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H elsingfors 1970. Statens tryckericentral

Finlands Banks verksamhet
Den ekonomiska utvecklingen under 1969

Det ekonomiska uppsving som inträtt under 
senare hälften av 1968 fortsatte under 1969. 
Volymen av den inhemska bruttoprodukten 
steg under året allt som allt med över 7 %. 
Arbetslöshetsprocenten, som ännu vid början 
av år 1969 var omkring 3 V2 , sjönk så lågt 
som till 2 före slutet av året. Den kraftiga 
ökningen av den inhemska efterfrågan ledde 
bl. a. till att importen steg snabbare än ex
porten, så att underskottet i handelsbalansen 
blev omkring 150 mmk. Bytesbalansen upp
visade emellertid enligt preliminära beräk
ningar ett överskott. Tack vare stabiliserings
avtalet bibehölls prisnivån stabil hela året.

Den främsta orsaken till att totalefterfrågan 
steg var den privata investeringsverksamheten. 
Ökningen var snabb för alla av investeringar
nas huvudgrupper. Av investeringarna i hus
byggnader ökade näringslivets investeringar 
mest, närmast beroende på den livliga bygg
nadsverksamheten inom industrin. Industrins 
investeringar i maskiner och apparater bestod 
under förra halvåret i främsta rummet av 
rationaliseringsinvesteringar, medan de under 
senare halvåret närmast bidrog till att öka 
kapaciteten. Samfärdselns relativt stora flyg- 
plans- och fartygsinvesteringar ökade för sin 
del volymen av investeringar i maskiner och 
apparater. Allt som allt växte volymen av de 
privata investeringarna med 18 %  under 1969. 
De offentliga investeringarna påverkades av 
den konjunkturutjämnande ekonomiska politi
ken, så att de enligt uppskattning sjönk med 
omkring 4 %.

Hushållens disponibla realinkomster ökade 
ungefär lika mycket som totalproduktionen. 
Då konsumtionsbenägenheten bibehölls oför
ändrad, växte den privata konsumtionen lika 
mycket som hushållens disponibla realin
komster. Av den privata konsumtionen steg 
framför allt konsumtionen av varaktiga kon
sumtionsvaror och isynnerhet av personbilar. 
Volymen av detaljhandelsförsäljningen steg 
något snabbare än den privata konsumtionens 
volym. Volymen av partihandelsförsäljningen 
steg ännu kraftigare, vilket närmast berodde 
på att husbyggnadsverksamheten blev livligare.

Det fanns under 1969 goda förutsättningar

för exportökning. Devalveringen och stabilise- 
ringsåtgärderna hade stärkt den finländska ex
portindustrins konkurrensställning. Hela varu
exportens volym växte med omkring 16 % . 
Störst var ökningen för metallindustriproduk
terna och vissa s.k. nyexportprodukter. Även 
exporten av träindustriprodukter steg med 
drygt 13 %  och av pappersindustriprodukter 
med 10 % .

Det var främst industriproduktionens accele
rerade ökning som ledde till att varuimportens 
volym började stiga kraftigt under första hälf
ten av 1969. Mera än genomsnittet ökade 
importen av investeringsvaror, vilket berodde 
på att ökningen i den inhemska investerings
verksamheten blev allt kraftigare, och av kon
sumtionsvaror, vilket framför allt kunde till
skrivas den kraftiga efterfrågeökningen för 
personbilar. Allt som allt steg varuimportens 
volym med omkring 24 % .

Den tilltagande prisökningen i de västliga 
industriländerna återspeglades i en allt snab
bare uppgång i importpriserna. Exportpriserna 
steg främst för trä- och pappersindustripro
dukterna. För hela exporten blev prisnivåns 
stegring omkring 5 % .

Värdet av varuexporten blev 8 340 mmk 
och av varuimporten 8 490 mmk. Handels
balansen resulterade alltså i ett underskott på 
150 mmk. Då de andra posterna i bytesbalan
sen gav ett överskott på omkring 200 mmk, 
blev hela bytesbalansens överskott ungefär 
50 mmk.

Finlands Banks valutareserv reducerades 
med 115 mmk under 1969. Detta berodde 
dels på osäkerheten på den internationella 
valutamarknaden, dels på den utländska ränte
nivåns stegring betydligt över den inhemska. 
Båda omständigheterna begränsade importen 
av kortfristigt kapital. Dessutom orsakade 
stramheten på den internationella kapitalmark
naden en nedgång i den långfristiga kapital
importen. Då de andra valutainnehavarnas 
nettoskuld till utlandet avsevärt sjönk, ökade 
landets hela valutareserv ändå med ett netto
belopp av drygt 150 mmk.

Lönerna höjdes vid årets början såsom över- 
enskommits i stabiliseringsavtalet med i ge
nomsnitt 16 penni per timme, vilket innebar,
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att de steg omkring 3 V2 % över lönenivån 
under sista kvartalet 1968. Årsmedeltalet för 
avtalslönerna ökade med 5 % . Konjunktur
uppgången åtföljdes emellertid inom vissa 
branscher av brist på yrkeskunnig arbetskraft, 
vilket medförde en ökning av löneglidningen 
under 1969. Arbetsinsatsen steg med omkring
2 V2 % , och lönesummans uppgång blev 10 %.

Prisnivån steg enligt levnadskostnadsindex 
med knappt 2 % . Före slutet av året hade 
prisstegringen helt avstannat, så att levnads
kostnadsindex var oförändrad under de fyra 
sista månaderna av 1969. Partipriserna steg 
emellertid mera eller med omkring 3 V2 % .

Avtal om en fortsättning av stabiliseringen 
slöts den 11 september 1969. Härvid kom 
12 arbetsmarknadsorganisationer överens om 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för 
1970. Samtidigt ingick 13 av handelns och 
industrins centralorganisationer för sin del ett 
avtal som stödde stabiliseringen. Redan tidi
gare eller i juni 1969 hade man nått överens
kommelse om lantbrukspriserna. Enligt denna 
skulle lantbrukspriserna höjas i proportion till 
lantbrukskostnadernas stegring och den all
männa löneutvecklingen, dock med beaktande 
av produktivitetsstegringen inom lantbruket. 
Även pappers- och träindustrin liksom skogs
ägarna hade nått avtal om rotpriserna för 
avverkningsperioden 1969— 1970. Enligt av
talet för arbetsmarknaden skulle lönerna vid 
ingången av 1970 höjas med 18 penni per 
timme, minst dock med 1 % . Utöver denna 
höjning skulle löner och andra arbetskraftskost
nader höjas så mycket, att den sammanlagda 
effekten blir 1 % av lönesumman inom re
spektive bransch. Avtalet omfattade dessutom 
vissa sociala reformer, av vilka den främsta 
var systemet med avgångsbidrag, vilket skulle 
tas i bruk vid början av 1970.

