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H elsingfors 1968. Statens tryckericentral

Finlands Banks verksamhet

Den ekonomiska utvecklingen under 1967

Konjunkturutvecklingen försvagades under 
1967. Totalproduktionens volym steg med c. 
3 % i jämförelse med föregående år. Betal
ningsbalanssvårigheterna fortfor trots att en del 
ekonomiskt-politiska åtgärder vidtogs för att 
begränsa efterfrågans och isynnerhet importens 
tillväxt och trots att en stand by-kredit i mars 
erhölls från Internationella Valutafonden. Mar
ken devalverades den 11 oktober. Detta hann 
inte ännu under redogörelseåret medföra någon 
nämnvärd uppgång i produktionsverksamheten. 
Kostnadstrycket ökade, och uppgången i pris
nivån blev större än för 1966.

Verkningarna av att den ekonomiska till
växten var så långsam, kom under 1967 allt 
tydligare till synes i efterfrågan på arbetskraft. 
Under början av året tilltog arbetslösheten 
speciellt inom skogshushållningen, och mot 
slutet av året sjönk sysselsättningen inom hus
byggnadsverksamheten kraftigt. De industriella 
näringarna förmådde inte erbjuda den inom 
primärnäringarna friställda arbetskraften arbets
platser. De arbetslösas andel av arbetskraften 
steg hela året och blev i genomsnitt 2.8 % mot
1.6 % för 1966. En anledning till att arbets- 
löshetsprocenten växte var, att arbetslöshets
ersättningar användes i allt större omfattning.

Den privata investeringsverksamheten hade 
en sjunkande tendens hela året, och dess volym 
blev 2 %  lägre än ett år tidigare. Relativt sett 
sjönk investeringarna i maskiner och an
läggningar mest. Volymen av husbyggnadsverk
samheten blev 1 %  mindre än under 1966. 
Byggnadslusten avtog beroende på att realin- 
komstökningen blev långsammare, det finan
siella läget försvagades och giltighetstiden för 
lagen om skattelättnader vid bostadsproduk
tionen vid slutet av 1966 löpte ut. Volymen av 
den offentliga administrationens investeringar 
blev ungefär lika stor som ett år tidigare.

Detaljhandelns volymindex var 5 %  högre 
än för 1966. Den privata konsumtionens volym 
växte något snabbare än totalproduktionen eller 
med 3 % . Detta berodde framför allt på att 
konsumtionsbenägenheten steg; hushållens dis
ponibla realinkomster växte däremot på grund 
av skatte- och prisstegringar inte just alls.

Enligt de säsongrensade uppgifterna avstan
nade ökningen i varuexportens volym efter 
första kvartalet, men trots det blev denna för 
hela året 5 %  större än för 1966. Uppgången 
kunde närmast tillskrivas den bilaterala expor
ten. Exporten av metallindustriprodukter och 
flera specialartiklar steg snabbare än exporten 
i genomsnitt, men exporten av trä- och pappers
industriprodukter blev till följd av den interna
tionella konjukturförsvagningen på samma nivå 
som föregående år.

Genom ekonomiskt-politiska åtgärder fick 
man varuimportens volym att före utgången 
av september sjunka något under 1966 års 
nivå. Devalveringen verkade i samma riktning, 
så att nedgången i varuimportens volym för 
hela året blev omkring 4 % . Värdet av person- 
bilsimporten minskades med 13 % . Bland 
importens huvudavdelningar var det endast 
bränslen och smörjmedel som uppvisade en 
ökning.

Den internationella prisnivån för import
varorna steg med c. 2 % .  Då importpriserna 
i mark steg med 30 %  under sista kvartalet, 
blev den genomsnittliga importprisnivån för 
1967 c. 8 % högre än för 1966. Utrikeshan
delns bytesförhållande försämrades under året 
med en dryg procent.

Värdet av varuimporten uppgick till 5 794 
mmk och av varuexporten till 5 230 mmk. 
Underskottet i handelsbalansen sjönk från 706 
mmk år 1966 till 564 mmk år 1967. De andra 
posterna i bytesbalansen resulterade i ett under
skott på 5 mmk, och underskottet i bytesba
lansen blev alltså 569 mmk.
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Internationella Valutafonden beviljade i mars 
en stand by-kredit motsvarande 300 mmk, 
vilken bestod av den andel av kvoten, 100 
mmk, som erlagts i guld och som redan tidigare 
hade räknats till valutareserven, samt av två 
kreditdelar på 100 mmk var. Samtliga andelar 
lyftes före utgången av september. Om de 
nämnda kreditdelarna beaktas, uppgick impor
ten av långfristigt utländskt kapital enligt 
dagskurs till 520 mmk och enligt de nya kur
serna till knappt 700 mmk. Den kortfristiga 
utländska skulden sjönk däremot. Värdet av 
Finlands Banks guld- och valutareserv var vid 
slutet av redogörelseåret 131 mmk större än 
vid slutet av 1966. ökningen berodde på kurs
förändringarna; om de nya kurserna tillämpas 
för vardera tidpunkten, minskades reservens 
värde nämligen med 26 mmk. Värdet av Fin
lands Banks och valutabankernas sammanlagda 
valutareserv växte enligt dagskurs med 23 
mmk.

Inom de flesta branscher höjdes lönerna på 
basen av kollektivavtal med 3 %  vid början 
av januari och juni. Om löneglidningen beaktas, 
blev den nominella förtjänstnivån för 1967 
nästan 9 %  högre än för 1966, medan den 
reella förtjänstnivån steg med mindre än 3 % . 
Den ersättning, som vid början av 1968 enligt 
löneavtalen skulle erläggas för stegringen i lev- 
nadskostnadsindex från januari till november, 
blev 2.8 %.

På grund av att ökningen i totalefterfrågan 
retarderades, kom uppgången i prisnivån att 
ungefär motsvara stegringen i kostnadsnivån. 
Devalveringen hann under slutet av 1967 höja 
de inhemska konsumentpriserna med 2— 3 % . 
Från december 1966 till december 1967 steg 
levnadskostnadsindex med 1 .4 % .  Den genom
snittliga uppgången för hela året blev 5.4 %. 
Motsvarande stegring i partiprisindex blev 
2.9 % .

Devalveringen av marken och åtgärderna i 
anslutning därtill

Kostnaderna och de nominella inkomsterna 
har i Finland under flera år stigit snabbare än 
vad bevarandet av landets utländska konkur
rensförmåga skulle ha medgivit. Följden har 
blivit, att efterfrågan på importvaror stigit allt
för kraftigt. Efter skogsindustrins kapacitets- 
utvidgningar i början av 1960-talet har export
ökningen blivit mindre än importökningen. Det 
har med tiden blivit omöjligt att täcka det

stora underskottet i betalningsbalansen med 
motsvarande upplåning i utlandet, och våren 
1967 måste man anlita Internationella Valuta
fondens hjälp för att bevara landets utländska 
likviditet (jfr senare s. 18).

De tre senaste årens ekonomiska politik har 
syftat till att återställa jämvikten i betalnings
balansen genom begränsningar av totalefterfrå
gans tillväxt och med importdämpande och 
exportstimulerande specialåtgärder. Sålunda lyc
kades man faktiskt stoppa ökningen i bytes
balansens underskott under redogörelseåret, och 
det kunde konstateras, att nyexporten, som 
skall komplettera skogsindustriexporten, fått en 
god start. Den försvagning i den internationella 
konjunkturutvecklingen, som hade pågått allt 
sedan andra halvåret 1966, ledde emellertid till 
pris- och avsättningssvårigheter för de vikti
gaste exportartiklarna. Då möjligheterna att 
uppta långfristig utländsk kredit alltjämt var 
otillräckliga, blev det uppenbart, att det skulle 
ha krävts mycket lång tid för att enbart med 
penning- och finanspolitiska medel åstadkomma 
den ekonomiska strukturomvandling, som hade 
varit nödvändig för att eliminera underskottet 
i betalningsbalansen. Den ekonomiska tillväxten 
hade upphört redan i början av 1967, och 
arbetslösheten ökade hotfullt under året. Man 
beslöt därför den 11 oktober att sänka markens 
i guld angivna internationella grundvärde med 
23.8 %  (jfr s. 17— 18). Avsikten med deval
veringen var att förbättra konkurrensmöjlig
heterna för den genom kostnadsstegringarna 
ansträngda produktionsverksamheten, att lätta 
importtrycket och att stimulera exporten. Sam
tidigt ville man bereda rum för en ny tillväxt- 
och utvecklingspolitik och för de ekonomiska 
strukturförändringar, som effektiveringen av 
produktionen och konkurrensförmågan förut
satte.

