin rahoitusjäämä.
2) Sektorin velkojen lisäykset ja saamisten vähenemiset tulevat huomioon

otetuksi positiivisina rahoituksen lähteinä, velkojen vähenemiset ja
saamisten lisäykset negatiivisina käyttöerinä.
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Ulkomaiden, n:nnen sektorin kannalta Suomen tuonti (M) on tuloa ja vienti

tulojen käyttöä. Ulkomaat-sektorin "budjettirajoitus" on seuraava

(2 )
r +

Mt T t K t L Sk =
n n k=l n

r
Xt L S-k

k= l ,n

Ryhmittelemällä termit uudelleen saadaan vastaavasti kuin edellä ulkomaat-

sektorin rahoitustase

(2 1
)

eli

M-XtT tK
"n n

-v

r r
= L S L st

kn - k--l knk= l

r
F =- V t K =- L Sk" ,

n n k= l n

missä V on Suomen vaihtotaseen ylijäämä.

Sektorien nettoluotonannot summautuvat koka kansantalouden huoltotase-

identiteetiksi

(3 )
n
L F.
. l 11=

n n n n-l
= L Y. + L T. + L K. + L D.

'1 1 '1 1 '1 1 '1 1
1= 1= 1= 1=

= O = O

n-l n-l
t M - L C. - L r. - X

. l 1 . 1 11= 1=

= y + D+ M- C- I - X = O , Y = nettokansantuote markki nahi ntaan .

Koko rahoitustilinpitokehikko voidaan siten kirjoittaa identiteetiksi

(4)
n
L F.
• 1· 11=

n-l
= L (S.+D.-I.+K.)-V+K -

'j::: l 1 1 1 1. n

n r
- L L Sk' = O,

i:::l k=l l
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KOTIK~ISET SEKTORIT ULKOMAAT
RAHOITUSEPJt YIfT.

~ 1 2 ... i ... n-l n .
(1) SAXSTÄMINEN. NETTO Sl S2 Sl Sn-l - S

(2)+ POISTOT Dl O2 01 °n_l - D

(1)+(2)=(3) SÄÄSTXMINEN, BRUTTO Si+Dl SZ+OZ S;+O; Sn-l+011-1 - S+D

(4)- BRUTTOPXAOMAN HUODOSTUS -11 -IZ -Ii -l
n
_
l - -I

(3)+(4)=(5) RAHOITUSJAÄ~Ä Fl-Kl FZ-KZ f;-K; fn-l-Kn_l -V °
(6) t PXAOf~NSIIRROT Sf.KTORIIN, NETTO Kl Kz K; Kn- l Kn O

(5)+(6)=(7) NETTOLUOTONANTO
(RAHOlTUSJM'l/I) Fl F2 Fl F

n
_
l Fn O

R~HOITUSVAATEIOEN HUUTOKSET:

VMDE l Sil 512 S1I SI,n-l S10 O

VMDE 2 s?1 s~2 s?l s2,p_1 s2Jl O

: :
VAAIlE k skl sk2 Sk; Sk ,n-l Sko O

: : :
VAADE r srl sr2 srl sr,n-l sm O

-
~ S+ i st r + r r n r +(8) RAHOITUKSEN LXHTEET. pI 3 JA 6 :l: Sk; :l: s+ I: st :l: :l:Ski

k=l kr k=l k2 k=l k=1 k,n-l k=l m i=l!:=l
-

r r r r r n r
(9) RAHOITUKSEN YJ\YTTU. pI 5 r.skl" :l: sk" :l: sk' r s· r s· L L Sk'

k=l k=1 L k=l 1 k=l k,n-I k=l ko l=H=1 .1

r r r r r
(10)=(8)+(9) NETTOI.UOTONOTTO L Skl :l:s\2 :l: Skf :l: S L S O

k=l k=l k=l kal k,n-l k=l kn

(11)=(7)+(10) BUDJETfIRAJDITUS O O O O O I O O O

lo 1")-
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jossa sektoreittaisten budjettirajoitusten (identiteetit (l) ja (2))

lisäksi jokaiselle rahoitusvaateen muutokselleon voimassa ns. markkina-

rajoitus

(5)
n
L 'sk' = O. l l1=

eli jonkin sektorin rahoitussaaminen on jonkin toisen tai toisten sek-

toreiden velkaa.

Kuten edelläolevasta tarkastelusta käy ilmi rahoitustilinpito on selväs-

ti kytketty kansantalouden h~oltotaseeseen. Rahoitustilinpitokehikkoa

havainnollistaa edellä oleva kaavio, jossa rahoitustilinpito on esitet-

ty taval'l isimmassa pääomanmuodostuksen rahoitusta esittävässä muodossaan.

Se voitaisiin, kuten edellä todettiin, esittää myös kehikkona, johan

sisältyisi myös tulojen käyttö kulutukseen. Jotta til~npitomatriisi ei

laajenisi liikaa, näin ei yleensä menetellä, vaikka pääomanmuodostuksen

ja kulutuksen erottaminen L1sein on hankalaa.

2.2. Rahoitustilinpidon sektorit

Rahoitustilinpito perustuu eri päätöksentekoyksiköiden muodostamien homo-

geenisten ryhmien välisten rahoitusliiketoimien tarkasteluun. Rahoituksen

välittyminen rahoitusalijäämäisten ja -yl"ijäämäisten sektoreiden välillä

näkyy näiden sektoreiden välisten ve-lallis- ja velkojasuhteiden muutok-

sina. Sektorijaon kannulta on tärkeää huomata se, että tarkastellaan

sektoreiden välisiä rahoitusvirtoja. Sektorin sisäiset rahoitusvirrat on
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nettoutettu pois. Sektorijaon t~lee siten olla niin disaggregoitu, että

mikään rahoitustilinpidon kulloisenkin soveltamisen kannalta olennainen

rahoitusreitti ei jää havainnoimdtta.

Päätöksentekoyksiköiden muodostamia ryhmiä tarkastelevaan institutio-

naaliseen sektoriluokitukseen 011aan siirtymässä myös uuden SNAn mukai

sessa kansantalouden tilinpidossa1). Toistaiseksi meillä sovelletussa

kansantalouden tilinpidossa kuvataan kuitenkin tulojen muodostuminen ja

käyttö pikemminkin liiketoimien homogeenisuuden kannalta. Tämä aiheut-

taa useita käytännön vaikeuksia rahoitustilinpidon ylä- ja alapuolien

sektorijaan yhteensovittamiselle. Seuraavassa esitetään tässä selvityk-

sessä sovellettu sektorijako.

Tulojen hankinta ja käyttö kulutukseen ja aineellisen pääoman muodostuk

seen tapahtuu varsinaisesti kotitalouksien, kauppa- ja teollisuusyritys-

ten sekä julkisten viranomaisten toimesta.

KotitaloussektoY'i on historia11isesti useissa maissa ollut nettoluoton-

antaja. Kotita1oussektorin kulutusmenot ja investoinnit ovat pienempiä

kui n ni.i den käytettä vi ssä o1eva tu1 o. Ni i den rahoitusy1 i j äämä vä1i ttyJ' suoraan

mm. talletusten kasvuna pankei11e, jotka välittävät sen edelleen luot-

toina lähinnä yrityksille. Lisäksi kotita1oudet voivat suoraan rahoittaa

esimerkiksi jul kista sektoria hankkimalla valtion obligaatioita.

1) Institutionaalisen sektorijaon mukainen kansantalouden tilinpito
vuosilta '1970-78 on valllriste'i'!la Tnastokeskuksessa.
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Tässä selvityksessä kotitaloussektari on pyritty ~aamaan kansantalouden

tilinpidon mukaiseksi. Palkansaajakotitalouksien lisliksi siihen kuulu

vat myös elinkeinonharjoittajakotitaloudet sekä yksityiset voittoa

tavoittelemattomat yhteisöt. Tärkeänä erityispiirteenä mainittakoon,

että asunto-,osakeyhtiöt on sisällytetty kotitaloussektoriin.

Yrityssektori, jolla tässä tarkoitetaan kauppa- ja teol1isuusyrityksiä:

on päinvastoin kuin kotitaloudet ollut rahoitusalijäämäinen Suomessa.

Yrityssektorin käytettävissä olevat tulot, voitot ja kiinteän pääoman

poistot eivät riitä kokonaan rahoitto,lllaan yritysten investointeja kiin

teään pääomaan ja varastoihin. Yrityksiin on tässä jaottelussa luettu

tavaroita ja palveluksia tuottavien yksityisten yritysten lisäksi myös

valtionyhtiöt. Kansantalouden tilinpidossa yrityssektori sisältää n~ös

rahoituslaitokset, joiden suhteellisen vähäiset reaaliliiketoimet on

rahoitustilinpidon yläosaa muodostettaessa vähennetty kansantaOlouden

tilinpidon mukaisista yritysten reaaliliiketoimista.

Kotitaloudet ja yritykset poikkeavat rahoituskäyttäytymiseltään olen

naisesti toisistaan. Rahoitustilinpidol1e asetettavia keskeisiä vaati

muksia on näiden sektoreiden liiketoimien tarkasteleminen eril1isinä.

Tämä on myös tämän selvityksen tärkeimpiä pYI~kimyksiä, jonka toteut

taminen tilastotietojen riittämättömyyden vuoksi kuitenkin on hankalinta.

Julkinen sektori sisältää tässä valtion, kansaneläkelaitoksen, kunnat ja

kuntainliitot sekä julkiset liikelaitokset. Keskushallinnon ja paikallis

hallinnon yhdistämistä yhdeksi sektoriksi rahoitustilinpidossa on usein

perusteltu sillä, että kuntien ja kuntainliittojen merkitys rahQituksen

välittymisessä valtioon verrattuna on pieni. Lisäksi niiden rahoitus-
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käyttäytyminen osin kytkeytyy valtion toimenpiteisiin. Kuntia ja kun

tainliittoja ei ole tässä erotettu omaksl sektoriksi myeskään sen vuok

si, että tilastotiedot ovat puutteellisia.

Edelliset ns. reaalitalouden sektoreihin kuuluvat talousyksiköt ovat

valn harvoin rahoitukseltaan tasapainossa siten,että niiden tulot täy

sin vastaisivat menoja. Rahoitusylijäämän siirtyminen rahoitukseltaan

alijäämäisen yksikön käyttöön ei kuitenkaan tapahdu suoraan. Esimerkiksi

kotitalouksien luotonanto suoraan yrityksille muodostaa vain pienen osan

kotHalouksien rahoitussaamisista ja yritysten veloista. Rahoituksen

välittyminen tapahtuu pääasiassa erilaisten rahoituslaitosten toimesta.

Rahoituslaitosten reaaliliiketoimilla ei rahoitustilinpidon kannalta

ole suurta merkitystä. Rahoituslaitosten tarkastelu rahoitustilinpidossa

perustuu siis vähemmän niiden rahoitusylijäämään tai alijäämään kuin

niiden rooliin rahoitusvirtojen välittäjänä. Tässä selvityksessä rahoi-·

tuslaitokset on jaettu neljään sektoriin: pankit, vakuutuslaitokset,

muut rahoituslaitokset ja Suomen Pankki.

Rahoituslaitoksista tärkeimpänä voidaan pitää pankkeja~ jotka luoton

laajennusprosessin tuloksena luovat pankkirahaa. Rahoitusmarkkinoiden

kireys tai keveys riippuu pääosin tästä prosessista, johon keskuspankin

rahapoliittiset toimenpiteet valtaosaltaan kohdistuvat. Tässä selvityk

sessä pankkisektori sisältää liikepankit, Postipankin~ säästö- ja osuus

pankit sekä osuuskauppojen säästökassat.
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Vakuutuslai~oksien ryhmään kuuluvat henki- ja eläkevakuutusyhtiöt sekä

e1äkesäätiöt ja -kassat. Tässä selvityksessä on poikettu uuden SNAnsuo

sittamasta luokittelusta, jossa kaikki sosiaaliturvarahastot1) on luoki-

te1tu julkiseen sektoriin, siten että sosiaaliturvarahastot pl. Kansan

e1äkelaitos kuuluvat vakuutuslaitoksiin.

Sektori muut rahoituslaitokset sisältää sekä yksityiset että julkiset

kiinnitysluottopankit ja erityisluottolaitokset. Erityisluottolaitoksis-

ta mainittakoon kolme suurinta: Kehitysaluerahasto Oy, Suomen Vientiluot-

to Oy ja Teollistamisrahasto Oy, joista kaksi ensinmainittua saavat

rahoituslähteensä pääosin valtiolta.

Suomen Pankki on maan tärkein rahaviranomainen. Yhteiskunnan rahaliike

on viime kädessä keskuspankin velkojen, sen liikkeelle laskemien sete-

lien muodossa. Tärkein Suomen Pankin keino yhteiskunnan rahamäärän sää-

telemiseksi on pankkien keskuspankkiaseman säätely. Rahamarkkinoiden

kireyttä tai keveyttä arvioidaan Suomessa pääasiassa tämän erän muutok-

sina.

Rahoitustilinpito umpeutuu, kun otetaan mukaan reaali- ja rahoitusliike-

to"imet u"lkomaid~ kanssa. t~yös ulkomaat-sektoria tarkastellaan l~ahoitus

tilinpidossa sen omasta näkökulmasta, joten sektorin rahoitusylijäärnä on

Suomen vaihtotaseen alijäämäml. nettomääräiset pääomansiirrot ulkomaille.

l) Institutionaalisen sektoriluokituksen mukaan sosiaaliturvarahastoja
ovat: Eläketurvakeskus, Erorahasto, Kansaneläkelaitos, Maatalousyrit
täjäin eläkelaitos, Metimieseläkekassa, Työeläkekassat, TyöttölllYYs
kassojen keskuskassa, TyöttömY'yskassojen tukirahasto.
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Vaadejako ja rahoitustilinpidon aineisto

Vaadejaon perus teet

Rahoitustilinpidon yläosassa on esitetty reaali1iiketoirnista säästäminen.

poistot, investoinnit kiinteään pääomaanja varastojen lisäys sekä saadut

pääomansiirrot tarkasteltuna nettomääräisinä kunkin sektorin kannalta.

Rahoitusti1inpidon alaosassa sovellettavan vaadejaon perusperiaatteena

on rahoituksen välittymisen kuvaamisessa olennaisten vaateiden erottami-

nen vähemmän tärkeistä ja politiikkamuuttujien ja sopeutuvien erien tar-

kasteleminen eril1isinä. Vaadejaon disaggregointia rajoittaa sen mukana

lisääntyvä hajanaisuus ja epähavainnollisuus. Vaadejakoon vaikuttaa tar-

kaste ltavi en rahoitusmarkki noi den ra kenne ja keh ittynei syys. Pi enten

erien merkitys rahoitusmarkkinoiden kehityksen indikoijina voi kuitenkin

olla niiden suhteellisia osuuksia suurempi.

Tässä selv)tyksessä on tarkasteltu 20 rahoitusvaadetta. Kaikki ulkomaiset

rahoi tus l i i ketoimet si sältyvät nimettyi hi n ul koma i s i i n eri i n (ne l jä) .