Den i stabiliseringsavtalet förutsatta lagen 
om tryggande av den ekonomiska utveck
lingen godkändes av riksdagen den 21 novem
ber. Lagen är i princip likadan som den som 
godkändes år 1968 utom att den nya lagen 
innehåller en klausul om uppsägningsskydd för 
hyresgäster.

Finlands Banks penningpolitik 

De allmänna penningpolitiska åtgärderna

Finlands Bank fortsatte under 1969 med de 
under 1968 påbörjade kreditpolitiska specialar

rangemangen, vilka syftade till att stimulera 
investeringarna inom produktionsområden vik
tiga för den ekonomiska tillväxten och för 
sysselsättningen. Då valutareserven alltjämt 
steg, förbättrades penninginrättningarnas likvi
ditet betydligt under årets första månader. 
Detta ökade penninginrättningarnas utlånings- 
möjligheter samtidigt som också kreditefter
frågan steg med den kraftiga konjunktur
uppgången.

Vid förhandlingar mellan Finlands Bank och 
penninginrättningarna i början av april konsta
terades det, att den viktigaste uppgiften för 
penninginrättningarnas kreditpolitik var att 
sörja dels för en tillräcklig finansiering av 
tillväxt- och sysselsättningsstärkande industri- 
och bostadsproduktionsinvesteringar och av in
hemska kapitalvaruleveranser, dels för en för
bättring av den egna likviditeten. Finlands 
Bank underströk särskilt den sistnämnda upp
giften med tanke på att penninginrättningar
nas likviditet enligt då föreliggande prognoser 
väntades ytterligare förbättras under året, vil
ket kunde locka dem att öka utlåningen alltför 
mycket. Då penninginrättningarnas rediskonte- 
ringskvoter kunde betraktas som helt tillräck
liga, beslöt banken den 3 april att ändra redis- 
konteringsdirektiven så, att det inte mera var 
tillåtet att överskrida rediskonteringskvoterna. 
Samtidigt slopades de därigenom obehövliga 
bestämmelserna om tilläggsränta och andra 
sanktioner för överskridning av rediskonte- 
ringskvoten.

Störningarna på den internationella valuta
marknaden i maj ledde till ett avsevärt valuta
svinn även för Finland —  Finlands Banks 
guld- och valutareserv reducerades under maj 
månad med hela 242 mmk. Följden av osäker
heten på valutamarknaden blev att penning
inrättningarnas likviditet försämrades. Detta 
berodde även på att den inhemska investerings
verksamheten ökade mera än väntat och med
förde en kraftig ökning av såväl kreditvolymen 
som importen. Vid nya förhandlingar mellan 
Finlands Bank och penninginrättningarna under 
senare delen av juni konstaterades det därför, 
att konjunktur- och betalningsbalansutveck
lingen krävde, att penninginrättningarna utom 
att finansiera investeringarna alltjämt borde 
sträva att förbättra sin egen likviditetsställning.

Det hade före hösten blivit uppenbart, att 
konjunkturuppgången höll på att anta sådana 
proportioner, att aktiva åtgärder var nödvän
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diga inom såväl den offentliga som den privata 
sektorn för att en överhettning av konjunktu
rerna skulle kunna undvikas. För kreditpoliti
kens del kunde det konstateras, att penning
inrättningarna inte på det sätt som man hade 
hoppats hade lyckats hindra en försvagning 
av sin likviditet och att deras utlåningsökning 
till följd av tidigare kreditlöften höll på att 
bli större än vad som var önskvärt från kon- 
junkturpolitisk synpunkt. Finlands Bank in
ledde förhandlingar med penninginrättningarna 
för att få till stånd ett avtal om begränsning 
av utlåningsökningen. Resultatet av förhand
lingarna blev ett avtal mellan Finlands Bank, 
affärsbankerna, Andelskassornas Central Ab, 
Sparbanksförbundet i Finland, Andelskassor
nas Centralförbund och Postsparbanken den 24 
september om riktlinjerna för kreditpolitiken 
under 1969— 70. Enligt avtalet skall varje 
penninginrättning begränsa sin utlåningsökning 
så, att denna under de vid varje enskilt tillfälle 
närmast föregående 12 månaderna utgör högst 
90 % av samma periods inlåningsökning. De 
penninginrättningar, vilkas utlåning redan hade 
vuxit mera än så, borde nå denna maximigräns 
senast den sista mars 1970. Finlands Bank 
utsände samma dag ett cirkulär om de nya 
rediskonteringsbestämmelserna, vilka trädde i 
kraft den 1 oktober. Penninginrättningarnas 
rediskonteringskvoter sänktes för oktober—  
december 1969 till 85 % och för januari—  
mars 1970 till 75 %  av sina tidigare belopp. 
Samtidigt beslöts det, att tilläggsränta ånyo 
skulle uppbäras för överskridning av redis- 
konteringskvoten.

Under sista kvartalet ledde revalveringen av 
D-marken till störningar på valutamarknaden 
i såväl för- som efterhand, vilket i Finland 
åter kom till uttryck i oväntade svängningar i 
penninginrättningarnas likviditet. Läget stabili
serades emellertid före slutet av året. Den 
allt snabbare konjunkturuppgången försvårade 
bromsningama av penninginrättningarnas ut- 
låningstillväxt och strävandena att förbättra 
deras likviditet. Trots det lyckades största 
delen av penninginrättningama före slutet av 
året, delvis tack vare den kraftiga inlånings
ökningen, sänka sitt utlåningsförhållande till 
den i septemberavtalet förutsatta gränsen.