För att dämpa det av devalveringen orsakade 
pristrycket och delvis binda de stegrade export
inkomsterna föreslog banken för regeringen, 
att ett system med exportavgifter skulle införas 
och vara i kraft till utgången av 1969. Lagen 
om exportavgift trädde i kraft den 21 oktober. 
Exportavgiftens storlek är enligt lagen 14 % 
av varans exportpris. Genom statsrådsbeslut 
har vissa produkter helt och hållet befriats från 
exportavgift. Exempel på dylika är lantbruks
produkter och några sådana industriprodukter, 
vid vilkas framställning importens andel är 
särskilt stor. Dessutom tillämpas en lägre ex
portavgift på 5— 13 % för de flesta produkter
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från andra industrier än skogsindustrin. Export- 
avgiften kommer att successivt sänkas, varvid 
man skall beakta tryggandet av jämvikten i 
landets penninghushållning, utvecklingen av 
exportprisnivån och exportproduktionens all
männa lönsamhet. Exportavgiftsmedlen depo
neras på ett särskilt statligt konto i Finlands 
Bank, till dess de utnyttjas för de i lagen före
skrivna ändamålen. De influtna medlen, som 
under 1968 väntas stiga till 600 mmk, dirigeras 
under de närmaste åren över statens budget 
till investeringsprojekt, som är av primär be
tydelse för den ekonomiska strukturrationalise
ringen. På grund av att en två månaders betal
ningstid tillämpas för exportavgifterna, började 
dessa flyta in till Finlands Bank i större om
fattning först under 1968. Vid utgången av 
1967 uppgick medlen på kontot till 14 mmk.

I samband med devalveringen vidtogs en del 
andra ekonomiskt-politiska åtgärder utöver 
stiftandet av lagen om exportavgift. Pris
kontrollen utvidgades till att gälla de flesta för 
levnadskostnaderna viktiga varu- och tjänsteka
tegorierna. En förutsättning för att tillstånd till 
prishöjningar skulle beviljas var, att säljaren 
kunde visa, att devalveringen direkt hade på
verkat hans kostnader. För att minska stegring
en i importpriserna fattade regeringen beslut 
om att Eftatullarna för varorna på undantags- 
listan skulle avvecklas tidigare än vad tidtabel
len förutsatte eller redan vid ingången av 1968. 
Tullarna för de positioner som följde den 
allmänna tidtabellen hade vid ingången av 1967 
sänkts med 10 procentenheter, och 10 % av 
de ursprungliga tullarna återstod. Även dessa 
tullar slopades vid ingången av 1968. Vidare 
beslöts det, att bestämmelserna om kontant
betalning inom importhandeln skulle upphävas 
vid ingången av 1968.

Finlands Banks penningpolitik

Finlands Bank hade i oktober 1966 gett de 
rediskonterande penninginrättningarna kredit
direktiv för perioden november 1966— juni 
1967. Direktionen hade härvid på anmodan av 
riksdagens bankfullmäktige uppställt som mål, 
att totalbeloppet av rediskonteringarna före den 
31 januari 1967 skulle sänkas till 800 mmk 
och därefter hållas vid eller under denna gräns 
och att de penninginrättningar, som hade över
skridit sina rediskonteringskvoter, under perio
den skulle skära ned sina rediskonteringar i 
överensstämmelse med kvoterna.

Penninginrättningarnas rediskonteringar sjönk 
faktiskt strax i januari ordentligt under 800 
miljoners gränsen. Orsaken var inte så mycket 
dessas egna åtgärder som de normala säsong
rörelserna och det lån på 300 mmk, som ban
ken hade beviljat staten i december 1966 och 
som till sitt fulla belopp bidrog till att för
bättra penninginrättningarnas ställning. Under 
våren stärktes penninginrättningarnas likviditet 
dessutom genom att valutareserven tack vare 
den rikliga tillgången på östvalutor sjönk 
mindre än ett år tidigare. Dessutom blev sta
tens obligationsförsäljningar till allmänheten 
mycket små, vilket ökade tillväxten i penning
inrättningarnas inlåning och särskilt i de in
dexbundna depositionerna. Å andra sidan var 
penninginrättningarna från mitten av februari 
enligt kassareservavtalet skyldiga att placera 
medel på depositionskonto i Finlands Bank. 
Då de emellertid i sin utlåning iakttog den 
återhållsamhet, som förutsattes i Finlands Banks 
direktiv, kunde banken i juni konstatera, att 
rediskonteringarnas sammanlagda månadsmedel- 
tal hela perioden hållit sig under 800 mmk. 
Penninginrättningarna hade likaså, på ett par 
undantag när, lyckats sänka sina rediskonte
ringar så, att de överensstämde med kvoterna.

Den 5 juni lämnade Finlands Bank landets 
samtliga penninginrättningar nya kreditpolitiska 
direktiv. Banken konstaterade, att strävandena 
att utveckla exporten och begränsa import
ökningen och de åtgärder, som staten och 
banken i detta syfte hade vidtagit, mycket 
långsamt skulle leda till resultat och att betal
ningsbalansens utveckling inte ännu medgav 
några lättnader i den strama penning- och 
kreditpolitiken. Då upplåningsmöjligheterna 
alltjämt måste begränsas, ansåg banken det där
för utomordentligt viktigt, att finansierings- 
strömmarna så effektivt som möjligt dirigerades 
så, att de gav samhällsekonomin den största 
nyttan och samtidigt främjade erforderliga 
strukturförändringar i produktionen. Av denna 
anledning fäste banken i de nya direktiven 
huvudvikten vid en justering av principerna för 
penninginrättningarnas utlåning. Samtidigt be
tonade banken behovet av planläggning och 
nödvändigheten av en omprövning av krediter
nas rangordning och kriterierna för kreditgiv- 
ningen. I de mera detaljerade anvisningarna 
uppmanade banken penninginrättningama att i 
första hand tillgodose sina kunders normala 
behov av kortfristig kredit. Vid beviljande av 
ny kredit för näringsverksamhet borde penning



6

inrättningarna sträva till att främja exporten 
och effektivera den importkonkurrerande in
hemska produktionen och att göra det lättare 
framför allt för utvecklingsdugliga företag att 
erhålla kredit. Vad beträffade investeringskre- 
diter till industrin, borde sådana investeringar 
gynnas, som innebar erövring av nya markna
der, omvandling av produktionsstrukturen och 
differentiering av de s.k. utvecklingsområdenas 
ekonomi. I det aktuella skedet borde de ar
betsintensiva produktionsbranscherna ställas 
framom i hög grad kapitalintensiva projekt. 
Finansieringen av bostadsbyggnadsverksamheten 
borde alltjämt ge Arava-primärkrediterna prio
ritet. Å andra sidan borde konsumtionskrediter 
undvikas. Banken tillställde även landets för- 
säkringsinrättningar dessa utlåningsdirektiv och 
rekommenderade, att dessa i sin egen kredit- 
givning i tillämpliga delar skulle följa direkti
ven.