Käteisraha
Käteistal1etukset
Va1uuttatalletukset
Varsinaiset talletukset
Saarniset vakuutuslaitoksilta
Rahoituslaitosten kotimaiset arvopaperit
Talletukset Suomen Pankissa
Ulkomaiset lyhytaikaiset saarniset
Ulkomaiset pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Luotot pankeilta
Luotot vakuutuslaitoksilta
Luotot muilta rahoituslaitoksilta
Kotitalouksien asunto-osakkeet
Yritysten kotimaiset arvopaperit
Luotot julkiselta sektorilta
Luotot Suolllen Pankilta
Ulkomaiset lyhytaikaiset velat
Ulkomaiset pitkäaikaiset velat
Muut velat
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Suomen Pankin liikkeelle 1askema setelistö ja kova raha avat käteis__

rahaa, Suomen Pankin velkaa muille sektoreille. Rahoitustilinpitoon

1iikkeellä olevan käteisrahan lisäys rnerkitään kahdassa 2.1. esitetyn

menette1yn mukaisesti pasitiivisena Suomen Pankin kahda11a ja negaiii

visena käyttöeränä mui1le sektoreille.

Käteis-, valuutta- ja varsinaisten talletusten kasvu on tärkein pankkien

rahaituksen 1ähteistä. Käteistal1etukset avat 1ähinnä yritysten ta11e

tuksia ja valtian tal1etuksia Postipankissa, varsinaiset tal1etukset

pääosin kotitaloussektorin. Va11luttatalletuksista suurin osa on yritys

ten, kotitaloussektarin osuus on nain viidennes.

Saamiset vakuutus1aitoksilta muadostuvat vakuutusrahastoista (vakuutus

laitosten vastuuve1ka) ja osakesaamisista. Saamisten 1isäys koostuu näi

den rahastojen kasvusta eli ns. vakuutussäästämisestä.ja vakuutusyhtiöi

den maksullisista osakeanneista. Kyseinen vaade on vakuutuslaitosten

tärkein rahoituksen 1ähde ja se on velkaa etupäässä kotita1oussektori11e.

Rahoitus1aitosten kotimaiset arvopaperit avat pankkien ja erityisesti

muiden rahoitus1aitosten katimaisia osakkeita, ab1igaatioita ja deben

tuureja. Rahoitus1aitosten kotimaiset obligaatiat ovat muiden rahoitus

1aitosten sektoriin kuu1uvien yksityisten kiinnitysluottopankkien ve1

koja 1ähinnä katitalollssektori11e. Debentuurit ja osakepääamat puo1es

taan avat pääosin kyseiseen sektoriin kuu1uvien julkisten rahoitllslai

toster. velkoja valtiolle ja pankeille.

Julkisen sektorin kotimaiset arvopaperit ovat y1eisöobligaatioita ja

joukkovel kak i rj al ai noja pääas iassa vakuut'ls1aHoksi Ha.
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Talletukset Suomen Pankissa ovat pankkien shekkiti1ejä ja pankkien päi

vätalletuksia sekä erityistalletuksia, joita ovat mm. suhdannerahasto

talletukset, tuontitalletukset, tuontimaksutalletukset ja pääomantuonti

talletukset. Myös liikkeessä olevat talletustodistukset sisältyvät vaa

teeseen.

Luotot pankeilta, vakuutus1aitoksilta, muilta rahoituslaitoksilta ja

julkiseHa sektorilta ovat kyseisten sektorien saamisia lähinnä yrityk

siltä ja kotitaloussektorilta. Luotot Suomen Pankilta ovat pääasiassa

pankkien keskuspankkivelkaa ja päiväluottoja. Suomen Pankin luotot suo

raan )'rityksille muodostavat vain pienen osan. Käsite 1I1 uotto ll ei tässä

yhteydessä sisällä joukkovelkakirjalainoja, jotka sisältyvät vaateisiin

IIrahoituslaitosten kotimaiset arvopapedt ll ja IIjulkisen sektorin koti

w.aiset arvcpaperit ll
• Luotonotto- ja -anto ovat tässä nettosuureita, jo

ko luottokannan muutoksia tai muodostettu luottojen nosto·jen ja kuole

tusten erotuksena.

Se, että rahoitustilinpidossa tarkastellaan vain sektoreiden välisiä

rahoitusvirtoja, näkyy selvästi vaateessa "kotitaloussektorin asunto

osakkeet ll
• Koska asunto-osakeyhtiöt on sisällytetty kotitaloussektoriin,

kysei sen vaateen l i säys näkyy va i n kati ta.l oussektori n ja mui den sekto

rien, lähinnä vakuutuslaitosten ja jul kisen sektorin välisinä varsin

vähäisinä rahoitusvirtoina.

Yritysten kotimaiset arvopaperitovat yritysten osake- ja obligaatiovelko

jamuille sektoreille. Pääasia11inen arvopaperien haltijasektori on koti

ta l oussektori , mutta myös muill a sek torei 11 a, pankei 11 a j a va kuutus 1aHok

si lla on yritysten arvopapereita. Vaateeseen sisältyvät valticnyhtiöiden

osakepääoman· korotukset ovat pääosinovaltion osakesaamisia yrityksiltä.

, ,-
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Ulkomaiset rahoitusvirrat on erotettu omaksi ryhmäkseen, joka jakaantuu

lyhyt- ja pitkäaikaisten saamisten ja velkojen lisäyksiksi. Ulkomaiset

lyhytiJ.-ikaiset saamiset muodostuvat yritysten tuontiennakoista ja vienti

saamisista, pankkien ulkomaisista talletuksista ja Suomen Pankin valuut

ta~arannosta ja muista ulkomaisista lyhytaikaisista saamisista. Ulkomai

set pitkäaikaiset saamiset puolestaan ovat pääasiassa yritysten pitkä

aikaisia rahoituslainoja, vientiluottoja ja suoria sijoituksia ulkomai

siin tytäryrityksiin sekä valtion kehitysluottoja ja jäsenosuuksia kan

sainvälisissä rahoituslaitoksissa. Lisäksi pankeilla on jonkin verranmm.

ulkomaisiin rakennusprojekteil1"in liittyviä rahoituslainasaamisia.

Ulkomaiset lyhytaikaiset velat ovat yritysten saamat vientiennakot ja

tuontiluotot, pankkien hallussa olevat ulkomaiset talletukset sekä ulko

maiset valuutta- ja markkatilit Suomen Pankissa. Ulkomaisia pitkäaikaisia

velkoja ovat yritysten pitkäaikaiset ralloituslainat ja vientiluotot, se

kä ulkomaiset Slwrat sijoitukset suomalaisiin yrityksiin, pankkien ulko

maiset obligaatiovelat, muiden rahoituslaitosten ulkomaiset obligaatiot,

julkisen sektorin luotot muilta valtioilta ja ulkomaisilta rahoituslai

toksilta ja Suomen Pankin ottamat pitkäaikaiset luotot, mm. ns. Bljyluo

tot IMF:ltä ja varantoluotot.

Vaadeluettelossa on myös otettu mukaan muut saamiset ja velat, joihin

periaatteessa sisältyvät ns. siirtyvät erät tai muut yl1ä esitettyyn

vaadejakoon kuulumattomat erät. Tässä selvityksen vaiheessa näitä eriä

ei ole kuitenkaan otettu mukaan, vaan ne esiintyvät res'iduaalissa.
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Rahoitustilinpidon aineisto

Rahoitustilinpidon yläosan eli eri sektoreiden reaaliliiketoimien

tiedot ovat kansantalouden tilinpidon mukaisia siten, että kansantålou

den tilinpidosta saatavista koka yrityssektorin luvuista on erotettu

Suomen Pankin, pankkien, vakuutuslaitosten ja muiden rahoituslaitosten

säästäminen ja pääoman bruttomuodostus käyttäen apuna tilastokeskuksen

rahoitustaseiden tietoja. Vuosilta 1976-77, joilta ei ole käytettävis

sä rahoitustaseita säästäminen ja bruttopääomanmuodostus on arvioitu

tärkeimpien kuhunkin sektoriin kuuluvien laitosten tuloslaskelmien ja

taseiden perusteella.

Rahoitustilinpidon alaosan vaateet on koottu eri tilastoista. Koska

näissä noudatetut sektorijaot usein poikkeavat toisistaan, on eri läh

teistä saatavien tietojen yhdistäminen ollut pulmal1ista ja siinä on

usein jouduttu turvautumaan arvioihin. Rahoitustilinpidon alapuolen

vaade-erien sisältö, lähteet ja konstruointi on esitetty vaateittain

liitteessä l.

Kansantalouden tilinpidon luvut eroavat· laadintaperusteiltaan rahoitus

tilastoista, jotka ovat suurimmaksi osaksi kassaperusteisia taseiden

muutoksia, kun taas kansantalouden tilinpidon pääperiaate on suorite

perusteinen. Lisäksi vaikeudet ja kä.vtetyt menetelmät eräiden rahoitus

erien arvostamisessa aiheuttavat virheitä. Tällaisia eriä ovat esimer

kiksi til'inpidon yläosassa varastojen lisäysja poistotja alaosassa lil

komaanrahanmääräiset vaateei:. Näinollen budjettirajoitus ei välttämättä

päde~ vaikka ylä- ja alapuolen sektoriluokitukset olisikin periaattecssa

saatu yhdenmukaisiksi.
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3. RAHOITUSTILINPITO V. 1970-77

Seuraavassa tarkastellaan edellä esitetyin perustein laadittuja sekto

reittaisia rahoitustaseita ja ti1inpitomatriisia vuosi1ta 1970-77.

Rahoitustil i npitotaul ut on esi tetty 1i itteessä I r. Kuten on todettu

rahoitusti1inpito on 1ähinnä eri sektorien pääomanmuodostuksen rahoi

tustil i en yhdi ste l mä. Kun seuraavassa puhutaan rahoituksen '1 äht.ei stä

ja käytöstä tarkoitetaan si;s pääomanmuodostuksen rahoituksen 1ähteitä

ja rahoituksen käyttöä varallisuuden hankintaan. Rahoitusliiketoimista

sektorin I~ahoituksen 1ähteitä ovat velkojen lisäys ja saamisten vähe

neminen ja käyttöä saamisten lisäys ja velkojen väheneminen kuten ede1

lä esitettiin. Kuvioissa on kuitenkin selkeyden vuoksi poikettu tästä

menettelystä siten, että tarkaste'ltavan vaateen lisäys ja supistuminen

on merkitty samalle puo1elle joka lähteisiin ta; käyttöön.

3.l.

3.1.1.

Sektoreittaiset rahoitustaseet v. 1970-77

Kotitaloussektori

Kotita1oussektor;n pääomanmuodasluksen rahoituksen 1ähteistä tärkein on

säästäminen. Tarkasteluaikana säästämisen, poistot mukaanluettuna, osuus
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kai kista rahoituksen lähteistä on ollut 60-75 %. Luotonotto pankeilta

so. pankkiluottojen lisäys on vaihdellut 16 %:sta 24 %:iin, luotonotto

julkiselta sektorilta on ollut 5-12 %muuA luotonoton ollessa 2-4 %.

Ra~oituksen käytöstä suurin erä on inyestoinnit, jotka lähinnä ovat

asuntoinvestointcja. Niiden osuus an allut tarkasteluaikana 51-58 %,

pankkitalletusten lisäyksen osuuden muodastaessa 21-28 %. Loppuosa ra

hoituksesta käytetään pääasiassa arvapaperisijoituksiin ja vakuutus

säästämiseen.

Näitä prosenttilukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että sek

tOt'in rahoituksen lähteet ja käyttö eivät muodostu samoiksi, kuten bud

jettirajoitus edel1yttäisi. Resiåuaali johtunee paits"j sektorijaon eroa

vuuksista edellä viitatuista kirjauseroista kansantalouden tilinpidon

ja rahoitustilastojen välil1ä. Esimerkiksi suoriteperusteisessa kansan

talouden tilinpidossa metsähakkuista syntyvät tulot tulevat kirjatuksi

kotitaloussektorille vasta hakkuiden tapahtuessa, vaikka metsäyritykset

olisivat maksaneet niistä suul"il11man osan jo etukäteen. Rahoitustilin

pidon alaosassa tärna pitäisi ottaa huomioon kotitaloussektorin siirto

saamisien muutoksina. Kuten kohdasta 2.3. ilmenee, siirtosaamisia ei ole

tässä yhteydessä selvitetty~ vaan ne sisältyvät residuaaliin.

Rahoitustilinpidon puolelta arvioiden näyttäisi siltä. että kotitalous

sektorin rahoitusjäämä olisi kansantalouden tilinpidossa arvioitua suu

rempi. Tarkasteluaikana se on ollut vuosittain keskimäärin 5 %sektorin

käytettävissä olevasta tulosta arvioituna rahoituspuolelta. Kansantalou

den tilinpidon puolelta saatavat luvut ovat'useita prosenttiyksikköjä

alhaisempia (kuvio l).
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Kuvio l: Kotita1oussektorin netto1uotonanto mui11e sektore111ev. 1970-1977
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Kuviossa 2 on esitetty koti,ta1oussektotin rahoituksen lähteet ja käyttö

tarkaste l uajanjaksona sekä käyv'l n hi nno; n Ckuvi,o 2 a) että suhteutettuna

sektorin käytettävissä oleviin tuloihin (kuvio 2 b).



Kuvio 2: Kotitaloussektorin rahoituksen lähteet ja käyttö v.
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Yleispiirre on, että taloudellisen laman vaikutus kotitaloussektorissa nä-

kyyennenkaikkea kansantdlouden tilinpidon mukaisen säästämisen voinw,kkaana

alenemisena v. 1975-76 ja luotonoton hitaanq supistumisena. Sääställlisaste

näyttää heti seuraavana vuonna 1977 kääntyneen nousuun) kun taas llJotonoton

sup'istuminen vielä jatkui. Rahoituksen käyttöpuolella 1ähteitä vastaava su

pistuminennäkyi talletusten kasvun pienenemisenä, sensijaan kotita1ous-

sektorin investoinnit, jotka pääasiassa ovat asuntoinvestointeja, ovat

pysyneet koka tarkasteluajan varsin suurina. Sektorin investointiaste

aleni vain vähän v. 1976-77 ja oli tuolloinkin vie1ä korkeampi kuin 1970-

luvun kahtena ensimmäisenä vuotena.

Luatono ton vähenemi seen v. 1976 vai kutti ennenkai kkea se, että kotita1ous-

sektori n l uotonotto pankeil ta vähentyi l ähes mil j ardi n, mitä jul ki sen sek-

tori n 1uotonannon 1i sääntymi nen ei korvannut. Pankkil uottoj en kasvun kään-

tyminen takaisin nOUSULm seuraavana vuonna ei kuitenkaan lisännyt kotitalous-

sektorin luotonottoa, sillä luotonotto julkiselta sektor"iltajäi edellisvuo-

tista huomattavasti vähäisemmäksi (kuvio 3).

Kuvio 3: Kotitaloussektorin luotonotto eri sektorei1ta v. 1970-77
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Kuviossu 4 ja 5 on täydennykseksi esitetty kotitaloussektorin luottojen

ja rahoitussaamisten kantojen %-jakaumat.

Kuvio 4: Kotitaloussektorin 1uotot mui1ta sektoreilta v. 1969-77 lopussa,
%-jakauma
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69 19"'0 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980
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Kotita1oussektorin 1uottojen osuudet eri 1uotonantajasektorei1ta ovat

pysyneet varsin sarnana tar"kaste1uajanjaksona. Pankki1uottojen osuus on

ollut 67 %, julkisen sektorin 1uottojen osuus 24 %, vakuutuslaitosten

6 % ja muiden rahoituslaitosten osuus 3 %. Kuviossa 3 esitetyt luatto

~rrat näyttäisivät siten heijastelleen sarnan luottorakenteen ylläpitä

mistä.