Den tekniska reformen av centralbankskrediten

Den tekniska reformen av centralbankskre
diten genomfördes före slutet av året. Den

egentliga centralbankskrediten har av gammalt 
beviljats penninginrättningarna i form av re- 
diskonteringar. Detta förfaringssätt har varit 
tekniskt besvärligt och mycket arbetsdrygt för 
såväl Finlands Bank som penninginrättningarna. 
Sedan lagen om stämpelskatt på Finlands 
Banks initiativ vid slutet av 1968 ändrats så, 
att överföringar av medel mellan banken och 
penninginrättningarna i sin helhet blev fritagna 
från stämpelskatt, inledde banken med de re- 
diskonterande penninginrättningarna förhand
lingar om användning av också andra former 
av centralbankskredit än rediskontering. Som 
resultat av förhandlingarna utfärdade Finlands 
Bank den 31 december, sedan riksdagens bank
fullmäktige vid sitt möte den 12 december 
fattat de för reformen nödvändiga besluten 
(s. 17), ett cirkulär till de rediskonterande 
penninginrättningarna om de nya villkoren för 
centralbankskrediten. I direktiven, vilka trädde 
i kraft vid början av 1970, godkändes som 
nya kreditformer även penninginrättningarnas 
egna växlar liksom växlar som de utställt på 
varandra. Dessa växlar kommer att diskonte
ras av Finlands Bank och blir nu den vikti
gaste formen av centralbankskredit. Rediskon
tering rekommenderades endast för penning
inrättningarnas kortfristiga kassabehov. I de 
nya direktiven underlättades även tekniken för 
clearingen mellan penninginrättningarnas och 
Finlands Banks konton vid bankdagens slut. 
Penninginrättningarnas rediskonteringskvoter, 
vilka fick namnet kreditkvoter, blev för januari 
— mars 1970 desamma som fastställts i sep
tember. Möjligheten att överskrida kreditkvo
terna avskaffades, och bestämmelserna om till- 
läggsränta upphävdes följaktligen samtidigt. 
Om någon penninginrättnings kassabehov i 
framtiden av exceptionella orsaker överstiger 
gränserna för kreditkvoten, kan Finlands Bank 
emellertid när det är motiverat gå med på 
extra terminsköp av obligationer.

Åtgärderna i anslutning till stabiliseringsavtalet

Enligt ett beslut av penninginrättningarna 
under 1968 kunde indexbundna depositioner 
med förfallodag den 1 februari 1969 eller se
nare fr.o.m. detta datum genast lyftas. Utta
gen höjde penninginrättningarnas skuld på in- 
dexutjämningskontona i Finlands Bank till dess 
högsta belopp eller 166 mmk under första 
hälften av februari. Indexutjämningsskulden 
avkortades med intäkterna från den tilläggs-
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ränta på 1 % som penninginrättningarna upp
bar på sina krediter, så att skulden vid slutet 
av 1969 hade sjunkit till 87 mmk. I några 
enstaka fall kunde penninginrättningarna upp
höra med tilläggsräntan redan under 1969. I 
största delen av penninginrättningarna torde 
detta bli möjligt under hösten 1970, men i 
några fall kommer tilläggsräntan troligen att 
vara nödvändig ännu under 1971.

Finlands Bank fortsatte hela året att i detalj 
övervaka penninginrättningarnas utlåningsrän- 
tor. Inom ramen för sina direktiv från de
cember 1968 gav Finlands Bank i några tving
ande fall sitt samtycke till att medelräntan 
för vissa sparbankers och andelskassors utlå
ning höjdes på framställning av respektive 
penninginrättningars centralförbund. Ifrågava
rande penninginrättningsgruppers medelräntor 
höll sig emellertid totalt sett på samma nivå 
som tidigare.

Förhandlingarna om justering av penning
inrättningarnas inlåningsräntor fortsatte under 
början av året och ledde den 22 februari till 
ett nytt ränteavtal mellan penninginrättning
arna. De nya inlåningsräntorna och de samti
digt införda nya kontoformerna trädde i kraft 
den första mars (jfr s. 8 ).

I lagen av den 9 december 1969 om tryg
gande av den ekonomiska utvecklingen under 
1970 blev bestämmelserna om den maximala 
utlåningsräntan sakligt sett desamma som i 
stabiliseringslagen från 1968. Finlands Bank 
publicerade de i lagen förutsatta tillkännagi
vandena om räntesatserna i Officiella tidningen 
den 2 januari 1970.

Specialkreditarrangemang

De specialarrangemang för finansiering av 
bostadsbyggnadsverksamheten och industriin
vesteringarna, som Finlands Bank under våren
1968 i samband med stabiliseringsförhandling- 
arna hade fattat beslut om, verkställdes prak
tiskt taget till sina återstående delar under 
redogörelseåret. Förhandlingar om finansie
ring av kommunernas investeringar slutfördes 
i januari. Härvid kom man överens om att 
Industri-Hypoteksbanken i Finland Ab, Fastig- 
hetsbanken i Finland Ab och Maa- ja teolli- 
suuskiinteistöpankki Oy skulle emittera ett ob
ligationslån var med ett gemensamt belopp av 
33 mmk. Lånen skulle köpas av Finlands 
Bank. Hypoteksinrättningarna lånar de sålunda

erhållna medlen vidare till kommuner och 
kommunalförbund i första hand för sådana 
husbyggnadsarbeten och kommunaltekniska in
vesteringar, som bidrar till att utveckla nä
ringsverksamheten och förbättra sysselsätt
ningen. Senare under våren förhandlade Fin
lands Bank och de nämnda hypoteksinrättning
arna ånyo om hur de alltjämt förekommande 
svårigheterna i kommunernas investeringsfi- 
nansiering skulle kunna underlättas. Resulta
tet blev, att de tre hypoteksinrättningarna 
under september— november marknadsförde tre 
långfristiga skattefria obligationslån för allmän
heten med ett sammanlagt belopp av 50 mmk. 
Dessutom fick de i december emittera ett ge
mensamt lån på 60 miljoner D-mark i Väst
tyskland.