Banken lämnade dessutom den 5 juni de 
rediskonterande penninginrättningarna nya spe
cialdirektiv. Det ansågs inte mera nödvändigt 
att uppställa något allmänt tidsbundet likvidi- 
tetsprogram, utan banken förutsatte, att pen
ninginrättningarna även i fortsättningen skulle 
hålla sig till sina rediskonteringskvoter. I fråga 
om de penninginrättningar, som alltjämt hade 
överskridit sina kvoter eller riskerade att göra 
det, meddelade banken, att den vidtagit vissa 
specialarrangemang i syfte att stabilisera deras 
behov av centralbankskredit till fastställda limi
ter. I detta sammanhang höjde banken redis- 
konteringskvoterna för sparbankernas och an- 
delskassornas centrala penninginstitut från 90 
mmk till 120 mmk. Då depositionsskyldigheten 
enligt kassareservavtalet i praktiken visade sig 
ha drabbat de olika penninginrättningama och 
grupperna av penninginrättningar ojämnt be
roende på skillnader i inlåningens utveckling, 
ändrades bestämmelserna om hur rediskonte- 
ringsbeloppet skulle uträknas samtidigt så, att 
penninginrättningarna, vid beräkning av an
vändningen av rediskonteringskvoten och av 
tilläggsräntan, för tiden maj— december från 
sin rediskontering skulle få avdra hälften av 
beloppet av sina kassareservdepositioner. Vidare 
meddelade banken, att den, om någon penning
inrättnings rediskonteringskvot till största de
len var utnyttjad, enligt prövning kunde av
kräva denna en för fastställd tid uppgjord ut
lånings- och finansieringsplan, som skulle syfta 
till att hålla rediskonteringarna inom kvoten, 
och att banken kunde yrka på ändringar i

planeringen av penninginrättningens utlåning 
och övriga placeringar. Samtidigt kunde pen
ninginrättningen även åläggas att på förhand 
inhämta Finlands Banks godkännande för sina 
krediter i de fall, då kreditbeloppen var minst 
1 mmk. Om en penninginrättning överskred sin 
rediskonteringskvot, kunde banken dessutom 
fordra, att nya krediter beviljades och tidigare 
krediter förnyades endast inom ramen för 
program, som banken med bestämda intervaller 
fastställde för penninginrättningen.

Redan den 26 maj föreslog Finlands Bank 
för Penninginstitutens delegation, att kassa
reservavtalet skulle ändras så att depositions
skyldigheten skulle utjämnas. Penninginrättning
arna gav sitt samtycke till ändringen. I det 
reviderade avtalet, vilket tillämpades fr. o. m. 
den 15 juni, hade den övre gränsen för depo
sitionsskyldigheten sänkts från 3 % till 2 % 
av inlåningen den 31 december 1966, men å 
andra sidan skulle depositionsskyldigheten i 
stället för till den 15 december 1967 gälla 
ända till den 15 juni 1968. Finlands Bank 
återställer de medel, som vid den sistnämnda 
tidpunkten influtit på kassareservkonto, i fyra 
lika stora poster i februari och augusti 1969 
och 1970.

Under sommaren inträffade en stegring i 
penninginrättningarnas utlåning beroende på 
behovet av sedvanlig säsongkredit. Finlands 
Bank underlättade finansieringen av ökningen 
för de rediskonterande penninginrättningarna 
bl. a. genom kortfristig terminshandel med obli
gationer. Även under hösten höll sig kredit
efterfrågan rätt stor, vilket denna gång tydligen 
berodde på de allt starkare devalveringsförvänt- 
ningarna. Situationen stabiliserades inte efter 
devalveringen, emedan importprisernas stegring 
i mark ökade behovet av framför allt kort
fristig finansiering. Finlands Bank gav inte 
några nya skriftliga direktiv i detta skede utan 
uppmanade vid diskussioner med penninginrätt
ningarna dessa att speciellt tillgodose de kredit
behov, som direkt eller indirekt orsakades av 
devalveringen eller exportavgiften. Vid jultiden 
inträffade som vanligt en kraftig säsongmässig 
stegring i den utelöpande sedelstocken, vilket 
tvingade Finlands Bank till tillfälliga obliga- 
tionsköp och andra kreditarrangemang för att 
bibehålla penninginrättningarnas likviditet. 
Denna var överhuvudtaget rätt pressad under 
årets sista månader, och penninginrättningarna 
skulle inte ha kunnat hålla sig inom ramen för 
sina rediskonteringskvoter utan specialstöd av
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annat slag från Finlands Bank. Vid slutet av 
1967 uppgick det sammanlagda beloppet av de 
egentliga rediskonteringarna till 868 mmk. 
Samtidigt fanns det 162 mmk på kassareserv
konto i Finlands Bank.

Bland Finlands Banks övriga penning- och 
kreditpolitiska åtgärder under redogörelseåret 
kan nämnas, att banken i april tillsammans med 
affärsbankerna och Andelskassornas Central Ab 
skapade ett nytt finansieringsarrangemang med 
inhemska leveranskrediter. Dess syfte är att 
stärka den inhemska metall- och skeppsbygg- 
nadsindustrins konkurrensställning så, att de 
inhemska leverantörerna skall ha samma möjlig
heter som konkurrerande utländska leverantörer 
att erbjuda inhemska köpare leveranskredit. 
Kreditarrangemanget gäller fartygs-, maskin-, 
apparatur- och anläggningsleveranser, vid vilka 
det inhemska företaget beviljar den inhemska 
köparen betalningstermin. Finlands Bank deltar 
i finansieringen av respektive kreditleverans 
med ett lika stort belopp som de övriga nämnda 
penninginrättningarna tillsammans. En förut
sättning för kreditfinansieringen är, att köparen 
före leveransen själv erlägger minst 20 %  av 
köpeskillingen. Vid slutet av året hade banken 
inom ramen för detta arrangemang beviljat 
kreditreserveringar för allt som allt 46 leveran
ser till ett sammanlagt belopp av 30.1 mmk. 
Totalvärdet av leveranser, för vilka reserve- 
ringar beviljats, var 78.5 mmk. Lyftningen av 
krediterna är kopplad till leveransavtalets be- 
talningsschema och vidtar i praktiken först 
under 1968. Banken fortsatte dessutom det 
tidigare, år 1963 påbörjade kreditarrangemanget 
med medellånga leveranskrediter till metall
industrin. En stor del av dessa krediter betalas 
redan tillbaka, och det utnyttjade beloppet 
sjönk därför under 1967 från 68.1 mmk till
56.7 mmk.

Banken fortsatte att liksom tidigare bevilja 
s.k. nyexportkrediter, och det utnyttjade be
loppet steg under året från 29.2 mmk till 55.0 
mmk. De beviljade krediterna fördelade sig vid 
slutet av året på sammanlagt 128 företag. 
Även finansieringen av spannmålshandeln fort
for på i stort sett samma villkor som under 
föregående skördeår. Det lyfta beloppet av 
spannmålskrediter, vilket vid början av året var
28.0 mmk, uppgick vid slutet av året till 38.7 
mmk. Dessutom beviljade banken i april Spar
bankernas Central-Aktie-Bank och Andelskas
sornas Central Ab var sin kredit på 4 mmk, 
varmed sparbankerna och andelskassorna på

landsbygden i norra Finland skulle få sina möj
ligheter att bevilja kredit tillfälligt förbättrade, 
så att de inom sina verksamhetsområden skulle 
kunna tillgodose lantbrukets behov av säsong
kredit, närmast för finansiering av konstgöd- 
selsköp. Banken bidrog såsom förr till fullföl
jandet av programmet för finansiering av skogs
hushållningen (det s.k. Meraprogrammet) ge
nom att teckna ett nytt statligt skogsförbätt- 
ringslån på 20 mmk. Obligationerna såldes till 
största delen vidare till penning- och försäk- 
ringsinrättningarna.