Kotitaloussektorin rahoitussaamisten ra kenne on niinikään pysynyt varsin

muuttumattomana. Talletusten osuus on yli puolet kaikista rahoitussaami

sista. Arvopaperien osuus on nain 10-15 prosenttial ). Muiden saamisten

l) ArvopJperitovat valtianjö muiden l~ahoituslaitosten obligaatioita sekä
pankki en ja yri t ysten osakkei ta. Koti ta l oussektari n omi stGma yri t ysten
osakepääornaon arvioitu residuaalina vähentämäll~ rahoitusmarkkinati
lastan perusteella saadui~)ta yksityisen sektOl~in sisä"isistä osakeve
loista asunto-osakepätiomaja näin saadusta osakepääomasta puolet yri
tyssektor"in itsensä IwHusSCl olev()l'1c. Lfsakepääol1ianu. Ks. Ilite I, 5.74.
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osuus näyttäisi 1ievästi kasvaneen viime vuosina. Koska kotitaloussek-

torin saamiset vakuutus1aHoksilta muodostuvat va.rsin 1askennallisista

vakuutusrahastoista (vakuutus1aitosten vastuuve1ka), kotita1oussektorin

varsinaisen, "vapaasti käytettävissä c';evan" rahoitusomaisuuden pääosa

muodostuu ta11etuksista.

Kuvio 5: Kotita1oussektorin rahoitussaamiset mui1ta sektorei1ta v. 1969-77
. lopussa, %-jakaumil
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1) käteisraha, saamiset vakuutus1aitoksi1ta

Yritykset

Yritysten pääomanmuodostuksen rahoituksen 1ähteistä kansanta10uden tilin-

pidon mukaisten yritysten käytettävissä olevan tu10n ja poistojen osuuson

tal~kaste1uaikana ollut keskimäärin 45%, osake-, ob1igaatio-ja debentuuri-

rahoituksen muodostaessa5 %1ähteistä. Kotimaisten luottojen lisäyksen

osuus on ollut keskimäärin 30 %ja ulkomaisten 20%. Vieraan rahoituksen osuus

sektol'in rahoituksen 1ähteistä on tarkaste1uaikana ollut keskimäärin suun-

ni 11 een yhtäsuuri ku-j n oll1arahoi tuksen.
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Kuvio 6: Yrityssektorin netto1uotonotto mui1ta sektorei1ta v. 1970-77
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Yri tysten rahoituksen käytöstä pääosa on i nyes toi nteja käyttöoma i suu-

teen. Niiden osuus oli tarkasteluaikana keskimäärin runsas 85 %.

Finanssiomaisuuden hankinta kaostuu yritjsten käteis- ja valuuttatal-

letusten ja Suomen Pankkiin kerättyjen eritystalletusten kasvusta sekä

ulkomaisten saamisten (vientiluottojen) kasvusta. Muu käyttö (käteis

rahan hallussapidon lisäys) on varsin vähäistä. Koka tarkasteluajan

yrityssektori on ollut selvästi alijäämäinen. Sektorin nettoluotonotto

muilta sektoreilta oli kOY'keimmil1aan v. 1975, jolloin yritysten inves

tointiaste oli poikkeuksel1isen korkea. Rahoitustilinpidon mukaan las

kettuna yritysten nettoluotonotto muilta sektoreilta oli tuol1oin noin

13 mrd. markkaa, eli 1ähes 13 %bruttokansantuotteesta.

Kansantalouden tilinpidon mukainen nettoluatonatto jää jonkill verran

rahoitustilinpidon lukua alha-isemmaksi. Kotitalous- ja ydtyssektorien

rahoitusliiketoimien erottamisvaikeudet aiheuttavat kyseisten sektorei~

den residuaalit, sillä residuaal'it kumoavat suunnilleen toisensa. Kuten

edellätodetti-in näiden sektoreidenvälisiä kauppaluottojaja -ennakoita

ei ole otettu huomioon. Myös kansantalcuden tilinpidon mukais"issa sääs-

tämisen tai tulojen ja niiden käytön arvioissa voi olla virhee1iisyyk
... 1)

Sla •

Yritysten säästäminen esimerki,ksi v. 1975 oli Ti,lastokeskuksen yri
tystilaston mukaan 1.1 mrd. mk pienempi ~uin kansantalouden tilinpi
dossa. Tosin on Iluomattava, että kirjausperiaatteet näissä tilastoissa
poikkeavat toisistaan.
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Yr.ityssektor-in pääamanmuQdostuksessa ja sen rahoituksessa 1970-1uvulla

tapahtuneet voimakkaat muutokset nä~yvät selvästi kuviossa 7. Nopean

talaudellisen kasvun vuosina 1973-74 ja vielä vuonna 1975, jolloin brut-

tokansantuotteen kasvu pysähtyi, yritysten kiinteät ja varastoinvestoin

nit ' ) kasvo-ivat huomattavasti. Vaikka -investoinnit taloudellisen kasvun pysäh-

tyrnisen myötä v. 1976-77 nopeasti supistuivat, investointiaste ei kui

tenkaan laskenut investointihuippuja ennen vallinneen tason alapuolelle.

Kuten edel1ä todettiin vuosina 1974-75 yrityssektorin rahoitusalijäämä

nousi erittäin suureksi, vaikka sektorin käytettävissä oleva tulo myös-

vuotta 1975 lukuunottamatta kasvai voimakkaasti. Rahoitusalijäämä katet-

tiin luotonotolla erityisesti pankeilta ja ulkomailta (kuvio 8). Muilta

sektoreilta otettujen luottojen lisäys on tarkasteluaikana pysynyt nimel

lisesti ennallaan ta; jonkin verran kasvanut. Osake- ja obligaatiorahoi-

tus kasvai varsin voirnakkaasti aina vuoteen1975~ jonkajälkeen kasvu pari-

na viime vuonna on hidastunut.

Rahoituksen käyttöpuolen eristä talletusten kasvu, jaka koostuu yritysten

shekki- ja valuuttatilien kasvusta pankeissa sekä yritysten Suomen Pank

kiin tekemistä erityistalletuksista, pysyi tarkasteluajan alkuvuodet var

sin tasaisena. Jyrkkä nousu vuonna 1975 johtuu tuol1oin Suomen Pankkiin

kerätyistä tuontitalletuksista. Ni"iden takaisin maksarninen vuosina. 1976-

77 ja yritysten laman myötä vaikeutunut li.kviditeetti näkyvät talletusten

kasvun jyrkkänä supistu~isena tarkasteluajan kahtena viimeisenä vuotena.

1) Varastoinvestoinnit eli varastojen lisäys on kansantalouden tilinpidon
mukainen residuaaiierä ja sisältää myös tilastovirheen.
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Kuvio 8: Yritysten lUQtonotto muilta sektoreilta v. 1970-77
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Yritysten luotot ju'lkiselta sektorilta lisääntyivät tarkaste1uajan kahta

vi i me; stä vuotta l ukuunottama tta va i n vähän. Ni i den osuus ka i ki s ta yritys ten

l uotoi sta vähentyi tuona ai kana (kuvi 09). Vähenemi sen korvas i ulkorna i s ten

l uottoj en osuuden kas vu, s i 11 ä mui den sektol~ei den osuudet yritys ten l uoton-

antajina pysyivät varsin muuttulllattomina. Ulkomaisten luottojen osuus ka;-

ki sta l uotoi sta ol i tarkas te l ua i kana vuos Hta i n kesk i määri n runsas ko l man-

nes. Vuos i na 1976-77 tapahtunut kokona i s1uotonoton vähenemi nen näkyi pankki-

ja u'l koma i sten l uottojen vähäi senä l i säyksenä. Luotonoton vähenemi sen jYl~k-

kyyttä lievensi julk"jsen sektor"jn luotonannon 1isääntyminen yrityksille

valtion investointirahaston kautta.

l) Pitkäaikainen 'luotonotto ulkomailtaon 1askettunettol1ostoina, 1uottojen
nos tot _. kuo l etukset, lyhytiJ. i ka"j nen l uotonotto 1uottokannalll1luutoksena m"' .
'/yhytaikaisen pääomataseen ilviY'hetermin" puolikas. Ks. 1iite I s. 79.
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Kuvio 9: Yri,tysten 1uotot1) muilta sektoreilta, %-jakauma v. 1969-771opussa
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Kuvio10: Yr-itysten rahoitussaamiset, %-jakauma v. 1969-77 lopussa
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U1kol11aisten söamisten OSUUS yritysten rahoitussaam-isista on tarkaste1u-

aikana pysynyt varsin vakaana 1ukuunottamatta vuotta 1975. Talletusten

osuus on tasaisen hitaasti noussut ja Inuiden sijoitusten supistunut.

1) Ja!--:a uman pohj ana ol eva t yritys ten u1 komai set l uotot ova t vuoden '1 arun
kurs s; en mu ka i s i a. Lyhytc:d ka'j sen pääomata seen vi l~hetermi ä <:;; ol e huoll1i oitu.
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Vuonna 1975 käteistalletusten voimakkaan kasvun vuoksi talletusten QSUUS

tilapäisesti kasvai lähes 10 %-yksikköä.' Erä "muut" on arvio~ joka sisäl

tää tässä käteisrahan ja yritysten osuuden vakuutusrahastoista. Arviois

ta johtuen prosenttilukujen itseisarvaihin on suhtauduttava varauksin.

3.1. 3. Pankit

PankIden osa1ta rahoitusjäämää ei tässä tarkastella. Liitteenä IIolevista tau

luista ilmenee, että reaali- ja rahoituspuolelta laskettujen nettoluotonanto

jen erotus eli residuauli on suhteellisesti varsin suur-i useana vuonna. Kos

ka sektorin käytettävissä oleva tulo ja investoinnit suunni11een vastaavat

toi s i aan, sektori n rahoitusjätimäll ä ei 01 e merki tystä mui den sektorei den kan

naHa. Siten pankki en, kuten mui denki nrahoi tusta väl ittävi en sektorei den.

osalta tärkeämpää on tarkastella rahoitustaseen alapuolen koostumusta.

Kuvi ossa 11 pankki en bl~uttosäästämi nen ja i nvestoi nnit si säl tyvät vastaavas

ti muihin lähteisiinja käyttöön. Kuviosta näkyy, että rahoituksen käytön puo

le11a talletusten kasvua nopeampaa luotonantoa v. 1973-75 vastaa lähteissä

ensin keskuspankkiluottojen jyrkkä kasvaminen ja sittemnrin ulkomaisten

luottojen lisääntyminen.
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Kuvio 11: Pankkisektarin rahoituksen 1ähteet ja käyttä v. 1978-77
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Kuvio 12: Pankkien 1uotonanto mui11e sektorei11e v. 1970-77
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Pankkien 1uotonannosta suurin osa suuntautuu yrityksil1e ja katitalous

sektorille. Kuyiosta 12 i1menee, että pankkien 1uotonannon supistuminen

v. 1976 tapahtui jyrkimmin yritysten luottojen osa11a.

3.1.4. Vakuutuslaitokset

Vakuutuslaitosten rahoituksen 1ähteet muodostuvat pääasiassa kotitalous-

sektorin vakuutussäästämisestä, sekti vapaaehtoisten että 1akisääteis-

ten henki- ja e1äkevakuutusrahastojen ja muiden vakuutusrahastojen (esim.

1iikennevakuutusrahastot) kasvusta. Tärkein erä rahoituksen käytöstä on

1uotonanto yrityksille (kuvio 14). Lisäksi vakuutuslaitokset 1uotottavat

kotita1oussektoria ja kuntia.

Muusta käytöstä on kuviossa 13 erotettu arvop~perisijoitukset, jotka

pääosin ovat sijoituksia valtion ob1igaatioihin. Sekä vakuutuslaitosten

rahoituksen 1tihteet että käyttöerät ovat tarkasteluaikana kasvaneet var-

sin tasaisesti.
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Kuvio 13: Vakuutus1aitosten rahoituksen lähteet ja käyttö V. 1970-77
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Kuvio 14: Vakuutus1aitosten 1uotonanto eri sektoreille v. 1970-77
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3.1.5. Muut rahoituslaitokset

MlJ.ut rahoitus1aitokset välittävät rahoitusta 1ähinnä teollisuusyt'ityk-

sille. Ne hankkivat rahoitus1ähteensä pääasiassa laskemalla 1iikk€e1le

sekä kotimaisia että ulkarnaisia ob1igaatio- ja debentuurilainoja ja osa

kepääomankorotuksilla. Kotimaisen osake- ja obligaatioraho'ituksen osuus

on tarkasteluaikavälinä ollut vuosittain keskimäärin lähes 60 %. Ryhmään

kuuluvilla yksityisillä l~ahoituslaitoksil1aob1igaatioraho'itus on va1-

litseva rahoitusmuoto. Julkiset rahoitus1aitokset saavat rahoituksensa

osakepääomien korotuksilla ja debentuurilainoilla pääasiassa va1tio1ta

ja obligaatiolainoilla ulkarnai Ita. Suora luotonotto pankeilta ja va1tiol-

ta sekä u1komai1ta on vain pieni osa lähteistä.
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Kuvio 15: Muideri rahoitus1aitosten rahoituksen lähteet ja k~yttöv. 1970-77
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Muiden rahoitus1aitosten välittämistä 1uotoista suurin osa an u1komaan-

rahanmääräisiä. Tämä selittänee osin rahoituksen lähteiden ja ktiytön

väl isen poikkeaman, erityisesti devalvaatiovuonna 1977, si11ä kotimais-

ten ulkomaanrahanmääräisten luottojen 1isäyksestä ei tässä ole eliminoi-

tu' valuutta~urssien muutoksista aiheutuvaa 1askennallista osaa.

Kuvio 16: ~luiden rahoituslaitosten luotonanto muil1e sektoreille
v. 1970-77

31---11----------1-----------13
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3.1.6. Ju1kinen sektori

Julkinen sektori on tarkaste1uaikana ollut rahoitusy1ijäämäinen. Sen vuotui-

nen netto1uotonanto muil1e sektore-j l1e rahoituspuo1elta 1a.skettuna on ollut

keskimääri n lähes 3%bruttokansantuottees ta (kuvi o 17). Kansanta l ouden til i n-

pidonja rahoitustilinpidon mukaisten rahoitusjäämien poikkeama sisältää

siirtyvät erät, joiden osuutta residuaalista ei ole tässä arvioitu.
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KuVio 17: Julkisen sektorin nettoluotonanto muille sektoreil1e v. 1970-77
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Usein tarkastellaan(valtion kohdö.l1a)pikemminkin kuin julkisen sektorin

rahoitusjäämää sen rahoitustarvetta, jaka muodostuu sektorin rahoitus-

taseen y1äosan rahoitusalijäämästä ja alaosan luotonannosta ja muista

finanssisijoituksista. Rahoitustarpeen suuruudella ja rahoittamistavalla

on merkitystä arv'ioitaessa talouspolitiikan elvyttäviä tai rajoittavia

vaikutlJksia kansantaloudessa.
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Tarkasteluajan ~kupualella julkisen sektorin rahoitustarve, joka on ka

tettu luotonotolla rahoituslaitoksilta ja ulkomailta sekä obligaatiora

hoituksella, on ollut varsin vähäinen. Rahoitustarve on noussut tarkas

teluajanjakson loppuvuosina, mistä päätellen julkinen sektori (valtio)

on tuolloin pyrk"inyt harjoittamaan taloutta elvyttävää finanssipoliti"ik-

kaa. Valtion ulkomaisen luotonoton lisääntyminen en merkinnyt yhte"iskun

nan hallussa olevan rahamäärän lisääntymistä. Verotulojen lisäyksen si

jasta rahoitusalijäämää on n~ös katettu laskemalla liikkeelle enemmän

obligaatioita.

