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Bruttokansantuotteen kasvu pysähtyi

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna vain 0,3 
prosenttia. Kolmen vuoden nopean kasvun jälkeen koko
naistuotannon kasvu miltei pysähtyi. Kokonaistuotanto on 
kasvanut näin hitaasti viimeksi vuonna 1977.

Tuotannon määrä aleni metsätaloudessa, teollisuudessa, ta
lonrakennustoiminnassa, kaupassa ja rahoitustoiminnassa. 
Tuotanto kasvoi selvästi vain maataloudessa. Myös eräiden 
palveluiden tuotanto kasvoi.

Kotimainen kysyntä ei kasvanut viime vuonna. Investoin
tien määrä aleni eivätkä varastot kasvaneet edellisvuoden 
tahtia. Kulutusmenot kasvoivat vain hieman.

Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä kasvoi viime 
vuonna runsaat kaksi prosenttia. Eniten kasvoi elintarvike
teollisuuden vienti. Myös metalli-, paperi- ja kemian teolli
suuden vienti kasvoivat. Tavaroiden ja palvelusten tuonnin 
määrä väheni vajaat kaksi prosenttia. Eniten väheni inves
tointitavaroiden tuonti.

Yksityiset kulutusmenot kasvoivat enää puoli prosenttia. 
Julkiset kulutusmenot kasvoivat kolme ja puoli prosenttia, 
mistä puoli prosenttiyksikköä aiheutui siitä, että mukaan 
laskettiin nyt ensimmäistä kertaa rautateiden korjaus ja yl
läpito. ^

Investointien määrä väheni kaksi prosenttia. Yksityiset in
vestoinnit vähenivät yli kolme prosenttia, mutta julkiset 
investoinnit kasvoivat liki yhdeksän prosenttia. Julkisten 
investointien kasvusta yli neljä prosenttiyksikköä aiheutui 
ratainvestoinneista, jotka aiemmin on kirjattu yksityisiin in
vestointeihin.

Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti viisi prosent
tia. Asukasta kohti lasketun kansantulon arvioidaan olleen 
viime vuonna 86 500 markkaa. Kotitalouksien reaalinen 
osotovoima kasvoi noin puolitoista prosenttia.

Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa laadittuun vii
me vuoden kokonaistaloudellista kehitystä kuvaavaan kan
santalouden tilinpidon cnnakkotilastoon.

Tuotanto

Alkutuotanto kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia. Maata
loustuotanto kasvoi peräti 17 prosenttia. Tätä edesauttoi 
viime ja edellisen vuoden hyvä sato. Metsätalouden tuo
tanto väheni enemmän kuin minkään muun toimialan tuo
tanto, 7,5 prosenttia.

Jalostuselinkeinojen tuotanto väheni viime vuonna 1,3 pro
senttia. Tehdasteollisuuden tuotanto väheni 1,8 prosenttia. 
Tuotanto kasvoi vain paperiteollisuudessa, elintarvikkeiden 
valmistuksessa, öljynjalostuksessa ja eräillä metalliteolli
suuden aloilla. Talonrakennustoiminta alkoi huippuvuoden 
1989 jälkeen vähetä.

Palvelujen tuotanto kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia. 
Palveluista kasvoivat merkittävästi vain tietoliikenne ja 
kiinteistöjen vuokraus. Eniten vähenivät vähittäiskauppa ja 
rahoituspalvelut. Vaihtotase

Vaihtotaseen alijäämä syveni edelleen 25,5 miljardiin 
markkaan eli 4,8 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kaup
pataseen alijäämä pieneni edellisestä vuodesta, mutta mat- 
kustustaseen alijäämä ja korkomenot ulkomaille kasvoivat 
edelleen.

Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni kaksi prosenttia 
tuontihintojen noustua hieman. Viimeksi vaihtosuhde on 
heikentynyt näin paljon vuonna 1981.