Utlåningen till allmänheten växte under året 
i samtliga penninginrättningar, inklusive hypo- 
teksinrättningarna, med 1 014 mmk eller
8.4 % . Även absolut sett var ökningen mindre 
än under 1966, då motsvarande siffror var 
1 257 mmk och 11.6 % . Att utlåningen sjönk 
berodde dels på retarderingen i produktionens 
tillväxttakt, dels på den bedrivna penningpoli
tiken, som haft som mål att sänka rediskon te- 
ringsnivån. Vid en jämförelse bör man emel
lertid komma ihåg, att den exceptionellt höga 
säsongtoppen vid slutet av 1966 höjde till
växtsiffrorna för 1966. Å andra sidan inne
håller redogörelseårets utlåningssiffror av de
valveringen föranledda värdeökningar för lånen 
i utländskt mynt till ett sammanlagt belopp av 
154 mmk. Hela inlåningen från allmänheten i 
penninginrättningarna, inklusive hypoteksinrätt- 
ningarna och handelslagens sparkassor, steg un
der 1967 med 1 091 mmk eller 9.7 % . Även 
ökningen i inlåningen blev mindre än under
1966, då motsvarande siffror var 1 244 mmk 
eller 12.4 % . Av ökningen måste penninginrätt
ningarna, såsom redan tidigare nämnts, depo
nera 162 mmk på kassareservkonto i Finlands 
Bank. De egentliga depositionerna växte under 
1967 med 1 106 mmk, och uppgången gällde 
uteslutande de indexbundna depositionerna. 
Dessa ökades med 1 784 mmk och de utgjorde 
vid redogörelseårets slut 34.7 % av de egentliga 
depositionerna mot 21.2 %  vid slutet av 1966. 
Allmänhetens avistadepositioner höll sig under 
1967 alltjämt nästan oförändrade. Checkräk
ningarna sjönk i samtliga penninginrättningar 
med 16 mmk. På grund av att devalveringen 
ökade exportinkomsterna, steg emellertid af
färsbankernas checkräkningar med 24 mmk. 
Allmänhetens postgirokonton, som inte ingår 
i de nämnda inlåningssiffrorna, växte med 23 
mmk.

Då de indexbundna depositionernas andel av 
depositionsbeståndet hela tiden steg och då
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prisstegringarna efter devalveringen höjde in- 
dexgottgörelsernas belopp, måste penninginrätt
ningarna under redogörelseåret höja det s. k. 
indirekta indextillägg, som de uppbär av sina 
kreditkunder. Sparbankerna höjde indextillägget 
från 1 till 1.75 %  per år den 1 april. Andels- 
kassornas indextillägg var t. o. m. den sista juni
1.6 % , i juli— november 1.5 % och i december
2.5 %  per år. De egentliga affärsbankerna 
höjde med Finlands Banks tillstånd indextilläg
get från 11 \%  till 1 % den 1 juli. Ålands 
Aktiebank hade fått tillstånd att tillämpa ett 
indextillägg på 1 % redan från ingången av
1967. Det kan dessutom nämnas, att Finlands 
Bank vid slutet av 1967 berättigade affärsban
kerna att tillämpa ett indextillägg på 2 % från 
ingången av 1968.

I det följande granskas utvecklingen i de 
olika slagen av penninginrättningar. I affärs
bankerna, exklusive Sparbankernas Central-Ak- 
tie-Bank, växte inlåningen från allmänheten 
med 163 mmk mera än utlåningen. Affärsban
kernas finansiella läge förbättrades även genom 
att tillgodohavandena under ”övriga tillgångar” 
i balansen sjönk med 84 mmk. Å andra sidan 
ökades placeringarna i aktier och i bankfastig
heter och bankfastighetsaktier med 35 mmk. 
Affärsbankernas utländska skulder steg med 
218 mmk netto, en siffra som emellertid på 
grund av förändrade bokföringsprinciper inte 
är jämförbar med uppgifterna för tidigare år. 
Genom sina obligationsförsäljningar och lån
tagarnas återbetalningar av obligationer erhöll 
affärsbankerna 46 mmk. Av sitt finansiella 
överskott använde de 51 mmk till sänkning av 
sin rediskonteringsskuld, medan 76 mmk gick 
till kassareservdepositioner. I sparbankerna 
växte inlåningen med 13 mmk mera än utlå
ningen. Då sparbankernas depositionsskyldighet 
enligt kassareservavtalet emellertid uppgick till 
49 mmk och Sparbankernas Central-Åktie-Bank 
ökade sin utlåning till allmänheten, måste den 
sistnämnda höja sin rediskonteringsskuld med 
73 mmk. I andelskassorna blev inlåningsöver- 
skottet 28 mmk, varav 20 mmk deponerades 
på kassareservkonto. Andelskassornas Central 
Ab:s utlåning steg med 17 mmk, medan inlå
ningen sjönk med 4 mmk. Utlåningsökningen 
berodde emellertid på devalveringsförhöjningar 
av bokföringsvärdena för tillgodohavandena i 
utländskt mynt, och Andelskassornas Central 
Ab:s likviditet förbättrades i själva verket, vil
ket framgår av att rediskonteringsskulden re
ducerades med 68 mmk.

Valutakurserna och bankens utländska för
bindelser

Ovan har i avsnittet ”Devalveringen av mar
ken och åtgärderna i anslutning därtill”  be
handlats de omständigheter, som ledde till 
sänkningen av markens internationella grund
värde mot slutet av redogörelseåret, och detal
jerna i samband med själva ändringen av grund
värdet redovisas på s. 17— 18 i berättelsens se
nare del ” Av bankfullmäktige handlagda ären
den” . Sänkningen av markens i guld angivna 
internationella grundvärde från 0.277710 till 
0.211590 gram fint guld per mark innebar, att 
markens utländska värde sjönk med c. 23.8 % 
liksom att de av Finlands Bank noterade, i 
mark angivna parikurserna för utländska valu
tor steg med 31.25 %  den 12 oktober 1967. 
Eftersom markens internationella grundvärde 
enligt § 2 i myntlagen anges i guld, är dessa 
parikurser —  inklusive kursen för grund
valutan vid kursbestämningen, US-dollarn —  
avrundade närmevärden.

Finlands Banks valutanoteringar steg emeller
tid inte den 12 oktober fullt så mycket som 
ändringen av det internationella grundvärdet 
skulle ha förutsatt; markkurserna för de ut
ländska valutorna steg med endast c. 29.85 %. 
Detta berodde på att grundvalutan, US-dollarn, 
vid denna tidpunkt noterades till sin undre 
marginalkurs så, att dess köpkurs sjönk 0.75 % 
under parikursen, varvid den officiella sälj- 
kursen blev 4.1865 mark per dollar; före de
valveringen hade dollarns säljkurs legat vid sin 
övre gräns alltsedan mars 1965. Efter deval
veringen av det engelska pundet höjdes dollar
noteringen emellertid den 20 oktober 1967 till 
parivärdet, och därefter blev dollarkursen fritt 
rörlig och återspeglade de dagliga föränd
ringarna i utbudet och efterfrågan på valuta
marknaden.

Följande sammanställning visar Finlands 
Banks officiella valutanoteringar vid slutet av
1966 och 1967. För att illustrera effekten av 
ändringen av markens internationella grund
värde har noteringarna för den 11 och den 12 
oktober mcdtagits. De vid bilaterala avtal an
vända clearingvalutorna, för vilka under redo
görelseåret noterades fast kurs, är utmärkta 
med en stjärna. De påverkades alltså inte av 
de dagliga kursfluktuationerna, men nog av 
ändringen av markens internationella grund
värde.
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New York ......... .....................  1 $
.....................  1 Can $
.....................  1 £
.......................  100 Skr
.......................  100 Nkr

Köpenhamn . . . . .......................  100 Dkr
Frankfurt a. M. . ....................... 100 DM

....................... 100 Hfl

.......................  100 Bfr

.......................  100 Sfr

....................... 100 FF

.......................  100 Lit
Wien .................. .......................  100 Sch

.......................  100 Esc

.......................  100 Ikr

.......................  100 Ptas
*Moskva, clearing . .....................  1 Rub

.....................  1

Vid utgången av 1967 hade Finland bilate-
rala avtal, vilka förutsätter transaktioner över
clearingkonto, med åtta östblocksländer (Bul
garien, Kina, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, 
Tjeckoslovakien, Tyska Demokratiska Republi
ken och Ungern) samt med ett av Internatio
nella Valutafondens medlemsländer (Colom
bia). Genom notväxling i december 1967 be
slöts, att avtalet med Colombia skulle avvecklas 
vid årsskiftet och att Finlands skuldsaldo på 
clearingkontot skulle regleras under 1968.