Julkisen sektorin rahoituksen käytöstä julkiset investoinnit muodosta

vat pääosan. Niiden osuus bruttokansantuotteesta on hitaasti ~oussut.

Arvopaperisijoitukset muodostuvat valtionyhtiöiden ja Julkisten rahoi

tuslaitoksien osakepääomien korotuksista ja debentuurimerkinnöistä. Ni-i

den osuus sektorin rahoituksen käytöstä on pysynyt tarkasteluaikana kes

kimäärin 5 %:na. Julkisen sektorin talletusten kasvu Postipankissa ja

Suomen Pankissa sekä luotonanto ovat sen sijaan vaihdelleet ja siten

vaikuttaneet rahoitusmarkkinoiden tilaan. Taloudellisen kasvun pysähdyt

tyä v. 1975 valtio purki Suomen Pankkiin keräämiään talletuksia ja lisä

si seuraavina vuosina varsin voimakkaasti luotonantoaan. Toisaalta val

tion talletusten kasvu näinä kahtena vuotena jälleen jonkin verran pie

nensi yhteiskunnan hal lussa olevaa rahamäärää rahoitusmarkkinoita kiris

täen.



Kuvio 18: Ju1kisen sektorin rahoituksen 1ähteet ja käyttä v. 1970-77
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Julkisen sektorin luotonannosta kotitaloussektorin qSUUS on suurin.

Kuviossa 19 näkyvä yritysten osuuden nousu tarkastel uajan kahden vi i-

meisen vuoden aikana johtuu valtion investointirahaston perustamisesta.

Julkisen sektorin luotonanto muille sektoreille sisältää lähinnä pan-

keil1e edelleen välitettäviksi annettujen luottajen lisäyksen. Niiden

huomioonottaminen nostaa edelleen pääasiassa kotitaloussektorin luotto-

osuutta.

Kuvio 19: Julkisen sektorin 1uotonanto muille sektoreillev. 1970-77
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3.1.7. Suomen Pankki

Ohei sessa kuvi ossa on es itetty Suornen Panki n rahoituksen 1ähteet ja käyttö

bruttomääräisinä eikä nettoaseman muutoksina 11iinkuin tavallisesti. Pank-

kien ja valtion talletusten sekä pääasiassa yrityksiltä kertittävien eri-
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tyistalletusten l"isäyksen osuus Suomen Pankin t'ahoituksen lähteistä

oli tarkasteluaikana keskirnäärin runsas 30 prosenttia. Talletusten

ajoittaisuuden vuoksi erti on voimakkaasti heilahte1eva (kuvio 21). Suo

men Pankin Orna 1uotonotto ulkomai1ta oli tarkaste1uajan a1kupuole1la

vähäistä. K~nsainvälise1tä valuuttavarannolta nostetut ns. öljyluotot

ja varanto1uotot nostivat ulkomaisen luotonoton tarkasteluajan parina

viimeisenä vuotena Suomen Pankin tärkeirnmäksi rahoituksen ltihteeksi.

Tällöin talletusten kasvu läh-innä tuontimaksutalletusten takaisin mak-o

samisen vuoksi supistui . Liikkeel1ä olevan setelistön 1isäyksen osuus

rahoituksen 1ähteistä on tarkasteluaikana ollut keskimäärin viidennes.

Rahoituksen k~yttöeristä tärkein on luotonanto pankeil1e. Pankkien kes

kuspankkiluotonotto kasvai poikkeukse11isen nopeasti vuonna 1973, mikä

puolestaan mahdo1listi pankkien luoton1aajennuksen niiden talletusten

kasvua voimakkaamm-in (ks. kohta 3.1.3.). Suomen Pankki rahoitti luoton

annan paitsi julkisen sektorin talletusten kasvulla myös supistamalla

va1uuttavarantoaan. Tarkasteluajanjakson loppupuole11a ta1oude11isen

kasvun pysähtyessä rahamarkkinat olivat varsin kireät. Pankkien keskus

pankki1uotonotto säi1yi korkeana ja Suomen Pankki joutui turvautumaan

ulkornaisiin va1miusluottoihin valuuttavarannon vahvistamiseksi.

Suomen Pankin luotonanto muille kotimaisi1le sektorei11e ei muadosta

kavin merkittävää osaa koka luotonannosta. Vuosina 1975-76 Suomen Pankin

suora 1uotonanto yrityksille nous; normaa1ia korkcammaksi.



Kuvio 20: Suomen Pankin rahoituksen 1ähteet ja käyttö v. 1970-77
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1) Liikkeel1ä olevan setelistön lisäys. l) Keskuspankki1uotto ja päivä1uotot
2) Investoinnit.
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Kuvio 21: Eri sektoreiden ta11etukset SUQmen Pankissa~ muutokset
y. 1970-77 1)
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l) Valtian Postipankin kautta Suomen Pankkiin tallettamien varojen muu
tokset sisältyvät rahoituslaitosten tal1etuksiin.



3.1.8. Ulkomaat
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Rahaitustilinpidossa ulkomaat-sektori on tilinpidon umpeuttava sektor"i.

Kuten edellä on todettu ulkomaat-sektoria tarkastellaan sen omasta näkö

kulmasta eli Suomen ulkomainen luotonanto on ulkomaiden rahoituksen läh

teitä ja Suomen ulkomainen luotonotto rahoituksen käyttöä. Lähteet ja

käyttö tasapainottuvat va-ihtotaseen kautta.

Kuviossa 22 on esitetty ulkomaat-sektorin rahoituksen lähteet ja käyttö

sektoreittain. Vaateittaista jakoa ei tässä selvityksessä ole suoritettu

muutoin kuin erottamalla lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen pääoman tuonti

ja vienti. Ulkomaisten erien sisältöä on esitelty kohdassa 2.3.1. ja

l i itteessä L

Yritysten ulkomainen luotonanto ja -otto avat ulkomaat-sektorin sekä läh

teiden että käytön tärkeimpiä eriä. Yrityssektorin ulkomainen luotonotto

oli tarkasteluajan viimeistä vuotta lukuunottamatta keskimäärin lähes 70 %

kokomaan luotonotosta. Vuosina "1974-76 se oli poikkeuksellisen runsasta (ks.

kohta 3.1.2.). Vuonna 1977 yrityssektorin luottojen kuoletukset olivat

nostoja suurempia ja sektorin saamisten kasvu, jaka oli lähes pysähdyk

sissä v. 1975-76, nopeutui.

Kuviosta 23 näkyy, että Suomen lyhytaikaisen ja p"itkäaikaisen luotonoton

vaihtelut avat olleet samansuuruisia ja tarkasteluajan alkuvuosina jos

sain määrin vastakkaissuuntaisia. Ulkomaisen luotonannon puolelta näkyy,

että pitkäa1kaiset saaamiset Qvat kasvaneet lyhytaikaisia saamisia hitaam

min ja tasaisemmin.



Kuvio 22:Ulkomaat-sektorin rahoituksen lähteet ja käyttä v. 1970-77
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Kuvio 23: Suamen ulkomainen lyhyt- ja pitkäaikainen luotonotta ja -anta
v. 1970-77
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3.2. Yhteenveto sektoreittaisista rahoitustaseista

Edellä on rahoitustilinpidon sektoritaseiden avulla karkeasti tarkastel-

tu kunkin sektorin rahoituksellisia ominaispiirteitä. Seuraavassa havain-

no11istetaan eri sektoreiden keskinäistä vertailua.

Kansa~talouden bruttosäästäminen tarkasteluaikana jakautui suunnil1een

tasan kotitaloussektorille, yrityksille ja julkiselle sektorille. ~,'luiden

kotimaisten sektoreiden osuus on ollut alle 2 % (kuvio 24). Koka kansan

tal ouden bruttopääomanmuodQstuksesta yritysten osuus on 011 ut noi n puo1et,

kotitaloussektorin hieman alle 30 %ja julkisen sektorin hieman yli 20 %.
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Kuvio 24: Bruttosäästäminen ja -pääomanmuodostus sektoreittain v. 1970-77
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b) investoinnit ja varastojen lisäys
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Kotimaisista sektoreista kotita1oussektori ja ju1kinen sektor; ovat tar

kasteluaikana rahoittaneet yrityksi.ä. Setvemmin eri sektoreiden jakautu

minen netto1uotonottajiin ja -antajiin käy i1mi kuviosta 25, johon on

koottu er; sektore-j den netto1uotonanto (= - netto1uotonotto) mui 11 e sek

torei ile.

Kotita1oussektorin ja julkisen sektorin yhteenlaskettu netto1uotonanto

muille sektoreil1e on tarkaste1uaikana pysynyt varsin tasaisena. Näiden

sektoreiden rahoitusjäämien vastakkaissuuntaiset vaihte1ut heijastanevat

osin noudatettua veropo1itiikkaa.

Yrityssektorin poikkeukse11isen suuri a1ijäämä, joka v. 1974-75 kohosi

(rahoitusti1inpidon mukaan laskettuna) 12-13 %:in bruttokansantuotteesta,

rahoitettiin suure1ta osin ulkomaisella pääomantuonni11a, joka korkeim

millaan v. 1975 oli 8 %bruttokansantuotteesta.
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4. TIIVISTELMÄ

Tämän se1vityksen tarkoituksena on ollut raportoida ETLAssa sovelletta

van rahoitustilinpidon öineisto vuosilta 1970-77. Suurin ongelma rahoi

tustilinpidon soveltamisessa meillä on sen muadostamiseen tarvittavien

tilastojen riittämättömyys ja erilaiset arvostusperusteet. Tilastoai

neiston hankaluudesta johtuvien ongelmien vuoksi rahoitustilinpitoa

koskevia empiirisiä tutkimuksia ei juuri ole julkaistu. Myös tämän sel

vityksen aineisto sisältää useita varauksia. Suurimmat epävarmuudet

liittyvät kansantalouden tilinpidon suoriteperusteisten ja rahoitus

tilastojen kassaperusteisten tietojen arvostamiseen ja yhteensovittami

seen sekä rahoitusvaateiden sektoreittaisen hallussapidon selvittämi

seen. Poikkeama kansantalouden ti1inpidon ja rahoitustilastojen perus

teella laskettujen rahoitusjäämien välillä on suurin kotitalous- ja

yrHyssektoreissa. Nämä residuaalit s·isältävät mm. kauppaluottovil~rat,

joista 'illl1eisen tärkeitä ovat metsäkauppoihin liittyvät rahaviYTat.

Ntiitä ei ole tässä selvitetty. Rahoitustilinpidon alapuolen lukujen pe

rusteella näyttäisi siltä, että kotitaloussektorin rahoitusjäämä olisi

kansantalouden tilinpidossa arvioitu liian pieneksi ja yritysten l'iian

suureks i .

.~ ,
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Rahoitustilinpito on tässä selvityksessä esitetty tavallisimmassa muo

dossaan er; sektorien pääomanmuodostukse~ rahoitustilien yhdistelm~nä.

Tulojen käyttö kulutukseen on nettoutettu pois. Rahoitustilinpidon si-

sältämää runsasta sekä sektoreittaista että eri rahoituseriä kuvaavaa

informaatiota on havainnollistettu tarkastelemalla rahoitustilinpitoa

erikseen kunkin sektorin kannalta. Esimerkiksi yrityssektorin rahoituk-

sen lähteiden ja käytön vaihteluista näkyy havainnollisesti sektorin

pääomanmuodostuksessa ja sen rahoituksessa 1970-1uvulla tapahtuneetvoi

makkaat muutokset.

Rahcj"itustilinpito on tässä selvityksessä esitetty rahoitusvirtojakuvaa-

vana til iyhdi ste1mänä. Sen täydentämi stä myös varantoti edot si sä ltäväks i

estää toistaiseksi paitsi reaalipääomakantaa koskevien tietojen puute

myös rahoitusvaateiden kantatietojen epävarmuus.

ElLAn suhdannemalliin on "liitetty rahoitustilinpitotarkistus, jonka

avulla voidaan testata kunkin sektorin ja erän ennusteiden järkevyyttä

ja vaikutuksia muihin eriin. Ennustetilanteessa on rahoitustilinpidon

yläosassa yrityksiin sisällytetty myös rahoituslaitokset, joiden reaali

liiketoimet ovat varsin vähäisiä1).

l) Aloosassa tämä on pyritt.y korjaamaan siten, että yrityssektorine on
merkitty t1 mu"ita velkoja ll

l~ahoituslaitoksnle näiden arvioitujen rahoi
tusj~ämien verran.
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Rahoitusl:"ilinpidon yläosa tärkeimmiltä osin määräytyy kyseisestä mal

lista. r~allista määräytyvät kokonaissäästäminen (netto), kokonaispois-

tot, jul kiset ja yksityiset investoinnit, varastojen lisäys sekä vaih-

totaseen ylijäämä. Alaosan rahoitussaamisten ja velkojen muutokset mää

räytyvät tOlstaiseksi vielä eksogeenisesti. Ennustemenettelyn ensivai-

heessa rahoitusmarkkinoiden kehitys arvioidaan vielä varsin karkeaan

reaalikehitykseen perustuen rahoitusmuuttujia kuvaavien aikasarjojen

tai jo tiedossa olevien rahoituspäätösten avulla.

Reaali- ja rahoituspuolen ennusteiden yhdistäminen rahoitustilinpidossa

paljastaa koka ennusteen mahdolliset ristiriitaisuudet. Ntiiden risti-

riitaisuuksien tarkempien selvittelyjen avulla muutetaan sitten joko

reaaliennustetta tai rahoitusennustetta tai molempia kunnes iterointien

jälkeen päästään "r iittävän" ristiriidattomaan ennusteeseen eri sekto-

reiden rahoitusasemasta. Mikäli esimerkiksi reaalipuolelta näyttäisi,

että i nvestoi nti hal ukkuutta on enemrnän ku-; n mi tä rahoi tukse 11-, set re-

surssit antavat myöten, investointiennuste määräytyy rahoituspuolelta.

Päinvastaisessa tapauksessa rahoituspuolta muutetaan. Tätä ennusteiden

konsistenssin tarkistamista haittaa ed~llä mainittujen residuaalien ole-

massaolo. Niiden arvioirninen ennustetilanteessa on toistaiseksi jouduttu

tekemään karkeasti. Jatkotyö edellyttääkin niiden tarkempaa se"lvittelyä.

Rahoitustilinpidon käyttökelpoisuuden havainnollistamiseksi tarkastellaan

toista eS"imerkkiä"!): Yr-ityssektori ottaa 500 nllnk:n luoton ulkomailta.

Miten tähän luotonottoon liittyviä t~ahoitusvirtoja voidaan taY'kastella

1) Rahoitusvirtakytkentöjä koskevia esimerkkejä ks. esirn. Korhusen artik
kelista "Maksutaseen ja v2,1tiontalouden kytkennät", Rahoitustilinpito
analyysiväl ineenä, Suomen Pankin julkaisuja 0:41 ~ Suomen Patlkki 1976.
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rahoitustilirlpidon avulla? Seuraavassa on yksinkertaistettu esitys mah

dollisista vaikutuksista: Yritykset antavat käteistalletustensa pankeis-

sa kasvaa tul evi a menoj a vaden saamansa l uoton ven'an. Pank i t käyttävä t

lisääntyneet rahoitusvaransa keskuspankkirahoituksensa vähentämiseen.

