
Riksdagens
bankfullmäktiges

berättelse
1999

Helsingfors 2000



B 3/2000 rd

R IK S D A G E N S  

B A N K F U L L M Ä K T I G E S  B E R Ä T T E L S E

1999

*

T I L L

R I K S D A G E N S  E K O N O M I U T S K O T T

H E L S I N G F O R S  2 0 0 0



ISS N  1237-4342

O Y  EDITA A B . H ELS IN G FO R S  2000

I N N E H Å L L

Sida

EU R O PEISK A  CENTRALBANKS- 
SY ST E M E T  O C H  DEN FINLÄNDSKA
E K O N O M IN ...................................................  5 

Penningpolitik och ekonom i........................... 5

Bibehållen prisstabilitet i Finland och
E u ro p a ...............................................................  5
Eurosystem ets penningpolitik och

euroom rådets e k o n o m i............................  7
Eurosystemets räntepolitik och
inflationen i euroom rådet.......................... 7
Utvecklingen av eurons externa värde.... 9 
Den ekonomiska tillväxten och
sysselsättningen i euroom rådet................ 10
Jäm vikten i de offentliga finanserna
i euroområdet...............................................  11

Den ekonom iska utvecklingen i Finland .. 12 
Tillväxten saktade av, sysselsättningen

fö rb ä ttra d es .................................................. 12
Utrikeshandel och extern balans.............  13
De offentliga finanserna förbättrades .... 14
P risstab ilite t................................................. 15

Finansm arknaden.............................................  16

Penningutbud och k red itefterfrågan .......... 16
Tillgångsprisernas u tv eck lin g ......................  17
Läget inom banksystem et.............................  17
B etaln ingssystem sam arbete.......................... 18

Starten av etapp tre av EM U och
E U -sam arbetet.................................................. 19

Starten av etapp tre av E M U .......................  19
Övergången till en gemensam penning
politik  ............................................................. 19
Förändringar i förvaltningen av valuta
reserven .........................................................  20

Sida

E C B S beslutssystem  .................................. ..... 20
Finlands Banks m edverkan i ECBS och

EU:s v e rk sam h e t........................................ ..... 20
E C B S-sam arbetet....................................... ..... 20
EU:s kom m ittéer ........................................ ..... 21

Ekonom isk analys och ö p p e n h e t................ ..... 21

B o k s lu t............................................................... ..... 24

B a lan sräk n in g .................................................. ..... 24
R esu lta träk n in g ..................................................... 26
B okslu tsb ilag o r..................................................... 27
K om m entarer till b o k s lu te t............................... 29

FIN LA N D S BANKS FÖ RV A LTN IN G  
O C H  Ä REN D EN  HANDLAGDA AV
B A N K F U L L M Ä K T IG E .............................. ..... 33

B ankfu llm äktige.............................................. ..... 33
D irektionens arbe tsfö rde ln ing .......................... 33
Instruktion  för bankfu llm äk tige ................. ..... 33
R evisionen ......................................................... ..... 34
G ranskningen av lånerörelsen och

valu tahande ln .............................................. ..... 34
In v en te rin g en ................................................... ..... 34
V erksam hetsberättelse om E.J. Längm ans

fo n d e r............................................................. .....34
R änta  på avsättningen för pensionsåta-

gandet år 20 0 0 ............................................. .....34
Förslag till ändring av pensionsstadgan ... 34
D irektionens b isy sslo r................................... .....34
Bankfullm äktiges sam m ansättn ing ............ .....35
R ev iso rer.................................................................35

F IN A N S IN S P E K T IO N E N ...............................37

Siffrorna i berättelsen baserar sig på 
de uppgifter som fanns tillgängliga i 

februari 2000.

209065V



5

EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET OCH 
DEN FINLÄNDSKA EKONOMIN

Penningpolitik och ekonomi

Bibehållen prisstabilitet i F inland och E uropa

N är etapp  tre av EM U  inleddes vid början av 
1999 övergick ansvaret för euroländernas gemen
sam m a penningpolitik till Eurosystem et. H uvud
målet för Eurosystem ets penningpolitik är pris
stabilitet. D etta mål nåddes fram gångsrikt: infla
tionstakten i euroom rådet stannade 1999 på 
1,2 % .

Vid ingången av 1999 var rän tan  på Eurosyste
mets huvudsakliga refinansieringstransaktioner
3 %. På grund av den mycket låga inflationen och 
osäker ekonom isk tillväxt hade ko rträn to rn a  i 
euroländerna redan i decem ber 1998 sänkts till 
denna låga nivå. I april 1999 sänkte Eurosyste
met rän tan  på de huvudsakliga refinansierings- 
transaktionerna till 2,5 %. Beslutet grundade sig 
på uppfattningen a tt inflationen i euroom rådet 
på medellång sikt skulle ligga på k lart under 2 %. 
Ö kningstakten för konsum entpriserna började 
emellertid accelerera efter början av året. D etta 
berodde på externa faktorer, varav den viktigaste 
var den kraftiga råoljeprisstegringen, som fo rt
satte under hela året. Pristrycket inom eu room rå
det var därem ot fortsatt svagt. Eurosystem et rea
gerade på dessa förändringar i novem ber genom 
a tt höja rän tan  på de huvudsakliga refinansie- 
ringstransaktionerna med en halv procentenhet 
till 3,0 %, dvs. till sam m a nivå som i början  av 
året. Argum enten för räntehöjningen var a tt in
flationstakten hade ökat något, m ålet för pen- 
ningm ängdstillväxten överskridits och kreditgiv- 
ningen expanderat i snabb takt.

Lånen till hushåll växte under andra  och tredje 
kvartalet 1999 med en årstak t på närm are 10 % 
och lånen till företag med en årstak t på närm are 
8 %. En snabb ökning av kreditstocken är i p rin
cip en riskfaktor med tanke på den m onetära 
stabiliteten, men också en naturlig  reaktion på en 
låg räntenivå. I fråga om kreditstockens tillväxt 
och utvecklingen av realekonom in fanns det be
tydande skillnader mellan de olika euroländerna. 
Utvecklingen var snabbast i random rådena.

Euron försvagades under 1999 k lart m ot de 
övriga huvudvalutorna, U S-dollarn och den ja 
panska yenen. Eftersom  huvudvalutorna flyter 
m ot varandra är det naturligt a tt deras växelkur

ser oavbrutet förändras. D ärför ger en försvag
ning av eurons externa värde inte anledning till 
särskild oro. Eurosystem et har inte något offici
ellt växelkursm ål. Eurons externa värde har d är
för betydelse främ st med tanke på prisstabiliteten 
inom euroom rådet. Den försvagade euron ledde 
till fö rbättrad  konkurrenskraft för företagen i 
euroländerna. D enna fö rbättring  kan emellertid 
bli kortvarig  om euron börjar förstärkas.

Utvecklingen av realekonom in i euroom rådet 
var gynnsam 1999. T ro ts problem en i början  av 
året var den ekonom iska tillväxten i om rådet för 
första gången på länge tillräckligt snabb för a tt 
m inska arbetslösheten. Den genom snittliga a r
betslösheten i euroom rådet sjönk under 1999 
med nästan en procentenhet, dvs. från 10,5 % till
9,6 %. Sam tidigt steg sysselsättningen med näs
tan  1,5 %. Den ekonom iska tillväxtens sysselsät
tande effekt var således exceptionellt god i eu ro
om rådet. N edgången i arbetslösheten avtog på 
våren men tog fart igen under årets sista kvartal i 
tak t med de stigande konjunkturerna. Den för
b ättrade  sysselsättningen och den m inskade a r
betslösheten ledde inte till snabbare löneinflation 
under 1999. A rbetskraftskostnadernas tillväxt 
var långsam  och visade inga tecken på a tt accele
rera. Den m åttfulla löneutvecklingen antyder a tt 
arbetslösheten i euroom rådet fortfarande i ge
nom snitt översteg den s.k. strukturella eller av 
inflationen opåverkade arbetslösheten. I det hän
seendet finns det emellertid betydande skillnader 
mellan de olika länderna i euroom rådet.

Jäm vikten i de offentliga finanserna fö rb ä ttra 
des något i euroländerna 1999 och skuldkvoterna 
m inskade. Av euroländerna var det emellertid 
b ara  i Irland, Luxem burg och Finland som den 
offentliga ekonom in visade överskott 1999. I de 
övriga länderna visade den offentliga ekonom in 
fortfarande underskott. Den genom snittliga 
skuldkvoten m inskade 1999 med bara  en p ro 
centenhet. I största delen av euroländerna gäller 
för de offentliga finanserna a tt jäm vikten är 
m åttlig även om den inte är tillräckligt god. Dess
utom  ä r skuldsättningen fortfarande för stor, 
vilket i de flesta euroländerna gör de offentliga 
finanserna m ycket känsliga för olika störningar. 
U ndantag  utgör bara  Irland, F inland och Lux
em burg vars offentliga finanser kan anses vara 
starka och stabila.
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Den snabba tillväxten i den finländska ekono
min fortsatte 1999 redan för sjätte året i följd. 
Ö kningstakten blev något lägre än tillväxten un
der tidigare år, dvs. 3,5 %. Bakom den långsam 
m are tillväxten låg tydligt externa faktorer. T  rots 
den avtagande tillväxten förbättrades sysselsätt
ningen betydligt och arbetslösheten minskade. 
Det förbättrade sysselsättningsläget orsakade 
dock ingen näm nvärd ökning av arbetskrafts
kostnaderna. D etta berodde fram för allt på det 
tvååriga löneavtal som ingicks 1997 och den obe
tydliga löneglidningen. Den arbetskraftsbrist 
som den snabba tillväxten fram kallat syntes 
ännu inte 1999 i ökad löneinflation. M an kan dra 
den slutsatsen a tt arbetslösheten i F inland ännu 
inte sjunkit till nivån för strukturell arbetslöshet 
och a tt ekonom in ännu inte n å tt nivån för poten
tiell produktion. Med arbetslösheten som m ått 
låg Finland mycket nära genom snittet för euro- 
om rådet.

Exportefterfrågan på finländska produkter 
försvagades k lart i början av 1999. D etta å te r
speglades både i m inskade exportvolym er och 
lägre exportpriser i början av året. E xportned
gången gällde emellertid inte elektronikindustrin  
vars export fortsatte  a tt växa lika kraftigt som 
under tidigare år. Tack vare elektronikindustrin  
kunde Finland undvika en kännbar m inskning 
av exporten. U nder senare delen av året å terhäm 
tade sig världsm arknaden, vilket ledde till a tt 
även den traditionella exportindustrin  vände 
uppåt. Exporten underlättades också av a tt eu
ron hela året försvagades m ot dollarn och yenen. 
Finland hade större fördelar av detta  än m ånga 
andra euroländer eftersom en m ycket stor del av 
Finlands export går till länder u tanför euroom rå
det.

Ö verskottet i F inlands offentliga finanser var 
1999 det största i euroom rådet. Sam tidigt m ins
kade den offentliga sektorns s.k. EM U -skuld. 
Den offentliga sektorns överskott bestod av so- 
cialskyddsfondernas avsevärda överskott, ett li
tet överskott i kom m unsektorn  och statsekono
mins finansiella jäm vikt. Efter de stora  under
skotten under recessionen 1991-1994 har F in
lands offentliga finanser å terhäm tat sig anm ärk 
ningsvärt snabbt. Den förbättrade jäm vikten i de 
offentliga finanserna kan i Finland tillskrivas 
såväl de beslutsbaserade nedskärningarna av de 
offentliga utgifterna och begränsningar av u t
g iftsökningarna som ökade skatteinkom ster och 
m inskade arbetslöshetsutgifter på grund av den 
snabba ekonom iska tillväxten. U nder 1999 grun
dade sig den förbättrade jäm vikten fram för allt 
på sysselsättningstillväxten.

N är Finland vid början av 1999 anslöt sig till 
den m onetära unionen blev finanspolitiken det 
enda betydelsefulla instrum entet för den natio 
nella ekonom iska politiken. Om den ekonom iska 
utvecklingen i F inland på ett avgörande sätt avvi
ker från den genom snittliga utvecklingen i euro
om rådet kan Eurosystem ets penningpolitik inte i 
någon högre grad bidra till ökad ekonom isk sta
bilitet i landet. H uvudansvaret för a tt säkerställa 
stabiliteten ligger då på den nationella finanspo
litiken. Finanspolitiken bör därfö r ha beredskap 
a tt vid behov även snabbt kunna ingripa med 
stabiliserande åtgärder. Av denna anledning är 
det ytterst viktigt a tt vid fortsatt gynnsam ekono
misk utveckling skapa tillräckligt med handlings
utrym m e i statsekonom in genom a tt m inska 
statsskulden och upprätthålla  e tt tillräckligt fi
nansiellt överskott. För detta  krävs självfallet en 
relativt stram  finanspolitisk linje. Sam tidigt är 
det emellertid viktigt a tt genom föra sysselsätt- 
ningsfräm jande reformer. A rbetsm arknadens 
funktion och en m åttfull nominell löneutveckling 
spelar också en viktig roll för a tt bibehålla stabi
liteten i den finländska ekonom in och konkur
renskraften.