Banken fortsatte alltjämt det år 1967 ska
pade finansieringsarrangemanget med inhemska 
leveranskrediter. Då det totala finansierings- 
beloppet alltjämt steg kraftigt, beslöt banken 
redan den 3 april att sänka sin egen finansie- 
ringsandel från 30 till 20 %  av den kredit- 
finansierade delen. Trots Finlands Banks låga 
andel steg beloppet av leveranskreditprojekten 
avsevärt, då den livliga investeringsverksamhe
ten höjde metallindustrins orderstock. Total
värdet av de varuleveranser, för vilka kredit- 
reserveringar beviljats inom ramen för detta 
arrangemang, steg under året från 306 mmk 
till 1 035 mmk, och dessutom fanns det vid 
slutet av året projekt på förhandlingsstadiet 
till ett värde av 134 mmk. Finlands Banks 
kreditreserveringar för de godkända projekten 
uppgick vid slutet av året till 259 mmk och 
de övriga finansieringsbankernas till 550 mmk. 
Kreditreserveringarna gällde 43 olika leveran
törer och fördelade sig på 85 beställare. Det 
lyfta beloppet av Finlands Banks kreditreserve
ringar var vid årets början 18 mmk och vid 
årets slut 87 mmk. Om återbetalningarna 
beaktas, blev det utnyttjade beloppet av Fin
lands Banks kredit vid slutet av året 79 mmk.
—  Det tidigare, år 1963 påbörjade kreditar
rangemanget med medellånga leveranskrediter 
till metallindustrin befinner sig i sin helhet i 
återbetalningsstadiet, och det utestående belop
pet av dessa krediter sjönk under året från
39 mmk till 19 mmk.

Vad de s. k. nyexportkrediterna beträffar 
beslöt Finlands Bank vid slutet av juni att 
bankens finansieringsbelopp borde hållas vid 
den dåvarande nivån 75— 80 mmk. I detta 
syfte införde banken strängare villkor för kre
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diterna till större kundföretag och begränsade 
deras belopp, så att finansieringen av mindre 
och nya kundföretags export kunde ges mera 
stöd. Det utnyttjade beloppet av nyexport
krediter uppgick vid slutet av året till 73 mmk 
eller nästan lika mycket som vid årets början. 
Antalet kundföretag var vid början av året 
161 och vid årets slut 177. —  Banken bidrog 
såsom förr till fullföljandet av programmet 
för finansiering av skogshushållningen (det 
s. k. Meraprogrammet) genom att teckna hela 
det nya statliga skogsförbättringslånet på 20 
mmk. Obligationerna såldes till största delen 
vidare till penninginrättningarna.

Konjunkturutjämningen

Finlands Bank försökte för sin del med
verka till att åstadkomma ett konjunkturut
jämningssystem, som skulle kunna hindra en 
överhettning av den rådande kraftiga högkon
junkturen. Då initiativ från olika håll till ett 
lagstadgat utjämningssystem inte fick tillräck
ligt understöd, förde bankens representanter 
under senhösten på uppdrag av regeringen 
förhandlingar med de största industriorganisa
tionerna om en effektivering och komplette
ring av det frivilliga konjunkturutjämningssys
temet. Förhandlingarna ledde till ett avtal 
mellan statsrådet och en del organisationer om 
avsättning till investeringsfonderna och om 
skapande av nya s. k. konjunkturdepositioner 
med till dessa arrangemang hörande lagstift
ningsåtgärder. Arrangemangen innebär, att 
sammanlagt åtminstone 300 mmk inflyter till 
Finlands Bank i form av investeringsdepositio- 
ner och konjunkturdepositioner före utgången 
av de första månaderna av 1971. Ingetdera 
slaget av depositioner gjordes ännu under 
1969.

Den allmänna utvecklingen av Finlands Banks och 
penninginrättningarnas ställning

Finlands Banks guld- och valutareserv sjönk 
under redogörelseåret med 115 mmk. Om man 
emellertid även beaktar uppgången i övriga 
utländska fordringar och nedgången i övriga 
utländska skulder, sjönk bankens hela ut
ländska nettotillgodohavande med endast 49 
mmk, vilket minskade utbudet av centralbanks- 
pengar i motsvarande mån. Den förändring i 
bankens balans som framför allt verkade

ökande på utbudet av centralbankspengar var 
användningen av 164 mmk netto av export
avgiftsmedlen. Samma effekt hade även ök
ningen av bankens kredit till det privata nä
ringslivet med 115 mmk och lyftningen av 
investeringsdepositioner. Å andra sidan mins
kade statens avkortning av lånet från slutet 
av 1966 utbudet av centralbankspengar med 
100 mmk. Ökningen i den ekonomiska aktivi
teten höjde den utelöpande sedelstocken med 
139 mmk. Som en följd av de i olika rikt
ningar verkande faktorerna förbättrades pen
ninginrättningarnas nettoställning i förhållande 
till Finlands Bank med endast 13 mmk. Re- 
diskonteringarna och skulden på indexutjäm- 
ningskontona reducerades med sammanlagt 
88 mmk, men å andra sidan sjönk även kassa- 
reservdepositionerna och de privata penning
inrättningarnas checkräkningar. I verkligheten 
försämrades penninginrättningarnas ställning 
något, eftersom de vid redogörelseårets slut av 
säsongmässiga orsaker fick tillfälligt stöd bl. a. 
via obligationstransaktioner.

Utmärkande för penninginrättningarnas ställ
ning under redogörelseåret var, att deras ut
låning växte nästan tre gånger så mycket som 
ett år tidigare. Den sammanlagda utlåningen 
till allmänheten i samtliga penninginrättningar, 
inklusive hypoteksinrättningarna, växte under 
1969 med 2 053 mmk eller 14.8 % . Motsva
rande ökning under 1968 var 781 mmk eller 
6.0 % . Utlåningen fortsatte att stiga hela 
året tack vare den alltjämt kraftiga konjunk
turuppgången och den livliga investeringsverk
samheten. Även inlåningen från allmänheten 
ökade betydligt, även om uppgången var av
gjort mindre än för utlåningen. Penninginrätt
ningarnas hela inlåning från allmänheten växte 
under 1969 med 1 876 mmk eller 13.2 %. 
Motsvarande ökning ett år tidigare var 1 543 
mmk eller 12.1 % . Siffrorna omfattar även 
allmänhetens depositioner i handelslagens spar
kassor och hypoteksinrättningarna och allmän
hetens postgirokonton. Av ökningen i hela 
inlåningen föll 1 497 mmk på de egentliga 
depositionerna och 379 mmk på avistadeposi- 
tionerna. Relativt sett ökade de egentliga de
positionerna med 11.7 % och avistadepositio- 
nerna med 25.0 % . De egentliga depositio
nernas struktur påverkades i hög grad av kon- 
toregleringarna vid början av mars. Redan 
under 1968 hade penninginrättningarna upp
hört att motta depositioner på indexbundna 
konton, och de sista av dessa depositioner lyf-
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tes i april 1969. Fr. o. m. den 1 mars mottogs 
inte längre några depositioner på de s. k. hög
räntekontona eller tolvmånaderskontona med 
6 % ränta. Sin största relativa andel av samt
liga egentliga depositioner, dvs. 33.7 % , re
presenterade dessa konton vid utgången av feb
ruari. Vid årets slut hade andelen sjunkit till 
10.8 % . De nya 24 månaders kontona med 
6 % ränta steg i motsvarande mån i populari
tet, och medlen på dessa konton hade vid ut
gången av december vuxit till 14.0 % av samt
liga egentliga depositioner, medan den abso
luta ökningen var 1 996 mmk.