Keskuspankki kasvattaa puolestaan valuuttavarantoaan tällä rahamäärällä,

jolloin kaikki taseet ovat jälleen tasapainossa .

....--.
Sektori

Rahoitusvaateen'
muutos Kotit. Yrit. Pankit Vak.l. Huut r.l. Jul k. s. SP Ulkom.

Ulkon0iset luotot +500 - 500

Tal1etukset pankeissa - 500 + 500 .
luotot SP;lta - 500 + 500

Ulkomaiset saamiset - 500 +500

.-

Tässä yksinkertaistetussa varojen välittymisessä oli 8 tapahtumaa. Todel-

lisuudessa ennustetilanteessa joudutaan harkitsemaan useampia välittymis

vaikutuksia. Sen sijaan, että yritykset jättäisivät luotoll tileilleen,

ne k~yttävät osan s"iitä heti "jnvestointeihin, jol1oin ni'iden rahoitus-

jäämä pienenee, pankit laajentavat luotonantoaan kotitalouksille keskus-

pankkirahoituksen vähellemisen vuoksi. Nämä puolestaan kuluttavat enem-

män jne. Ulkomaisen sektorin tase tasapainottuu vaihtotaseen vajauksen

lisääntymisenä. Jotta ennustetilanteessa pystyttäisiin pohtimaan kaikkia

näitä välittymismahdollisuuksia, on rahoitustilinpHomatriisi el'ityisen

käyttökelpoinen analyysikeh"ikko, joskin on l1luistettava~ että se e"i kerro

mitään rahoituksen välHtymisen kausaalisuhteista eikä niiden suunnista.
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LIITE I

RAHOITUSTILINPIDON AINEISI0 VAATEITTAIN
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VAADE Rahoitustilinpidon yläosan rahoituserät

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Säästäminen~ netto
Poi stot
Kiinteät investoinnit
Varastojen lisäys
Pääomansiirrot sektoriin~ netto

SEKTOR IJAKO

Sektorijako on muodostettu kansantalouden tilinpidon pohjalta sitens
et,tä kansantalouden tilinpidosta saatav"ista koka yrityssektorin (mi.
rahoituslaitokset) on erotettu Suomen Pankin, pankkien, vakuutuslai
tosten ja muiden rahoituslaitosten reaaliliiketoimia kuvaavat luvut
Tilastokeskuksessa laaditun rahoitustilinpidon ja suoritettujen ar-
vioiåen pohjalta. .
Huomattakoon, että julkinen sektori sisältää hallinnollisen sektorin
lisäksi julkiset liikelaitokset.

TILASTOLXHTEET JA HUO~1AUTUr<SET

Kansantalouden tilinpito, tilit 3-6; Rahoitustaseet julk. Tilastokeskus.
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VAADE Käteisraha

TARKEMPI MÄÄRITTElY

Suomen Pankin 1iikkeelle 1askema setelistö ja kova raha

SEKTOR IJJl,KO

.[ri sektoreiden hallussa olevan käteisr.ahan muutokset v. 1970-75
perustuvat Tilastokeskuksen rahoitustaseisiin. Koka käteisrahah kasvun
jakautuminen sektoreittain v. 1976-77 on arvioitu.

-----------------;
TI LASTO Li~HTEF.T JA HUm'1AUTU !(S ET

Rahoitusmarkkinatilasto. Rahoitustaseet. ju1k. Tilastokeskus;
Suomen Pankin taseet. ju1k. Suomen Pankki.

"

.--------,..•---_.._------- .. ~_ ......-_..--_.__._-_....._--_._--._------ -------

,J 'Jo"
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VAADE Käteistalletukset

t-------------------------------------1
TARKEMPI MÄÄRITTELY

Markkamääräiset postisiirto- ja shekkitilit, muut avistatalletukset

SEKTORIJAKa

On oletettu, että vakuutuslaitOsten ja muiden ratloituslaitosten talle
"tukset ovat kaikki käteistalletuksia s~moin kuin valtian ja Kansan
eläkelaitoksen talletukset. Kuntien käteistalletukset on saatu kuntien
finanssitilastoist~. Loppuosa käteistalletuksista on kohdistettu yri
tyksille.

TILASTOU\HTEET JA HUOMAUTUKSET

Kuntien taloustilasto, Pankkien ja kiinnitysluottolaitosten kuukausi-,
ja neljännesvuositilastot. Rahalaitosten anto- ja ottolainaustilasto,
Rahoitusmarkkinatilasto, julk. Tilastokeskus. (Kansaneläkelaitoksen
taseet; Vakuutusyhtibtilasto, julk. Sosiaali- ja terveysministerib).

-_._-_..-._"_..~--- .._._._-----_..._._-" .•._._-_ ..._----------- _.~"----
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VAI~DE Varsinaiset tal1etukset

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Käyttötilit, säästö- ja karttuvat talletustilit, määräaikaistalletukset

SEKTORIJAKO

On oletettu, että ainoastaan kdtitalouksilla ja kunnill~)onvarsinaisia
talletuksia. Loppuosa yleisön varsinais:ista talletuksista on kohdistettu
kotitaloussektorille.

TILASTOLÄHTEET JA HUOMAUTUKSET

Kuntien taloustilasto, Pankkien ja kiinnitysluottolaitösten kuukausi
ja neljännesvuositilastot. Rahalaitosten anto- ja ottolainaustilasto,
Rahoitusmarkkinatilasto, julk. Tilastokeskus.

l) Kuntien tal1etuksiin on laskettu mukaan myös rahastojen erityis
katteet .

._------_..__._~_._-_.-._ ...._-_ ..-.._-_.._---_._--
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----------
VAAOE Valuuttatal1etukset

-------------_._-----_._---
TARKEMPI MÄÄRITTELY

Kotimaiset ulkomaanrahanl11ääräis8t käteis- ja aikatanetukset liike
pankeissa ja Postipankissa

SEKTORIJAKO

Sektoreita~ joilla merkittäv~sti on valuuttatalletuksia, ovat koti
taloussektori ja yritykset. Arvioitu jåkauma 31.12.69 30 %/70 %.
Sektoreittaiset rahoitusvirrat muodostettu vastaavien kantojen rnuu
toksistal) siten, että kotitaloussektorin valuuttatalletusten kasvu
on arvioitu prosentuaalisesti samaksi kuin suomalaisten ulkomailla
käyttämien menojen kasvu. Loppuosa valuuttatalletus'ten kasvusta yri-
tyksille. .

------_.--------
.J)LI\SJOUi;HTEET JA HUQtIjAUTU!(SET Pankkienja k'iinnitysluotto'!a'itosten kuu

kausitilasto, Pankkitilasto. julk. Tilastokeskus; ~Iaksutase, t"ilastotie
dotus, julI<.. 'SUOlilen Pankki.
Vuotta 1974 edeltävältä ajaltaei ole täsmällisiä tilastoja valuuttatal
letuksista. Niitä on approksimoitu pankkitilastoneräl"lä "liikepankkien
kotimaiset ulkomaanrahanmääräiset. velat", joka pääos'inon talletuksia.
Valuuttatal1etukset Postipankissaolivat tuol1oinvähäis"iä (alle 5 mmk).

l) Valuuttakurssien muutoksista johtuvaa 1askennallista erää rahoitus
virtoihin ei ole eliminoitu.

--------_. -_..__...._._:._.:-_...~__._.__.. ..__J
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VAADE Saamiset vakuutuslaitoksilta

-----------------------------,---------~

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Vapaaehtoiset ja lakisääteiset vakuutusrahastot (vakuutuslaitosten
vastuuvelka) ja osakesaamiset vakuutuslaitoksilta

SEKTORIJAKO

Vakuutusrahastojen kasvusta l. 'ns. vilkuutussäästämisestä suurin osa on
'kotitaloussektorin saamisia vakuutuslaitoksilta. Kotitaloussektorille
on merkitty vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusrahastojen sekä laki
sääteisten sosiaaliturvarahastojen kasvu ja pääosa muiden rahastojen
(esim. liikennevakuutusrahastojen) kasvusta. Viime mainituista rahas
toista noin neljännes on arvioitu yrityssektorin osuudeksi. Osakesaa
misten sektorijako perustuu rahoitusmarkkinatilastoon. Vakuutuslaitos
ten osakevelatmuille sektoreille ovat varsin vähäisiä, v. 1977 lopussa
< 100 mmk.

r----------------------'------------
I TILASTOlÄHTEET JA HUOMAUTUKSET

Rahoitusma~kkinatilasto, Rahoitustaseet, julk. Tilastokeskus; Vakuutus
yhtiötilasto, julk. Sosiaali- ja terveysministeriö .

.".- .._._.__._~._----------_ .._-----_..- .._.-.._---_._---_._-_.---------
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VAADE Rahoituslaitosten kotimaiset arvopaperit

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Pankkien ja muiden rahoituslaitosten1) kotimaiset osakkeet, obligaatiot
ja debentuurit.

----------------_.
SEKTOR IJAKO

Sektoreittaiset rahoitusvirrat'on muodostettu rahoitusmarkkinatilaston
'pohjalta olettaen, että yksityisen sektorin ha'llussa olevat arvopaperit
ovat kotitaloussektorilla. Rahoitusmarkkinatilaston sarjoja on jatkettu
muiden lähteissä m~inittujen tilastojen avulla.

----.---- --------------------1
TILASTOi.ÄHTEET JA HUOMAUTUKSEf

Joukkovelkakirjatilasto. Luottokantatilasto, Pankkien k~ukausi-ja neljän
nesvuositilastot, Rahoitusmarkkinatilasto. julk. Tilastokeskus;. Suomen
obligaatiokirja. Suomen Pankin taseet, julk. Suomen Pankki; Hallituksen
kertomukset valtiovarain hoidosta ja tilasta, Valtion tulo- ja menoarvio
esitykset.

l) Vakuutuslaitosten arvopa.perit sisältyvät vaateeseen Ilsaamiset vakuu
tusla"itoksilta ll

•

---- •.--.--...----.. -----..:....:-.:..-.- ----.-._.-_._.~_,:.__. _.._._..__ ~._.__.:.__.._J
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VAADE Julkisen sektorin kotima~set arvopaperit

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Valtion ja kuntien liikkeelle laskemat joukkovelkakfrjalainat (yleisö
obligaatiot, muut obligaatiot ja debentuurit).·

SEKTOR IJAKO

Sektoreittaiset rahoitusvirrat on muodostettu rahoitusmarkkinatilaston
'pohjalta olettaen, että yksityisen sekforin hallussa olevat arvopaperit
ovat kotitaloussektorilla. Rahoitusmal'kkinatilaston sar'joja on jatkettu
muiden lähteissä m~inittujen tilastojen avulla.

-----------------------
TILASTOLfJ!TEET JA HUQfvj,L\UTUI(SET

Joukkovelkakirjatilasto, Luottokantatilasto, Rahoitusmarkkinatilasto,
julk. Tilastokeskus; Suomen obligaatiokirja, Suomen Pankin taseet,
julk, Suomen Pankki.

--~'------'----'-'----'-'-"--'-'-------'---------"------_.-.-
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VfV\DE Talletukset Suomen Pankissa

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Shekkitilit ja päivätalletukset sekä erityistalletukset~ joista tär
kei mp·j ä suhdannerahas tota Il etukset, tuonti ta 11 etukset, tuontirllaksu
talletukset. pääomantuontitalletukset. Ml. liikkeessli olevat talletus
todi stukset.

SEKTORIJAKO

Sektoreittaiset rahoitusvirrat muodostettu lähteissä mainittujen tilas
tojen perusteella vastaavien kantojen ~uutoksista.

Tuontital1etukset, .jotka Suomen Pankin taseessa sisältyvät velkoihin
julkiselle sektorille, on rahoitusmarkkinatilastossa ja myös tässä
sisällytetty suoraan yritysten talletuksiin. Talletustodistuksien
oletetaan olevan valtion hal lussa.

1------------------------------------- -----i

TILASTOLXHTEET JA HUOMAUTUKSET

Rahoitusmarkkinatilasto, julk. Tilastokeskus; Suomen Pankin taseet,
julk. Suomen Pankki.

--_._..~_......__.--..,._..--_.__....---_.-.-----_..._--~---- ...._._---_._-~--._." ..._.-
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VAADE Ulkamaiset 1yhytaikaiset saamiset

TJ\RKEf,1PI MÄÄRlTTELY

Tuontiennakat, vientisaamiset, ta11etukset ulkomailla, valuutta
varanta

SEKTOR IJ/\KO

Rahoitusvirrat laskettu kantojen muutoksina1). Sektoreittainen jaka
·pelhustuu 1ähteisiin siten, että "yksitYiset kauppa1uotot ja muut"
ova t yrityssektori n saami s i a, "muu t va l uutanpitäj ät" ova t pankkej a.
Ks. huom. 2). -

TIU\STOLÄHTEET JA HUOivJl\UTUKSET Artikkeli "Suomen ulkomaiset velat ja_._ ......----
saatavat", Unitas. vuoden ensirnmäiset numerot v. 1970--79, ju1k. Suomen
Yhdyspankki; Maksutase, Tilastotiedotus, julk. Suomen Pankki.

l) Va1uuttakurssien muutoksista johtuvaa laskennallista erää rahoitus
virtoihin ei ole eliminoitu.

2) Lyhytaikaisen pääoman taseeseen sisältyvät tunnistamattor;,]at ja vir
hee"lliset erät on huomioitu tasan yrityssektorin lyhytaikaisissa
saamisissa ja veloissa.
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VAf\DE Ulkoma-iset pitk2iaika-iset saamiset

------------
lARKEMPI MÄÄRITTELY

----- ---_.._-.-

Rahoituslainat) vient"isaamiset) suorat sijoitukset ulkomaisiin tytär
yrityksiin, kehitysluotot, jiisenosuudet kansairivälisissä rahoitllsla-j
toksissa

----------.-----------1

SEKTORIJA1<O

Rahoitusvirrat nettonostoja s.o. nostot-kuoletukset, jolloin va1uutta
kurssien tTIuutosten vaikutus on kal"keast'j eliminoitu. Sektol'fjako perus
tULl 1ähteeseen.

TILfl,STOl.Ä.H1TET ,JA HUDr-'1AUTUl<SET

Artikke1i "Suomen ulkornaiset velat ja saatavat", Unitas, vuoden ensim
mäiset numerot v. 1970-79) ju1k. Suomen Yhdyspankki.

'.
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VIIJ\DE Luotot pankei l ta

TARKEMPI MÄ~RITTELY

Shekki- ja postisiirtotililuotot, vekselit, suorat velkakirjalainat,
valtion varaista vtilitetyt 1ainat1), muut. Ml. u1komaanrahanmääräiset
1uotot, ei joukkove1kakirjalainoja .

._- ---_._-----------------------------)
SEKTORIJAKO

Sektoreiden väliset rahoitusv'irrat on laskettu luottokantojen muutok
sina 2) lähteissä mainittujen ti1astojeri perusteella. Jako kotita10us- ja
yrityssektorin välil1ä on suoritettu siten, että kotitaloussektoriin on
pa 1kansaaja·- ja el i nkei nonharj oittajakoti ta1ouks i en sekä yksi tyi sten·
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 1isäksi sisällytetty "asuntojen
omistus", toimialat 834 + 835 + 836 + 837 + 838 luottokantati1asto5sa.
Mikäli elinkeinonharjoittajakotitalouksien 1uottoja ei ole saatu
tilastosta suoraan, on käytetty maatalauden saamia 1uottoja.