M ätt med konsum entpriserna var prisstabili
teten god hela 1999. Den genom snittliga infla
tionstakten under året var bara drygt 1 % och 
därm ed nästan densam m a som genom snittet för 
euroom rådet. M ot slutet av året ökade infla
tionstakten emellertid och var under resten av 
året snabbare än i euroom rådet i genom snitt. 
V ariationerna i inflationstakten och skillnaden 
jäm fört med genom snittet för euroom rådet var 
dock små. De extrem t låga inflationssiffrorna i 
början av året berodde på fallande råvarupriser 
till följd av överutbudet på världsm arknaden. 
U nder våren förändrades situationen emellertid, 
då särskilt världsm arknadspriset på olja sköt i 
höjden. M ot slutet av året tilltog den inhem ska 
inflationen ytterligare på grund av uppgången i 
im portpriserna och särskilt i energipriserna. I 
december ökade konsum entprisernas stegrings- 
tak t till 2,2 %. U ngefar en tredjedel av prissteg
ringen berodde på externa faktorer.

Eurosystem ets räntenivå kan betrak tas som 
lätt med tanke på det ekonom iska läget i Finland. 
De låga rän to rna  har bidragit till en kraftigt ökad 
efterfrågan. Det lättare ekonom iska läget beror 
också på försvagningen av eurons externa värde 
under 1999 som har fö rb ä ttra t exportföretagens 
konkurrenskraft och lönsam het. D et ä r dock inte 
självklart a tt rän to rna  i euroom rådet skulle ha 
varit för låga för Finland 1999. P roduktionsök
ningen m attades av under året. Den genom snitt
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liga prisökningen i F inland avvek inte väsentligt 
från den genom snittliga prisutvecklingen i eu ro 
om rådet. Dessutom  var arbetslösheten i F inland 
i det närm aste lika stor som i euroom rådet i 
genom snitt. Den m åttfulla löneutvecklingen stö
der bedöm ningen a tt den finländska ekonom in 
1999 fortfarande hade outnyttjad  produk tions
potential. På dessa grunder kan Eurosystem ets 
räntepolitik anses ha varit den rä tta  för Finlands 
ekonom i. Sam tidigt bör dock beaktas a tt en jäm 
förelsevis lätt penningpolitik läm nar huvudan
svaret för en däm pning av konjunkturuppgången 
till finanspolitiken.

M ätt med penningm ängdstillväxten låg den 
ekonom iska utvecklingen i F inland mycket nära 
den genom snittliga utvecklingen i euroom rådet 
och inga överhettningstendenser förekom . Den 
m åttfulla penningm ängdstillväxten antydde inte 
heller någon betydande inflationsökning. D äre
mot växte efterfrågan på krediter något snabbare 
i Finland än i euroom rådet i genom snitt. 1 F in
land ökade kreditstocken 1999 med 12-13%  m ot 
cirka 10%  i euroom rådet i genom snitt. Skillna
den i tillväxttakten var dock inte näm nvärd. Lik
som i euroom rådet var efterfrågan på krediter till 
hushåll och företag livlig i F inland. Efterfrågan 
på företagskrediter avtog dock m ot slutet av året. 
Den stora efterfrågan på krediter berodde på den 
gynnsam m a ekonom iska utvecklingen, förvänt
ningarna om ökade inkom ster och den extrem t 
låga räntenivån. Särskilt rän to rna  på nya kredi
ter sjönk betydligt. T  rots en betydande volym ök
ning m inskade bankernas finansnetto under 
1999. Den kraftig t ökade efterfrågan på krediter 
förbättrade bankernas lönsam het sam tidigt som 
den hårdnande konkurrensen om kreditkunder
na tvingade bankerna a tt m inska sina rän tem ar
ginaler. Det oak ta t var bankernas lönsam het u t
m ärkt.

B ostadspriserna steg i F inland under sista 
kvartalet 1999 med en årstak t på cirka 10% . 
Realpriserna på bostäder, deflaterade med kon
sum entprisindex, nådde nivån för perioden 
1988-1991. Situationen på bostadsm arknaden 
var en annan  än tio å r tidigare. En betydligt lägre 
räntenivå och längre lånetider innebar a tt kost
naderna för köp av bostad var förm ånligare än 
tidigare och förklarade delvis den höga prisni
vån. Likaså var bostadspriserna i relation till 
lönenivån fortfarande förm ånligare än i slutet av 
1980-talet. E fterfrågan och prisstegringen på bo
städer var koncentrerad  till regionala tillväxt
centra och särskilt till huvudstadsregionen. Den 
livligare efterfrågan på bostäder berodde således 
både på flyttningsrörelsen till tillväxtcentra och

på en höjning av boendestandarden till följd av 
ökade inkom ster.

De m ångdubbelt stigande börskurserna ledde 
till a tt m arknadsvärdet på de bolag som no tera
des på Helsingfors Börs vid utgången av 1999 var 
nästan  tre gånger större än b ru tto n a tio n a lp ro 
duktens värde. Nivån kan betrak tas som rekord
hög både historiskt och internationellt. Eftersom  
utländska investerare ägde cirka 60 % av de fin
ländska aktierna, innebar de stigande bö rskur
serna också en enorm  ökning av F inlands u tländ
ska nettoskuld. Hittills har det betydande u tländ
ska innehavet dock inte m edfört några särskilt 
sto ra  dividendflöden till utlandet.

De b ran t stigande börskurserna väcker själv
fallet frågan om en överhettning av ekonom in 
och uppkom sten av en spekulativ förm ögenhets- 
bubbla. Bakom kursuppgången på Helsingfors 
Börs finns dock exceptionella faktorer. M ark
nadsvärdet på två IT-företag, N okia och Sonera, 
utgjorde vid slutet av 1999 cirka tre  fjärdedelar av 
börsens to ta la  m arknadsvärde. R ent allm änt kan 
konstateras a tt liksom exempelvis på New Y ork- 
börsen var det nästan enbart IT-företagen som 
svarade för den kraftiga uppgången i m arknads
värdet också på H elsingforsbörsen. Följaktligen 
förekom  det inte några exceptionella drag i kurs
uppgången på andra  företags aktier. U ppgången 
i IT-företagens m arknadsvärde på Helsingfors 
Börs var en del av ett internationellt fenomen 
som svårligen kan påverkas med penningpolitik.

Eurosystem ets penningpolitik och 
euroom rådets ekonom i

Eurosystemets räntepolitik och 
inflationen i euroområdet

A nsvaret för den gem ensam m a penningpolitiken 
för de länder som anslöt sig till etapp  tre av EM U 
övergick vid början av 1999 till Eurosystem et. 
M ålet för Eurosystem ets penningpolitik är pris
stabilitet, som har definierats som en årlig ökning 
under 2 % i det harm oniserade konsum entprisin
dexet (H IK P) på medellång sikt. U töver infla
tionsm ålet h ar Europeiska centralbanken (ECB) 
ställt upp ett referensvärde för penningm ängds
tillväxten. Referensvärdet h ar fastställts som en 
årlig tillväxt på 4 'h  %  i det breda penning- 
m ängdsm åttet M3. Euron är en flytande valuta 
och för den har inte uppställts något växelkurs
mål m ot andra  valutor. ECB påverkar penning
m arknaden och m arknadsrän to rna  genom a tt 
ändra  rän tan  på sina huvudsakliga refinansie- 
ringstransaktioner, dvs. anbudsrän tan .



N är etapp  tre av EM U  inleddes vid början av 
1999 var rän tan  på Eurosystem ets huvudsakliga 
refinansieringstransaktioner 3 %. På grund av 
den mycket låga inflationen och osäker ekono
misk tillväxt hade ko rträn to rn a  i euroländerna 
redan i december 1998 sänkts till denna låga nivå. 
Till denna utveckling bidrog nedgången i råvaru
priserna som började då Asienkrisen var e tt fak
tum  1997 och fortsatte hela 1998 och som ytterli
gare tog fart av den ekonom iska krisen i Ryss
land i augusti 1998.

På grund av den avtagande inflationen och 
den svaga ekonom iska tillväxten sänktes räntan 
på de huvudsakliga refinansieringstransaktio- 
nerna i april (8.4.1999) till 2,5 %. Beslutet basera
des på uppfattningen a tt den medelfristiga infla
tionen i euroom rådet kom m er a tt ligga k lart un
der 2 %. Oljepriset hade då redan börja t stiga 
men ansågs inte m edföra något större inflations
tryck. Dessutom var den ekonom iska tillväxten i 
euroom rådet fortfarande långsam  i början  av 
året. S ituationen förändrades em ellertid små
ningom under årets lopp. Den ekonom iska till
växten tog fart både i Europa och i de krisdrabba- 
de asiatiska länderna. Oljepriset fortsatte också 
a tt stiga i snabb takt.

Eurosystem et reagerade på återhäm tningen 
och på det nya pristrycket i novem ber (4.11.1999) 
genom att höja räntan på de huvudsakliga refi- 
nansieringstransaktionerna med en halv procent
enhet till 3 ,0% . R äntehöjningen m otiverades 
med bedömningen a tt inflationstakten hade ökat 
något, målet för penningm ängdstillväxten över
skridits och kreditgivningen expanderat i snabb 
takt. G enom  beslutet sökte Eurosystem et m ot
verka trycket uppåt på priserna på medellång sikt 
och hålla inflationsförväntningarna under 2 %.

Eurosystem ets sty rrän to r har direkt effekt på 
de korta  m arknadsrän torna. D ärem ot påverkas 
längre än 3 m ånaders rän to r förutom  av sty rrän
torna också av penningm arknadens förväntning
ar. I jan u ari-m ars  låg penningm arknadsrän tor
na i euroom rådet run t 3 %. De långa rän to rna  
sjönk sam tidigt rekordlågt; exempelvis i Tysk
land sjönk den 10-åriga statslåneräntan  i början 
av 1999 under 4% . Från början av som m aren 
vände de långa rän to rna  i euroom rådet uppåt. 
D etta syntes tydligt exempelvis i en obruten upp
gång i 12-m ånaders euriborrän tan  som reflekte
rade penningm arknadens förväntningar om nya 
räntehöjningar. Till förändringen bidrog sanno
likt både uppgången i de am erikanska långrän
torna och de stigande konjunkturerna i euroom 
rådet. Följden var a tt avkastningskurvan blev

brantare, dvs. differensen mellan de långa och de 
korta  rän to rna  ökade. ECB:s höjning av styrrän
tan i novem ber stoppade uppgången i långrän
torna.

Efter a tt ha satt ett referensvärde för penning
m ängdstillväxten -  4'/2 %  m ätt som 3 m ånaders 
glidande m edelvärde av den årliga tillväxttakten 
i det breda penningm ängdsm åttet M3 -  har ECB 
i m otiveringarna till sina beslut tvingats hänvisa 
till penningm ängdstillväxten. Även om penning- 
m ängdsutvecklingen to ta lt sett var rä tt m oderat 
och låg nära  referensvärdet under 1999, ökade 
penningm ängdstillväxten m ot slutet av året till 
om kring 6 % (tabell 1). T rots det beslutade ECB- 
rådet i början av decem ber a tt låta referensvärdet 
för penningm ängdstillväxten 2000  ligga kvar på 
sam m a nivå som 1999, dvs. på 4 '/2%. Beslutet 
m otiverades med a tt antagandena om den trend
mässiga BNP-tillväxten och nedgången i om 
loppshastigheten i M3 inte hade förändrats. 
ECB:s bedöm ning av euroländernas tillväxtm öj
ligheterna kan betrak tas som försiktig. Referens
värdet för penningm ängdstillväxten kan bedö
mas grunda sig på an tagandet om en trendm ässig 
produktionsökning på om kring 2 'h  %. Den fak
tiska ekonom iska tillväxten kan emellertid på 
kortare  sikt vara snabbare än så. M ålet borde 
därför tolkas rä tt fritt så länge det finns ou tny tt
jad  kapacitet i euroom rådet.