Työllisyys

Työllisten lukumäärä väheni viime vuonna noin 0,3 pro
senttia. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin noin 90 
000 henkeä. Työttömyysaste oli viime vuonna noin 3,5 
prosenttia eli yhtä paljon kuin vuonna 1989.Hintakehitys

Koko kansantalouden hintatason nousun arvioidaan viime 
vuonna olleen 6,0 prosenttia mitattuna bruttokansantuotteen 
hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi viime vuonna 
keskimäärin 6,1 prosenttia.

Kulutusmenot

Yksityisten kulutusmenojen määrä kasvoi viime vuonna 
vain 0,4 prosenttia. Kestokulutustavaroiden myynnin määrä 
väheni selvästi, mihin vaikutti erityisesti autokaupan vä
hentyminen.

Investoinnit

Investoinnit vähenivät viime vuonna 1,9 prosenttia. Eniten 
vähenivät asuinrakennusinvestoinnit, 5 prosenttia. Muut 
talonrakennusinvestoinnit sen sijaan kasvoivat 2,5 prosent
tia, erityisesti investoinnit teollisuusrakennuksiin, julkisiin 
rakennuksiin ja maatalousrakennuksiin lisääntyivät. Kone-, 
laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit vähenivät 3 prosenttia.

Kansantulo

Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 4,9 prosenttia. 
Palkkasumma kasvoi 8,1 prosenttia. Omaisuus- ja yrittäjä
tulot alenivat 7,3 prosenttia. Yritysten toimintaylijäämä su
pistui merkittävästi. Kahden viime vuoden runsaat sadot 
kasvattivat maatalouden yrittäjätuloja.

Talouskasvun laantumisen myötä välillisten verojen (netto) 
kasvu jäi 1,4 prosenttiin.

Bruttoveroaste

Välittömät verot kasvoivat 12,9 prosenttia. Vuoden 1989 
verotuksen viivästyminen korotti viime vuoden verotuottoa, 
koska veronpalautusten maksu siirtyi vuoden 1991 puolel
le. Tämän vuoksi välittömien verojen osuus bruttokansan
tuotteesta kasvoi.

Välillisten verojen osuus taas aleni, koska erityisesti liike
vaihtoveron tuotto jäi vähäiseksi. Näin ollen verotuksen 
painopiste siirtyi välittömän verotuksen suuntaan ja verotus 
kokonaisuudessaan kiristyi hieman. Bruttoveroaste oli vii
me vuonna 37,5 prosenttia ja edellisenä vuonna 37,3 pro
senttia.
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Käytettävissä oieva tulo

Yritysten käytettävissä oleva tulo jäi selvästi alijäämäisek
si, koska tulot supistuivat ja menot kasvoivat nopeasti. 
Valtion käytettävissä oleva tulo aleni erityisesti välillisten 
verojen vaimean kasvun vuoksi. Kuntien käytettävissä ole
vaa tuloa nosti verotuksen viivästymisestä aiheutunut vä
littömien verojen kasvu.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat 7,6 pro
senttia ja reaalinen ostovoima noin puolitoista prosenttia.

Säästö

Koko kansantalouden säästäminen supistui edellisestä vuo
desta. Vakuutussäästämisen kasvu nosti rahoituslaitosten 
säästön osuutta koko kansantalouden säästämisestä. Jul
kisyhteisöjen säästämiaste eli säästämisen osuus käytettä
vissä olevasta tulosta laski valtion käytettävissä olevien tu
lojen alenemisen ja kulutusmenojen kasvun vuoksi.

Kotitalouksien säästäminen elpyi, kun niiden kulutusmenot 
kasvoivat käytettävissä olevia tuloja hitaammin. Kotita
louksien säästämisaste oli viime vuonna 3,6 prosenttia ja
2,4 prosenttia vuotta aiemmin.