TILASTOL;~HTEET JA. HUm~AUTUKS[T

Luottokanta- j a Rahoitusmarkki nat.i! astat, (Pankki en ja k'ii nnitys l uotto
1aitosten kuukausi- ja neljännesvuositi1astot); ju1k. Ti1astokeskus.

1) I1man INRAn 1uottoja, pääasiassa yrityksi11e, jotka käyte~yissä

tilastoissa on sisällytetty Postipankin luottokantaan.
2) Kantojen muutoksena on laskettu ulkomaanrahanmääräinen rahoitusvirta

sisältää va1uuttakurssien muutoksista johtuvan laskenna11isen osan.

~_...__ ... "-'---'--' ~-'--"'-"---._-- ..._.__._._-------_..._ ..__.-..__._._-'
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VAADE Luotot vakuutuslaitoksnta

TARKEMPI MÄ~RITTELY

Vakuutuslaitosten ja sosiaaliturvarahasto~en (pl. Kansaneläkelaitos)~

vekselit, suorat velkakirjalainat, muut1). Ml. ulkomaanrahanmäärtiiset
luotot l ), ei joukkovelkakirjalainoja.

SEKTORIJAKO

Ks. luotot pankeilta.

_ .._------_._--_._----------
I TILJl.STOLÄHTEET JA HUONAUTlJKSET

Luottokanta- ja Rahoitusmarkkinatilastot; julk. Tilastokeskus.
Kansaneläkelaitoksen taseet, ju1k.

l) Kanta 31.12.77 < 100 mmk.

l.~ ~•.•_ .._..:_.._ ••••••. ,__.__.__• .• _. •.__•....:. -,-:_,._._~_._.__._._._•..•:":_._. ._'__'.:__•
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~M,D~:otot muj l ta

i -;~~I(ErI:PI ~1ÄhRITTELY

Vekselitl), suorat ve1kakirja1ainat,va1tion varOlsta v~litetyt 1ainat1),
muut. Ml. u1komaanrahanmäär~iset luotot, ei joukkovelkakirjalainoja.

SEKTOR I JAKO

Pä~osin kuten luotot pankeilta;
Luottokaupan rahoitus1ai tosten yrityksi'lle antamat luotot on luotto
kantatilastosta poiketen katsottu suoraan kotitaloussektorin luotoiksi,
koska kaupan anta.mi a l uottoj a ei tässä sel vityksessä ole el~otettu omak
si vaateeksi.

_._-_._-----------------_._---_._---
TILASTOLXHTEET JA HUOMAUTUKSET

Luottokanta- ja Rahoitusmarkkinatilastot, julk. Tilastokeskus (Pankkien
ja kiinnitysluottolaitosten kuukausi- ja nelj~nnesvuosHilastot, julk.
Tilastokeskus; suurimpien erityisluottolaitosten taseet).

l) Kanta 31.12.77<100 mmk.

I
t_.._,_-.:. ~. :_......._._. ._~.._.__.:":,,,.._._.'.'__,~_-__:.:_:.__...:... ...._.J
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VAADE Kotitaloussektorin asuntc-osakkeet

_._--_._---------_._.----_._----
TARKEMPI MÄÄRITTELY

Asunto-osakeyhtiöiden osakepääoma

'.

1-._---------
SEKTORIJAKO

Suurin osa asunto-osakeyhtiöiden osakepääomasta on kotitaloussektorin
'itsensä hallussa. Muiden sektoreiden aiunto-osakesaamiset kotitalous
sektorilta on arvioitu vakuutuslaitosten ja julkisen sektorin hal lussa
01 evan osakepääoman perusteella. Yri tyssek tori n ja pankki en työsuhde
asuntoj en (asunto-osakkei den) hanki nna t on jätetty, huomi oonot.tdmatta.

TILASTOLÄHTEET JA HUOMAUTUKSET

Kuntien ta10us-tilasto, Osakeyhtiötilasto v. 1972··73, julk. Tilasto
keskus; Hallituksen kertomukset valtiovara'in hoidosta ja tilasta;
Vakuutusyhtiötilasto, julk. Sosiaali- ja terveysministeriö; Kauppalehden
julkaisemat tiedot uudesta osakep~äomasta; Tilastokeskuksen rahoitus
tilastotoimistossa laadittu ,iulkaisematon selvitys osakepääa,masta.

-....---"_.-._----- .__._-_...._.._..__._---_.__._-._..._--_._-_._-_.__.
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VAADE Yritysten kotimaiset arvopaperit

TARKEMrr MÄÄRITTELY

Yritysten kotimaiset osakkeet, obligaatiot, debentuurit ja muut joukko
vel kak"i rjat

SEKTORIJAKO Sektorei den väl i set rahai tusvi I~rat on laskettu eri sektorei-

den haliussa olevien yritysten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen (lähinnä
obligaatiot) kannan muutoksina.

·Sektorijako osakkeiden kohdalla on saatu siten~ että koka yritysten osa~
kepääomasta on vähennetty pankkien, vakuutuslaitosten, muiden rahoitus
laitosten, julkiseri sektorin ja Suomen Pankin hallussa olevat osakkeet
rahoitusmarkkinatilaston mukaisesti. Jäljelläolevasta osakepääomasta on
vähennetty puol et yrityssektori n omi na osakkei na Ja loppuosa on merkitty
kotitaloussektorille.

Vuodelle 1977 sarjaa on jatkettu arvioimalla osakepääoman korotus kauppilre
ki s teri stä saatuj en ti etoj en avull a j a vähentämäll ä s i itä rahoitus l CI Hos ten
kotima i set osakeannit (ks. rahoi tus l aitos ten kotima i set arvopaperit ). Sek
tori jaka on arvi oitu samoi n kui n ede 11 ä käyttämäll ä hyväks i eri sektorei hi n
kuuluv"ien tärkeimpien yksiköiden tilastojaja taseita.

Sektorijako yritysten obligaatioidenja muiden joukkovelkakirjalainojen
osa Ha on konstruoi tu käyttäen hyväks i rahoHusmarkki na- ja 1uottoKanta
til as toj a. Yritys ten koka j oukkove l kak i r j a l ai nakannas ta. on vähennetty pank··
kien, vakuutuslaitosten, muiden rahoituslaitosten, julkisen sektolin ja Suo
men Panld n ha 11 ussa. olevat yr"itysterl joukkove1kaki rjat t'ahai tusmarkki ria ti
l as ton mukaan j a loppuosa merk itty kotita l oussektori"ll e. Vuotta 1977 kos ki en
jakoon suoritettu siten, että luottokantatilastonpohjalta saatavamuiden
sektoreiden~kotitaloussektorialukuunottamatta, hallussa olevat joukkovel
kakirjaton vähennetty obligaatiokirjan tai joukkovelkakirjatilaston il
moittamasta yritysten koka liikkeellä olevasta joukkovelkakirjakannasta.
Loppuosa on jäll een ol etettu ol evan kotHa·I,oussek.t~ri n ha 11 ussa .

._--------_._-----_.
TILASTOLAI-lTEET JA HUOMAUTUKSET Joukkove l kaki rja- , Luottokanta- ja Rahoi·---_.. -
tusmarkkinatilastot, julk. Tilastokeskus; Suomen obligaatiokirja, julk. Suo-
men Pankk"i; Hallituksen kertomukset valtiovanlin hoidosta ja. blasta;
Kauppalehdessä julkaistavllt tiedot uudesta osakepääomasta. "

OSilke-ja obligaatio (m1. ll1uut joukkovelka.k"irjat) rahoitukseen k"irjataan ra
hoitustilinpidossa vain todelliset rahoitusvirrat. Tämä merkitsp.eettä osa
kepääoman korotuks i ssa ai noastaan maksull i Ilen osa tul i s i ot taa l1uomi oon ja.
a r'V"i O'! taessa j onki n sektori n al'vopaperi en hanki ntaa ti ettynä pe'r"i odi na tul"i
si sektorin hal·lussa oleva arvopa'perisa'lkku periodin alussa ja lopussa olla
arvostettu s i i hen hi ntaan, mi käarvopap(~re'i sta on hanki ttae.ssa maksettu . Nä i tä

_..~e_k~:Öitä ~:nYk~i ~ten t~las:~~e~_p:~~ ta läh::~~h.d~~:~~~.~~aahuonll~_or..1
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-----------'----------,

VAADE Luotot julkiselta sekto~ilta

---_._-_._-----------
TARKEMPI Mf\ÄRITTEL If

Valtion1), kuntien ja kuntainliittojen, Kansaneläkelaitoksen suorat
velkakirjalainat ja valtion varoista välitetyt·lainat2). ~1l. ulkomaan··
rahanmääräiset luotot, ei joukkovelkakirjalainoja.,

,----~------------,------------

SEKTORIJAKO

Ks. luotot pankeilta.

TILASTOLÄHTEET JA HUOMAUTUKSET

Luottokanta - 'ja Rahoi tusmarkkina tU astat, Kunti en ta,lous- ja kunta i n
liittojen taloustilastot, julk. Tilastokeskus; Investointirahaston ja
Kansaneläkelaitoksen vuosikertomukset.

l) ~ll. I NRA .

1 2) Sisältyvät sekä valtion että ~ahoituslaitosten, paaasiassa pankit,
luotonantoon. Koska INRAn luotonanto on viimeksimainituista vähennet
ty kaksoislaskennasta johtuva virile siltä osin eliminoitu .

.._._----.-_ - ----_ .. _-----_.._..•_---_._-. _-------_..__._-----.._-_._..-.-
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VAADE Luotot Suomen Pankilta

---.--------------------------------1
TARKEMPI MÄÄRITTELY

Shekkitililuotot, vekselit, suorat velkakirjalainat) päiväluotot, muut .

.'

------_. ,---~--~ ------------;

SEKTORIJAKO

Sektoreiden väliset rahoitusvifrat on laskettu luottokantojen muutok
sinal) lähteissti mainittujen tilastojeri perusteella.

TILASTOLÄHTEET JA HUOMAUTUKSET

Luottokanta- ja Rahoitusmarkkinat"i lastat, jul k. Tilastokeskus; Suomen
Pankin taseet, julk. Suomen Pankki.

-_.,_.----_.._.
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VAADE Ulkomaiset lyhytaikaiset velat

TARKEMPI MÄÄRITTELY

Vi enti ennakot. tuonti l uotot, ul kOl1la'j set tall etukset pankei ssa j a
Suomen Pankissa.

SEKT OR I JAKO

Rahoitusvirrat laskettu kantoj~n muutoksina l ). Sektoreittainen jako
pet'ustuu lähteisiin siten, että "yksit.Yiset kauppaluotot ja muut"
ovat yrityssektorin velkoja, "muut valu!1tanpitäjät" ovat pankkeja.
Ks. huom. 2). .

--~-------_._--------------.--------.---

TILASTOU'IHEET J,q HUm,lAUTUKSET Artikkeli "Suomen ulkomaiset velat ja

saatavat", Unitas, vu oden ens'immä-iset numerot v. 1970-79, julk. Suomen
Yhdy~pankki; Maksutase, Tilastotiedotus, julk. Suomen Pankki.

l) Valuuttakurssien muutoksista johtuvaa laskennallista erää rahoitus
virtoihin ei ole eliminoitu.

2) Lyhytaikuisen pääoman taseeseen sisältyvät tunnistamatto!';Jat ja vir
heelliset eriit on huomioitu tasan yrityssektorin lyhytaik'aisissa
saamisissa ja veloissa.

-----_._-------_.------_...__.__...._--------
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VAADE Ulkomaiset pitkäaikaiset velat

TARKEMP[ MÄÄRJTTELY

Rahoituslainat, vientiluotot, suorat s'jjoitukset suomalaisiin yr:ityk-

si i n, _O_b_l_i_9_a_at_l_.o_v_e__l_o_t_'_l_uo_t_.. o_t_._v_a_l_ti_O._'i_ltll. _ja kansa'j nväl i si ltä jäl~jes-Jtöi ltä.

SEKTORIJAKO

Rahoitusvirrat nettonostoja s.o. nostot-kuoletukset, jolloin valuutta
kurssien muutosten vaikutus on karkeasti eliminoitu. Sektorijako perus
tuu lähteisiin.

TILflSTOuq n [ET J/l, HUm1AUTUl<SET

AI~tikkeli "Sucmen ulkomaiset velat ja saatavat ll
, Unitas, vuoden ensim

mäiset numel'ot v. 1970-79, julk. Suomen Yhdyspankki; Suomel1 Pankin
valuuttapoliittinen osasto .

..__..- - _-.. - _.__..----------- -._ __ _._---~_ ..-._._--
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LUlE II

RAHOITUSnUNPIDON TAULUT V. 1970-77
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RAHOITlJSTIUNPITO V. 1970, mmk

--- ----~---~------ -------- "---

sCJ·~t
• • J'. \ Iluut Julk. sr Ulka",aat Vht.Kotlta1. VIlt. 1""1.1t 1,,~.lall•.-, l't • 'kt

I \lO" 011. ..f. •
-- . ._----------._-. --- -. ---
lIinen , netto 3103 1966 53 9 2U 3656 32 - 8847---- -----_. .--- ._--
'ot 1030 2908 51 9 10 506 11 - ,1525- ._----------------- --- -_ .._- -----
ädS tämi n~n il133 4874 104 18 38 4162 43 . 13372

--- .--- "-- .-
e~t inV0sloinnlt -·3780 -46il4 -lS5 -ilO -19 -2613 -11 - ··11262

-~

tojen-l is;;}'s -3113 - ··3113
-------- ___o--------

5jJ~\mä 353 -2883 -51 -22 19 1549 32 1003 O
-- -

,1.1 ns i i rrot sektori i nJ netto 52 3 -55 O C
'1--

Oto1uotonan to 110S ··2880 -S'I -22 19 1494 32 1003-. -----1----' ---
sv~"lcirlcn muutokset:

-----~-

aha -60 -27 20 l O 5 61 .o
-

-+all ctuk$ot -84 87 -49 46 O O
1----

is"t talletukset -1711 1985 -274 O
- 1--._-

ata 11 etuksct -6 -145 151 O
t \'akuuiuslaitoksilta -846 -112 O 958 O O----_.-
sl~itostenkotimaisct arvopaperit 42 -177 -30 169 -39 35 O--
n sektorin kotlmaiset arvo~aperit -122 -49 -64 2 225 8 O

-191 --1----
ksct Suarnen Pankissa -301 73 O 419 O

--- ------
i,et lyhytail:aiset saarniset 163 -510 -680 1027 O

f--.
-559 '-8 567 --O-

isot (Jilktialkaiset saamiset
-- ------

',miset
--- ---

panke il ta 1273 1196 -2537 -9 217 -140 O
1-._- ---

vakuutusl a i toks il ta 152 62S 14 -830 l 34 O

,"uilta rahoitusl.itoksilta 17 311 2 -380 50 O-- -----
l o"ks ien asunto-osakkeet 30 -20 -la O
ten kotimalset örvopaporit -70 306 -61 -23 l -99 -54 O-- --!-.
ju1kiselta sektOl'ilta 480 37 44 9 2 -376 -196 O
Su(",~n Panki l ta 20 -107 O 6 -9 90 O--- -.

iset lyhyl.aif,aisd velat 1130 450 lBO -1760 O.- -----
isot pi tkäaika;set velat 867 15 -l -44 -837 O_._-------'---------
eTat

.-- -
hoi llJI.!;i?(1 jähtH:!~

199:; 4659 2841 968 444 314 793 159·11. twutto;,;jäst::imlp.cn) 13607___ o ._----- --
hoiluksen käytti;
i. hrullop~dvr.:·)m,iUodostus) -2815 ··1228 -3441 -1025 ..381 -1190 -930 -2597 -13607

~._-----
~~

1---.
:' (3) N( t t(.! l,O\·~liOt.t() -821 3431 -600 -57 G3 -1003 O

--------- .. 1----
) Rl~$ldu~a1i -416 551 ..6S1 -79 82 61S1 -105 (l O._----------

(2) Ra
lp

(3) Ra
(~

(~)"( 2

11) +( 4

Ul koma

UlkO""'

Luotot

Luotot

Yri tys

Luotot

Luotot

f:uut Sd

Ul kOlna

Talletu

Julkise

Kotito

Kätoisr

Raho"itu

(1) r/d

Valuutt

Vars.ina

Käteist

Rahoi tu

Rahoi tu

Bruttos

Saur.isc

- Varas

Rahoi tu

t Poi s'

- Ki inl

Pi\hnituksC'n li:ihteitä (-:.) (h'ilt $u?lr.,istcn 'iJhcncmirlf!n ja vel~oj('n 1is~Y$.