Tabell 1. Penningm ängdsm åttet M3 i euroom 
rådet och m otsvarande poster i de fin
ländska m onetära finansinstituten

12 mån. förändring i % 
Euroområdet Finland

1997............................ 4,3 11,7
1998............................ 4,4 - 1,0
1999............................ 5,7 4,9
J a n u a r i ...................... 5,7 4,0
F e b ru a r i ................... 5,1 5,2
M a rs ........................... 5,5 4,0
A p ril........................... 5,3 7,5
M a j............................. 5,4 5,3
Juni ............................ 5,4 4,5
Juli ............................. 5,9 5,9
A u g u sti...................... 5,8 1,5
S e p te m b e r................ 6,1 2,9
O k to b e r ..................... 5,8 6,4
N o v e m b e r................ 6,1 6,1
D ecem ber................. 6,2 6,0

Källor: EC B och Finlands Bank.
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Ö kningstakten för konsum entpriserna i euro
om rådet var som långsam m ast i början  av 1999 
då inflationstakten låg under 1 %. Till den av ta
gande inflationstakten bidrog de sjunkande pri
serna på im portvaror och särskilt råvaror. R åva
rupriserna hade 1998 gått ned med över 20% . 
K onsum entprisernas ökningstakt började emel
lertid accelerera efter början av året (tabell 2). 
D etta berodde på externa faktorer, varav den 
viktigaste var den kraftiga råoljeprisstegringen, 
som fortsatte under hela året. Pristrycket inom 
euroom rådet var därem ot fortsatt svagt. För livs
medel och tjänster m attades prisstegringen av. 
Den genom snittliga prisökningen 1999 var lika 
obetydlig som 1998, dvs. cirka 1 %. ECB kan 
därför anses ha varit fram gångsrik i sin viktigaste 
uppgift a tt värna prisstabiliteten.

Tabell 2. H arm oniserat konsum entprisindex 
(H1KP) för euroom rådet och Finland

Årlig procentuell förändring
Euroområdet Finland

1996....................... .......... 2,2 1,1
1997....................... .......... 1,6 1,2
1998....................... .......... 1,1 1,4
1999....................... ......... U 1,3
Januari ................. .......... 0,8 0,5
F e b ru a r i ............... .......... 0,8 0,9
M a rs ...................... .......... 1,0 0,9
A p ril...................... .......... 1,1 1,3
M aj........................ ........  i.o 1,4
J u n i ....................... .......... 0,9 1,2
Juli ........................ .......... 1,1 1,4
A ugusti................. .......... 1,2 1,3
Septem ber ........... .......... 1,2 1,4
O k to b e r ................ .......... 1,4 1,6
N ovem ber ........... .......... 1,5 1,9
D ecem ber............ .......... 1,7 2,2

Källor: Eurostat och Statistikcentralen.

Inflationsskillnaderna mellan euroländerna 
var små. I nästan alla euroländer understeg den 
årliga inflationstakten 2 %. Vissa tendenser till 
ökad inflationstakt kunde emellertid skönjas i 
Spanien och Irland.

Efterfrågan på krediter växte kraftigt i eu
roländerna under 1999. K reditstocken ökade 
klart snabbare än penningutbudet och särskilt 
snabbt växte krediterna till den privata sektorn. 
Lånen till hushåll ökade under andra  och tredje 
kvartalet 1999 med en årstak t på närm are 10%

och lånen till företag med en årstak t på närm are
8 %. En snabb expansion av kreditstocken är i 
princip en riskfaktor med tanke på den m onetära 
stabiliteten, men också en naturlig reaktion på en 
låg räntenivå. I fråga om kreditstockens tillväxt 
och utvecklingen av realekonom in förekom  det 
betydande skillnader mellan de olika euroländer
na. Utvecklingen var snabbast i random rådena, 
dvs. i Portugal, Spanien, Irland och Finland.

Utvecklingen av eurons externa värde

Euron försvagades under 1999 klart m ot de övri
ga huvudvalutorna, US-dollarn och den jap an 
ska yenen. Försvagningen var tydlig också m ätt 
med det handelsvägda indexet. Vid början av 
1999 var eurons kurs m ot dollarn 1,17. Deprecie
ringen började redan i början av året och fortsat
te fram till årets slut. Euron försvagades under 
1999 m ot US-dollarn med ca 13 %, m ot den ja 
panska yenen med ca 23 % och m ot det brittiska 
pundet med ca 11 % (tabell 3). Den för Finland 
intressanta växelkursen mellan euron och den 
svenska kronan försvagades främ st i slutet av 
året med ca 5 %.

Tabell 3. Viktiga eurokurser

Eurons US- Japanska
valuta
index

dollar yen

1996.................... 107,9 1,27 138
1997.................... 99,1 1,13 137
1998................... 101,5 1,12 146
1999................... 95,7 1,07 121
J a n u a r i ............. 102,0 1,16 131
F e b ru a r i ........... 99,9 1,12 131
M a rs .................. 98,3 1,09 130
A p r il .................. 97,1 1,07 128
M a j..................... 96,6 1,06 130
Juni ................... 94,7 1,04 125
Juli ..................... 94,8 1,04 124
A u g u sti............. 95,4 1,06 120
S e p te m b e r....... 93,6 1,05 112
O k to b e r ............ 94,4 1,07 114
N o v e m b e r....... 92,0 1,03 108
D ecem b er........ 90,1 1,01 104

Källa: ECB.

Försvagningen av eurons externa värde hade 
självfallet m ånga orsaker. Den viktigaste orsa

2 209065V
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ken var sannolikt skillnaden i k o rträn to r mellan 
Förenta  staterna och euroom rådet. De am eri
kanska ko rträn to rna  har kontinuerligt legat över 
5 %. R änteskillnaden ökade ytterligare när E uro
systemet sänkte styrräntan  i april. R änteupp
gången i euroom rådet i novem ber verkade d ä r
em ot i sam m a riktning som den am erikanska 
centralbankens ränteändringar, varvid skillna
den mellan de korta  rän torna förblev betydande. 
En liknande ränteskillnad rådde också mellan 
euroom rådet och S torbritannien. D etta har lock
at kortfristigt investeringskapital till Fören ta  sta
ternas och S torbritanniens penningm arknader, 
vilket har ökat efterfrågan på dollar och pund 
och försvagat eurons växelkurs. En annan faktor 
som försvagade eurons externa värde 1999 var 
den fortsatt starka ekonom iska tillväxten i F ö r
en ta staterna. De starka kon junkturerna i Fören
ta staterna har på norm alt sätt lett till en fö rstärk 
ning av den reala växelkursen. Sam tidigt har de 
positiva förväntningarna om Förenta staternas 
ekonom i fått investerarna att flytta över tillgång
a r till Förenta staterna, vilket i sin tu r har stö tt 
dollarn och möjliggjort finansieringen av det sto
ra underskottet i Förenta staternas bytesbalans.

Eurons externa värde fluktuerade kraftigt un
der 1999. Eftersom huvudvalutorna flyter mot 
varandra är det naturligt a tt deras växelkurser 
ständigt förändras. D ärför ger en försvagning av 
eurons externa värde inte anledning till särskild 
oro. ECB har inte heller något officiellt växel
kursm ål. Eurons externa värde har därfö r bety
delse främ st med tanke på prisstabiliteten inom 
euroom rådet. En alltför kraftig försvagning av 
växelkursen leder till stigande im portpriser som i 
sin tu r pressar upp konsum entpriserna. U nder 
1999 syntes ännu inte någon sådan effekt, efter
som priserna förändrades successivt. V iktigare 
än försvagningen av euron i detta avseende var 
sannolikt den sam tidiga råoljeprisstegringen. 
Om eurons försvagning blir långvarig kan följ
den bli en något ökad inflationstakt i eu room rå
det under perioden 2000- 2001 .

V alutakursförändringar påverkar också kon
kurrenskraften. Försvagningen av eurons exter
na värde ledde till fö rbättrad  konkurrenskraft 
för exportindustrin  i euroländerna. Eurons de
preciering kan till och med betraktas som väl
kom m en med tanke på den långsam m a ekono
miska tillväxten i Tyskland. Den försvagade eu
ron förbättrade också den finländska exportin 
dustrins konkurrenskraft under 1999. Det före
kom  emellertid betydande skillnader mellan de 
olika länderna i euroom rådet i fråga om konkur

renskraft och ekonom isk tillväxttakt. För de 
snabbväxande ekonom ierna var den försvagade 
euron en fak to r som kan öka risken för överhett
ning av ekonom in.

Det finns anledning a tt an ta  a tt försvagningen 
av euron 1999 inte är en bestående förändring. 
Växelkursutvecklingen kan, som så ofta tidigare, 
ändra riktning i fram tiden. I så fall blir konkur- 
renskraftsfördelen på grund av den försvagade 
euron kortvarig.

Den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningen i euroområdet

Den realekonom iska utvecklingen i euroom rådet 
var svagt positiv 1999. Den årliga BNP-tillväxten
i euroländerna var som lägst i början av året. 
Ö kningstakten i industriproduktionen däm pa
des då och to talproduktionens tillväxt up p rä tt
hölls bara av den ökade inhem ska efterfrågan 
som fick stöd av en expansiv penningpolitik. 
U nder andra  kvartalet började tillväxten i euro
om rådet accelerera i tak t med återhäm tningen 
inom exporten och industriproduktionen, för a tt 
öka ytterligare m ot slutet av året. På grund av 
den svaga utvecklingen i början av året blev den 
genom snittliga produktionsökningen knappt
2,5 %, dvs. ungefär lika stor som 1998.

Trots problem en i början av året var den eko
nom iska tillväxten i om rådet 1999 för första 
gången på länge tillräckligt snabb för a tt minska 
arbetslösheten. Den genom snittliga arbetslöshe
ten i euroom rådet sjönk under 1999 med nästan 
en procentenhet, dvs. från 10,5 % till 9,6 %. Sam
tidigt steg sysselsättningen med nästan 1,5 %. 
Den ekonom iska tillväxtens sysselsättande effekt 
var således exceptionellt god i euroom rådet. 
Nedgången i arbetslösheten avtog på våren men 
tog fart igen under årets sista kvartal i tak t med 
de stigande konjunkturerna. En m otpol till till
växtens goda sysselsättande effekt var den an 
språkslösa produktivitetsökningen.

Den förbättrade  sysselsättningen och den 
m inskade arbetslösheten ledde inte till snabbare 
löneinflation i euroländerna under 1999. A rbets
kraftskostnadernas uppgång var långsam och vi
sade inga tecken på a tt accelerera. Den m åttfulla 
löneutvecklingen antyder a tt arbetslösheten i eu
room rådet fortfarande i genom snitt k lart över
steg den s.k. strukturella eller av inflationen 
opåverkade arbetslösheten. I det hänseendet 
finns det emellertid betydande skillnader mellan 
de olika länderna i euroom rådet (tabell 4). Även
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om arbetslösheten i hela euroom rådet både h isto
riskt och in ternationellt var fortsatt hög syntes i 
flera tillväxtstarka länder tecken på arbetskrafts
brist inom  vissa sektorer i ekonom in.

Tabell 4. E uroländernas ekonom iska tillväxt, 
arbetslöshet och inflation 1999

B N P -till- A rb e ts- In fla tio n ,
växt, % löshet, % %

Belgien................. 2,3 8,7 1,2
Tyskland ............ 1,5 8,9 0,8
Span ien ................ 3,7 14,9 2,4
F ra n k rik e ........... 2,8 10,3 0,7
I r la n d .................. 8,3 5,8 2,7
I ta lie n .................. 1,4 11,1 1,7
L uxem burg ........ 5,0 2,6 1,4
N ederländerna... 3,5 2,7 2,0
Ö sterrike ............. 2,3 4,2 0,6
Portugal ............. 2,9 4,1 2,1
F in la n d ................ 3,5 10,0 1,5
E u ro o m råd e t..... 2,3 9,6 1,1

Källor: OECD och Eurostat.

A rbetslösheten var fortsatt stor i Belgien, 
Tyskland, F rankrike, Spanien, Italien och Fin
land. N ära  full sysselsättning var därem ot Irland, 
Luxemburg, N ederländerna, Ö sterrike och Por
tugal. A rbetslöshetsskillnaderna var emellertid 
betydande mellan länderna. Inflationsm ålet på
2 % överskreds i Spanien, Irland och Portugal. 
Skillnaderna i inflation mellan länderna var häp
nadsväckande små med tanke på a tt länderna 
befann sig i k lart olika konjunktur- och syssel
sättningslägen. I de centraleuropeiska länderna, 
frånsett N ederländerna, var den ekonom iska till
växten svag, m edan den i random rådena, dvs. 
Spanien, Irland och Finland, var rä tt snabb.