Rahoitusasema

Yritysten rahoitusaseman heikkeneminen hidastui edellises
tä vuodesta, koska investoinnit supistuivat Julkisyhteisöjen 
rahoitusylijäämä jäi puoleen edellisestä vuodesta, koska 
valtion tulot kasvoivat merkittävästi hitaammin kuin me
not.

Kotitalouksien rahoitusasema parani seivästi edellisestä 
vuodesta säästämisen kasvun ja investointien pienenemisen 
tuloksena. Kotitalousektori muuttui viime vuonna rahoi- 
tusylijäämäiseksi kahden alijäämäisen vuoden jälkeen.

Kansantalouden rahoitusasema heikkeni viime vuonna noin 
2 miljardia markkaa edellisestä vuodesta ja vaihtotaseen 
alijääksi muodostui 23,5 miljardia markkaa.

Bmttonationalproduktens ökning avstanna- 
de

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med endast 0,3 pro- 
cent.Totalproduktionens tillväxt avstannade efter tre ár av 
snabb tillväxt. Inte sedan ár 1977 har totalproduktionstill- 
växten varit sä svag som den var i fjol.

Sjunkande produktionssifffor noteras för skogsbruket, in- 
dustrin, husbyggnadsverksamheten, handeln och finans- 
verksamheten. Endast inom jordbruket skedde en tydlig ök
ning av Produktionen. Ocksä för vissa tjänsters del redo- 
visas en produktionstillväxL

Den inhemska efterfrägan visade ingen ökning i fjol. Inves- 
teringsvolymen sjönk och inte heller lagren ökade i samma 
takt som äret föruL Konsumtionsutgiftema ökade bara en 
aning.

Exportvolymen av varor och tjänster ökade med drygt tvä 
procent i fjol. Mest ökade exporten inom livsmedelsindust- 
rin. Ocksä metallindustrins, pappersindustrins och den ke- 
miska industrins export ökade. Importvolymen av varor 
och tjänster sjönk med knappt tvä procent. Mest sjönk im- 
porten av investeringsvaror.

De privata konsumtionsutgiftema ökade med endast en 
halv procent. De offendiga konsumtionsutgiftema ökade 
med tre och halv procent Av denna ökning berodde en 
halv procentenhet pä att jämvägsreparationer och jämväg- 
sunderhäll för första gängen togs upp in bland de offentliga 
konsumtionsutgiftema.

Investeringsvolymen sjönk med tvä procent. De privata in- 
vesteringama sjönk med drygt tre procent, medan de of- 
fenüiga investeringama ökade med närapä nio procent. Av 
denna ökning berodde drygt fyra procentenheter pä banin- 
vesteringar, som tidigare tagits upp bland privata investe- 
ringar.

Nationalinkomsten ökade nominellt med fern procent i fjol. 
Nationalinkomsten per capita uppskattas tili 86 300 mark i 
fjol. Hushällens reella köpkraft ökade med en och halv 
procent

Dessa uppgifter baserar sig pä Statistikcentralens för- 
handsstatisük över nationalräkenskapema, som beskriver 
sanhällsekonomins totalekonomiska utvecklingen under 
fjoläret.

Produktionen

Primärproduktionen ökade i fjol med 4,4 procent Jord- 
bruksproduktionen ökade med heia 17 procent tack vare 
den goda jordbruksskörden i fjol och under det föregäende 
äret. Skogsbrukets produktion sjönk mera än Produktionen 
inom nägon annan näringsgren, med 7,5 procent

Sekundärproduktionen sjönk i fjol med 1,3 procent. Till- 
verkningsproduktionen sjönk med 1,8 procent. Produktion- 
sökningar uppvisas endast inom pappersindustrin, livsme- 
delstillverkningen, oljeraffineringen och nägra branscher 
inom metallindustrin. Husbyggnadsverksamheten började 
avta efter toppäret 1989.