En granskning av utvecklingen i de olika 
grupperna av penninginrättningar visar, att utlå
ningen till allmänheten i affärsbankerna, ex
klusive Sparbankernas Central-Aktie-Bank, un
der 1969 steg med 178 mmk mera än inlå
ningen. På balansens aktivsida minskade ford
ringarna under ”övriga tillgångar” med 15 
mmk. Placeringar i aktier och bankfastigheter 
ökade med 61 mmk och i obligationer med 
6 mmk. Affärsbankernas utländska fordringar 
steg med 63 mmk. Då de utländska skulderna 
samtidigt sjönk med 45 mmk, reducerades den 
utländska nettoskulden med 108 mmk. Åter
betalningen av kassareservdepositioner fort
satte, och de minskade i affärsbankerna med 
21 mmk. Affärsbankernas rediskonteringsskuld 
sjönk med 23 mmk.

I sparbankerna ökade inlåningen från all
mänheten under 1969 med 59 mmk mera än 
utlåningen. Kassareservdepositionerna sjönk 
med 14 mmk. Sparbankernas Central-Aktie- 
Bank minskade sin rediskonteringsskuld med 
30 mmk under året. Andelskassornas inlå
ningsökning var 60 mmk större än utlånings
ökningen. Andelskassornas Central Ab:s utlå
ning till allmänheten steg med 43 mmk mera 
än inlåningen. Kassareservdepositionerna redu
cerades med 7 mmk och rediskonteringarna 
med 14 mmk.

Sparbankernas andel av Finlands Banks rän- 
tefria indexutjämningskredit var vid slutet av 
redogörelseåret 29 mmk och andelskassornas 
18 mmk.

Valutakurserna och bankens utländska 
förbindelser

Händelserna på den internationella guld- och 
valutamarknaden under 1969 ser ut att ha

återställt den länge störda balansen på denna 
marknad.

Det under 1968 införda systemet med en 
tudelad guldmarknad visade sig användbart. 
Guldpriset på den enskilda marknaden sjönk 
till samma nivå som det officiella priset, och 
den vid början av året öppna frågan om mark
nadsföringen av nytt guld kunde lösas inom 
Internationella Valutafondens medlemskrets. 
Vidare beslöt Fonden att stärka den enligt 
uppskattning så småningom allt otillräckligare 
internationella likviditeten genom att skapa 
s. k. särskilda dragningsrätter, vilka skulle räk
nas till medlemsländernas guld- och valuta
reserver, och genom att höja kvoterna.

Under redogörelseåret ändrades parivärdena 
för två internationellt viktiga valutor. Den 
franska francens värde sänktes i augusti med 
11.11 % och D-markens höjdes vid slutet av 
oktober med 9.29 % . Francens devalvering 
påverkade inte nämnvärt aktiviteten på den 
internationella valutamarknaden. Dröjsmålet 
med D-markens revalvering, vilken redan visat 
sig oundviklig, ledde däremot till en bety
dande ström av kortfristigt kapital till För
bundsrepubliken Tyskland. Följden härav blev 
en hel del störningar först på våren och se
nare i september— oktober, under det gradvisa, 
månadslånga genomförandet av revalveringen. 
Då kapitalströmmen efter revalveringen vände, 
störde den inte trots sin styrka den normala 
verksamheten på valutamarknaden.

De nämnda kapitalströmmarna påverkade 
även Finlands valutaläge och de rörliga valuta
kurserna. Som en följd av den stora minsk
ningen i reserven av konvertibla valutor steg 
valutakurserna kraftigt omkring halvårsskiftet 
för att åter sjunka under årets sista månader, 
då banken köpte tillbaka valutor. Alla sålda 
valutor kom emellertid inte tillbaka till Fin
lands Bank, och valutakurserna återgick inte 
heller till sin nivå vid början av året, trots 
att totalreserven av konvertibla valutor steg 
till ett högre belopp än vid föregående års
skifte. Orsaken till detta slutresultat var de 
förändringar i utrikeshandelns finansierings- 
struktur och i valutabankernas utrikesposter, 
som kommer att behandlas på s. 10.

Följande sammanställning visar Finlands 
Banks officiella säljkurser vid slutet av 1968 
och 1969. Clearingvalutorna vid bilaterala 
avtal var alltjämt rubel och clearingdollar, 
vilkas kurser bibehölls oförändrade hela året.
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New York .............................. 1
Montreal ................................. 1
London ..................................  1
Stockholm .............................. 100
Oslo .......................................... 100
Köpenhamn ............................  100
Frankfurt a. M.........................  100
Amsterdam ............................ 100
Bryssel .....................................  100
Ziirich .....................................  100
Paris ....................................... 100
Rom .........................................  100
Wien .......................................  100
Lissabon ..................................  100
Reykjavik ................................  100
Madrid .....................................  100
Moskva, clearing ................... 1
Clearing-! ..............................  1

Vid utgången av 1969 hade Finland bilate
rala avtal, vilka förutsätter transaktioner över 
clearingkonto, med åtta länder (Bulgarien, 
Kinesiska Folkrepubliken, Polen, Rumänien, 
Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Tyska Demo
kratiska Republiken och Ungern). I betal- 
ningsrörelsen med Polen och Tjeckoslovakien 
beslöt man att vid ingången av 1970 övergå 
till konvertibla valutor.