Jäm vikten i de offentliga finanserna  
i euroområdet

Jäm vikten i de offentliga finanserna förbättrades 
och den offentliga sektorns b ru ttoskuld  i relation 
till to ta lproduktionen  m inskade i nästan sam tli
ga euroländer under 1999. I ljuset av prelim inär 
statistik förefaller euroom rådets offentliga un
derskott ha m inskat med 0,4 procentenheter från

1998 till 1,6%  av BNP. D etta ä r k lart under 
gränsen på 3 % enligt M aastrichtfördraget. Det 
genom snittliga underskottet i euroom rådet var 
dock fortfarande större än jäm viktsm ålet i s tab i
litets- och tillväxtpakten. Dessutom  var den ge
nom snittliga offentliga bruttoskulden i procent 
av BNP fo rtfarande stor, ca 72 %, och överskred 
därm ed k lart den avtalade gränsen på 60 %.

Till den fö rbättrade  jäm vikten i de offentliga 
finanserna b idrog fram för allt den m inskade a r
betslösheten och räntenedgången. Den av tagan
de arbetslösheten och de sjunkande rän to rna  
m inskade de offentliga utgifterna, och sysselsätt- 
ningstillväxten ökade skatteinkom sterna. De of
fentliga utgifterna i procent av BNP låg dock på 
sam m a nivå som 1998 och det prim ära budgetsal- 
do t exklusive ränteutgifter ökade inte. Den 
m åttliga jäm vik t i de offentliga finanserna som 
uppnåtts i euroom rådet är följaktligen mycket 
känslig för förändringar i räntenivån och kon
junkturläget.

Både i fråga om jäm vikten i de offentliga fi
nanserna och skuldsättningen finns det betydan
de skillnader mellan de olika länderna i euroom 
rådet (tabell 5). På 1990-talet har de flesta EU- 
länderna haft allvarliga obalanser i sina offentli
ga finanser. Jäm vikten förbättrades emellertid 
betydligt under de sista åren av 1990-talet. Av 
euro länderna var det emellertid bara  i Irland, 
Luxem burg och Finland som den offentliga eko
nom in visade överskott 1999.1 de övriga länder
na visade den offentliga ekonom in underskott 
och underskotten utgjorde mellan 1,3 % och
2,3 % av BNP. Den genom snittliga skuldkvoten 
m inskade under 1999 med bara  en procentenhet. 
I stö rsta delen av euroländerna gäller för de of
fentliga finanserna a tt jäm vikten är m åttlig, men 
inte ä r tillräckligt god. D essutom  var den offent
liga bruttoskulden  i procent av to ta lp roduk tio 
nen rä tt hög, vilket i de flesta euroländerna gör de 
offentliga finanserna mycket känsliga för olika 
störningar. U ndantag  utgör bara  Irland, Finland 
och Luxem burg vars offentliga finanser kan an 
ses vara starka och stabila. I Irland grundade sig 
den fö rbättrade  jäm vikten klarast på en mycket 
snabb ekonom isk tillväxt. M ätt med finansiellt 
överskott var utvecklingen i de offentliga finan
serna svagast i Frankrike, Tyskland och Italien. 
D essutom  hade Italien och Belgien fortfarande 
en m ycket stor skuldkvot.
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Tabell 5. Offentliga finanser i euroom rådet

Belgien.....................................................................
T y s k la n d ................................................................
S pan ien ....................................................................
F ra n k r ik e ...............................................................
I r la n d ......................................................................
I ta lie n ......................................................................
L uxem burg .............................................................
N ederländerna.......................................................
Ö sterrike..................................................................
Portugal ..................................................................
F in lan d ....................................................................
E u ro o m råd e t.........................................................

Källa: Stabilitetsprogrammet (siffrorna fö r  1999 är preliminära).

Överskott Överskott Bruttoskuld Bruttoskuld
1998,% 1999,% 1998,% 1999,%
- 1,6 -1 ,3 117,5 114,5
-2,5 - 2,0 61,0 61,0
-1 ,9 - 1,6 67,4 66,4
-2 ,9 -2 ,3 58,2 58,9

1,7 1,7 59,0 52,0
- 2,6 - 2,0 118,2 114,6

2,1 1,1 6,5 6,7
-1 ,3 -1 ,3 68,6 66,4
- 2,2 - 2,0 64,5 63,5
-1 ,5 -1 ,3 58,0 56,8

1,1 2,4 51,9 48,5
-2 ,3 - 1,8 73,5 72,4

Den ekonom iska utvecklingen i Finland

Tillväxten saktade av, 
sysselsättningen förbättrades

Den snabba tillväxten i den finländska ekonom in 
fortsatte 1999 redan för sjätte året i följd. Efter 
recessionen i början av 1990-talet växte ekono
min under perioden 1994-1999 med i genom snitt 
4 ,6%  per år. T illväxttakten blev något lägre 
1999, dvs. 3,5% . Bakom den långsam m are till
växten låg tydligt externa faktorer. På grund av 
de ekonom iska kriserna i Asien och Ryssland 
försvagades exportens och industriproduktio
nens tillväxt i Finland i början av året. Under 
andra halvåret återhäm tade sig exporten. Sär
skilt under början av året upprätthölls den eko
nom iska tillväxten av en snabb ökning av den 
inhem ska efterfrågan. Delvis av denna anledning 
förbättrades sysselsättningen kraftigt under året 
tro ts a tt produktionstillväxten blev m indre än 
året innan.

Sysselsättningen ökade med ca 3 % under året. 
Snabbast förbättrades sysselsättningen inom de 
privata tjänstebranscherna och byggverksam he
ten. Till följd av den snabba tillväxten uppstod 
det brist på yrkeskunnig arbetskraft inom bygg- 
nadsbranschen och elektronikindustrin. T rots 
den mycket snabba sysselsättningsökningen 
m inskade arbetslösheten med endast drygt 1 p ro 
centenhet. D etta berodde på det kraftigt ökade 
arbetskraftsutbudet. Arbetslösheten uppvisade 
en klar nedgång i början av året som dock sakta

des av m ot slutet av året, så a tt den säsongrensade 
arbetslösheten under andra halvåret låg så gott 
som oförändrat på ca 10 %. Samtidigt steg emel
lertid antalet lediga jobb  betydligt. Den relativt 
långsam m a nedgången i arbetslösheten berodde 
delvis på att arbetsm arknaden fick e tt stort till
skott av nya arbetssökande.

Sysselsättningsläget i Finland förbättrades 
klart 1999. T rots den ökade efterfrågan på arbets
k raft steg arbetskraftskostnaderna inte näm nvärt 
1999. D etta berodde fram för allt på det tvååriga 
löneavtalet från 1997 och den obetydliga löne
glidningen. Den arbetskraftsbrist som den snab
ba tillväxten fram kallat syntes ännu inte 1999 i 
ökad löneinflation. M an kan dra den slutsatsen 
att arbetslösheten i Finland ännu inte sjunkit till 
nivån för strukturell arbetslöshet och a tt ekono
min ännu inte nått nivån för potentiell p roduk
tion. En produktionsökning som överskrider den 
långsiktiga trendm ässiga tillväxten, 2,5 %, före
föll sålunda fortfarande möjlig för den finländska 
ekonom in. Med tanke på en fortsatt stabil, balan
serad och sysselsättningsfrämjande ekonomisk 
tillväxt är en välfungerande arbetsm arknad yt
terst viktig. För den m akroekonom iska jäm vik
ten är det viktigast med en fortsatt m åttfull löne
utveckling som tryggar konkurrenskraften. För 
a tt säkerställa tillväxtförutsättningarna på lång 
sikt ä r det viktigt a tt m inska den strukturella 
arbetslösheten. Till detta  behövs dels en aktiv 
arbetskraftspolitik, dels en ekonom isk politik 
som med ekonom iska incitam ent främ jar syssel
sättningen och aktiverar till sysselsättning.
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T otalproduktionens tillväxt var 1999 fortfa
rande snabbare i F inland än i euroom rådet i 
genom snitt. Den privata konsum tionen fortsatte 
a tt öka kraftig t under hela året, även om tillväxt
takten  avtog något från föregående år. Särskilt 
stor var konsum tionen av kapita lvaror och tele
kom m unikationstjänster. Tillväxten i den övriga 
detaljhandeln m attades därför av. K onsum enter
nas tilltro till sin egen och hela landets ekonom i 
var stark. Företagens investeringar växte snabbt 
också 1999. S törst var investeringsuppgången 
inom tjänstesektorn. D ärem ot m inskade indu
strins investeringsbenägenhet till följd av den 
svaga exportutvecklingen. M ot slutet av året b ö r
jade  investeringsutsikterna för industriföretagen 
dock ljusna.

Den ekonom iska tillväxten i F inland up p rä tt
hölls 1999 av uppgången i de privata investering
arna och i elektronikindustrins export. Eurosys
tem ets lä tta  penningpolitik hade en avgörande 
betydelse både för den ökade inhem ska efterfrå
gan och exportens förbättrade  konkurrenskraft.

Utrikeshandel och extern balans

Exportutvecklingen var 1999 svagare än föregå
ende år. Exportefterfrågan försvagades k lart un 
der första halvåret. D etta återspeglades både i 
m inskade exportvolym er och lägre exportpriser 
i början av året. Exportpriserna sjönk under året 
k lart mera än im portpriserna, vilket ledde till a tt 
bytesförhållandet försäm rades. Exportnedgång
en gällde emellertid inte elektronikindustrin  vars 
export fortsatte  a tt växa lika kraftig t som under 
tidigare år. Tack vare elektronikindustrin  kunde 
Finland undvika en betydande m inskning av ex
porten. U nder senare delen av året återhäm tade 
sig världsm arknaden, vilket ledde till a tt även 
den traditionella exportindustrin  vände uppåt. 
Exportens ställning underlättades också av a tt 
euron hela året försvagades m ot dollarn och 
yenen. Finland hade större fördelar av detta  än 
m ånga andra euroländer eftersom  en mycket 
stor del av F inlands export går till länder u tan
för euroom rådet. Den ekonom iska krisen i 
Ryssland, som börja t 1998, bidrog mest till a tt 
försvaga F inlands export till Ryssland, vars 
värde blev ca 50 %  lägre än 1998. N edgången i 
exporten till Ryssland drabbade fram för allt 
livsm edelsindustrin, byggm aterialindustrin och 
den grafiska industrin.

Den betydande försvagningen av euron är 
med största sannolikhet ett tillfälligt fenomen.

E rfarenheterna har visat a tt fluk tuationer mellan 
kurserna på flytande valutor kan vara stora  och 
kraftiga. Exempelvis U S-dollarns externa värde 
h ar traditionellt fluktuerat kraftigt till följd av 
interna konjunkturväxlingar. Även om växel
kursförändringar svårligen kan  förutspås är det 
a tt vän ta  a tt det avsevärda bytesbalansunder
skottet och den långvariga ekonom iska tillväxten 
i Förenta staterna i kom bination  med bytesba
lansöverskottet i eu room rådet i fram tiden skapar 
ett tryck på en förstärkning av euron m ot US- 
dollarn. I så fall skulle konkurrensfördelarna för 
F inlands exportindustrin  på grund av den försva
gade euron bli tillfälliga.

Ö verskottet i F inland bytesbalans var mycket 
sto rt också 1999. B ytesbalansöverskottet blev 
em ellertid något m indre än 1998 på grund av 
exportens tillbakagång. Ö verskottet i handelsba
lansen krym pte till följd av den svaga varuex
portutvecklingen i början av året. I slutet av året 
ansträngdes handelsbalansen åter av den kraftiga 
prisstegringen på råolja. Av de övriga posterna i 
bytesbalansen ökade faktorinkom sterna en 
aning. D etta berodde på a tt ränteutgifterna för 
den utländska skulden sjönk m er än vad divi
dendbetaln ingarna på u tlandets aktieinnehav 
steg. U nderskottet i transfereringarna växte på 
grund av a tt  Finlands nettobetaln ing till EU var 
större än föregående år. Det oak ta t hörde F in
lands bytesbalansöverskott också 1999 till de 
största i euroom rådet.

