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Vaihtotaseen alijäämä pysyi

Bruttokansantuotteen määrä supistui viime vuonna peräti 
6,2 prosenttia. Talouden käänne tapahtui hyvin nopeasti ja 
jyrkästi. Kokonaistuotannon pudotus on ollut viime vuotta 
suurempi edellisen kerran nälkävuonna 1867, jos sota-aiko
ja ei oteta huomioon.

Tuotannon määrä aleni eniten metsätaloudessa, talonraken
nustoiminnassa, kaupassa sekä ravitsemis- ja majoitustoi
minnassa, teollisuudessa ja maataloudessa. Merkittävää 
kasvua oli vain sähkön tuotannossa. Myös julkinen toimin
ta laajeni hieman.

Kotimainen kysyntä putosi viime vuonna yli kahdeksan 
prosenttia. Yksityiset investoinnit alenivat viidesosalla ja 
varastot supistuivat. Yksityiset kulutusmenot supistuivat yli 
neljä prosenttia. Vain julkiset kulutusmenot ja investoinnit 
kasvoivat hieman.

Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä aleni kuusi ja 
puoli prosenttia. Eniten väheni metallituote- ja koneteolli
suuden vienti sekä tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden 
vienti. Kemian teollisuuden ja metallien perusteollisuuden 
vienti sen sijaan kasvoivat Tavaroiden ja palvelusten 
tuonnin määrä väheni vientiä enemmän, yli 13 prosenttia. 
Eniten väheni investointitavaroiden tuonti.

Kansantulo supistui viime vuonna nimellisesti neljä ja puo
li prosenttia. Asukasta kohti lasketun kansantulon arvioi
daan olleen viime vuonna 81 600 markkaa. Kotitalouksien 
käytettävissä oleva tulo kasvoi reaalisesti noin 1,3 prosent
tia.

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

Bruttokansantuote supistui 6,2 prosenttia

Tuotanto toimialoittain

Alkutuotanto supistui viime vuonna 13,4 prosenttia. Maata
loustuotanto aleni yhdellä kymmenesosalla. Sekä ko
tieläintalouden että kasvinviljelyn tuotantoa rajoitettiin. 
Metsätalouden tuotanto väheni enemmän kuin minkään 
muun toimialan tuotanto, viidesosalla.

Jalostuselinkeinojen tuotanto väheni viime vuonna 9,7 pro
senttia. Tehdasteollisuuden tuotanto väheni 10,9 prosenttia. 
Tuotanto supistui melkein kaikilla teollisuuden aloilla.

Tuotanto supistui eniten puuteollisuudessa, koneiden ja 
laitteiden valmistuksessa, tekstiili-, vaate- ja jalkineteolli
suudessa, kumi- ja muoviteollisuudessa sekä raken
nusaineteollisuudessa. Vain öljynjalostus lisääntyi hieman.

Talonrakentaminen supistui 15 prosenttia. Erityisesti asuin
rakennusten, teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetus- 
rakennusten rakentaminen vähentyivät

Palvelujen tuotanto supistui viime vuonna 2,7 prosenttia. 
Eniten vähenivät kauppa sekä ravitsemis- ja majoitustoi
minta. Myös rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä liike-elä
män palvelut supistuivat selvästi.

Vaihtotaseen alijäämä oli 23,4 miljardia markkaa eli 4,6 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Kauppatase muuttui yli
jäämäiseksi, mutta palvelutaseen alijäämä kasvoi. Korko
menot ulkomaille kasvoivat edelleen.

Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni kolme ja puoli pro
senttia tuontihintojen noustua hieman. Tätä enemmän vaih
tosuhde on heikentynyt viimeksi vuonna 1980.

Työllisyys heikkeni jyrkästi

Työllisten lukumäärä väheni viime vuonna noin viisi pro
senttia. Työttömiä oli viime vuonna Tilastokeskuksen työ
voimatutkimuksen mukaan keskimäärin 193 000 henkeä. 
Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 7,6 prosent
tia eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 1990.