Rail(;itul:sen kliyttöä (-) OVJl 'ddmiston lisli)'s ja 'mlkojen vähe,l"",in.n.
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RAHOITUSTILINPITO V. 19T1) mmk

1170
~---

79

~ Poiswt

Rahoi tusj~äln3

{ Pti(iomäns i; n'ot spktorii ~1, netto

- ~'orasLoje~ lisäys

RaholtuserJt

• Kiit:teät in,·estobnH.

BrlJ t.los::iä ~ t~mi m~n

Sii3st~r.til1en, netto

---"'---'~--'---r---- ' --r ----I
. 1 . 9" L • :·lulIt Julk. J'PKot.ta. Vril. ,anf.lt Id'.1<11t. r.h.lai!. ,.c<t. UH.ctnaat Vht.

I--~------_·---1-'-- --- -. ..--. -_._- i
4180 1341 63 11 22 4093 52 - 9762 .

---~- __ o _. _

1145 2795 56 10 l 549 13 - 45691----------------------I---~-.------- ---r--------- --- - -- ---
5325 4136 119 21 23 4642 65 - 14331

1---1--- --- --- o ---

-4155 -5507 -229 -111 -5 -2957 -13 - -12977---- .._-_._-
-2775 - -2775

---t----l-,--------I----I-----
-4146 -110 -90 18 1685 52 1421 O-- -------

2 -81 O O

(I) NettollJotonanto 1249 -4144 -110 -90 18 1604 52 1421 O
I---------------I---!---If---1----1--------1--- -··--I--------!

Rahoitllsvaat~iden mcutoksp.t:

o
O

O

O

1575

-431

-195

O

-150

-106

-64

-253
-82

---I----+----+----f---~---1---_t----;
-14 -2

898 -64
1----1----f-----~-_+---f_--t_---_t·_--·I__--f

2093

123

-1898
I---t---i----;---j----·I---,I------1----1

-17v~ l 'Jutta ta Il ctukset

Käteisratoa

Käte1 sta 11 ~tllkset

-155

-32

-!i4 -243

338 -470

-395

1564 -2635

605 -8

538 2

Saami set 'okulItuslai toks i 1ta

R~hoitu$laitostcnkotimaiset ",vorap~rit

Jul ki sen ~cktorin kotill\i\ i set arvopilperi t

Tal1et.ukset Suomcn Pankissa

L'lkomaiset lyhytaikaisct saamiset

UHCil'.l i se t ,'Hkäa i ka i Set saami set

Lu~tot par.kroii la

Luotot vakuut~sla i toks i Tta

Luotot muilta rahoit"sl~itoksilta

-9~8

-73

9

-209 o nn
-28

-31

Koti talou~sie:1 asui1lo.. csakkeet

Yrityslen I:olimaiset arvopapcrit

I.ootot .i ul ki se l ta sek tori Tta

Luotot Suomen Pank i !ta

U1ko/llais~t lyh)'LJikaisct velat

UHo,,",isrt pitkäaikaisrot vclJt

flul) t ve 1a t
,---.-.--.----------4----1-----1----1---;----1-----r---- --·-11__---1

(2) ~jl1oit'·~scn lähtect l
(1'1. b,-uLlosäiistämint'n) .794 5841 3363 1179 582 169 777 11114 15119

-'---0---"_-- -'-----o -- ----\----!..---t---t---I--------------
(3) ~ahoitukscl1 k,yt tö

(p1. brultopdäo",an,""odosl~S) ·-3147 -108'1 -3612 -878 -379 -165~ -1035 -2335 -1~119
1----------_._------ ----~----

(.\)0(2)i(3) r;"tloluo!or,otto -13:;3 47G() -2 l ,9 301 -297 -1483 -258 -1421 O
-_.-- ..--- .-.------1------\---- -j----t----·- ---- ----

(1)«4) Rcs;dlJ~ali -104 616 -359 211 -279 121 -·20G O O>-.. . . '-- l __--l '-- -'--_o_."-- --'- ---'

R~Il(dtu~scn l~'htf~it~ (-) (l\'at ~;1c.I,\i$t('Tl v;iher.enlinl'n ja ve1i.o,jen 1i~~iys.

R,"IOilukS~1I f.;i)'tLliii (-) OV"t s,'.misten lisiiy~ j" velkojc:n v<ihcnc':oin~n.
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RAHOlTUSTILlNPITO V. 1972, ITIll1k

arut tosää stäm; ncn

- Kiintcät in'/e~toinnit

+ Pääomi\nsiirrot 5ektoriin, ne"':.to

-- ~ ~-- I -·l---·----l""",l. ,,IL , ..U, y"."'j '~'lut t ~"Ikt' $~ UHCl'l,Ht YIlL."011. d l. ~Cr...

-Sä-äs-ti,-"i-nc-"·-,-n-e-u-o---------i··-424T lTs2 .__ 78 -lf _ 21 .~ 3_8 .-:. 2-å90~.l

+Po1stot 1273 3084 72 19 2 656 8 - 51141
.~----------_._--+_.---- ---- ---------- '-'- "-'---

5514 4~66 150 37 23 5378 46 - 16014

-5053 -6068 -----=l64 ·100 I -3 ··370b -·-8----·-::]5102
• Varastojcn lisäys ----, -1481 - -- -1481

I--------------.----i-----.I-. -- ---1---+--·_"'; -~.-:cc-+-::---j

Rahoitusjäämä 461 -2683 -14 -63 20 1672 38 569 O
I----~-----:--t--- I----I----j----,-· --

91 10 -12 -89 O
-(-l-)-N-e-tl-c-lt-'o-to-n-an-t-o----------i---=-55:::"C2:-1--.-=2-::6"::-73""'; -14 -63 201660 38 480 O
----_.._-----------+---+--. ---- --- ---

Rahoi tusvaatcidel1 I'luutoksct:

IQite'sra~,a

Kätei S ta l l ctuksct

Varsinais"t talletuksct

Va l uuttata l l etukset

Saal'li set vakuutus 1aita~s i lta

Rahoitus l3 Hos ten kotima iset a"vopaperi t

Jul kl sen sektori n kotjma iset arvopaperi t

Talletekset 5uomen Pankissa

UlkomaisEt lyllylaik.iset saamisct

Ulkomaiset pitkäaikdisct saamiset

Hllut saalfli sP.t

_. ---1---
-113 26 -149 -13 O -18 267 O_. -

-730 1260 -76 58 -512 O

-2R07 2857 -50 -33-- ___ o

-37 56 -19

-1509 -71 O 1580 O • O i
.-. '-'-

-247 -167 -27 529 -119 31 O

152 49 -57 O -121 -23 =±j306 -380 l 91 -18._------
·712 -550 -250 1512

~
·660 -39 699 ~-.J- l

Luotot par,kei lta

luotot vakuutuslaltoksi1ta

Luotot mcj ltå rahoitus 1aHoks il ta

Kotitalouksicn asunto-osakkeet

Yrit)'stcn katimaiset arvapa~erit

Luotot jl;lkiselt. sektorilta

Luotot Suomcn Panki lta

Ulkarna isct l)"hytaikaiset velat

UikoR'.o;;:el. pitkäaikaiset vel,,"

'---_o-- ._-1----
2099 697 -2954 -11 20 149 O

f------- ---
179 723 3 -951 27 19 O

1--------- .-
46 891 2 3 -1053 111 O

!----._._-
i68 O -38 -30 O

3''''" 717 -169 -83 =±J -141 13 O- .):J
1------ .-

815 -58 62 2 ..822 O-- ---
-36 -91 - 12 115 O

-' .----
548 130 -120 -558 O

f-----
1710 15 370 38 -2133 O

____ o --
MUloIt vel~t

(2) Rat:oituk';ero l;;hte:et
(p1. b;'ultus;;äst;iminen)

..-------------·---+---I------·----f----+---+---+---- _._-
(3) RahoHu!:sen käyttö

(p 1, brllt top:idomanmllodos tu.) -5048 -2267 -4479 -1256 -1055 -1852 -411 -2691 -19059
-----------------1--- :-------t----I------i"----i----i------- -_._---'
~(2)+(~. !i,?ttoluoLc'Ictto . ._ -1689 34071-=2~~~ .:-l.n~~_ -480 .9-_:
,-Yl'(4) nosidllaal! _ -1137 ?~~ ~~.5 265 -29 228 I S3 __O_..LI__O_... :

Rl1hoi lul:$cn j äl. tro it:i ( .. ) ovat sa''''.li s tcn v:ihcnCllll nell j(t v\: H:ojen l i säys.
Ralloit ukscn käylLuä (-) aVd t saJmi ~ lcn l i~äy, ja I'e I\-oj"" v.hcl;c,,,j "e,\.



85

RAHOITUSTILINPITQ v. 1973, mmk

.. Poistot
f--------------....+--- -_.- ---.1------1-.--- ---

-.-----.--------- ..-.-r-----....--,-----,----,.----,-.--.- ----,---,
~ tit l Y'l P k't .,. l'L I·lu'lt Julk. Si' Ulk Y' I_ o a. n, an 1 ,a;;, a, rah.lai t. sekl. ,"rr"at lIt. l

1-------"---------t--4:-6::-::1~9 -2-;;-37 --8-G+-'-3-2-1--3-4-1-6-0-1-9 -"-9 o 144,'\6!
Sä:jstälnincll, netto u o.........

1513 3922 103 -2"1 5 ~j3 14 __o 6311

6132 6759 189 53 39 7552 73 - 20797

- Kitnteät illvestoinnit --=6ö6s"-':-i6ill -208 -220 -9 --4367 -14 - 185-2111

- "mM," """ -3753 - --::'n
-R·a-h-')1-·l-u~-j-ä·~-·m·ä-----------+----6-7 -""-46-3-5 ----,1-9-1--....-1-6-7-1--3.,...0-1--3.,-18-5- 59 '14

0

80 _00

+ Pää"mansii rrot sekloriin, net'"o 1----:'1":'0";6' 22 ---./----,-----1 -128

(1) Nettoluotcnan·t-o-·-------t--"'"1=-73::+---,4-=6"'"1-::-i3 -19 .... lG7 30 1--=3·0:"'S="7::-+--=5':"'9---1;j8Q-----O i
·--·---·---I--~t---1---+----:f----+----1 -j

RahoitusvaateiJp.n muutokset: !

Käteisraha -223 -5 31 16 o -22 203 o i

Kätei sta 11 etukset -591 1570 -123 +31 -B87 O
2856 -6 O

-127

-177 214 O

O 2224 O O
-1-----1----

-164 -16 415 -65 -5 O
----+---j-----t---I----j·-

111 -29 -1 -397 -3 O

~181 -360 -3 -786 1330 O

-2097

-165

319

-2850
-37

Rahoitus lai tasten kotima i set arvopaperi t

Julkisen sektorin kotimaiset arvopaperit

Va1L:ultata11 etukset

Telletukset Suomen Pankissa

Varsinais~t tal1etukset

Saamiset vaklJutus1aitaksllta

Ulkomaiset 1yhytaikaiset saamiset

Ulkomaiset pitkäaikaiset saamiset

-8G5 -180 380 665 O
I---I---I---I----I---t---;----f----t----j

-54 -46 100 O
f---·I----f----1----1----f-·--- ---f--·--If---I

Luotot pankei 1ta

Luotot vakuutus1aitoks; 1ta

Luototmuilta rahoitllslaitoksilta

Y-ot i ta l olJks i en "sun to"osakkeet

Yritysten btimaiset arvopaperit

luotot julkiselta !cktorilta

luotot SU')lncn Pankil ta

Ulko:naiset lyhytaikaisct velat

VlkOIJ~isct piLkäalkaiset veli!.l

1-'-'-- ---I--·--+·---t---I----- ---- --- --.-
2710 2768 -5786 -5 140 i73 ----I----- O

262 1418 8 -1802 8 106 O
---- o _. __

112 530 O O -704 b2 O----- ---
lO O -75 -35 O :

1----4----1-----1- ----
-598 1010 -142 -19 8 -116 -143 O.__.

822 192 82 -l 22 -1117 O I

--1----+-_.-1---+--_._---- !
5 45 1859 - l -1905 O I

---- ----
1115 490 30 -1635 O------ -----_.__.-

958 31 -205 -174 -610 O
!-----I----1---·-j-----+---·---- f--.---I-----t----1

Rahoit\~I.s~n );ihtcitä (+) OYill SJiHil1StCIl vdl1ellcolint'n ju Yl'lkojen lisiiys.
Rdh(Jitll~scn HiyttOd (-) ovat ~iJt1nllsl~lI li5JY~ ja v~hnjell v~ihencl:\iilen.
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._----_. - --
Ralloi tuscrät koli ta1. Yri t. rank it \'ak. la i t. fl 1111 t Julk. SP UlkOlo"a t )'11 t.rah.lait. s~kt.

__o - - --------- --
Säästd,";nen, netto 8001 4334 210 29 37 6733 92 - 19436--- ---- -_.. - ----1---
+ Potstot 1939 !i427 100 25 5 946 19 -

I
8461-- -- - ... -

Cl-utto~ääs tJml nCn 9940 9761 310 54 42 7679 111 - 27897
1--- ---1----

- Kiinteät investoinnlt -7814 -9962 -249 -253 -15 -5633 -19 - -23945------ ---
- Varastojen lisäys -8514 -8514._-- --
Rahoi tusjäänlä 2126 -8715 61 -199 27 2046 92 4562 O
+ Pääor..ansiir,·ot sektoriin, netto 87 14 -101 O O !

'----
(1) NettollJotonanto 2213 -8701 61 -199 27 1945 92 4562 O .- lRalloi tlJsvaateicten muutokset:

Kätcl ~raha -108 -139 -35 -40 O -42 364 O

r.ätci s ta 1letukset -707 1326 -86 -71 -462 O !
f--- - iVJrsinaiset to11etllkset -4021 3962 59 I
1------

-128

~I
Valuuttatallctllkset -7 135

Sa~fiIisct vakuutuslaitoksilta -21559 -109 -11 2789 O

Rahoi tushit os ten kot ima i set arvopaperit -228 -~28 -52 944 -145 -91
I

Julk1sen sel: tod " kotinl3 j set arvopaperi t 226 38 -70 3 -227 -20
~-

Talletukset Suorr:en Pankissa 47 654 -29 -274 -398 O 1.-----
Ulkow.diset lyhytalkaisct saanriset -1350 -200 250 1300 C------ - -OJUlkomaisP.l. pitkiiaikaiset saarr:iset -30/i -58 364._-- _._-~
Muut saami set

---- '--~ . ---1--~---
Luo tot ra nk~ l lta 3082 32~1 -6722 42 41 33/i O
I.uotot vakuutuslai toksilta 236 1367 17 -1736 114 (' O •

,.-. =i=-1---1'
Luotot muiltil ralloitl:slaitoksilta 151 845 1 4 -1161 160 O .