Tack vare det sto ra  överskottet i bytesbalan
sen fortsatte  Finlands utlandsskuld a tt m inska. 
F inlands rän tebärande u tländska nettoskuld  har 
m inskat kontinuerligt sedan 1993, då skulden 
var bland de största i industriländerna (över 
50 % av bru ttonationalp roduk ten). Vid slutet av 
1999 utgjorde den ca 20 % av b ru ttona tiona lp ro 
dukten. E ndast staten har betydande utländska 
skulder. Den privata  sektorn h ar under 1990- 
talet beta la t tillbaka sina sto ra  utländska skul
der och i fråga om rän tebärande lån blivit net
toinvesterare i utlandet. T ro ts den snabbt m ins
kade skuldsättningen visar F inlands sam lade 
nettoställning m ot u tlandet en avsevärd skuld. 
D etta beror på u tländska investerares exceptio
nellt sto ra  innehav av finländska börsaktier -  
särskilt N okiaaktier -  och det faktum  a tt ak tier
nas värde flerdubblades 1998 och 1999. H ittills 
har det betydande utländska innehavet dock inte 
m edfört några särskilt stora dividendflöden till 
utlandet.
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De offentliga finanserna förbättrades

Ö verskottet i Finlands offentliga finanser var 
1999 det största i euroom rådet. Sam tidigt 
krym pte den offentliga sektorns s.k. EM U - 
skuld. Den offentliga sektorns överskott bestod 
av socialskyddsfondernas avsevärda överskott, 
e tt litet överskott i kom m unsektorn och statseko

nom ins finansiella jäm vikt. Efter de stora under
skotten under recessionen 1991-1994 har F in
lands offentliga finanser å terhäm tat sig anm ärk
ningsvärt snabbt. På sex år har den offentliga 
sektorns finansiella jäm vikt fö rbättra ts  med ca
10 % av bru ttonationalp roduk ten . Förändringen 
har varit snabbare än i något annat euroland 
under sam m a tid.

Tabell 6 . De offentliga finanserna och den offentliga skulden i Finland

% av BNP
Staten Socialskydds- Offentlig Stats EMU-

fonder sektor skuld skuld
1990................................... ............................ 1.0 4,0 5,3 10,3 14,3
1991................................... ............................  -4,5 3,8 - 1,1 16,9 22,6
1992................................... ............................  - 8,1 2,6 -5 ,6 34,0 40,6
1993................................... ............................  - 10,6 2,8 -7 ,3 51,9 56,0
1994................................... ............................  - 10,8 3,8 -5 ,7 58,9 58,0
1995 ................................... ............................ -8 ,7 3,8 -3 ,7 63,6 57,2
1996................................... ............................  -7 ,2 3,3 -3 ,2 67,5 57,1
1997................................... ............................  -3 .7 2,8 -1 ,5 65,8 54,1
1998 ................................... ............................  -1 ,5 3,1 1,3 61,2 49,0
1999................................... ............................  -0,6 3,1 2,3 57,2 47,1

Den avsevärt fö rbättrade jäm vikten i de of
fentliga finanserna i F inland under perioden 
1996-1999 kan tillskrivas såväl de beslutsbasera- 
de nedskärningarna av de offentliga utgifterna 
och begränsningar av utgiftsökningarna som 
ökade skatteinkom ster och m inskade arbetslös- 
hetsutgifter på grund av den snabba ekonom iska 
tillväxten. U nder 1999 grundade sig den fö rb ä tt
rade jäm vikten fram föra llt på sysselsättningstill- 
växten. In täk terna av statens inkom st- och för
m ögenhetsskatt ökade snabbt 1999, tro ts lä tt
naderna i beskattningen av förvärvsinkom sterna 
på ca 2 m iljarder m ark. M ervärdesskatteintäk- 
terna ökade kraftigt på grund av den snabba 
tillväxten i den privata konsum tionen. D ärem ot 
ökade kom m unernas skatteinkom ster förhållan
devis långsam t, då förvärvsinkom stavdraget och 
avdraget för inkom stens förvärvande i kom m u
nalbeskattningen höjdes vid början av året och 
sam fundsskattein täkterna inte ökade näm nvärt 
från föregående år. Socialskyddsfondernas av
giftsintäkter växte i sam m a tak t som lönesum 
man. Lönesum m ans gynnsam m a utveckling 
möjliggjorde e tt snabbare inflöde än beräknat av 
medel till de s.k. E M U -buffertfonderna i social

försäkringssystem et. För arbetspensionsanstal- 
terna, som hade stora investeringar i masskulde- 
brevslån, ökade kapitalinkom sterna knappast 
alls på grund av den låga räntenivån.

De offentliga utgifterna m inskade k lart under 
1999. Tack vare det fö rbättrade  sysselsättnings
läget sjönk sysselsättningsutgifterna och den läg
re räntenivån m inskade ränteutgifterna för stats
skulden. På grund av tidigare fattade sparbeslut 
blev tillväxten i transfereringarna obetydlig. Sta
tens utgifter 1999 blev därfö r m indre än regering
ens utgiftsram ar. T ro ts den något lindrade be
skattningen var de offentliga inkom sternas andel 
av BNP oförändrad.

A m orteringarna på statsskulden utgjorde ca 
20 m iljarder m ark 1999. S törsta delen av am orte
ringarna finansierades med privatiseringsintäk- 
ter. Skuldens värde ökade emellertid med 10 mil
ja rder m ark på grund av den försvagade växel
kursen. Statsskuldens andel av b ru ttona tiona l
produkten krym pte med närm are 4 procentenhe
ter. S törsta delen av förändringen berodde på 
BNP-tillväxten. Socialskyddsfonderna m inska
de sina placeringar i statens m asskuldebrevslån 
något, och den offentliga EM U -skulden sjönk
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därför inte lika mycket. EM U -skuldens andel av 
bru ttonationalp roduk ten  krym pte em ellertid till 
k lart under 50 %.

Den nya regeringen som tillträdde på våren 
1999 fastställde i sitt program  fyra mål för finans
politiken under de närm aste åren. Statens finan
ser skall strukturellt visa överskott och stats
skuldens andel av BNP skall fås ned under 50 %. 
Dessutom  skall statens utgifter realt under hela 
regeringsperioden vara lika stora som i sta tsbud
geten för 1999 och inkom stbeskattningen skall 
under regeringsperioden sänkas med 10-11 mil
jarder m ark. Dessa linjer har följts i utgiftsram en 
för åren 2000-2003 som godkändes i maj 1999, i 
budgetpropositionen för 2000 och i stabilise- 
ringsprogram m et för åren 1999-2003.

Övergången till e tapp  tre av EM U har föränd
ra t den traditionella ekonom isk-politiska arbets
fördelningen i de deltagande länderna. N är F in
land vid början av 1999 anslöt sig till den m onetä
ra unionen blev finanspolitiken det enda betydel
sefulla instrum entet för den nationella ekonom is
ka politiken. Om den ekonom iska utvecklingen i 
F inland på ett avgörande sä tt avviker från den 
genom snittliga utvecklingen i euroom rådet kan 
Eurosystem ets penningpolitik inte i någon högre 
grad bidra till ökad ekonom isk stabilitet i landet. 
H uvudansvaret för att säkerställa stabiliteten lig
ger då på den nationella finanspolitiken. Sålunda 
är arbetsm arknadens funktion och utvecklingen 
av arbetskraftskostnaderna av stor betydelse för 
konkurrenskraften . F inanspolitiken kan emel
lertid indirekt användas för a tt påverka lönebild
ningen och sysselsättningen.

Om sam hällsekonom in drabbas av oförutsed
da externa störningar måste finanspolitiken ha 
beredskap a tt vid behov reagera snabbt för a tt 
stabilisera ekonom in. F inanspolitikens hand
lingsutrym m e begränsas emellertid i någon mån 
av både M aastrichtfördraget och stabilitets- och 
tillväxtpakten som fastställer gränser för såväl 
det offentliga underskottet som den offentliga 
skulden. Av denna anledning är det ytterst viktigt 
a tt vid fo rtsa tt gynnsam ekonom isk utveckling 
skapa tillräckligt med handlingsutrym m e i stats
ekonom in genom att m inska statsskulden och 
upprätthålla  e tt tillräckligt finansiellt överskott. 
För detta  krävs självfallet en relativt stram  fi
nanspolitisk linje. F inanspolitiken skall också 
beakta den offentliga sektorns utvecklingsutsik- 
ter på lång sikt. F inland, liksom de flesta andra 
euroländer, kom m er under de närm aste decen
nierna a tt ha en åldrande befolkning och allt färre 
personer i arbetsför ålder. För a tt förbereda sig

för det tryck uppåt på de offentliga utgifterna 
som denna utveckling orsakar är det tillrådligt a tt 
m inska den offentliga skulden. D et ä r emellertid 
också viktigt a tt genom föra sysselsättningsfräm - 
jande reform er. Skatte lä ttnader som ö k ar efter
frågan och utbudet på arbetskraft bör dock inte 
finansieras genom m inskade välfärdstjänster -  
därem ot behövs det som m otvikt till eventuella 
skatte lä ttnader återhållsam het i fråga om ökade 
transfereringar.

Prisstabilitet

Vid starten av EM U :s tredje etapp vid början av 
1999 var konsum entprisernas stegringstakt i F in
land m ätt med det harm oniserade konsum ent
prisindexet bara  0,5 %. Prisstabiliteten i Finland 
kunde då betrak tas som m ycket god. Beaktans- 
värt ä r a tt prisstabiliteten har kunnat bibehållas 
under fem å r av exceptionellt snabb ekonom isk 
tillväxt och m inskad arbetslöshet. M ätt med 
konsum entpriserna var prisstabiliteten i F inland 
god hela 1999. Den genom snittliga inflationstak
ten under året var bara  drygt 1 % och därm ed 
nästan  densam m a som genom snittet för euroom 
rådet. M ot slutet av året ökade inflationstakten 
emellertid en aning och var under resten av året 
snabbare än i euroom rådet i genom snitt. Varia
tionerna i in flationstak t och skillnaden jäm fört 
med genom snittet för euroom rådet var dock 
små.

De extrem t låga inflationssiffrorna i början  av 
året berodde i Finland, liksom i de övriga eu
roländerna, på fallande råvarupriser till följd av 
överutbudet på världsm arknaden. U nder våren 
förändrades situationen emellertid, då särskilt 
världsm arknadspriset på olja sköt i höjden. M ot 
slutet av året tilltog den inhem ska inflationen 
ytterligare på då im portpriserna, särskilt energi
priserna gick upp. I decem ber accelererade kon
sum entprisstegringen i F inland till 2,2 % -  snab
bare än genom snittet för euroom rådet. U ngefär 
en tredjedel av prisstegringen berodde på externa 
faktorer.

F rån december 1998 till december 1999 steg 
im portpriserna med 11,4 %. D etta  kan tillskrivas 
uppgången i priset på olja och eurons försvagade 
kurs m ot dollarn. Exportpriserna steg därem ot 
under m otsvarande tid med bara  2 %, vilket led
de till en avsevärd försäm ring av bytesförhållan
det för utrikeshandeln. F ram för allt berodde det
ta  på nedgången i priserna på eltekniska p roduk
ter. D ärem ot steg priserna på skogsindustripro
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dukter och basm etaller under året. P roducentpri
serna inom industrin gick upp med 4,6 %.

Det inflationstryck som beror på inhem ska 
fak torer utgjorde under året 1,0-1,5 %. Den mest 
betydande skillnaden jäm fö rt med genom snittet 
för euroom rådet låg i ökningstakten för priserna 
på tjänster, som i F inland var ungefar en procent
enhet högre än i euroom rådet i genom snitt. Den 
något ökade inflationen avspeglade emellertid 
inte någon överhettning av arbetsm arknaden. 
A rbetskraftskostnaderna ökade 1999 fo rtsä tt
ningsvis m åttfullt och det fanns inga tecken på 
ökad löneglidning. Enhetsarbetskostnaderna 
steg med om kring 1 %.