Hintakehitys vakaa

Koko kansantalouden hintatason nousun arvioidaan viime 
vuonna olleen 3,9 prosenttia mitattuna bruttokansantuotteen 
hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi viime vuonna 
keskimäärin 4,1 prosenttia.

Kulutusmenot supistuivat

Yksityisten kulutusmenojen määrä supistui viime vuonna 
4,3 prosenttia. Eniten väheni kestokulutustavaroiden myyn
nin määrä. Julkiset kulutusmenot kasvoivat vielä 2,3 pro
senttia.

Investoinnit putosivat jyrkästi

Investoinnit vähenivät viime vuonna 16,5 prosenttia. Eniten 
vähenivät asuinrakennusinvestoinnit, 22 prosenttia. Muut 
talonrakennusinvestoinnit supistuivat 11 prosenttia. Kone-, 
laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit vähenivät yhdellä vii
desosalla.

Kansantulo supistui

Kansantulo supistui viime vuonna nimellisestikin 4,6 pro
senttia. Kansantulon osatekijöistä palkkasumma kasvoi yh
den prosentin, mutta omaisuus- ja yrittäjätulot alenivat 
26,4 prosenttia. Välillisten verojen tuotto supistui 2,4 pro
senttia, mutta tukipalkkiot kasvoivat 17,9 prosenttia.

Omaisuus- ja yrittäjätulojen alentumiseen vaikutti ennen 
kaikkea yritysten toimintaylijäämän supistuminen 41,3 %.

Verojen tuotto aleni, rakenne ennallaan

Verotus keveni hieman viime vuonna. Bruttoveroaste oli 
37,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta pie
nempi. Välittömien ja välillisten verojen sekä sosiaaliva
kuutusmaksujen tuotto aleni ja verotuksen rakenne pysyi 
lähes samana kuin vuonna 1990.
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Välittömien verojen tuottoa vähensi taloudellisen taantu
man lisäksi vuoden 1989 verotuksen viivästyminen. Palk
kasumman lievästä kasvusta huolimatta sosiaalivakuutus
maksujen tuotto aleni, kun sekä kansaneläke- että sairaus
vakuutuksen maksuperusteita kevennettiin merkittävästi.

Valtion menoissa runsas kasvu

Kansantalouden käytettävissä oleva tulo väheni viime 
vuonna 4,7 prosenttia, erityisesti yritysten heikon tulorahoi
tuksen vuoksi. Valtion käytettävissä olevat tulot tulonsiirto
jen jälkeen supistuivat noin 45 prosenttia, kun menot kas- 
voivat 24 prosenttia, mutta tuloja kertyi hieman edellis
vuotta vähemmän.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat 6,8 pro
senttia. Tuloista eniten kasvoivat työttömyyskorvaukset ja 
muut sosiaaliavustukset Kotitalouksien reaalinen ostovoi
ma kasvoi viime vuonna 1,3 prosenttia eli saman verran 
kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien säästö ennätyslukemiin

Kansantalouden säästäminen supistui viime vuonna lähes 
82 prosenttia. Rahoituslaitoksissa aleni sekä pankki- että 
vakuutussäästäminen. Julkisyhteisöjen säästö oli negatiivi
nen sekä valtio- että kuntasektorissa. Valtion säästö aleni 
25 miljardia markkaa edellisvuodesta, kun käytettävissä 
olevat tulot supistuivat runsaasti ja kulutusmenot kasvoivat
11,6 prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä olevasta tulosta jäi huomatta
van suuri osa säästöön, kun kulutusmenot kasvoivat ainoas
taan 0,7 prosenttia. Sektorin säästämisasteeksi muodostui 
ennätykselliset 9,1 prosenttia eli korkein kotitalouksien 
säästämisaste vuosina 1960-91.