-.--
Kotitaio..ksi~n asunto-nsakkeel 184 -11~ -72 O.--- ----
\'ritysten kotin'diset .rvopaperit -531 1424 -257 -307 -2 ··319

~
O

Luotot julklselta sel:tol"ilta 765 35 115 O 25 .. 940 O
f----

luotot Suomen Par,kllta 35 577 7 -(\ _ -611 O I--- f---- ----
UlkOfilaiset lyhytaiKaiset velat 3441 1al O 310 -4J51 o

--_. -- -
Ulkonoaiset pitkäaikaiset \'olat 1612 30 30 -207 -1465 O

1-._-- ---,--- -- _.- --- ._---------
Muut velat

!-.__._------------_.-._------ -._...... ----
(7.) Rahoitllksero liihteot 4644 12027 7915 2835 1164 557 924 1(,64 31730(pI. bruL[OSiiastä~.inen)

----- -- - .---f------f---
(3) RaholMscn f:".yl;tö -7564 -2739 -7653 -2403 -1263 -2754 -1128 '·6226 -31 ro l

(pI. bruttopacto~anmllodostus) ..)

~·)=(2),(3)~,~11lotoP~::~~~---t292Ö- 92~~:=!i2 ;:' -:go --:;'97 -20".· -':~3 ~Ö-I
(1).(·1) nes'duaal~__. L-=2.~!__.~ 323 ~.)3 ·72 "2~lL_~-112 O O

Rclhniluksen lJ"te~tä (i) oval ~;f1iH,listcl1 viil;e:1cllii,.t:n jil v~Hvjr.n h!.tiys.
RahoiLu'"on k'iytto,i (-) ovat saamisten lisbys ja ~~Ikojell viil"'llcr:lillcn.
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+ Poistot

Ra!loi lUSCI-H

Säiist~!TIinen, netto

.. Kiinteat ill\'cstliillnit

+ raJor",", i i ""ot s0ktori i n. Ilet to

~._-------_._------,...---,.....--- ----,--,-----r-- .---
,. tlt 1 v 't I) k't '" 1 't fi',ut Juli:. sr Ulk h
~O a. .r,. ~~~_t__,-ar.----a-'-'il-ra-"-.-r~-it-,_S~_kt...:._t_---I--o._lIk.'-a-t_~.t~

8621 J(l03 178 S4 SS 6856 351 - 19198
!-._--- ---- -- ---- ._--

2342 5369 131 48 l' 1207 32 - 9131
-----------·-------I-:--:---I-----:-~:_t-~-l_-__:_ ----1--- ------ ------

10963 8422 309 102 87 8063 383 - 28329

-941[1 ··12839 -441 -35-1 O -7081 -32 - -30162
I----I---+---+---I-----j---I----I----I---

• Var,1StOjell lis~ys -6140 - -6140
r--·---------------t-:-::-~=_--+---I-------=-l--~;_-_:_-I---

Rahoitusjiiamti 1545 -10557 -132 -249 87 982 3S1 1973 O
----- ----11---\----\----- ---1----1----

122 106 -228 O O

-372

(1) lIettolu~tonailto

Rahoi lusv~ateiden mlJutokset:

YJitcl sraha

Kötei s ta 11 etuksct

Varsinaisst tJl1ctlJkset

Va l uu tt~ ta 1i etukset

1667 -10451 -132 -249 87 754 351 7973 O--1---+---/---+......--
----- -·__:_~I'--_t---1--__:_-t__--i---I__----

-223 -121 -30 19 -l -25 381 C
~._---------II----t----t----I-----I----l

-1409 1066 -4 -138 485 O

O

O

Saamisct vakuutu~laitok$ilta

R~hoi tllslaitost~11kot.imaiset arvopapcrit

Jvlkisell ~~ktor;" ~otimidset ar"op~pcrit

Talletukset St,;omen P"n~;~sa

-320

-BO =1.-

-53 594 --'1
-80 77

-1462 81

-91

-11 ·-428 ---=8
188 -1927

I---t---I--'--t---+----

Luoto1. julkisclta suktcl'ilt~

Koti ta 1~uks len asunto-osJkkeet

Luatot pcl1k~i1 ta

Ul~oma;set lyh.Ytai~aisct saamiset

luotot "a~uutlJslai toks i lta

luotct Inui lta ranoitu,l aHoks il ta

Vl'itysten ~otimaiset uvopapp.l'it

luotol Suomcl1 Panki lto

Ul~ornaiset lyhytai~ais"t valot

rluut velat

3907G718126615268559:~
(t.) Ro~Hdr."~5('11 l~ihler.t

(pl. b:·ulto~~Qst~~~nell)

-.------------------ --- --·-;_---I-----t-·---·-- ---- ----f----.-
-8~j12 -3492 -8913 -2976 -1903 -.3018 ·1452 ··8G91 -390lf:(3) i("hoi I:J;",OI1 kJyltö

(pI. hrlJttop~i;ioli~.'\n(lIuodostus)

-----I ------- ------ ----- . ---
(")=(:1)<(3) idtolllotonotto -?919 1n76 -5(,6 13 41 -201 ··136 -7973 O

_.... .---.--------.------.--- .__.- .---- 1-._--
(1).(-1) itcsil1L1Jal1 12!i2 l :{?5 -678 -236 128 547 165 O I O

---------- - ---_... -- ---'---
Reholtlll:~r.n l;iht(';l~ (1) 0'i31. SllM,d!ltcn v:-illcnPltliw!!1 jrl v::lkojr.n lio;~ys.

nlltHlilukse~ ~iiyllLJ (-) ovat ~dMl1Stt!1\ 11SJ,'{S ja vcllojcn yii!ll·Il,)I:Jin~n.
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-309

Koti lä.lul}k~ ien asu"to-osakkeet

Luotot juHis~!ta sektorilta

LuolotOluiltö ranoHuslaitoKsilta

Ul koma i S~ t lyhytai ka i set satlr.1i s~t

luotot vakuutuslaitoksilta

luotot pankci Hö

Talletl.kset Suomen PallKissa

Klitei sta112tukset

Va l uvtto t,) 1i etu!:set

\.'crsir.u.i~et ta11(!tukset

Jull;i sen seUor-i" f,oti ma i se t ar-vopaper-i t

Saami ~e.t VJk,,"~uS l ai toks i 1ta

Rat",; tuseriit l-Kotit~~ -:t[l~·I1"iJ~=~fnr,I~~'~ltf'-~~:~~ --:-- UHOPIJJt-r-=-1
11-------.---..-----.-- ------- .----1-.-- ---- --~.

S~~stöl'ille.;. n~tto (,147 2~i92 _12.~ 5~~_ 2~_ .10589 .. 350 -. '.199112 1
• Polstot 1'628 5823 1tJ4 58 4 l 1359 ('6 - 100421

-B--ru-t-tO-S.-ii;,-:S.t.;-;'n-in-c-n--------~--I8ns -3'415 I 322- --115 33 t 11948 376 -----[ 299841

• Klinte;;" investoinnit -9365 -122~_U-~2BO-- -300 -7'~m --=2G --.:--~
• '/arastojel1 lisilys -4334 - -tJ3~4
--'- ----.-------- ----- o --- ----1---4----- --.--\---...;

Rahoitusjäiiw,ii . ··590 -8186 42 -185 26 4036 350 4507 O l

+ P;ia'effiJnsii;Tot sektor-iin, r,ptto -92-1-' 29 -----------=i"2lr-- O O;
------------1--- --,,---- .--'-- ----- I

(1) ~EUO1UC·tOl1dl1tO -498 -8157 4;~ - 185 26 3915 350 4507 O I
-------------+-- --.------- --- - I

Ral:oi tu,v,'a te.i dcn muutokse t:
----j----i---

Käte1.sr-aha -11 -11 4 -9 l -12 38 I O,
f----. 1---1---- .--------- l

340 68tJ -·127 -36 -861 O I

'1-.---- .------+---+---1
-3746 3f)28 -82 O :1,
--------. ----1-----1'----:

-33 -157 1951 '---i-' O l'
-3472 -111 2 3581 O __ O Ii

Rahoitu51aitoslcn koti.,ai~elar-vopa~f,rlt 30 -230 27 293 -146 26 O 1--- .. --l
-491 61 -67 O 489 ~j O l

-
__o _ ~~~ ~~~~ -158 l 06 ..~~~ Li 684 ~__

- -8 -I---- --- ---=10J-----1~4"~

~43' 1344 ··4588 l I 106 -6 -"---1-- -0- I
"-2'ii6'2lö5-~781:26~ -2~ __2!;'1 =1·-- ~l
~;9_ 901 5 __l -971 -1~_-. -.!...Jl
~__'_I-_ _:.~.::. -117 O 1\

-790 1589 -214 -106 -8 -482 +11 O
I--::--+---+---+---i·-------il--·------- ----

1661 1115 129 3 5S -2963 O I
f--- -- -_.- ---1----1

Luotot Suolllen Panb 1ta 492 506 I 1 19 -1018 O I

UlkG',"iset lyhyt~ikaiset "eiat ---- 80j' ~--~-------i---=50-~:1047· O

Ulko"v)iset pitkäaikaiset velat 1---- 2585~I__ [-__65..'3_- 75'.J 1--5i'4' -4568 ---O-
fluut velat

--------.~--._.----~--_l---.-

(2) Rahoi tll!:S01l liihteet
(pI. :Jr-llttosöästiiminen) 5416 11671 5833 3G13 1109 1607 1'12::, '!lOS 31482

,-------------------.------- --.-1------ ----- ---1---------.-- -- -
_(3) ~~\I:.~~~I~I':i;~!;,:~ml)('do<-t"S)' -8548 -702:-1~·~~~~ .-30~~ -1201 _~~~~~_~=·~..L-s.G.~ _~_1482 ;

.. :: ;:i~':' ::;~ ::~.;~o~~- .._-_-- ~;:~:t ~~~~i :::: ~-~:: ~~ ~-3iili -;;;L~~~:::E:l
R.llu) i tlJkst'n i ;ih tt: i tä (-i) lJv("tf. S'l.:HJl ~ te:n v;)hellef.ll nt:'1I j.l v~'l ko~r:f1 l i ~;)y.;.
Rahoi tU~:;f·n J,Jyl loå (-) ov., t S,JiH:I; 5len Ii~~J!,; jll y,,: l':0j~'~ V~j!lfnt':d w!n.
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---_._---
--~ -- --T~··-r--·--

't Koti ta L Y 't "'t V' l·t '·Iu" t .Julk. cp UJ' t 1n. 1.1Or.l ~ .... iJl ·1'Jh.l~it. S('~t. .) I "omJa Ylt.
._-- ._._----- --- ___o _____• _______••. netto 7559 2709 240 63 40 10022 340 - 20973----1-- -'------ ___o ------ --_.- ---

2950 6509 150 54 5 1752 68 - 11488...... --_. --.-
.~\'l1i nen 10509 9218 390 117 45 1177'1 408 - 32461

c---- f--- -------
i:westoL.nit -10513 -l {'(je4 -400 ..150 -3 -8586 -68 - -32404---------- --_ .. _._-
n liS:iys -698 - -698 1.- r--'--'----

'må -4 -4164 -10 -33 42 3188 340 641 O !--- --1-'-- ,..__.
'~rrot c;(\kt:.orifn, netto 120 27 -147 O O-- .-
atonal! tu 116 -4137 -10 -33 42 3041 340 641 O-- --- ..._-

-----~-- ---
te i den mla~tokset.

--:m1-115 -40 O O -10 280 O
~--- ----f--.-

tukset 324 -418 -50 -50 194 O-- ._-------- -o-lt tal1etukset -4136 4664 .. 528---
lr.tukset -46 -471 517 O-- .-
kUlitU," l aitoksi lh -3847 -200 O 4047 O O

----1--_.. ..- ----____ o

1tostP.1l kotimaisct i\rvopap~.·it -314 -245 -9 742 -151 -23 O.- ---
Hori n ko t ircodi set arvopaperi t -521 -31 -80 O 629 .,.3 O-- --
t SUWtn Pankissa 1039 +40 -92 -368

~
O._-

lyh)'taikdi"et saamiset -l1nO -680 ~O_~ O---- -_.. --
pitk~ili'~ai5cl 5aamh:et -534 -171 -100 805 O1- _._-----
et

l- l----
el1 ta 3293 2776 -6039 3 58 -41 O

lituslaitoksi 1ta 408 2874 173 -3376 96 ·-175 J O
r--------- .. -

ta ral,oitu,laitoksilta 133 1291 -1 O -1448 2S.=±o.= O----
siell 3$l)ilto-os~kkce(; 217 -87 -130 O._-
kotilluiset d,.vopaD~rit -847 1729 -105 -258 -14 -479 ., 26 1 O

. '- -:0=ki seltd sek tori Ha 1032 1109 151 O 21 -2363 n o
0'-'123 ------ --,_.-me,' Panf: 11 ta 2 7 -732 O

r--'--
.. 1651 1500 no -69 olyhytaikaiset vel;lt.

----_..'--- _.__. -_.- ---
pitkdaikil1set velat 1396 232 145 83/:' 1242 -3897 O

---r-----
__o 0-- ---

- --------..- ___ o --- ___o ---
uksen 111htcct 5133 12538 8000 4050 1064\ 1737 1745 332~ 3/59?tu t tos il il !ö tJmi nen) ,--- .._--

':-'''0''"":;;50 ' 1603' '43'15 1 'lOGOi" 3%,":ffi"
VI. S,·" I ayttb -9826 -41Jl
.',1 t tOPd~lOlllJI.r.lll\)C(lS lus}

... -"-- ..---
~, "Of ,19~ "SO~~26°4'''~Ö -- "'''=1= 0--1) 'jct.~~___=±:46~:. 8407

sidua.lli ..4571 42/0 210 1571 -493 433 5 O O.- _._---_.~----- ---'----
__ l __ .:..::J_~__._... _o_o __

(3) [(i,hoi L
(p I. b

("H?) '(3

(1) 1(4) /1"

(2) ~~hoit.

(pl. b

~Iuut velat

lIHoOlaiset

Ulkonl,lisei;

Luotot j~l

Vrilysten

Kotila 1ouk

Luotot i;ltl i1

l.vctot vaku

t 'lotOt Sun

T;,llct~k~c

l!l~o""iset

lJlI,cru i set

~.1itel srah~

Kätelsta Ile

Rahoi tusjäb

Julkisen se

R~hoiwsla

Siitistäminen

Valuuttatal

Varsinab"

~aJ,oi tusor~

+ Poistct

firutlQsääs:

+ Piiiio,r.ansl

- Kllnt.eät

.. Varas loje

(1) lIetl01u

r-R(~hoi t "Svad

Rahf)iluk.~cn l;ihtc:;t.:, el} OV:lt S(hllo-Ii~.t(~n v~;ilr.nC:llinen jJ \'l'lko.~!)n 11s:;)'5.
nahoitl.Jk~.cfl k;"ytlö~ l-) rJVJt Sdl1l11l!:tcn li'Ju.'is jt1 velkojcll V;Jh('flcr,r\lIcl\~