Eurosystem ets sty rrän to r och m arknadsränte- 
nivån 1999 kan betraktas som låga med tanke på 
F inlands ekonom iska läge. Till det lättare ekono
m iska läget i F inland bidrog också försvagningen 
av eurons externa värde under 1999 som fö rb ä tt
rade exportföretagens konkurrenskraft och lön
sam het. Frågan om optim al räntenivå är dock 
svår, och det ä r inte självklart a tt rän to rna  i 
euroom rådet var för låga för F inland 1999. Låga 
rän to r har sedan 1994 bidragit till en kraftig 
efterfrågeökning i F inland. Så var fallet också 
1999. Om rän to rna  hade varit högre, skulle den 
ekonom iska tillväxten med största sannolikhet 
ha varit lägre. T rots räntenedgången m attades 
produktionsökningen av i F inland under året. 
Den genom snittliga prisökningen i F inland av
vek inte väsentligt från den genom snittliga pris
utvecklingen i euroom rådet. Dessutom  var a r
betslösheten i Finland i det närm aste lika stor 
som i euroom rådet i genom snitt. Den m åttfulla 
löneutvecklingen stöder bedöm ningen a tt den 
finländska ekonom in 1999 fortfarande hade ou t
nyttjad produktionspotential. På dessa grunder 
kan Eurosystem ets räntepolitik anses ha varit 
den rä tta  för Finlands ekonom i. Sam tidigt bör 
dock beaktas a tt en jäm förelsevis lä tt penningpo
litik läm nar huvudansvaret för en däm pning av 
konjunkturuppgången till finanspolitiken. Det 
ä r också skäl a tt betona a tt låga realrän tor som 
gynnar den ekonom iska tillväxten också driver 
upp tillgångspriserna, vilket också är förknippat 
med risker.

Finansmarknaden

Penningutbud och kreditefterfrågan

I likhet med tidigare år varierade tillväxttakten 
för de finländska kom ponenterna i penning-

m ängdsm åttet M3 för eu room rådet avsevärt. 
T illväxttakten för de finländska kom ponenterna 
var fram till augusti svagare än tillväxten i M3 för 
hela euroom rådet i genom snitt. F ö r hela året var 
tillväxten i de finländska kom ponenterna i M 3
6,5 % eller nästan lika stor som för hela euroom 
rådet där den var 6,4 %. De stora variationerna i 
tillväxttakten för de finländska kom ponenterna 
berodde fram för allt på fluktuationern  i statens 
penningm arknadsinvesteringar.

M ätt med penningm ängdstillväxten låg den 
ekonom iska utvecklingen i F inland mycket nära 
den genom snittliga utvecklingen i euroom rådet 
och inga överhettningstendenser förekom . Den 
m åttfulla penningm ängdstillväxten antydde inte 
heller någon betydande inflationsökning. D är
em ot växte efterfrågan på krediter något snab
bare i F inland än i eu room rådet i genom snitt. 
Skillnaden var emellertid obetydlig. I Finland 
ökade kreditstocken 1999 med 12-13 % m ot cir
ka 10 % i euroom rådet i genom snitt. Skillnader
na i tillväxttakt kan sålunda inte beskrivas som 
särskilt betydande. Liksom  i euroom rådet var 
efterfrågan på krediter till hushåll och företag 
livlig i Finland. E fterfrågan på företagskrediter 
avtog dock m ot slutet av året.

Den stora efterfrågan på krediter berodde på 
den gynnsam m a ekonom iska utvecklingen, för
väntningarna om ökade inkom ster och den ex
trem t låga räntenivån. Särskilt rän to rna  på nya 
krediter sjönk betydligt. Till räntenedgången un
der första halvåret 1999 bidrog fallande m ark
nadsrän to r efter Eurosystem ets sänkning av styr
rän tan  och krym pande räntem arginaler på grund 
av den hårdnade bankkonkurrensen. Utlånings- 
rän to rna  sjönk m era än in låningsräntorna. U n
der andra  halvåret vände m arknadsrän to rna  åter 
uppåt. R än to rna  var em ellertid fortsättningsvis 
så låga a tt efterfrågan på krediter inte m attades 
av.

Bakom kreditefterfrågan låg den långvariga 
minskningen av kreditstocken i F inland på 1990- 
talet. T rots den ökade efterfrågan på krediter är 
stocken av lån till den privata sektorn fo rtfaran
de relativt liten i relation till de disponibla in
kom sterna och till förm ögenheten. Vid en in ter
nationelljäm förelse visar det sig a tt de finländska 
hushållens skulder är jäm förelsevis små i relation 
till de disponibla inkom sterna. Lägre rän to r och 
längre lånetider har m inskat lånekostnaderna 
m ärkbart. Dessutom  har värdet på hushållens 
tillgångar stigit avsevärt. Av dessa orsaker kan 
den ökade efterfrågan på krediter, upp till en viss 
gräns, betrak tas som ett norm alt fenomen som
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hör sam m an med konjunkturuppsvinget. N är 
kreditefterfrågan ökar snabbare än inkom sterna 
blir följden emellertid skuldsättning och större 
risker, vilket kräver noggrann övervakning.

T illgångsprisernas utveckling

B ostadsm arknaden var livlig 1999. Den gynn
sam m a ekonom iska utvecklingen, konsum enter
nas optim istiska förväntningar och den låga rän 
tenivån drev upp efterfrågan på bostäder med 
kraftigt stigande bostadspriser som följd. Bo- 
stadslånestocken växte 1999 med ca 15 %. Priser
na på gam la höghuslägenheter steg sista k varta 
let 1999 med en årstak t på ca 10 %. Realpriserna 
på bostäder, deflaterade med konsum entprisin
dex, nådde nivån för perioden 1988-1991. Situa
tionen på bostadsm arknaden var dock en annan 
än tio å r tidigare. En betydligt lägre räntenivå 
och längre lånetider innebar a tt kostnaderna för 
köp av bostad  var förm ånligare än tidigare och 
förklarade delvis den höga prisnivån. F ö rb ä ttra 
de finansieringsm öjligheter och en ökad betal
ningsförm åga höjer priserna om utbudet inte 
ökar tillräckligt snabbt. 1 relation till lönenivån 
var bostadspriserna fortfarande förm ånligare än 
i slutet av 1980-talet. Efterfrågan och prissteg
ringen på bostäder var koncentrerad till regiona
la tillväxtcentra och särskilt till huvudstadsregio- 
nen. Den livligare efterfrågan på bostäder berod
de således både på flyttningsrörelsen till tillväxt
centra och på en höjning av boendestandarden 
till följd av ökade inkom ster.

B ostadsm arknaden h ar en nyckelposition när 
det gäller a tt trygga en fortsatt stabil ekonom isk 
tillväxt. F ör arbetsm arknadens funktion är det 
viktigt a tt arbetskraften  är flexibel och bostads
m arknaden smidig. Men en alltför kraftig pris
stegring på bostäder kan leda till alltför stor 
skuldsättning och ökade risker. Hittills har de 
finländska hushållens bostadslån legat på en rä tt 
m åttlig nivå jäm fö rt med de disponibla inkom s
terna. N är priserna stiger bör bankerna iak tta  
försiktighet vid bedöm ningen av bostädernas sä
kerhetsvärden och kundernas fram tida betal
ningsförm åga och förm åga a tt bära  risker.

På världens börser steg aktiekurserna bran t 
under 1999. Helsingforsbörsen hörde fo rtfaran
de till världens snabbast växande börser. Också 
volatiliteten i börskurserna var exceptionellt stor 
i Helsingfors. De m ångdubbelt stigande börskur
serna ledde till a tt  m arknadsvärdet på de bolag 
som noterades på Helsingfors Börs vid utgången

av 1999 var nästan tre gånger större än b ru tto n a
tionalproduktens värde. N ivån kan betrak tas 
som rekordhög både historiskt och in ternatio
nellt. Eftersom  utländska investerare ägde cirka 
60 % av de finländska aktierna, innebar de sti
gande börskurserna också en explosionsartad 
ökning av F inlands u tländska nettoskuld.

De på en ko rt tid m ångdubblade börskurserna 
väcker självfallet frågan om  en överhettning av 
ekonom in och uppkom sten av en spekulativ för- 
m ögenhetsbubbla. Bakom kursuppgången på 
Helsingfors Börs finns dock exceptionella fak to 
rer. M arknadsvärdet på två IT-företag, N okia 
och Sonera, utgjorde vid slutet av 1999 cirka tre 
fjärdedelar av börsens to ta la  m arknadsvärde. 
Liksom exempelvis på New Y ork-börsen var det 
nästan  enbart IT-företagen som svarade för den 
kraftiga uppgången i m arknadsvärdet också på 
H elsingforsbörsen. Följaktligen var kursupp
gången på andra  företags aktier inte exceptionell. 
Prisutvecklingen på aktier i företag inom trad i
tionella branscher var anspråkslös 1999.

U ppgången i IT-företagens m arknadsvärde 
på Helsingfors Börs var en del av e tt in ternatio
nellt fenomen som svårligen kan påverkas med 
penningpolitik. För banksystem ets stabilitet är 
det dock viktigt a tt fästa uppm ärksam het vid 
riskerna med exceptionellt höga börskurser, sär
skilt då krediter beviljas för aktieköp. Vid k raf
tigt stigande börskurser bör börsaktiernas säker
hetsvärden beräknas med försiktighet.

K ursuppgången ledde till a tt e tt rekordstort 
antal nya företag introducerades på Helsingfors
börsen. Sam m anlagt noterades 28 nya företag på 
börsen. De tog upp eget kapital till e tt värde av 
närm are 2 m iljarder euro (knappt 12 m iljarder 
m ark) i sam band med introduktionen. Dessutom 
fick staten sam m anlagt över 3,4 m iljarder euro 
(ca 20 m iljarder m ark) genom sina aktieförsälj
ningar. S törsta delen av beloppet kom från för
säljningen av Soneraaktierna.

De internationella investerarnas andel på Hel
singforsbörsen fortsatte  a tt  öka 1999. Vid årets 
slut utgjorde de utländska placerarnas innehav 
redan drygt 60 % .

Läget inom banksystem et

O m struktureringen av banksektorn  har påskyn
dats av avregleringen av penningm arknaden på 
1980-talet, bankkrisen på 1990-talet och införan
det av euron 1999. Införandet av den gem ensam 
ma valutan försnabbar tillkom sten av en gemen
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sam m arknad för finansiella tjänster i praktiken. 
D etaljistbankm arknaden dom ineras fortfarande 
av de nationella finansinstituten.

F örändringarna i banksektorns verksam hets- 
föru tsättn ingar återspeglas i globalisering, vär- 
depapperisering och skärpt konkurrens. Banker
na har varit tvungna a tt söka kostnadsbesparing
ar, m arknadskraft och nya m arknader. D etta har 
gett upphov till ett stort antal bankfusioner. Av 
de internationella allianserna 1999 var fusionen 
mellan tyska Deutsche Bank och Bankers T rust i 
Förenta staterna den mest betydande.

M eritanordbankengruppen inledde en för
enkling av sin ägarstruk tu r och läm nade e tt an 
bud på norska C hristiania Bank. Integreringen 
av bank- och försäkringsm arknaden i Finland 
startade med Leonias och Försäkringsbolaget 
Sam pos avtal i ok tober om a tt bilda e tt finansva
ruhus. Leonia Bank och Posten F inland nådde 
inte överenskommelse om ett fo rtsatt sam arbete 
efter år 2000 , u tan postkontoren slu tar a tt till
handahålla Leonia Banks tjänster. Leonia Bank 
började i begränsad om fattning erbjuda bank
tjänster i R-kiosker i novem ber 1999. De u tländ
ska bankernas m arknadsandelar växte något i 
F inland 1999, och Trevise Bank, som ä r d o tte r
bank i den danska koncernen U nibank, inledde 
sin verksam het.

I novem ber 1999 överläm nade regeringen sin 
redogörelse om bankstödet under bankkrisen på 
1990-talet till riksdagen. Regeringen konsta tera
de a tt slutsum m an exklusive rän tekostnader blev 
ca 5,6 m iljarder euro (33 m iljarder m ark). F in
lands Banks andel av förlusterna var cirka 670 
miljoner euro (4 m iljarder m ark).

De finländska bankernas lönsam het var 
mycket god 1999. Den ökade konkurrensen mel
lan bankerna avspeglades dock i s truk turen  av 
bankernas resultat. T rots en betydande volym
ökning m inskade bankernas finansnetto  under 
1999. Den kraftigt ökade efterfrågan på krediter 
och en effektiverad verksam het fö rbättrade  ban
kernas lönsam het sam tidigt som den hårdnande 
konkurrensen om kreditkunderna tvingade ban
kerna a tt minska sina räntem arginaler. De goda 
rörelseresultaten berodde följaktligen på små 
kreditförluster, ökade provisionsintäkter och 
m inskade kostnader. T rots a tt kreditförlusterna 
m inskade, började de oreglerade fordringarna 
långsam t öka.