Säästö ei kuitenkaan ole kotitalouksien vapaasti käytettä
vissä, sillä säästöstä maksetaan luottojen kuoletukset, jotka 
viime vuonna kasvoivat merkittävästi. Kuoletusten lisäyk
sen vaikutus säästämisasteeseen oli noin kaksi prosenttiyk
sikköä.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni jyrkästi

Yritysten rahoitusalijäämä jäi edellisvuotta huomattavasti 
pienemmäksi, koska niiden kiinteät sekä varastoinvestoin- 
nit supistuivat runsaasti. Julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä 
putosi 25 miljardiin markkaan, kun se vuonna 1990 oli lä
hes 7 miljardia markkaa ylijäämäinen. Rahoituslaitosten 
rahoitusasemaa heikensi luottotappioiden runsas kasvu.

Kotitalouksien rahoitusasema parani edellisvuodesta run
saat 20 miljardia maikkaa, kun säästö kasvoi ja investoinnit 
supistuivat. Näin ollen sektori oli viime vuonna lähes yhtä 
merkittävä nettoluotonantaja kuin rahoituslaitokset.

Krko kansantalouden rahoitusalijäämä, vaihtotaseen vaje, 
oli viime 23,4 miljardia markkaa, mikä on 3 miljardia 
markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Bruttonationalprodukten minskade med6,2 
procent____________________________

Bruttonationalproduktens volym minskade i fjol med sä 
mycket som 6,2 procent Den ekonomiska vändningen 
skedde mycket snabbt och häftigt Mer än i fjol har inte 
Urproduktionen minskat sedan hungeräret 1867, med un- 
dantag av krigstiden.

Produktionen sjönk mest inom skogsbruket, husbyggnads- 
verksamheten, handeln, hoteil- och restaurangverksamhe- 
ten, industrin och jordbruket Endast inom elproduktionen 
skedde en tydlig ökning. Ocksä den offentliga verksamhe- 
ten ökade nägot

Den inhemska efterfrágan minskade i fjol med mer än ätta 
procent De prívala inves teringama sjönk med en femtedel 
och lagren minskade. De privata konsumtionsutgiftema 
minskade med över fyra procent Bara de offentliga kon
sumtionsutgiftema ökade nägot

Exportvolymen av varor och tjänster minskade med sex 
och en halv procent Mest minskade exporten inom metall- 
varu- och maskinindustrin samt textil-, beklädnads- och lä- 
dervaruindustrin. Däremot ökade den kemiska industrins 
och metallbasindustrins export. Importvolymen av varor 
och tjänster minskade mer än exporten, med över 13 pro
cent. Mest minskade importen av investeringsvaror.

Nationalinkomsten minskade i fjol nominellt med fyra och 
en halv procent Nationalinkomsten per capita beräknas i 
fjol ha varit 81 600 mark. Hushällens disponibla inkomst 
ökade reellt med ca 13 procent.

Dessa uppgifter baserar sig pä Statistikcentralens för- 
handsstatistik över nationalräkenskapema, som beskriver 
samhällsekonomins totalekonomiska utveckling under fjo- 
läret

Produktionen efter näringsgren

Primärproduktionen minskade i fjol med 13,4 procent. 
Jordbruksproduktionen minskade med en tiondedel. Pro
duktiven inom bäde husdjursskötseln och odlingen beg- 
ränsades. Skogsbrukets Produktion sjönk mera än Produk
tionen inom nägon annan näringsgren, med en femtedel.

Sekundärproduktionen sjönk i fjol med 9,7 procent. Till- 
verkningsproduktionen sjönk med 10,9 procent. Produktio
nen minskade inom nästan alla industrigrenar.

Produktionen minskade mest inom träindustrin, inom till- 
verkningen av maskiner, och inom textil-, beklädnads- och 
skodonsindustrin, gummi- och plastindustrin samt inom 
tillverkningen av byggnadsmaterial. Endast oljeraffinerin- 
gen ökade nägot

Husbyggnadsverksamheten minskade med 15 procent. 
Framför allt avtog byggandet av bostadsbyggnader, indust- 
ri- och lagerbyggnader samt undervisningsbyggnader.