Liksom under 1966, ansåg Finlands Bank, 
att det svåra betalningsbalansläget utgjorde ett 
hinder för en fortsatt liberalisering av valuta
regleringen under 1967, isynnerhet under tiden 
före devalveringen. Tvärtom tillämpades i en
lighet med ett beslut, som fattades redan vid 
slutet av 1966, allt från början av året nya 
restriktioner för utlandsresenärers köp av s.k. 
resetjänster. Sålunda är försäljningen av rese- 
tjänster till finländsk resenär som avreser från 
Finland begränsad till 400 mark per person 
och resa, om resan gäller endast de skandina
viska länderna, och till 800 mark, om resan 
sker till annat land; den del av resetjänster- 
nas värde, som överskrider 200 respektive 
400 mark, bör emellertid avdras från det 
maximibelopp resevaluta, som får säljas till den 
resande. Vidare utvidgade banken den 21 april 
1967 betydligt förteckningen över de import
varor, i samband med vilka kortfristig import
kredit var förbjuden. Betalningen för dessa 
varor skulle erläggas till utlandet (eller mot

31. 12. 1966 11. 10. 1967 12. 10. 1967 30. 12. 1967
mk m k mk mk

3.224 3.224 4.1865 4.206
2.976 3.004 3.901 3.893
8.995 8.975 11.654 10.125

62.35 62.43 81.07 81.55
45.14 45.10 58.56 58.88
46.70 46.53 60.42 56.41
81.15 80.54 104.60 105.25
89.18 89.70 116.50 116.95

6.450 6.495 8.434 8.470
74.56 74.27 96.44 97.33
65.20 65.75 85.38 85.70
— .5165 — .5177 — .6723 — .674
12.48 12.49 16.22 16.29
11.22 11.19 14.53 14.78

7.50 7.50 9.74 7.38
5.40 5.40 7.01 6.05
3.5667 3.5667 4.6799 4.6799
3.21 3.21 4.212 4.212

svarande belopp deponeras i Finlands Bank) 
före förtullningen eller före varans uppläggan
de på tullnederlag, insättande i frilager eller 
uppläggande i frihamn. Enligt importvärdet 
för 1966 omfattade den utvidgade förteck
ningen nu omkring en femtedel av totalimpor
ten; den gällde närmast konsumtionsvaror och 
innehöll utöver de tidigare produkterna vissa 
textilvaror och skodon, ur, hushållsartiklar, cyk
lar, kontorsmaskiner, samtliga fordon och däck 
till dem m. m.

Det ansågs inte, att devalveringen i och för 
sig omedelbart motiverade några väsentliga för
ändringar i valutaregleringspolitiken. Banken 
beslöt emellertid redan i samband med sänk
ningen av markens internationella grundvärde, 
att de ovan nämnda importkreditrestriktionerna 
skulle upphävas den 1 januari 1968 och att 
sedvanliga högst sex månaders importkrediter 
därefter skulle få utnyttjas utan Finlands Banks 
tillstånd. Likaså beslöts den 6 november 1967, 
att det maximibelopp resevaluta, som automa
tiskt kan beviljas resande, den 1 januari 1968 
skulle höjas till 1 000 mark oberoende av till 
vilket land resan sker. Maximivärdet av de 
resetjänster, som utöver de egentliga transport
kostnaderna får säljas per resa och person, 
höjdes även till 1 000 mark, dock så, att den 
del av dessa tjänsters värde, som överskrider 
500 mark, bör avdras från det tillåtna maximi
beloppet resevaluta. Det maximibelopp rese
valuta och resetjänster, som får säljas per resa, 
steg sålunda vid årsskiftet från 1 200 mark till

2 7603/68
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1 500 mark eller med 25 % ; för resor till mmk, och reserven höll sig sålunda under de 
Skandinavien blev motsvarande höjning betyd- tre första kvartalen vid närmare 500 mmk. 
ligt större, emedan mindre belopp inte mera Bankens reservpolitik underlättades till en 
tillämpades för dessa. del av att läget på den utländska långfristiga 

I december 1967 beslöt Finlands Bank dess- lånemarknaden lättade under början av året. 
utom att vid ingången av 1968 höja några Trots en lätt åtstramning åter på våren emit- 
andra i valutaregleringsbestämmelserna fast- terades under perioden januari— september 
ställda maximibelopp för valutaanvändningen inalles tre rätt stora obligationslån: statens lån 
och att förkorta den minimitid, under vilken på 12 miljoner dollar på den västeuropeiska 
utomlands bosatt person med Finlands Banks marknaden i januari och på 15 miljoner dollar 
tillstånd kan överföra sina kapitaltillgångar i i New York i september och Mortgage Bank 
Finland till utlandet, från fem till tre år. of Finland Oy:s lån på 12 miljoner dollar i 

Den centrala frågan för Finlands Banks va- Västeuropa i april (betr. det sistnämnda se 
lutapolitik under redogörelseåret var, hur lan- närmare s. 20). Den allmänna oron på den 
dets utländska likviditet skulle kunna tryggas internationella valutamarknaden under årets 
med hjälp av den knappa valutareserven. Ehuru sista månader verkade i viss mån dämpande på 
tillväxten i bytesbalansens underskott kunde den finländska upplåningen. Allt som allt 
stoppas under året, fortfor trycket på valuta- växte nettobeloppet av Finlands långfristiga 
reserven speciellt under första halvåret, då den upplåning (dvs. minus amorteringar) enligt de 
normala säsongmässiga valutaefterfrågan ökades nya kurserna och frånsett stand by-krediten 
av att betalningarna för den exceptionellt stora från Internationella Valutafonden med omkring 
importen mot slutet av 1966 förföll till betal- 420 mmk under redogörelseåret, medan den 
ning och av att förbudet mot att använda im- jämförliga siffran för 1966 var omkring 325 
portkredit utvidgades. För att förbättra landets mmk. Å andra sidan steg även de av Finland 
utländska likviditet upptogs därför såsom redan beviljade långfristiga exportkrediterna med 
tidigare nämnts en stand by-kredit i Internatio- omkring 85 mmk. Devalveringen höjde natur- 
nella Valutafonden. Av krediten lyftes i mars ligtvis det i mark angivna totalbeloppet av 
1967 guldtranchen på 100 mmk, vilken redan Finlands långfristiga utländska skuld. Vid ut- 
hade ingått i valutareserven, och i april och gången av året uppgick denna till c. 4.2 mil
juni kreditdelar motsvarande sammanlagt 124 jarder mark.
mmk; den sista posten motsvarande 76 mmk Utvecklingen av de utländska kontona i ban- 
lyftes vid slutet av september. Genom dessa kens balans framgår av följande sammanställ
åtgärder fick Finlands Banks reserv av kon- ning. 
vertibla valutor ett tillskott på sammanlagt 200