Inlåningen växte fortfarande något. Även om 
hushållen koncentrerade en större del än tidigare 
av sina besparingar till andra  investeringsobjekt 
låg ungefär hälften av hushållens finansiella till

gångar fortfarande på bankkonton . Bankerna 
m arknadsförde fram gångsrikt sina egna fonder 
till hushållen. Fondplaceringarna och de frivilli
ga pensionsförsäkringarna växte i jäm n takt.

B ankernas goda lönsam het ä r typisk för en 
konjunkturuppgång. Vid låga rän to r och god 
inkom stutveckling uppstår knappast alls några 
kreditförluster och en livlig efterfrågan på kredi
ter ökar intäkterna. Det är emellertid möjligt a tt 
kreditefterfrågan m inskar när kon junk turupp
gången m attas av. Dessutom  kom m er konkur
rensen sannolikt a tt ytterligare minska banker
nas m arginaler.

Betalningssystem sam arbete

Förändringarna i betalnings- och avvecklings- 
systemen i euroom rådet tog  ytterligare fart i och 
med införandet av euron. ECBS bidrog tillsam 
m ans med Europeiska kom m issionen ak tiv t till 
denna utveckling. Vid början  av 1999 infördes 
det E U -täckande TA R G ET-betalningssystem et 
(T rans-European A utom ated Real-time G ross 
settlem ent Express T ransfer), som består av de 
nationella systemen för b ru ttobetaln ingar (Real- 
Time G ross Settlem ent, RTGS). T A R G E T  var 
också en förutsättn ing för a tt en gemensam pen
ningpolitik skulle kunna föras i euroom rådet. 
Det bidrog till en snabb integration av penning
m arknaderna i euroom rådet.

Finlands Banks checkkontosystem  erbjöd en 
säker och trygg förm edling av inhem ska och 
gränsöverskridande betalningar i euro och av
veckling av in terbankbetaln ingar. De övriga in
hemska betalningssystem en började från ingång
en av 1999 han tera  betalningar i både m ark och 
euro. V ärdepappersm arknaderna i F inland och 
det övriga euroom rådet gick likaså vid början av 
1999 helt över till handel och avveckling i euro.

Den fo rtsa tt snabba tekniska utvecklingen 
och utvecklingen av nya betalningsform er och 
betalningsmedel förändrade också bankernas 
och centralbankens om värld. Inom  bankernas 
betalningsrörelse växte exempelvis självbetjä
ningen ytterligare under årets lopp. De Internet- 
baserade tjänsterna stod för den kraftigaste ök
ningen.

Finlands Bank deltog aktivt i arbetet i ECBS 
kom m itté för betalnings- och avvecklingssystem 
och i dess arbetsgrupper. Tyngdpunkten i arbetet 
låg på den allm änna övervakningen, uppfölj
ningen och utvecklingen av betalnings- och av- 
vecklingssystemen i euroom rådet och på upprä t
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tandet av gem ensam m a standarder för dem. En 
viktig del var också den fortlöpande utvecklingen 
av ECBS egna tjänster, främ st T A R G E T . F in
lands Banks mål var a tt de synpunkter och behov 
som ä r viktiga för finansm arknaden i Finland 
beaktas i utvecklingsarbetet.

F inlands Bank och ECBS söker bl.a. genom 
a tt bedöm a systemens risker och övervaka syste
mens funktion se till a tt betalnings- och avveck- 
lingssystemen fungerar säkert och störningsfritt 
och utan risker för användarna. D etta kallas 
allm än övervakning, och centralbankens uppgif
ter och mål enligt lagen om Finlands Bank utgör 
den rättsliga grunden för denna övervakning. 
Genom  den allm änna övervakningen söker F in
lands Bank säkerställa a tt riskerna i betalnings- 
och avvecklingssystemen hålls på en acceptabel 
nivå. C entralbankens uppgift ä r a tt övervaka sys
temen som helheter. Tillsynen av enskilda parters 
risker hör därem ot till F inansinspektionens an 
svarsom råde.

Finlands Bank m edverkade under året aktivt i 
den allm änna övervakningen av betalnings- och 
avvecklingssystemen och utvecklingen av över
vakningen inom ECBS. U nder året antog ECB- 
rådet de principer för den allm änna övervakning
en av system för såväl inhem ska som gränsöver
skridande betalningar som beretts av kom m ittén 
för betalnings- och avvecklingssystem. Övervak- 
ningsprinciperna ta r fasta på frågor som en effek
tiv penningpolitik, stabila finansm arknader, 
konkurrensneutralitet och förm edling av gräns
överskridande betalningar inom EU och till och 
från tredje land.

G enom  anslutningen av checkkontosystem et 
till T A R G E T  möjliggjordes en säker betalnings
förm edling i hela euroom rådet. I och med T A R 
G E T  ökade antalet transaktioner i checkkonto
systemet betydligt 1999. Betalningarnas antal 
mer än fördubblades och deras värde fördubbla
des jäm fört med året innan. Beloppsmässigt stod 
de gränsöverskridande T A R G E T -betaln ingarna 
för drygt hälften av betalningarna i checkkonto
systemet.

G enom  T A R G E T  effektiverades förm edling
en av stora betalningar i euroom rådet med mins
kade risker som följd. Systemets användbarhet 
och funktionssäkerhet m åste emellertid ännu 
förbättras, eftersom driftstörningar i vissa cen
traleuropeiska länder under några dagar försvå
rade användningen av systemet.

Euro 1-systemet, som upprätthålls av Euro 
Banking A ssociation, är ett E U -täckande system 
för nettning av stora och m edelstora betalningar

i euro. Av de finländska bankerna deltog M erita 
Bank och Leonia Bank i systemet. D et är vid 
sidan av T A R G E T  det andra  betydande systemet 
inom EU för överföring av gränsöverskridande 
betalningar. I Euro 1 förm edlades under året 
antalsm ässigt sett betydligt flera betalningar än i 
T A R G E T .

Starten av etapp  tre av EM U  har dock i p rak 
tiken knappast alls inverkat på förm edlingen av 
gränsöverskridande m assbetalningar inom euro
om rådet. Betalningsförm edlingen till och från 
m ånga länder var fortfarande långsam m are och 
dyrare än inom länderna, och system et m åste 
därför bli betydligt effektivare. En delorsak är a tt 
euroländernas system är olikartade och olika 
långt utvecklade. ECB tillkännagav i septem ber 
1999 a tt den uppställt som mål för bankerna a tt 
bättre  system för förm edling av gränsöverskri
dande m assbetalningar i euroom rådet skall vara 
i bruk före den 1 januari 2002  då eurosedlarna 
och eurom ynten sätts i cirkulation. ECB:s mål 
gäller bland annat tariffer och avvecklingstider, 
som för gränsöverskridande betalningar i eu ro 
om rådet skall vara jäm fö rbara  med de som gäller 
för inhem ska betalningar.

Starten av etapp tre av EM U och EU-samarbetet

Starten av etapp  tre av EM U

Övergången till en gemensam penningpolitik

I den ekonom iska integrationen i Europa inled
des en ny era vid början  av 1999. F inland och 10 
andra E U -länder gick över till den tredje etappen 
av den ekonom iska och m onetära unionen, bö r
jade utöva en gemensam penningpolitik och in
förde den gem ensam m a valutan, euron. A nslut
ningen till EM U  gick smidigt tack vare de om 
sorgsfulla förberedelserna och det faktum  a tt de 
blivande euro länderna hade nå tt konvergens i 
fråga om prisstabilitet och räntenivå redan före 
anslutningen. D etta skapade goda föru tsättn ing
ar för en gemensam penningpolitik.

Ö vergången till en gemensam penningpolitik 
innebar för de nationella centralbankerna en 
grundläggande förändring på penningpolitikens 
om råde. D et stadgeenliga huvudm ålet för E C B - 
a tt upprätthålla  prisstabilitet -  skall uppfyllas 
med siktet inställt på hela euroom rådet. I det 
tidigare ER M -systemet var de nationella central
bankerna tvungna a tt anpassa sin penningpolitik 
till ett gem ensam t växelkursm ål. I den m onetära
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unionen är euroländernas om räkningskurser o å 
terkalleligen fastslagna. Den gem ensam m a pen
ningpolitiken kan sålunda koncentreras till a tt 
upprä tthå lla  genom snittlig prisstabilitet i eu ro 
om rådet.

F ö r ECB:s penningpolitiska operationer in
fördes vid början av 1999 ett styrsystem för den 
gem ensam m a penningpolitiken i Eurosystem et 
bestående av tre huvudelem ent: m arknadsopera- 
tioner, stående faciliteter och kassakrav. D et fak
tiska genom förandet av den gem ensam m a pen
ningpolitiken h ar huvudsakligen decentraliserats 
till de nationella centralbankerna, som enligt 
ECB-rådets och ECB-direktionens instruktioner 
skall svara för operationerna, betalningsväsen
det och säkerhetshanteringen. U nder 1999 u tfö r
des alla penningpolitiska operationer i Eurosys
tem et enligt denna decentraliserade modell.

Förändringar i förvaltningen av valutareserven

Sedan starten av etapp  tre av EM U  förvaltar 
Finlands Bank två valutareserver, dvs. en del av 
ECB:s valutareserv och sin egen valutareserv. De 
nationella centralbankerna i euroom rådet över
förde vid början av 1999 en del av sina reserver till 
ECB, som ägs av dem. Reservtillgångar överför
des till ett sam m anlagt belopp av knapp t 40 mil
ja rd e r euro, varav 15 % var guld och 85 %  fo rd 
ringar i utländsk valuta. Finlands Banks andel 
utgjorde to ta lt knappt 2 % eller ca 700 miljoner 
euro. Till följd av överföringarna har Finlands 
Bank en rän tebärande fordran i euro på ECB. 
R eservtillgångarna används vid ECB:s eventuel
la valutam arknadstransaktioner. ECB beslutar 
om riktlinjerna för placeringen av valutareser
ven.

Betydelsen av Finlands Banks egen valutare
serv har förändrats väsentligt i och med starten 
av etapp tre av EM U . Reserven används inte 
längre för Finlands Banks operationer på valu ta
m arknaden utan den hålls bl.a. för ECB:s even
tuella ytterligare behov och för Internationella 
valutafondens finansieringsbehov.

E C B S beslutssystem

Europeiska centralbankssystem et (ECBS) består 
av de nationella centralbankerna i de 15 EU- 
länderna och Europeiska centralbanken (ECB), 
som ägs av centralbankerna. ECB:s högsta beslu
tande organ är ECB-rådet, som i regel sam m an

träder två gånger i m ånaden. U tom  ECB:s direk- 
tionsledam öter består ECB-rådet av cheferna för 
de 11 nationella centralbankerna i euroom rådet. 
Beslutsfattandet om penningpolitiken i euroom 
rådet har koncentrerats till ECB-rådet. D irektio
nen sköter föredragningen av ärenden i ECB- 
rådet. Penningpolitiken verkställs därem ot fo rt
farande av de nationella centralbankerna, vilket 
sker i sam arbete med ECB. C heferna för de na
tionella centralbankerna i sam tliga EU -länder 
b ildar tillsam m ans med ECB:s ordförande och 
vice ordförande i sin tu r det allm änna rådet, som 
sam m anträder fyra gånger per år.

Verksam heten i de nya organen inleddes fram 
gångsrikt vid början av 1999. Fram gången be
rodde på om sorgsfulla förberedelser. I sina pen
ningpolitiska beslut har ECB-rådet kunnat stöd
ja  sig på en godtagen strategi och noggranna 
överväganden.

Finlands Banks m edverkan i ECBS och 
EU:s verksam het

ECBS-samarbetet

Den gem ensam m a penningpolitiken har lett till 
m ånga funktionella och organisatoriska föränd
ringar i Finlands Bank. Finlands Banks uppgift 
ä r a tt utöva inflytande i ECBS. D ärfö r satsar 
banken på sakkunskap i sitt arbete i ECBS.

ECB-rådets viktigaste uppgift är a tt besluta 
om penningpolitiken för euroom rådet. I de för
beredelser som chefdirektören för F inlands Bank 
vidtar inför ECB-rådets m öten deltar olika enhe
ter vid banken genom att ta  fram  m ötesunderlag 
och förslag till ställningstaganden. Också F in
lands Banks direktion går igenom underlagen 
och förslagen före ECB-rådets möte.