Produktionen av tjänster minskade i fjol med 2,7 procent. 
Mest minskade handeln samt hotell- och restaurangverk- 
samheten. Finansierings- och försäkringsverksamheten 
samt uppdragsverksamheten minskade ocksä betydligt
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Fortsatt underskott i bytesbalansen

Underskottet i bytesbalansen var 23,4 miljarder mark, dvs.
4,6 procent av bruttonationalprodukten. Handelsbaiansen 
visade nu överskott men underskottet i tjänstebalansen 
ökade. Ränteutgiftema tili utlandet ökade fortsättningsvis.

Utrikeshandelns bytesförhällande försämrades med 3,5 pro
cent dä importprisema stigit en aning. Inte sedän 1980 har 
det skett en större försämring av bytesförhällandet.

Häftig försämring i sysselsättningen

Antalet sysselsatta avtog med ca 5 procent i fjol. Enligt 
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var i medeltal 
193 000 personer arbetslösa i fjol. Arbetslöshetstalet var i 
medeltal 7,6 procent, dvs. mer än dubbelt högre än är 
1990.

Prisutvecklingen stabil

Inom heia samhällsekonomin beräknas prisnivän i fjol ha 
stigit med 3,9 procent, mätt med prisindexet för brut
tonationalprodukten. Konsumentprisindexet Steg i fjol i 
medeltal med 4,1 procent.

Minskade konsumtionsutgifter

De privata konsumtionsutgiftemas volym minskade i fjol 
med 4,3 procent. Mest minskade försäljningen av varaküga 
konsumtionsvaror. De offentliga konsumtionsutgiftema 
ökade fortfarande med 2,3 procent.

Häftig investeringsminskning

Investeringama sjönk med 16,5 procent i fjol. Mest sjönk 
bostadsinvesteringama, med 22 procent De övriga hus- 
byggnadsinvesteringama minskade med 11 procenL Mas
kin- och transportmedelsinvesteringama minskade med en 
femtedel.

Minskad nationalinkomst

Nationalinkomsten minskade i fjol ocksä nominellt med
4,6 procent. Av dess komponenter ökade lönesumman med 
en procent, men förmögenhets- och företagarinkomstema 
sjönk med 26,4 procenL Avkastningen av indirekta skatter 
minskade med 2,4 procent, men subventionema ökade 
med 17,9 procent.

Förmögenhets- och företagarinkomstema minskade främst 
som en följd av att företagens driftsöverskott minskade 
med 41,3 procent.

Minskad skatteutdelning, Strukturen oförändrad

Beskattningen blev nägot lindrigare i fjol. Bruttoskattegra- 
den var 37,2 procent, dvs. 0,6 procent lägre än föregäende 
är. Avkastningen av indirekta och direkta skatter samt so- 
cialförsäkringsavgifter sjönk och beskattningsstrukturen var 
nästan densamma som är 1990.

Avkastningen av indirekta skatter sjönk dels p.g.a. den 
ekonomiska recessionen och dels som en följd av att 1989 
ärs beskattning försenades. Trots att lönesummen Steg en 
aning gav socialförsäkringsavgiftema sämre utdelning, ef- 
tersom betalningsgrundema för säväl folkpensionen som 
sjukförsäkringen lindrades märkbart.

Stör ökning i statens utgifter

Den disponibla inkomsten inom samhällsekonomin sjönk i 
fjol med 4,7 procent speciellt beroende pä företagens svaga 
inkomster. Statens disponibla inkomster efter inkomstöver- 
föringar minskade med ca 45 procent, som en följd av att 
utgiftema ökade med 24 procent medan inkomstema var 
nägot lägre än äret förut.

Hushällens disponibla inkomster ökade med 6,8 procent. 
Av inkomstema ökade arbetslöshetsunderstöd och övriga 
socialbidrag mest. Hushällens reellä köpkraft ökade i fjol 
med 1,3 procent, dvs. lika mycket som föregäende är.

Sparrekord för hushällen

Det samhällsekonomiska sparandet minskade i fjol med 
nästan 82 procenL Vid finansinstituten minskade bäde 
bank- och försäkringssparandet. De offentliga samfunden 
uppvisade negativt sparande inom säväl den statliga som 
den kommunala sektom. Statens sparande minskade med 
25 miljarder mark jämfört med äret förut, eftersom de dis
ponibla inkomstema minskade betydligt och konsumtion
sutgiftema ökade med 11,6 procenL

En betydande del av hushällens disponibla inkomster spa- 
rades, dä konsumtionsutgiftema ökade med endast 0,7 pro
cenL Sektom uppvisade en rekordartad spargrad pä 9,1 
procenL vilket är den högsta spargrad som hushällen redo- 
visat under ären 1960 - 1991.