Produktionen av tjänster ökade i fjol med 1,7 procent. Av 
tjänstema var det bara kommunikationer och hyming av 
fastigheter som uppvisade en betydande ökning. Mest 
sjönk Produktionen inom detaljhandeln och finansieringst- 
jänster.

Bytesbaiansen

Underskottet i bytesbalansen fördjupades tili 25,5 miljarder 
mark, vilket motsvarar 4,8 procent av bruttonationalpro- 
dukten. Underskottet i handelsbalansen minskade, men un
derskottet i turismbalansen och ränteutgifter tili utlandet 
ökade fortsättningsvis.

Utrikeshandelns terms of trade försämrades med tvä pro
cent, pä grund av att importprisema Steg en aning. Inte se- 
dan är 1981 har det skett en sä här stör försämring av 
terms of trade.
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Sysselsättningen

Antalet sysselsatta minskade med cirka 0,3 procent i fjol. 
Antalet arbetslösa var i medeltal omkring 90 000 personer. 
Det relativa arbetslöshetstalet var i fjol cirka 3,5 procent, 
oförändrat frän ár 1989.

Prisutvecklingen

Inom hela samhällsekonomin beräknas prisnivästegringen i 
fjol ha uppgätt tili 6,0 procent, mätt med prisindex för brat- 
tonationalprodukten. Konsumentprisindex steg i fjol i me
deltal med 6,1 procent

Konsumtionsutgifterna

Den privata konsumtionsutgiftsvolymen ökade i fjol med 
endast 0,4 procent. Försäljningen av varaktiga varor sjönk 
avsevärt, vilket speciellt berodde pä att bilhandeln minska
de.

Investeringarna

Investeringama minskade med 1,9 procent i fjol. Den störs- 
ta minskningen, 5 procent, redovisas för bostadsinvesterin- 
gama. Övriga husbyggnadsinvesteringar ökade däremot 
med 2,5 procent. Speciellt noteras en ökning av investerin- 
gar i industribyggnader, offentliga byggnader och lant- 
bruksbyggnader. Maskin-, inventaríe- och transportmedel- 
sinvesteringama minskade med 3 procent

N ationalinkomsten

Nationalinkomsten ökade nominellt med 4,9 procent i fjol. 
Lönesumman ökade med 8,1 procent. Förmögenhets- och 
företagarinkomstema sjönk med 7,3 procent. Företagens 
driftsöverskott sjönk betydligt. De tvá señaste ärens gynn- 
samma skörd ökade företagannkomsten inom jordbruket.

Pä grund av avmattningen av den ekonomiska tillväxten, 
stannade (netto)ökningen för de indirekta skattemas del pä
1,4 procent

Bruttoskattegraden

De direkta skattema ökade med 12,9 procenL Genom att 
beskattning för är 1989 försenades blev fjolärets skatteav- 
kastning större, eftersom utbetalningen av skatteäterbärin-

gar skjuts fram tili är 1991. Av denna anledning steg de 
direkta skattemas andel av bruttonationalprodukten.

De indirekta skattemas andel sjönk, vilket beror pä att spe
ciellt omsättningsskatten gav dälig utdelning. Beskattnin- 
gens tyngdpunkt försköts i riktning mot den direkta bes- 
kattningen och skattetrycket ökade en aning totalt sett. 
Bruttoskattegraden var i fjol 37,5 procent mot 37,3 procent 
under det föregäende äret.

Den disponibla inkomsten

Företagens disponibla inkomst var klart negativ, pä grand 
av minskande inkomster och snabbt ökande utgifter. Sta
tens disponibla inkomster minskade, beroende pä den sva- 
ga ökningen av speciellt de indirekta skattema. Kom- 
munemas disponibla inkomster ökade genom ökningen av 
de direkta skattema, vilket var en följd av att beskattningen 
för är 1989 försenades.