ECBS har 13 ständiga kom m ittéer genom vil
ka de nationella cen tralbankerna tillsam m ans 
med ECB deltar i beredningen av de ärenden som 
skall föredras i ECB-rådet. K om m ittéerna har en 
rådgivande roll och kom m ittéförslagen är inte 
bindande för ECB:s direktion när den i sin tu r gör 
sina beslutsrekom m endationer till ECB-rådet. 
Praxis är dock a tt kom m ittéernas synpunkter 
redovisas för ECB-rådet även i de fall a tt d irek
tionens beslutsförslag avviker från kom m itténs.

K om m ittéerna sam m anträder vid behov, i re
gel ungefär en gång i m ånaden. I likhet med de 
andra  nationella cen tralbankerna har Finlands 
Bank en eller två företrädare i varje kom m itté. 
K om m ittéerna har dessutom  tillsatt ett sto rt an
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tal arbetsgrupper med uppgift a tt u treda olika 
specialfrågor. Också i arbetsgrupperna är F in
lands Bank i allm änhet representerad. I arbetet i 
kom m ittéer och arbetsgrupper h ar deltagit sam 
m anlagt cirka 60 representanter för F inlands 
Bank från olika nivåer av organisationen. I p rak 
tiken har det visat sig a tt kom m ittéarbetet har 
blivit en central del av ECBS-sam arbetet. D etta 
har på ett påtagligt sätt återspeglat sig direkt i 
Finlands Banks dagliga arbetsrutiner.

Av dessa 13 kom m ittéer är 12 sysselsatta med 
interna frågor som gäller centralbanksverksam - 
heten i euroom rådet. F rågor som gäller E uro
systemets externa relationer handläggs av kom 
mittén för internationella förbindelser med två 
representanter för varje centralbank som hör till 
Eurosystem et. Den ena är vice centralbanksche
fen. K om m ittén handlägger bland annat sådana 
frågor rörande Eurosystem et som tas upp på 
möten med internationella organisationer och 
andra internationella grupperingar och som 
eventuellt kräver e tt gem ensam t ställningstagan
de från Eurosystem et. Vid behov fattas beslut 
om sådana ställningstaganden i sista hand av 
ECB-rådet. På kom m itténs initiativ hölls den 
11-12 novem ber 1999 ett sem inarium  om u t
vidgningen av EU på centralbankschefsnivå i 
Helsingfors.

EU:s kom m ittéer

I och med övergången till etapp  tre av Ekonom is
ka och m onetära unionen inleddes verksam heten 
i den ekonom iska och finansiella kom m ittén 
(Econom ic and Financial Com m ittee) under mi
nisterrådet i dess sam m ansättning med EU:s eko- 
nomi- och finansm inistrar (Ekofin-rådet). K om 
m itténs m andat och sam m ansättn ing är enligt 
fördraget i sto rt sett desam m a som för den m one
tä ra  kom m ittén som upphörde sam tidigt med 
etapp två. I den ekonom iska och finansiella kom 
mittén ingår två ledam öter från respektive med
lemsland, ECB och kom m issionen. Den ena leda
m oten från respektive land kom m er från landets 
finansm inisterium  och den andra från den natio 
nella centralbanken.

Till de viktigaste ärenden som behandlades i 
kom m ittén 1999 hörde det ekonom isk-politiska 
sam arbetet mellan m edlem sländerna, fram för 
allt sam ordningen av den ekonom iska politiken i 
euroländerna. U tgående från kom m ittéarbetet 
gav Ekofin-rådet Europeiska rådet i Helsingfors 
en redogörelse för erfarenheterna av sam ord

ningen av den ekonom iska politiken i medlems
länderna i den tredje etappen av EM U  med för
slag till fö rbättrade procedurer.

F öru tom  i ekonom iska och finansiella kom 
m ittén var Finlands Bank representerad också i 
ställföreträdarkom m ittén  för den ekonom iska 
och finansiella kom m ittén, EU:s kom m itté för 
ekonom isk politik och rådgivande bankkom m it
tén. EU -kom m ittén för ekonom isk politik deltog 
i utform ningen av de allm änna riktlinjerna för 
den ekonom iska politiken och i den övriga sam 
ordningen av EU -ländernas ekonom iska politik 
särskilt i strukturpolitiska frågor. Kom m ittén 
hade en viktig roll i förberedelserna av m ötet 
mellan Ekofin-rådet, ECB och arbetsm arknads
organisationerna, som hölls för första gången 
under F inlands ordförandeperiod.

Ekonom isk analys och öppenhet

ECB följer och analyserar fortlöpande den eko
nom iska utvecklingen i euroom rådet och hela 
världen. D etta är nödvändigt för beredningen av 
penningpolitiken. Eftersom  ECB har relativt små 
egna resurser måste den i sin ekonom iska analys 
och prognos i stor u tsträckning förlita sig på de 
nationella centralbankerna. F inlands Bank sva
rar för den del av Eurosystem ets prognos som 
gäller Finland. F inlands Bank tar fram en mak- 
roekonom isk prognos i regel två gånger per år 
som en del av Eurosystem ets prognos. Den ge
m ensam m a prognosen för Eurosystem et u tarbe
tas under ledning av den penningpolitiska kom 
m ittén, som består av representanter för de natio
nella centralbankerna och ECB.

Å r 1999 började F inlands Bank regelbundet 
publicera sin m akroekonom iska prognos för 
F inland. Prognosen ges ut i sam band med den 
ekonom iska översikten i kvartalstidskrifterna 
Euro & talous och Bank o f F inland Bulletin. 
Publiceringen av prognosen är ett led i Finlands 
Banks strävan a tt öka öppenheten inom ECBS. 
En offentlig ekonom isk prognos ökar central
bankens genomlysning. ECB offentliggör inte 
någon prognos för hela euroom rådet eller någon 
egen inflationsprognos. ECB offentliggör inte 
heller ECB-rådets protokoll. M aastrichtfördra- 
get fastställer a tt ECB:s mål är prisstabilitet. 
ECB kan em ellertid själv fastställa egna interm e
diära mål och penningpolitiska instrum ent. 
ECB:s ställning som en av de mest självständiga 
cen tralbankerna i världen betonar betydelsen av 
öppenhet.
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Ett viktigt mål för Finlands Bank har de senas
te åren varit a tt förstärka den ekonom iska forsk
ningen. Enligt bankens bedöm ning är en rätt 
inriktad, högklassig och internationellt erkänd 
forskningsverksam het en absolut förutsättn ing 
för en inflytelserik och konstruktiv  m edverkan i 
ECBS. U tom stående konsulter gjorde 1999 en 
kvalitetsbedöm ning av bankens forskningsverk
sam het på uppdrag av direktionen. Dess syfte var 
a tt ge en objektiv bild av bankens forsknings
verksam het. K onsultgruppen, som bestod av två

utländska och en finländsk expert ansåg i sin 
rapport a tt F inlands Bank har en god forsknings- 
kultur. G ruppen kom  också med flera rekom 
m endationer om den vetenskapliga kvaliteten på 
forskningen, spridningen av forskningsresulta
ten, inriktningen och organisationen av forsk
ningsverksam heten. 1 rapporten  betonades bety
delsen av forskningen kring transitionsekono- 
mier med Finlands Bank som en del av Europeis
ka centralbankssystem et.
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Bokslut 

Balansräkning, milj. euro

31.12.1999
T i l l g å n g a r

Guld och guldfordringar ( 1 ) ..................................... 457

Fordringar i utländsk valuta
på hemmahörande utanför euroområdet ( 2 ) .......  8 071
F ordringar på Internationella va lu ta fo n d en ......  930
Banktillgodohavanden, värdepapper,
lån och andra  tillgångar............................................ 7 141

Fordringar i utländsk valuta
på hemmahörande i euroområdet ( 3 ) ......................  672

Fordringar i euro på hemmahörande
utanför euroområdet ( 4 ) ..........................................  2 389
Banktillgodohavanden, värdepapper och l å n ..... 2 389

Utlåning i euro till motparter inom
den finansiella sektorn i euroområdet ( 5 ) ............  1516
Huvudsakliga refm ansieringstransaktioner.......  1 283
Långfristiga refm ansieringstransaktioner...........  230
Övriga fo rd r in g a r ....................................................... 2

Eurosystemets interna fordringar ( 6 ) ...................  768
Andel av ECB:s k a p i ta l ............................................ 70
Fordringar avseende överförd v a lu ta reserv .......  699

Övriga tillgångar ( 7 ) ................................................  638

Summa tillg å n g a r......................................................  14 512

31.12.1998

493

7 881 
1 003

6 878

648

0
0

3

3

70
70

612 

9 708

25

31.12.1999
S k u l d e r

Utelöpande sedlar ( 1 ) ...............................................  3 008

Skulder i euro till motparter inom
den finansiella sektorn i euroområdet ( 2 ) ............  4 884
R T G S-konton (inklusive k assak rav )...................  4 884

Bankcertifikat emitterade av Finlands Bank ( 3 ) .  -

Skulder i euro till övriga hemmahörande
i euroområdet ( 4 ) ....................................................... l

Skulder i euro till hemmahörande
utanför euroområdet ( 5 ) ..........................................  195

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet ( 6 ) ..........................................  239
Inlåning och övriga sk u ld e r ....................................  239

M otpost till särskilda dragningsrätter
som tilldelats av IM F  ( 7 ) .........................................  195

Eurosystemets interna skulder ( 8 ) .........................  l 267

Övriga skulder ( 9 ) .....................................................  1 ]

Värderegleringskonto ( 1 0 ) ........................................  l 232

A vsättningar ( 1 1 ) ......................................................  2 509

Eget kapital ( 1 2 ) ........................................................ 969

Summa sku lder...........................................................  14 512

31.12.1998

2 647

2 176 
2 176

832

95

3

210
210

170

4

453

2 147

969 

9 708

4 209065V
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Resultaträkning, milj. euro

1.1- 31.12.1999

Ränteintäkter (1 )  ....................................................... 485

Räntekostnader (2 )  ....................................................  -147

Räntenetto ( 3 ) ............................................................. 338

Realiserade vinster
på valutakursdifferenser ( 4 ) ..................................... 198

Realiserade prisdifferenser
på värdepapper ( 5 ) .....................................................  -131

Resultatet av centralbanksverksamheten
fö re  monetära inkomster och övriga in täkter .......  405

Nettoandel av de monetära inkomsterna ( 6 ) .......  0

Övriga intäkter från
centralbanksverksamheten ( 7 ) ................................ 33

Resultatet av centralbanksverksamheten ................ 437

Övriga kostnader
Personalkostnader (8) ...............................................  -5 0
A dm inistrationskostnader (9 ) ..................................  -15
Avskrivningar av anläggningstillgångar (1 0 ) ..... 0
K ostnader för anskaffning av sedlar (1 1 ) ...........  -1
Övriga kostnader (12 )...............................................  -9

Förändringar av avsättningar ( 1 3 ) .......................... -361

Årets resultat (1 4 ) ....................................................... 0

1.1- 31.12.1998

459

-82

377

-265

43

155

47

202

-49
-14
-18

-7
-11

-103

0
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Bokslutsbilagor

31.12.1999
Futurkontrakt i utländsk valuta, milj. euro
K öpekon trak t1 .........................................................
Säljkontrak t1 .............................................................

Aktier och andelar, nom inellt värde, milj. euro 
(Finlands Banks innehav inom parentes)
S copu lus.....................................................................
S e tec .............................................................................
R ahakon tti2 ...............................................................
HEX, Helsingfors Värdepappers- och
derivatbörs, c learingbo lag ....................................
Bank for International Settlements ....................
B ostadsak tier.............................................................
F astighetsak tier.........................................................
Övriga aktier och a n d e la r .......................................
S u m m a ........................................................................

Kalkylmässig ansvar sandel av 
Värdepapperscentralensfond, milj. e u ro .............

Pensionsåtaganden, milj. euro
Finlands Banks pensionsåtaganden ....................
-  därav  täckt genom av sä ttn in g ar.......................

Finlands Banks intressekontor, milj. euro
-  in lån ing ....................................................................
-  u t lå n in g ...................................................................

31.12.1998

431,6
106,3

- 0,3 ( 1 0 0 %)
2,7 (40 %) 2,7 (40 %)
0,2 (52 %) 5,9 (52 %)

1,6 (7% ) 1,6 (7% )
11,1 (1,67% ) 9,8 (1,67% )
9,1 9,1
0,2 0,2
1,1 0,8

26,0 30,4

0,1 0,1

360,6 346,5
294,5 284,2

17,7 17,2
7,6 7,2

1 Till m edelkursen fö r respektive valuta på årets sista bankdag.
2 Per 31.12.1999 å terstående utdelning 0,2 milj. euro.