Finland anslöt sig i januari 1969 som tjugu- 
andra medlem till Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling (O ECD). Sam
tidigt godkände Finland organisationens be
stämmelser om liberalisering av kapitalrörel
serna och betalningsbalansens ” osynliga poster” 
med vissa reservationer, av vilka 23 gällde 
kapitalrörelserna och 9 de osynliga posterna. 
I juni och juli trädde en del lättnader i tull- 
och valutabestämmelserna i kraft på turis
mens område. Orsaken var dels att man ville 
ha valutaregleringsbestämmelserna i överens
stämmelse med OECD:s liberaliseringsregler, 
dels att betalningsbalansläget hade förbättrats. 
Sålunda höjdes det tillåtna maximivär
det av resevaluta per person och resa till
3 000 mark, samtidigt som restriktionerna för 
utförsel av inhemska betalningsmedel lindra
des; som följd av dessa lättnader lämnades två 
av reservationerna om de osynliga posterna 
bort. Vidare bestämdes, att i Finland bosatt 
person vid resa tullfritt får införa varor till ett 
värde av högst 250 mark.

31. 12. 1968 
mk

31. 12. 1969 
mk

$ 4.1870 4.1970
Can $ 3.9020 3.9090
£ 9.9850 10.0750
Skr 80.95 81.25
Nkr 58.63 58.82
Dkr 55.86 56.07
DM 104.70 113.78
Hfl 116.07 115.70
Bfr 8.3600 8.4550
Sfr 97.40 97.20
FF 84.60 75.45
Lit — .6710 — .6690
Sch 16.22 16.27
Esc 14.65 14.81
Ikr 4.76 4.80
Ptas 6.02 6.03
Rub 4.6799 4.6799

4.212 4.212

Den långfristiga utländska upplåningen blev 
under redogörelseåret 200 mmk mindre än un
der 1968. Nedgången berodde i huvudsak på 
den höga räntenivån i utlandet och åtstram
ningen av läget på den internationella kapital
marknaden. Allt som allt fem långfristiga obli
gationslån med ett sammanlagt värde av 295 
mmk kunde under årets lopp upptas på den 
utländska marknaden. Beroende på de västtyska 
myndigheternas positiva inställning till ut
ländsk låneverksamhet erhölls största delen av 
krediterna från Förbundsrepubliken Tyskland. 
Staten emitterade där två lån på vartdera 75 
miljoner D-mark. Dessutom emitterades där 
det redan berörda kommunlånet (se s. 6 ) och 
Mortgage Bank of Finland Oy:s D-markslån. 
Vidare emitterade Kajaani Oy ett lån i Schweiz.
—  Nettoökningen i Finlands långfristiga ut
ländska upplåning under redogörelseåret var 
413 mmk (vilket omfattar avskrivningen av 
det belopp som svenska staten efterskänkte av 
den under och strax efter kriget beviljade lång
fristiga kronkrediten). Totalbeloppet av Fin
lands långfristiga utländska skuld var vid slu
tet av året 5 miljarder mark. Nettobeloppet 
av de av Finland beviljade långfristiga export
krediterna växte under året med 183 mmk.

De kortfristiga kapitalrörelserna var under 
redogörelseåret av stor betydelse med hänsyn 
till det totala valutaläget. Nettobeloppet av 
företagens importskuld steg frånsett slutet av 
året långsammare än importen, medan expor-

2 8475/70
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törernas utländska fordringar ökade mång
dubbelt snabbare än exporten. Då dessutom 
valutabankernas utländska skulder samtidigt 
sjönk och deras utländska fordringar steg, blev 
resultatet en svagare utveckling än väntat av 
hela valutareserven och framför allt av Fin
lands Banks valutareserv. De nämnda föränd
ringarna i de kortfristiga utländska skulderna 
och fordringarna berodde dels på förväntning
arna om valutakursernas utveckling, närmast 
en re valvering av D-marken, dels på den ut
ländska räntenivåns stegring betydligt över den 
inhemska. Som exempel på ränteutvecklingen 
på den internationella marknaden kan nämnas, 
att räntan på kortfristiga dollarlån fr. o. m. maj

oavbrutet höll sig över 10 % per år och i 
juni t. o. m. överskred 1 2 % per år.

De direkta utländska investeringarna i Fin
land ökade kraftigt under redogörelseåret, 
främst beroende på svenska företags växande 
intresse för etablering i Finland. Totalvärdet 
av de utländska investeringarna i Finland steg 
enligt av Finlands Bank beviljade tillstånd till 
111.0 mmk eller 46.2 mmk mera än under 
1968. De direkta finländska investeringarna i 
utlandet uppgick till 78.5 mmk eller 23.2 mmk 
mindre än ett år tidigare. Nedgången berodde 
på att den kanadensiska pappersfabriken ex
ceptionellt höjt investeringarna under 1968.

Bankens utländska konton utvecklades under 
redogörelseåret på följande sätt:

Utländska konton 
mmk

31. 12. 1968 31. 12. 1969 Förändring

Guld ......................................................................... 189.5 189.4 -- 0.1
Guldtranchen i Internationella Valutafonden . -- 173.3 + 173.3
Utländska v a lu to r ................................................... 1 163.0 905.0 __ 258.0
Utländska växlar ..................................................... 76.1 106.3 + 30.2
Utländska obligationer .......................................... 48.8 59.1 + 10.3
Markandelen i Internationella Valutafonden . . — 351.7 + 351.7
Aktiva ....................................................................... 1 477.4 l 784.8 + 307.4

Utländska valutakonton ....................................... 62.1 92.4 + 30.3
Utländska markkonton .......................................... 12.4 0.8 __ 11.6
Tidsbundna utländska förbindelser..................... 21.4 7.7 __ 13.7
Internationella Valutafondens markkonton . . . -- 351.7 + 351.7
Passiva ....................................................................... 95.9 452.6 + 356.7
Nettotillgodohavande i u tlan det......................... 1 381.5 1 332.2 — 49.3

Finlands guldtranch i Internationella Valuta
fonden, som hade lyfts som första post av den 
stand by-kredit som Fonden beviljade Finland 
år 1967, betalades i mars tillbaka så att guld- 
tranchen steg till sitt normala belopp, 131.3 
mmk. Då banken under året även fick 42 
mmk i s. k. superguldtranch, var totalbeloppet 
av guldtranchen vid slutet av året 173.3 mmk. 
Den i mark erlagda delen av Finlands kvot i 
Internationella Valutafonden överfördes genom 
ett riksdagsbeslut från staten till Finlands 
Bank. Markandelen, som vid slutet av 1969 
motsvarade 351.7 mmk, har i bankens balans 
på aktivsidan upptagits bland ” övriga till

gångar” . Motsvarande post på passivsidan är 
den nya titeln ” Internationella Valutafondens 
markkonton” . Bankens utländska valutaford
ringar sjönk med 258 mmk. Då bankens guld
reserv bibehölls nästan oförändrad och de kort
fristiga valutaskulderna ökade med 30 mmk, 
reducerades Finlands Banks guld- och valuta
reserv med 115 mmk och uppgick vid årets 
slut till 1 175 mmk. De andra valutainne
havarnas, dvs. valutabankernas, nettoskuld till 
utlandet sjönk med 270 mmk till 93 mmk. 
Finlands Banks och valutabankernas samman
lagda valutareserv växte sålunda med 155 mmk 
till 1 082 mmk.