Hushällens disponibla inkomster ökade med 7,6 procent 
och den reella köpkraften med cirka en och halv procenL

Sparande

Det totala samhällsekonomiska sparandet minskade jämfört 
med det föregäende äret. Försäkringssparandet ökade, vil
ket medförde en ökning av finansinstitutens andel av det 
totala samhällsekonomiska sparande. Den offentliga sek- 
toms spargrad, dvs. sparandets andel av de disponibla in- 
komstema, minskade pä grand av att statens disponibla in
komster minskade samtidigt som konsumtionsutgifterna 
ökade.

Hushällens sparande ökade pä grand av att hushällens kon- 
sumtionsutgifter ökade längsammare än de disponibla in- 
komstema. Hushällens spargrad var i fjol 3,6 procent mot
2,4 procent under det föregäende äreL

Finansieringsbalansen

Försämringen av företagens finansieringsbalans avtog jäm
fört med föregäende är, i takt med att investeringama 
minskade. Den offentliga sektoms finansieringsöverskott 
stannade vid hälften av föregäende ärs nivä, emedan in- 
komstema för statens del ökade betydligt längsammare än 
utgiftema.

Hushällens finansieringsbalans blev tydligt bättre, dä spa
randet ökade och investeringama minskade. I fjol visade 
hushällssektom ett överskott efter tvä är av underskott.

Samhällsekonomins finansieringsbalans försvagades med 
cirka 2 miljarder mark i fjol jämfört med äret innan. Bytes- 
balansunderskott var 25,5 miljarder mark.
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1. HUOLTOTASE
FÖRSÖRJNINGSBALANS

Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser àrs priser

Mil j . mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi--Volym

* * * * * * * * * *
1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990

Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Bruttonationalprodukten 
tili marknadspris ........... 495497 526803 394552 395740 12.2 6.3 6.7 6,0 5.2 0,3

Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 125996 126800 128834 126699 14.7 0.6 5.4 2.3 8.8 -1,7

KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD .................. 621493 653603 523386 522439 12,7 5,2 6,3 5,4 6,1 -0,2

Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 116702 119500 107551 109913 7.3 2,4/■ 5,7 0.2 1,6 2,2

Kulutusmenot - 
Konsumtionsutgifter ...... 354138 382346 295632 299311 9.4 8,0 5,5 6,6 3,7 1.2

Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 256019 272209 218243 219112 9,0 6,3 4.8 5,9 3,9 0.4

Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions- 
utgifter .................. 98119 110137 77389 80199 10,6 12,2 7,4 8,3 2,9 3,6

Varastojen lisäys - 
Lagerökning ................. 6424 4638 6082 4014 ..

Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital ..................... 136605 141658 105509 103496 23,0 3,7 8,8 5.7 13.1 -1,9
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 122231 124868 94252 91259 25.5 2.2 8.9 5,5 15,2 -3,2

Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 14374 16790 11257 12237 5,6 16,8 7,4 7,5 -1.7 8.7

Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ........ 7624 5461 8612 5705

KOKONAISKYSYNTÄ -
totalefterfrAgan ............ 621493 653603 523386 522439 12,7 5.2 6,3 5,4 6,1 -0.2

Siitä - Därav:

Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ..... 504791 534103 415835 412526 14.0 5.8 6.3 6.7 7.3 -0,8
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2. TUOTANTO TOIMIALOITTAIN
PRODUKTIONEN ENUGT NÄRINGSGREN 
PRODUCTION BY KIND OF ACTIVITY

1985 hintoihin 
Ars priser 
prices

1 000 000 mk 1989 Muutos 1990 Muutos
Förändring Förändring

Change Change
% %

Maatalous - Jordbruk- Agriculture 11 359 14,9 13 294 17,0

Metsätalous - Skogsbruk- Forestry 11 538 0,5 10 673 -7,5

Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing 86 395 3,2 84 792 -1,9

- puu- ia paperi - trä- och papper- wood and paper 15 573 2,6 15 293 -1,8
- metalli - metall - metal 33 259 6,2 32 860 -1.2
- muu - övrig - other 37 563 1,0 36 639 -2,5