Utländska konton 
mmk

31. 12. 1966 30. 12. 1967 Förändring

Guld .....................................................................  143.9 188.8 4- 44.9
Guldtranchen i Internationella Valutafonden 100.0 —  — 100.0
Utländska valutor ............................................ 312.0 512.3 +  200.3
Utländska v ä x la r ................................................  56.4 72.5 +  16.1
Utländska obligationer.....................................  24.9 25.2 +  0.3
Aktiva ..................................................................  637.2 798.8 +  161.6
Utländska valutakonton ..................................  61.2 74.7 +  13.5
Utländska markkonton ..................................  16.2 14.1 —  2.1
Tidsbundna utländska förbindelser................  84.6 339.5 +  254.9
P ass iv a ..................................................................  162.0 428.3 ' +  266.3
Nettotillgodohavande i u tlan det ..................... 475.2 370.5 — 104.7

Då man betraktar förändringarna i samman- värde haft på bokföringsvärdena. Sålunda höll 
ställningen, bör man observera det inflytande sig bankens guldtillgodohavanden praktiskt ta- 
ändringen av markens internationella grund- get oförändrade under året, eftersom föränd
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ringen i sammanställningen ungefär motsvarar 
uppgången i guldets bokföringsvärde från 
3 600,88 till 4 726,12 mark per kilo fint guld. 
Den första delen av Internationella Valuta
fondens stand by-kredit till Finland utnyttja
des så, att den andel av kvoten som erlagts i 
guld, den s.lc. guldtranchen, lyftes i engelska 
pund i mars 1967. Motsvarande konto i ban
kens balans blev alltså helt uttömt, och i gen
gäld för valutorna fick Internationella Valuta
fonden en av Finlands Bank utställd räntefri, 
icke-transferabel och vid anfordran betalbar 
skuldsedel. Skuldsedeln amorteras och guld
tranchen köps tillbaka först i det sista stadiet 
av återbetalningen av stand by-krediten, se
nast i september 1970. Användningen av guld
tranchen ökade i likhet med ändringen av bok- 
föringskurserna totalbeloppet av de andra ut
ländska fordringarna, även om beloppet av 
dessa i utländskt mynt i själva verket sjönk. 
Det i utländska valutor beräknade beloppet av 
utländska växlar sjönk något; dessa fordringar 
ansluter sig närmast till exportfinansieringen, 
som i allt högre grad koncentrerades på de s.k. 
nyexportkrediterna, vilka redovisats på annan 
plats. Bankens innehav av utländska obligatio
ner reducerades genom att avkastningen från 
förfallna obligationer till följd av det strama 
valutaläget placerades i kortfristiga valutatill
godohavanden och inte i nya obligationer.

Bland passiva skedde den största föränd
ringen i bankens tidsbundna utländska förbin
delser, vilkas bokföringsvärde steg med 254.9 
mmk. I denna balanspost ingår de krediteringar 
i mark på Internationella Valutafondens konto 
i Finlands Bank, vilka motsvarar lyftningen av 
de s. k. kreditdelarna av stand by-krediten från 
Internationella Valutafonden; det sammanlagda 
beloppet av dessa krediteringar (inklusive det 
tillägg som berodde på ändringen av markens 
internationella grundvärde) var vid slutet av 
året 262.5 mmk. De utländska passivposterna 
i bankens balans växte med sammanlagt 266.3 
mmk, och det utländska nettotillgodohavandet 
sjönk från 475.2 mmk till 370.5 mmk eller 
med 104.7 mmk. Om nettotillgodohavandet vid 
början av året emellertid beräknas enligt de 
nya parikurserna, blir nedgången mera än 250 
mmk, närmast beroende på motvärdet av stand 
by-krediten från Internationella Valutafonden, 
vilket upptas bland tidsbundna förbindelser på 
passivsidan i sammanställningen.

Den rapport över valutaläget, som Finlands 
Bank alltsedan början av 1965 varje månad 
publicerat, visar utom bankens egen netto
reserv även utvecklingen av de andra valuta
innehavarnas (närmast valutabankernas och 
statens) valutaställning. Dessa uppgifter och 
de förändringar som inträffat i dem under
1967 framgår av nedanstående sammanställ
ning.

Reserven 31. 12. 1966

Valutaställningen
mmk

Reserven 30. 12. 1967 Förän dring

Konvertibla valutor . . 
Bundna v a lu to r...........

Fin lands
B ank

144
274

— 23

ö v rig a

— 189
1

Sum m a

144
85

— 22

Fin lands
Ban k

189
458

— 21

ö v rig a

— 295 
—  1

Sum m a

189
163

— 22

Fin lands
Ban k

+  45 
+  184 
+  2

öv rig a

— 106 
—  2

Sum m a

+  45 
+  78 
±  0

395 — 188 207 626 — 296 330 +  231 — 108 +  123

Guldtranchen i Interna
tionella Valutafonden 100 100 — 100 — 100

495 — 188 307 626 — 296 330 +  131 — 108 +  23

Enligt bokföringsvärdena växte Finlands 
Banks guld- och valutareserv under redogö
relseåret med 131 mmk. Om man emellertid 
utgår från kurserna vid årets slut, sjönk be
loppet av reserven med c. 26 mmk, och hela 
uppgången i bokföringsvärdet berodde alltså

på ändringen av valutakurserna. De andra va
lutainnehavarnas ( närmast valutabankernas) 
kortfristiga nettoskuld till utlandet växte med 
108 mmk, varav 54 mmk berodde på en upp
gång i den faktiska nettoskulden av utländska 
valutor och resten orsakades av kursföränd-



ringarna. Hela landets valutaläge försämrades 
alltså —  om man inte beaktar ändringen av 
valutakurserna —  med 80 mmk, och landets 
nettoreserv uppgick vid slutet av året endast 
till 330 mmk. Praktiskt taget hela förändringen 
inträffade i reserven av guld och konvertibla 
valutor, trots att denna under året hade fått 
en förstärkning av 262.5 mmk genom kredit

delarna av stand by-krediten från Internatio
nella Valutafonden.

Förhållandet till staten

Kontoförhållandet mellan banken och staten 
framgår av följande sammanställning.

Statens konton 
mmk

31. 12. 1966 30. 12. 1967 Förändring

Aktiva: IBRD-växel .......................................  11.5 8.3 __ 3.2

Checkräkning ..................................................... 39.8 4.4 __35.4
Exportavgiftskonton .....................................  1.1 14.8 _)_ 13 7
P assiv a ..................................................................  40.9_________ 19.2 — 21.7

Statens nettotillgodohavande .........................  29.4 10.9 __18.5

Staten avkortade i januari 3.2 mmk av den 
växelskuld, som uppkommit i samband med 
höjningen av medlemsandelen i Världsbanken. 
Denna växel är i balansen bokförd bland ”öv
riga fordringar” . Till följd av den i oktober 
stiftade lagen om exportavgift hade vid slutet 
av året influtit 13.7 mmk på det nya export- 
avgiftskontot. Dessutom fanns på det gamla ex- 
portavgiftskontot 1.1 mmk. Dessa konton in
går i balansen bland ” tidsbundna inhemska för
bindelser” .

I sammanställningen ingår inte bankens inne
hav av de statliga obligationer, som banken

köpt av penninginrättningarna eller direkt av 
staten. Där finns inte heller det lån på 300 
mmk, som Finlands Bank hade beviljat staten 
i december 1966. Därav lyfte staten 205 mmk 
under 1966 och återstående 95 mmk i januari
1967. Amorteringen av lånet påbörjas under
1968.

Förhållandet till privata kunder

Följande sammanställning belyser kontoför
hållandet mellan Finlands Bank och privata 
kunder.