11

V' alutaställningen 
mmk

Reserven 31. 12. 1968 
Finlands 

Bank övriga Summa

Guld .........................  190
Guldtranchen i Inter

nationella Valuta
fonden ................

Konvertibla valutor . 1 113 
Bundna valutor . . . .  —  13
Summa ..................... 1 290

368
5

190

745 
—  8

Reserven 31. 12. 1969 
Finlands 

Bank ö vriga  Summa

189 —  189

Finlands
Bank

173 —  173 +  173 
893 —  98 795 —  220 

- 8 0  5 — 75 —  67

Förändring

(ivriga Summa 

—  —  i

—  +  173 
+  270 +  50

—  —  67
363 927 1175 — 93 1 082 •115 +  270 +  155

Internationella Valutafonden godkände vid 
sitt årsmöte i september systemet med sär
skilda dragningsrätter (SD R ), vilket togs i 
bruk vid ingången av 1970. Inom ramen för 
detta system växer den internationella betal- 
ningsmedelsreserven inom loppet av tre år med 
9.5 miljarder dollar. Av de vid början av 1970

tilldelade dragningsrätterna föll på Finlands del 
ett belopp motsvarande 21 miljoner dollar.

Förhållandet till staten 
Utvecklingen av kontoförhållandet mellan 

banken och staten framgår av följande samman
ställning.

Aktiva: IBRD-växel . . . .
Checkräkning ..................
Exportavgiftskonto 1957 
Exportavgiftskonto 1967 
Passiva ................................

Statens konton 
mmk

31. 12. 1968 31. 12. 1969 Förändring

6.7 ---- —  6.7
3.0 3.7 +  0.7
1.1 — —  1.1

359.9 196.1 —  163.8
364.0 199.8 —  164.2
357.3 199.8 — 157.5

Staten erlade under året återstoden, 6.7 
mmk, av den växelskuld som berodde på höj
ningen av medlemsandelen i Världsbanken. 
Denna IBRD-växel var i balansen bokförd 
bland ”övriga fordringar” . Ytterligare 128.5 
mmk inflöt i exportavgifter uppburna på ba
sen av 1967 års lag om exportavgift. Jämte 
de tidigare uppburna avgifterna på 536.7 mmk 
hade sammanlagt 665.2 mmk influtit på kon
tot. Av detta belopp har staten utnyttjat allt 
som allt 469.1 mmk, varav under redogörelse
året 292.3 mmk. Exportavgiftskontots netto
minskning under 1969 blev 163.8 mmk, och 
saldot vid årets slut var 196.1 mmk. Export- 
avgiftskontot ingår i balansen bland ” tids- 
bundna inhemska förbindelser” .

Utanför sammanställningen blir bankens in
nehav av statliga obligationer. Däri ingår inte

heller det lån på 300 mmk, som Finlands Bank 
beviljade staten i december 1966. Staten av
kortade avtalsenligt sammanlagt 100 mmk av 
lånet i februari och augusti, och återstående 
100 mmk erläggs enligt avtalet i två poster, 
den ena i februari och den andra i augusti 
1970. På grund av terminstransaktioner hade 
banken vid slutet av 1969 skuldsedlar till
hörande detta lån, vilka bokförts bland ” in
hemska obligationer” , i sin ägo till ett värde 
av endast 10 mmk.

Förhållandet till privata kunder

Kontoförhållandet mellan Finlands Bank och 
privata kunder utvecklades på följande sätt:



12

Privata kundkonton 
mmk

31. 12. 1968 31. 12. 1969 Furändring

Växlar i mark ....................................... ................  147.5 173.1 + 25.6
Checkräkningar ..................................... ................ 1.9 0.2 — 1.7
Växlar i utländskt mynt ..................... ................  25.1 7.3 — 17.8
Övriga fordringar ................................. ................ 205.0 280.3 + 75.3
Aktiva ..................................................... ................ 379.5 460.9 + 81.4

Checkräkningar .......................................................
övriga avistaförbindelser .....................................
Tidsbundna inhemska förbindelser.....................
Passiva .............................................................. j_._____________________________________
Nettoutlåning till fö re tag .....................................  348.5 446.3 +  97.8

2.2 1.0 —  1.2
1.8 1.1 —  0.7

27.0 12.5 —  14.5
31.0 14.6 —  16.4

Bankens växelkredit i mark till privata kun
der växte under året med 25.6 mmk. Det ut
nyttjade beloppet av nyexportkrediterna, vilka 
förmedlas av affärsbankerna och Andelskassor- 
nas Central Ab, sjönk med 1.2 mmk och upp
gick vid årets slut till 73.2 mmk. Krediterna 
mot växlar i utländskt mynt sjönk under redo
görelseåret med 17.8 mmk. En del av dessa 
växlar utgör täckning för de av Finlands Bank 
förmedlade världsbankskrediterna, vilka plan- 
enligt avkortades under året. Krediterna un
der ”övriga fordringar” i balansen steg under 
året med 75.3 mmk. Härav utgjorde netto
ökningen av de inom ramen för 1963 och 1967 
års leveranskreditsystem beviljade krediterna
41.4 mmk.

Sammanställningens tidsbundna inhemska 
förbindelser sjönk under året från 27.0 mmk 
till 12.5 mmk. Av denna post representerade

vid början av året 4.0 mmk gruvindustrins in- 
vesteringsdepositioner och 0.4 mmk rederirö
relsens i lagen om skattelättnader för främjande 
av sjöfarten avsedda depositioner; samtliga 
dessa depositioner lyftes under året. Beloppet 
av de i lagen om investeringsfonder avsedda 
investeringsdepositionerna under samma titel 
uppgick vid början av året till 18.4 mmk och 
vid årets slut till 12.5 mmk.