De inbesparade medlen stär dock inte fritt tili hushällens 
förfogande eftersom de används för amorteringar pä de 
kredit»' som ökade märkbart under fjoläret. De ökade 
amorteringamas inverkan pä spargraden uppgick tili ca tvä 
procentenheter.

De offentliga samfundens finansieringsbalans radikalt 
försämrad

Företagens finansieringsunderskott var betydligt mindre än 
föregäende är, eftersom deras fasta investeringar och lage- 
rinvesteringar minskade betydligt. De offentliga samfun
dens finansieringsunderskott minskade tili 25 miljarder 
mark, mot 1990 ärs överskott pä nästan 7 miljarder mark. 
Finansinstitutens finansieringsbalans försämrades av att 
kreditförlustema ökade kraftigL

Hushällens finansieringsbalans förbättrades med drygt 20 
miljarder mark jämfört med föregäende är, eftersom spa
randet ökade och investeringama minskade. Härav följde 
att sektoms betydelse som nettokreditgivare i fjol var näs
tan lika stör som finansinstitutens.

Den totala samhällsekonomins finansieringsunderskotL un
derskottet i bytesbalansen, var i ljol 23,4 miljarder mark, 
vilket är 3 miljarder mark mindre än äret föruL
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1. HUOLTOTASE
FÖRSÖRJNINGSBALANS

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

Mil j . mk Milj. mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Voly

* * * * * * * * •
1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991

Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Brut tonat ionalprodukten 
tili marknadspris ........... 524955 511801 396655 372200 5,6 -2.5 5,2 3,9 0.4 -6,2

Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 126600 112768 127735 110812 0.5 -10.9 1.3 2,7 -0,9 -13.2

KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD ................ . . 651555 624569 524390 483012 4.6 -4,1 4,5 4.1 0.1 -7.9

Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 118828 110283 109236 102145 1.8 -7,2 0,3 -0.7 1.6 -6.5

Kulutusmenot - 
Konsumtionsutgifter ..... 384003 397581 300254 292722 8.0 3.5 6,5 6.2 1.5 -2,5

Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 273225 275596 219654 210289 6,1 0,9 5.6 5,4 0.4 -4,3

Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions
utgifter ........... ....... 110778 121985 80600 82433 13.3 10,1 8.4 7,7 4.5 2.3

Varastojen lisäys - 
Lagerökning ........... ...... 4483 -6537 3957 -6350 . . . . ' . .

Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital ..................... 139099 117506 101225 84479 1.2 -15.5 6.4 1,2 -4,9 -16,5

Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 121993 100069 88534 71761 -0.9 -18,0 6,6 1.2 -7,0 -18.9

Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 17106 17437 12691 12718 19,3 1.9 5,6 1,7 13.0 0.2

Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ......... 5142 5736 9718 10016

KOKONAISKYSYNTÄ - 
TOTALEFTERFRÄGAN ............ 651555 624569 524390 483012 4.6 -4,1 4.5 4,1 0.1 -7.9

Siitä - Därav:

Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ..... 532727 514286 415154 380867 5.2 -3.5 5.5 5.2 -0,3 -8.3
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2. TUOTANTO TOIMIALOITTAIN
PRODUKTIONEN ENUGT NÄRINGSGREN 
PRODUCTION BY KIND OF ACTIVITY

1985 hintoihin 
ârs priser 
prices

1 000 000 mk 1990 Muutos
Förändring

Change
%

1991 Muutos
Förändring

Change
%

Maatalous - Jordbruk-Agncu\bire 12 976 14,6 11 687 -9,9

Metsätalous - Skogsbruk- Forestry 10 754 -6,7 8 711 -19,0

Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing 86 074 -0,9 76 700 -10,9