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och 
vattenförsörjning - Electricity, gas and water 9 635 -0,3 9 828 2,0

Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Construction 27 496 11,6 27 315 -0,7

- talonrakennustoiminta - husbyggnadsverksamhet - 21 226 13,1 21 014 -1,0
building construction

- maa- ja vesirakennustoiminta - anläggningsverksamhet - 6 270 6,5 6 301 0,5
other construction

Liikenne - Samfärdsel - Transport and communication 29 451 6,9 30 158 2,4

Kauppa - Handel - Trade 36 845 6,3 35 677 -3,2

Valtio ja kunnat - Staten och korhmuner - 
Central and local government services 55 371 2,4 56 591 2,2

Muu toiminta - Övrig verksamhet- Other services 91 744 7,7 94 588 3,1

Bruttokansantuote yhteensä - 
Bruttonationalprodukten sammanlagt 
Total domestic product 394 552 5,2 395 740 0,3

siitä: yrittäjätoiminta 1) 
därav: näringslivet 
of which: industries 261 150 6,0 261 553 0,2

1) Ilman asuntojen omistusta 
Exkl. bostadsförvaltning 
Excl. owner-occupied dwellings
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3. INVESTOINNIT 
INVESTERINGAR
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

1985 hintoihin 
ârs priser 
prices

1 000 000 mk 1989 Muutos
Förändring

Change

1990 Muutos
Förändring

Change

Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - Byggnader och 
anläggningar - Building and other construction 59 657 13,6 59 020 -1,1

siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which residential buildings 26 244 17,8 24 932 5,0

Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier - 
Machinery and equipment 45 852 12,5 44 476 -3,0

Yhteensä - Tillsammans - Total 105 509 13,1 103 496 -1,9

- yksityinen - privat - private
- julkinen - offentlig - government

94 252 
11 257

15,2
-1,7

91 259 
12 237

-3,2
8,7

4. YKSITYISET KULUTUSMENOT 
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER 
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE

1985 hintoihin 
¿rs priser 
prices

1 000 000 mk 1989 Muutos
Förändring

Change

1990 Muutos
Förändring

Change

K estävä t tavarat - Varaktiga varor - Durable goods 25 781 4,6 22 172 -14,0

Puolikestävät tavarat - Halv-varaktiga varor - Semidurable goods 27 338 2,8 27 201 -0,5

Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - Non-durable goods 76 233 2,1 76 614 0,5

Palvelukset - Tjänster - Services 77 584 5,2 80 687 4,0

Muut menot - Övriga utgifter - Other expenditure 11 307 9,4 12 438 10,0

Yhteensä - Tillsammans - Total 218 243 3,9 219 112 0,4
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5. KANSANTULO
NATIONALINKOMST

Osuus - Andel Muutos -
Förändring

Mil j . mk % %
* * * * *

1989 1990 1989 1990 1989 1990

1)
Palkat - Löner .......................... 214023 231255 52,1 53,6 11,0 8,1

i)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 51517 59709 12,5 13,9 15,0 15,9

Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto ................................... 82931 76849 20,2 17,8 10,7 -7,3

Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................. 29885 19117 7,3 4,4 2,2 -36,0

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 236 2244 0,1 0,5

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
ICke-vinstsyftande sammanslutningar ... -5991 -7029 -1,5 -1,6 30,6 17,3

Kotitaloudet - Hushäll................ 58801 62517 14,3 14,5 14,3 6,3

Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 8368 9740 2,0 2,3 54,5 16,4

Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 7177 7147 1,8 1,6 5,9 -0,4

Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ..................... 33030 33453 8,0 7,8 8.1 1,3
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............. 10226 12177 2,5 2,8 17,4 19.1

Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 62457 63323 15.2 14,7 12,2 1.4

KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 410928 431136 100,0 100,0 11,6 4,9

Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ..... 82782 86504 11,2 4,5

Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden, 1000 personer ...... 4964 4984 0,4 0,4

1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner ooh socialförsäkringsavgifter frän utlandet
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6. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST, KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR

Milj. mk

Osuus -

%

Andel Muutos - 
Förändring

%
* * * * * *

1989 1990 1989 1990 1989 1990

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ...................... 407661 427048 100,0 100,0 11,4 4,8

Yritykset - Företag .................. 4787 -8142 1,2 -1,9

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 24902 31025 6,1 7,3 22,5 24,6

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 121978 129085 29,9 30,2 13,5 5,8

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 2698 2498 0,7 0,6 -18,8 -7,4

Kotitaloudet - Hushäll ............... 253296 272582 62,1 63,8 11,3 7,6

KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 354138 382346 100,0 100,0 9,4 8,0

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 98119 110137 27,7 28,8 10,6 12,2

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 8811 9510 2,5 2,5 9,0 7,9

Kotitaloudet - Hushäll ............... 247208 262699 69,8 68,7 9,0 6,3

SÄÄSTÖ - SPARANDE ....................... 53523 44702 100,0 100,0 26,2 -16,5

Yritykset - Företag ........... ....... 4787 -8142 8,9 -18,2

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 24902 31025 46,5 69,4 22,5 24,6

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 23859 18948 44,6 42,4 27,1 -20,6

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -6113 -7012 -11,4 -15,7 28,5 14,7

Kotitaloudet - Hushäll ............... 6088 9883 11,4 22,1 662,0 62,3

SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 19,6 14.7

Kotitaloudet - Hushäll ............... 2,4 3,6

Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... 13,1 10,5
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7. VAIHTOTASE
BYTESBALANS

Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %

* * * «
1989 1990 1989 1990

Tavaravienti - Export av varor .......... 98265 99800 7,6 1,6

Tavaratuonti - Import av varor .......... 104400 101900 14,4 -2,4

KAUPPATASE - HANDELSBALANS ..............
N

-6135 -2100

Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 18437 19700 5,7 6,9

Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 21596 24900 15,9 15,3

PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -3159 -5200

Siitä matkailu - Därav turism ......... -4471 -6200

TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................. -9294 -7300

Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................ -14363 -18200

VAIHTOTASE - BYTESBALANS ................ -23657 -25500

1 0



8. RAHOITUSTASAPAINO 
FINANSIERINGSBALANS

Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
Milj. mk

Muutos
Förändring
%

* * *
1989 ' 1990 1989 1990

1)
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING ................... 143029 146296 25,4 2,3

Yritykset - Företag .................. 75001 73138 24,7 -2,5

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 4944 5178 30,1 4,7

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... 15289 18798 -0,9 23,0

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 19324 21461 37,8 11,1

Kotitaloudet - Hushäll ............... 28471 27721 37.7 -2,6

2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE ........................... 126996 126257 18,3 -0,6

Yritykset - Företag .................. 45172 37244 5,7 -17,6

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 26607 32711 14,8 22,9

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar . ................ 29239 ; 25258 : 38,3 -13,6

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 2203 , 2373 6,0 7,7

Kotitaloudet - Hushäll . ............... 23775 28671 30,5 20,6

3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSIERINGSÖVERSKOTT ................. '.

Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
Milj.mk

-23657 -25500

, Muutos 
Förändring 
Milj. mk

-12049 -1843
Yritykset - Företag .................. -29829 -35894 -13167 -6065

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 21663 27533 2999 5870

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... . 13950 6460 8236 -7490

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -17121 -19088 -5175 -1967

Kotitaloudet - Hushäll ............ .. -4696 950 -2242 , 5646

TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS .................... 7624 5461 2700 -2163

1) Ml. maanostot, netto 
Inkl. markinköp, netto

2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto

3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
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