Privata kundkonton 
mmk

31. 12. 1966 30. 12. 1967 Förändring

Växlar i mark ......................................... . . . 112.2 140.7 +  28.5
Checkräkningar ......................................... 2.1 4.0 +  1.9
Växlar i utländskt mynt ....................... 36.3 122.5 +  86.2
Övriga fordringar ..................................... . . .  113.2 195.8 • +  82.6
Aktiva ......................................................... 263.8 463.0 +  199.2

Checkräkningar ......................................... 2.8 1.8 —  1.0
Övriga avistaförbindelser ....................... 10.3 1.0 —  9.3
Tidsbundna inhemska förbindelser . . . . . . 40.6 36.6 —  4.0
P assiva .......................................................... . . . 53.7 39.4 —  14.3
Nettoutlåning till företag ....................... . . . 210.1 423.6 +  213.5
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Krediterna till privata kunder mot växlar i 
mark ökades under året med ett nettobelopp av
28.5 mmk. Beloppet av nyexportkrediterna, 
vilka förmedlas av affärsbankerna och Andels
kassornas Central Ab, växte från 29.2 mmk 
till 55.0 mmk. De för spannmålshandeln be
viljade krediterna ökades från 28.0 mmk till
38.7 mmk. På grund av några större amorte
ringar sjönk de övriga växelkundernas samman
lagda skuld med ett nettobelopp av 8.1 mmk.

Växlarna i utländskt mynt utgör täckning 
för de krediter, som erhållits från Världsbanken 
och av Finlands Bank förmedlats vidare. Trots 
devalveringen sjönk beloppet av dessa växlar 
under 1967 på grund av amorteringar. Upp
gången såväl i växlar i utländskt mynt som i 
” övriga fordringar” berodde närmast på några 
tillfälliga krediter mot slutet av året. Beloppet 
av medellånga leveranskrediter till metallin
dustrin sjönk något under 1967.

Bland passiva minskades ”övriga avistaförbin- 
delser”  med ett nettobelopp av 9.3 mmk be
roende på att några med valutatransaktionerna 
sammanhängande terminsförbindelser kunde av

vecklas. I sammanställningen har inte medta- 
gits kontot för fonden för Finlands självstän
dighets jubileumsår 1967, vilket i balansräk
ningen ingår i denna post. På kontot fanns vid 
årets slut 6.1 mmk.

Tidsbundna inhemska förbindelser reducera
des med 4.0 mmk. Till denna post hör gruv
industrins investeringsdepositioner, av vilka 3.3 
mmk lyftes under året. Vidare omfattar posten 
industrins investeringsdepositioner, vilkas sköt
sel vid ingången av 1966 övergick från stats
kontoret till Finlands Bank. Nya sådana depo
sitioner mottogs under året till ett belopp av
11.2 mmk. Samtliga investeringsdepositioner 
belöpte sig vid slutet av 1967 till 32.4 mmk 
eller 7.9 mmk mera än vid slutet av 1966.

Förhållandet till penninginrättningarna

Förhållandet mellan Finlands Bank och pen
ninginrättningarna belyses i nedanstående sam
manställning.

Bankernas konton 
mmk

Mortgage Bank of Finland Oy

Privata penninginrättningars checkräkningar
Kassareservdepositioner .................................
Mortgage Bank of Finland O y .....................
Passiva ..............................................................

[. 12. 19 66 30 . 1 2 . 1 9 6 7 Förän dring

915.2 867.5 ----------- 47.7
1.3 — ----------- 1.3

916.5 867.5 ----------- 49.0

17.3 17.2 0.1
13.8 9.8 ----------- 4.0

— 162.2 + 162.2
— 0.0 + 0.0
31.1 189.2 + 158.1

885.4 678.3 — — 207.1

Rediskonteringen sjönk under året med 47.7 
mmk. Privata penninginrättningars checkräk
ningar reducerades med 4.0 mmk och Mortgage 
Bank of Finland Oy:s skuldsaldo på 1.3 mmk 
försvann. Den största förändringen i samman
ställningen kan noteras för kassareservdeposi- 
tionerna, som vid slutet av året uppgick till
162.2 mmk. De är i balansen bokförda bland 
” tidsbundna inhemska förbindelser” .

Vid en granskning av bankernas ställning 
gentemot Finlands Bank bör man utöver ban

kernas ovan redovisade nettoskuld även beakta 
de växlar, som Finlands Bank inom ramen för 
speciella kreditarrangemang har köpt av pen
ninginrättningarna men som penninginrätt
ningarna bär ansvaret för. Dessa består av de 
redan tidigare nämnda nyexportväxlarna i mark, 
vilka Finlands Bank har köpt av affärsbankerna 
och Andelskassornas Central Ab, och av ex
portväxlarna i utländsk valuta. Vid årets slut 
uppgick Finlands Banks innehav av de senare 
till 56.8 mmk, och dessa ingår i balansen bland
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”utländska växlar” . Andra från penninginrätt
ningarna köpta växlar är metallindustrins leve- 
ranskreditväxlar. Dessa växlar är i balansen 
bokförda bland ”övriga fordringar” och fanns 
vid årets slut i bankens ägo till ett värde av
57.0 mmk.

Penninginrättningarna bär likaså ansvaret för 
de obligationer, som Finlands Bank har köpt 
på terminsvillkor. Varken dessa obligationer 
eller de som har köpts på längre tid ingår i 
sammanställningen.

Sedelstocken

Den utelöpande sedelstocken vid årets slut 
var enligt balansen 1 052.1 mmk. Det bör dess
utom observeras, att sedlar i den gamla mynt

enheten ingår bland ”övriga avistaförbindelser” 
i balansen. Beloppet av dessa sedlar av gammal 
typ, vilka inte just mera finns i rörelsen, 
minskades under året från 18.2 till 10.5 miljo
ner nymark. Hela sedelstocken uppgick sålunda 
till 1 062.6 mmk vid årets slut, mot 1 124.4 
mmk vid föregående årsskifte. Sedelstocken 
hade alltså under året reducerats med 61.8 
mmk eller 5.5 % . Enmarkssedlar tillverkades 
inte mera under 1967, och deras utelöpande be
lopp sjönk från 5.6 mmk till 2.8 mmk.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
illustreras i följande sammanställning.

Sedelutgivningshalansen
mmk

Sedelutgivningsrätt 31. 12. 19615
Ordinarie täckning .............................. 637.2
Supplementär täckning.......................  700.0

30. 12. 1967

798.8
700.0

Förändring  

+  161.6

Summa 1 337.2 1 498.8 4- 161.6

Sedelutgivning
Utelöpande se d la r ................................. 1 106.2 1 052.1 —  54.1
Vid anfordran betalbara förbindelser 179.6 139.6 —  40.0
Innestående på checkkredit.............. 4.9 3.1 —  1.8
Sedelutgivningsreserv ......................... 46.5 304.0 +  257.5

Summa 1 337.2 1 498.8 +  161.6

Den ordinarie sedeltäckningen, vilken består 
av bankens utländska tillgodohavanden, ökades 
under året med 161.6 mmk. Devalveringens 
inverkan på den ordinarie täckningen var emel
lertid större än så, och enligt de nya kurserna 
sjönk alltså den ordinarie täckningen. Den se
delutgivningsrätt, som överskrider den ordina
rie täckningen och som bör motsvaras av s. k. 
supplementär täckning, hade redan genom la
gen om temporär ändring av reglementet för 
Finlands Bank av den 18 november 1966 höjts 
från 500 till 700 mmk fram till slutet av

1968. Den utelöpande sedelstocken och ban
kens vid anfordran betalbara förbindelser redu
cerades med sammanlagt 95.9 mmk. Sedelut- 
givningsreserven steg därför med 257.5 mmk 
och var vid slutet av året 304.0 mmk.