- puu- ia paperi - trä- och papper - wood and paper
- metalli - metall - metal
- muu - övrig - other

15 323 
33 188 
37 563

-1,8
0,0

-1,3

13 867 
29 040 
33 793

-9,5
-12,5
-10,0

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och 
vattenförsörjning - Electricity, gas and water 9 873 2,4 10 515 6,5

Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Construction 27 195 -1,3 23 993 -11,8

- talonrakennustoiminta - husbyggnadsverksamhä - 
building construction

- maa- ja vesirakennustoiminta - anläggningsverksamhet - 
other construction

20 700 

6 495

-2,5

2,7

17 595 

6 398

-15,0

-1,5

Liikenne - Samfärdsel - Transport and communication 31 080 5,4 30 303 -2,5

Kauppa - Handel - Trade 35 736 -3,7 31 564 -11,7

Valtio ja kunnat - Staten och kommuner - 
Central and local government services 56 531 2,3 57 205 1,2

Muu toiminta - Övrig verksamhet - Other services 93 668 2.5 91 697 -2,1

Bruttokansantuote yhteensä - 
Bruttonationaiprodukten sammaniagt 
Gross domestic product 396 655 0,4 372 200 -6,2

siitä: yrittäjätoiminta 1) 
därav: näringslivet 
of which: industries 262 897 0,6 241 455 -8,2

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

1985 hintoihin 
àrs priser 
prices

1 000 000 mk 1990 Muutos
Förändring

Change

1991 Muutos
Förändring

Change

Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - Byggnader och 
anläggningar - Building and other construction 58 678 -1,7 50 441 -14,0

siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which residential buildings 24 574 -6,7 19 168 -22,0

Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier- 
Machinery and equipment 42 547 -8,9 34 038 -20,0

Yhteensä - Tlllsammans - Total 101 225 -4,9 84 479 -16,5

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

88 534 
12 691

-7,0
13,0

71 761 
12 718

-18,9
0,2

4. YKSITYISET KULUTUSMENOT 
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER 
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE

1985 hintoihin 
¿rs priser 
prices

1 000 000 mk 1990 Muutos
Förändring

Change

1991 Muutos
Förändring

Change

Kestävät tavarat - Varaktiga varot - Durable goods 23 028 -10,4 17 501 -24,0

Puolikestävät tavarat - Halv-varaktiga varor - Semidurable goods 27 768 -0,1 26 380 -5,0

Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - Non-durable goods 76 392 -0,5 75 246 -1,5

Palvelukset - TJänster - Services 79 807 3,4 79 009 -1,0

Muut menot - Övriga utgiftec - Other expenditure 12 659 11,6 12 153 -4,0

Yhteensä - Tlllsam mans - Total 219 654 0,4 210 289 -4,3

Tilastokeskus
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5. KANSANTULO
NATIONALINKOMST

Mil j . mk

Osuus - Andel

%

Muutos - 
Förändring

%
* * * * * *

1990 1991 1990 1991 1990 1991

1 )
Palkat - Löner .......................... 231854 234173 54,1 57,3 8,1 1.0

1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 59947 61686 14,0 15,1 17.0 2.9

Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster.
netto ................................... 72651 53441 17,0 13,1 -12.6 -26.4

Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................. 15960 2387 3,7 0.6 -46.8 -85,0

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 2331 615 0.6 0.1 . .

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -7017 -7495 -1,6 -1.8 16.7 6.8

Kotitaloudet - Hushäll................ 61377 57934 14,3 14.2 4.2 -5.6

Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 9140 7536 2,1 1,8 8.6 -17,5

Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 6933 4990 1.6 1.2 -3.0 -28.0

Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ..................... 32573 31110 7,6 7.6 -0.5 -4.5

Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............. 12731 14298 3.0 3.5 20.0 12,3

Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 64017 59520 14.9 14.5 2,5 -7.0

KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 428469 408820 100.0 100.0 4.2 -4,6

Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ........ 85934 81568 3.7 -5.1

Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden, 1000 personer ......... 4986 5012 0.4 0.5

1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och 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