Bokslutet

Som komplettering till redogörelsen för ban
kens ställning återges nedan hela balansräk
ningen.
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Balansräkningen

mmk

A k t i v a P a s s i v a
3 1 . 1 2 . 1 9 6 6 30. 12. 1967 31. 12. 1966 30. 12. 1967

143.9 188.8 Utelöpande se d la r .............. 1 106.2 1 052.1
Guldtranchen i Internatio

nella Valutafonden . . . . 100.0 -- Utländska valutakonton . . 61.2 74.7
Utländska v a lu to r .............. 312.0 512.3 Utländska markkonton . . . 16.2 14.1
Utländska växlar ................ 56.4 72.5 Checkräkningar
Utländska obligationer . . . 24.9 25.2 39.8 4.4
Ordinarie sedeltäckning . . 637.2 798.8 Postsparbanken .............. 17.3 17.2

Priv. penninginrättningar 13.8 9.8
Övriga .............................. 2.8 1.8

Övriga avistaförbindelser . . 28.5 17.6
Diskonterade inh. växlar Vid anfordran betalbara för-

I utländskt mynt .......... 36.3 122.5 179.6 139.6
112.2 140.7

Rediskonterade växlar . . . . 915.2 867.5 84.6 339.5
Supplementär sedeltäckning 1 063.7 1 130.7 41.7 213.6

Tidsbundna förbindelser . . 126.3 553.1

Värderegleringsräkningar . . 266.9 422.0
Inhemska obligationer . . . . 284.8 370.5
Checkräkningar ................... 2.1 4.0 300.0 300.0

11.7 12.3 112.6 129.5
Övriga fordringar.............. 126.0 320.9 33.9 40.9
Övriga tillgångar ................ 424.6 707.7 446.5 470.4

Summa 2 125.5 2 637.2 Summa 2 125.5 2 637.2

Bankens synliga egna medel exklusive redo
görelseårets vinst utgjorde enligt bokslutet
429.5 mmk, dvs. 16.9 mmk mera än vid före
gående årsskifte. Ökningen berodde på att hälf
ten av vinsten för 1966 överfördes till reserv
fonden. Utöver dessa medel äger banken sådana 
förmögenhetsobjekt, som inte kommer till synes 
i balansen. Till dem hör förutom de reserver,

som uppkommit genom att obligationernas 
värde har nedskrivits, även huvudkontorets och 
filialkontorens byggnader, sedeltryckeriet, vissa 
andra fastigheter, som banken behöver, och 
aktier, främst aktiemajoriteten i Tervakoski Oy.

Bankens resultaträkning och dess utveckling 
framgår av följande sammanställning.

Resultaträkningen
mark

I n t ä k t e r  1966 1967

Räntor på inhemsk utlåning .........................  38 467 513,86 55 485 304,35
Räntor på konton i u tlan det.........................  4 209 529,61 5 968 689,53
Räntor på obligationer ..................................  4 980 594,55 7 731 938,60
Provisioner .........................................................  1 713 667,89 1 841 871,92
Agiovinst .............................................................. 1 706 099,34 2 522 483,48
övriga in täkter..................................... .............  2 104 429.73 2 104 107,97

Summa 53 181 834,98 75 654 395,85
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K o s t n a d e r  1966 1967

Räntor på depositioner ..................................  1 753 790,14 9 156 706,48
Löner och arvoden ............................................ 7 286 054,39 8 360 902,96
Pensioner och understöd ................................  740 221,—  972 783,30
Familjepensioner ................................................  237 046,55 226 663 J 0
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader . .  22 104,63 25 701,40
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 12 872,—  13 088,________
Socialskyddsavgifter .......................................... 419 236,87 560 226^67
Räntor på utländska k red iter.........................  —  4 366 578,47
Avskrivningar ..................................................... 3 966 452,40 6 515 489^23
Sedel tillverkning ................................................  2 858 986,—  2 315 557,—
övriga kostnader ..............................................  1 988 477,02 2 279 879,10
Räkenskapsårets vinst .......................................  33 896 593,98 40 860 819,54

Summa 53 181 834,98 75 654 395,85

Bankens totala intäkter var 22.5 mmk större 
än under 1966. Räntorna på inhemsk utlåning 
växte med 17.0 mmk och räntorna på konton 
i udandet med 1.8 mmk. De totala kostnaderna 
var 34.8 mmk eller 15.5 mmk större än före
gående år. Mest ökades räntorna på depositio
ner. Räntorna på kassareservdepositioner upp
gick till 8.0 mmk och räntorna på investerings
depositioner till 1.2 mmk. Stand by-krediten 
från Internationella Valutafonden medförde 
räntekostnader på 2.5 mmk.

Lönerna och arvodena steg med 1.1 mmk, 
närmast till följd av lönehöjningar. Avskriv
ningarna, som föregående år hade sjunkit, steg

med 2.5 mmk. Utgifterna för sedeltillverk
ningen minskades med 0.5 mmk, då antalet 
tillverkade sedlar reducerades.

Bankens vinst belöpte sig till 40.9 mmk. 
Enligt bankens reglemente har till reservfon
den överförts hälften av nettovinsten, dvs. 
20 430 409,77 mark. Den andra hälften har 
förts till kontot för odisponerade vinstmedel 
och om dess användning besluter riksdagen.

Bankfullmäktige föreslår, att

detta belopp, 20 430 409,77 mark, 
överförs till statsverket.
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Av bankfullinäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid 1966 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, bokföraren Sylvi Siltanen, kom
munalrådet Yrjö Sinkkonen, ekonomen Erkki 
Kivimäki, vicehäradshövdingen Jaakko Kemp
painen och byråchefen Heikki Hykkäälä, verk
ställde den 20— 24 februari senaste år revision 
av bankens räkenskaper för år 1966. I enlig
het med revisorernas utlåtande beviljade bank
fullmäktige direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under 1966.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln

Bankfullmäktige har under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens lånerö
relse och övriga placeringar ävensom valuta
handeln vid följande tidpunkter: den 25 ja
nuari, den 1 mars, den 10 maj, den 20 juni, 
den 28 augusti, den 11 oktober och den 13 
december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a ) I huvudkontoret
Bankfullmäktige har i enlighet med § 6 i 

sin instruktion verkställt inventering av hu
vudkontorets kassor och kassavalv ävensom lå- 
nehandlingar och säkerheter samt panter och 
depositioner. Inventeringen gav icke anledning 
till anmärkning.

b) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige har övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och kassavalv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar och 
panter minst tre gånger under året har inven
terats av kontorens kontrollanter.

Den i § 2 i bankens instruktion stadgade in
spektionen har verkställts vid samtliga avdel
ningskontor.

Fonder underställda hankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige har godkänt räkenskaperna 
för 1966 för Längmanska och Rosenbergska 
fonderna ävensom sänt avskrifter av räkenska
perna till riksdagens bankutskott.

Bankfullmäktige har godkänt redovisningarna 
för de understöd, som 1964 utdelades ur E. T. 
Längmans kommunala fond i enlighet med av 
riksdagen den 19 mars 1954 fastställda före
skrifter.

Enligt ovan nämnda föreskrifter skulle utdel
ning av understöd ur E. J . Längmans kom
munala fond ånyo verkställas under redogörelse
året, varvid till fördelning förelåg 116 027,37 
mark. På grund härav uppgjorde de enligt före
skrifterna i utdelningen delaktiga kommunal
styrelserna i Enare, Enontekiö, Kuhmo, Kuu
samo, Salla, Savukoski, Suomussalmi och Uts
joki kommuner envar tillsammans med de lo
kala representanterna för Finlands Röda Kors 
förslag till användning av kommunens andel i 
understödet och sände förslagen, vilka för
ordats såväl av landshövdingarna i Uleåborgs 
och Lapplands län som av Finlands Röda Kors’ 
distriktsstyrelser, till bankfullmäktige för god
kännande. Vid sitt sammanträde den 28 au
gusti 1967 godkände bankfullmäktige nämnda 
förslag i enlighet med landshövdingarnas ut
låtande och beslöt uppmana direktionen att 
låta utbetala understöden till vederbörande 
kommuner att användas till föreslagna ändamål.

Ändring av markens internationella grund
värde

Vid ett möte den 11 oktober föredrogs för 
bankfullmäktige en promemoria om sysselsätt
ningen och penningpolitiken av den 10 oktober
1967, i vilken direktionen meddelade, att den 
till bankfullmäktige framställt ett detaljerat 
förslag om ändring av markens internationella 
grundvärde. Förslaget skulle omedelbart upp
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