%
* * * • * *

1990 1991 1990 1991 1990 1991

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ...................... 424768 404941 100,0 100.0 4.1 -4.7

Yritykset - Företag .................. -14930 -29462 -3,5 -7,3

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 34809 33625 8,2 8,3 37,2 -3.4

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 129371 107910 30,4 26,7 6,0 -16.6

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 2450 1284 0,6 0,3 -8,2 -47,6

Kotitaloudet - Hushäll ............... 273068 291584 64,3 72.0 7.4 6,8

KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 384003 397581 100,0 100.0 8.0 3.5

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 110778 121985 28.8 30,7 13.3 10.1

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 9991 10556 2,6 2,6 12,5 5,7

Kotitaloudet - Hushäll ............... 263234 265040 68.6 66,7 5.8 0,7

SÄÄSTÖ - SPARANDE ....................... 40765 7360 100,0 100.0 -22.6 -81,9

Yritykset - Företag .................. -14930 -29462 -36.6 -400.3

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 34809 33625 85,4 456.9 37.2 -3.4

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 18593 -14075 45,6 -191,2 -23,1 -175,7

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -7541 -9272 -18.5 -126.0 21.5 23,0

Kotitaloudet - Hushäll ............... 9834 26544 24,1 360.6 80.0 169.9

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

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 14.4 -13,0

Kotitaloudet - Hushäll ............... 3,6 9.1

Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... 9.6 1.8
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7. VAIHTOTASE
BYTESBALANS

Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %

* * * *
1990 1991 1990 1991

Tavaravienti - Export av varor .......... 99750 91260 1,5 -8.5

Tavaratuonti - Import av varor .......... 101967 86678 -2.3 OinH(

KAUPPATASE - HANDELSBALANS ............. -2217 4582

Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 19078 19023 3,5 -0.3

Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 24633 26090 14,1 5.9

PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -5555 -7067

Siitä matkailu - Därav turism ......... -6117 -6100

TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................. -7772 -2485

Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................ -18741 -20935

VAIHTOTASE - BYTESBALANS ................ -26513 -23420

BRUTTOVEROASTE VEROLAJEITTAIN - BRUTTOSKATTEGRADEN MED SKATTESLAG
* *

1990 1991

BRUTTOVEROASTE YHTEENSÄ -
BRUTTOSKATTEGRADEN SAMMANLAGT.....    37.8

Välittömät verot - Direkta skatter.... 17,7

Välilliset verot + pakolliset maksut 
ja sakot - Indirekta skatter +
obligatoriska utgifter och böter..... 15,6

Sosiaalivakuutusmaksut -
Socialförsäkringsavgif ter..............  4,5

37.2

17.3

15.6

4.4

1 0



8. RAHOITUSTASAPAINO 
FINANSIERINGSBALANS

Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Mil j . mk %

* * *
1990 1991 1990 1991

1)
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING ................... 143582 110969 -0,2 -22,7

Yritykset - Företag .................. 73531 53618 -4.2 -27,1

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 4707 3125 13,1 -33.6

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 18726 18888 23,0 0,9

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 18820 13196 -1.3 -29.9

Kotitaloudet - Hushäll ............... 27798 22142 -2,9 -20.3

2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE .......................... 122211 93285 -3,0 1 to OJ

Yritykset - Företag .................. 30661 24025 -31,0 -21.6

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 35768 29916 32,8 -16.4

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 25476 -6475 -13,8 ■125,4

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 1829 466 -13.3 -74.5

Kotitaloudet - Hushäll ............... 28477 45353 24,3 59,3

Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Mil j. mk Milj. mk

3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSIERINGSÖVERSKOTT .................. -26513 -23420 -1639 3093

Yritykset - Företag ............. ..... -42870 -29593 -10515 13277

Rahoituslaitokset 7 Finansinstitut .... 31061 26791 8287 -4270

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ..................... 6750 -25363 -7592 ■32113

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -16991 -12730 -39 4261

Kotitaloudet - Hushäll ............... 679 23211 6388 22532

TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS .................... 5142 5736 -1832 594

1) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter, netto

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

3) kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
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