Nettot av Finlands Banks hela kreditgivning 
till privata kunder steg under året med 97.8 
mmk och uppgick vid årets slut till 446.3 
mmk.

Förhållandet till penninginrättningarna

Förhållandet mellan Finlands Bank och pen
ninginrättningarna illustreras av nedanstående 
sammanställning.

Bankernas konton 
mmk

31. 12. 1968 31. 12. 1969 Förändring

Rediskonterade v ä x la r ........................................... 617.7 550.3 —  67.4
Indexutjämningskonton.......................................... 107.4 86.8 —  20.6
Aktiva ....................................................................... 725.1 637.1 —  88.0

Postsparbankens checkräkning ............................ 3.4 3.6 +  0.2
Privata penninginrättningars checkräkningar . . 39.2 10.1 — 29.1
Kassareservdepositioner ....................................... 137.0 91.3 —  45.7
Mortgage Bank of Finland Oy ......................... 1.6 0.9 —  0.7
Passiva ..................................................................... 181.2 105.9 —  75.3
Bankernas nettoskuld ........................................... 543.9 531.2 —  12.7
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Beloppet av de av penninginrättningarna re- 
diskonterade växlarna sjönk under 1969 med
67.4 mmk till 550.3 mmk. Penninginrättning
arnas indexutjämningsskuld till Finlands Bank, 
vilken hade uppkommit i samband med stabili- 
seringsavtalet, reducerades med 20.6 mmk och 
uppgick vid slutet av året till 86.8 mmk. In- 
dexutjämningskrediten ingår i balansen bland 
”övriga fordringar” .

Penninginrättningarnas kassareservdepositio- 
ner i Finlands Bank belöpte sig vid slutet av
1969 till 91.3 mmk. Banken betalade under 
året avtalsenligt tillbaka 45.7 mmk av kassa- 
reservdepositionerna. De privata penningin
rättningarnas checkräkningar reducerades med 
29.1 mmk till 10.1 mmk.

Penninginrättningarnas nettoskuld till Fin
lands Bank sjönk under året med 12.7 mmk 
till 531.2 mmk. Vid en granskning av pen
ninginrättningarnas ställning bör man utöver 
nettoskulden även beakta de ansvarsförbindel
ser, som inte ingår i sammanställningen och 
som uppkommit i samband med olika finan- 
sieringsarrangemang. Växlar, som köpts av 
Finlands Bank och som penninginrättningarna 
bär ansvaret för, är t.ex. de redan nämnda

nyexportkreditväxlarna och de till 1963 års le
veranskreditsystem hörande växlarna liksom ex
portväxlarna i utländskt mynt. De sistnämnda 
står för huvudparten av balansposten ”ut
ländska växlar” . Till ansvarssumman hör även 
de växelkrediter, som Finlands Bank inom ra
men för 1967 års leveranskreditsystem bevil
jat mot respektive penninginrättnings garanti, 
och de på terminsvillkor köpta obligationerna.

Sedelstocken

Den utelöpande sedelstocken uppgick vid 
årets slut enligt balansen till 1 298.4 mmk. 
Dessutom ingår i balansposten ”övriga avista
förbindelser” sedlar i den gamla myntenheten 
till ett värde av 9.8 mmk. Då dessa sedlar av 
gammal typ beaktas, blev beloppet av hela den 
utelöpande sedelstocken vid årets slut 1 308.2 
mmk. Sedelstocken ökade under året med
138.6 mmk eller 11.9 %.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
framgår av följande sammanställning.

Sedelutgivningsrätt
Ordinarie täckning . . . 
Supplementär täckning

Sedelutgivning

Sedelutgivningsbalansen
mmk

31. 12. 1968

.......................  1 477.4

.......................  700.0
Summa

Vid anfordran betalbara förbindelser
Innestående på checkkredit ................
Sedelutgivningsreserv ............................

31. 12. 1969

1 433.1
500.0

Förändring

— 44.3
—  200.0

Summa

2 177.4 1 933.1 —  244.3

1 159.6 1 298.4 +  138.8
136.5 123.5 —  13.0

5.6 0.3 —  5.3
875.7 510.9 —  364.8

2 177.4 1 933.1 —  244.3

Den ordinarie sedel täckningen, till vilken 
räknas guldet och bankens utländska ford
ringar, sjönk under året med 44.3 mmk till
1 433.1 mmk. Den sedelutgivningsrätt, som 
överskrider den ordinarie täckningen och som 
bör motsvaras av s. k. supplementär täckning, 
återgick i enlighet med lagen om temporär 
ändring av reglementet för Finlands Bank av 
den 18 november 1966 vid början av 1969 
från 700 till 500 mmk. Den utelöpande se
delstocken och bankens samtliga vid anfordran

betalbara förbindelser ökade med ett nettobe
lopp av 120.5 mmk, och sedelutgivningsreser- 
ven sjönk sålunda med 364.8 mmk. Den upp
gick vid slutet av året till 510.9 mmk.

Bokslutet

Som komplettering till redogörelsen för ban
kens ställning återges nedan bankens balans
räkning.
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Balansräkningen
mmk

A k t i v a
31. 12. 68 31. 12. 69

Guld ..................................... 189.5 189.4
Guldtranchen i Internatio

nella Valutafonden . . . . __ 173.3
Utländska v a lu to r .............. 1 163.0 905.0
Utländska växlar ................ 76.1 106.3
Utländska obligationer . . . 48.8 59.1

Ordinarie sedeltäckning . . 1 477.4 1 433.1

Diskonterade inh. växlar
I utländskt m y n t .......... 25.1 7.3
I mark ............................ 147.5 173.1

Rediskonterade växlar . . . 617.7 550.3

Supplementär sedeltäckning 790.3 730.7

Inhemska obligationer . . . 135.7 126.5
Checkräkningar ................... 1.9 0.2
Skiljemynt ............................ 11.7 5.5
Markandelen i Internatio

nella Valutafonden . . . . -- 351.7
Övriga fordringar.............. 321.2 367.1

övriga tillgångar .............. 470.5 851.0

Summa 2 738.2 3 014.8

P a s s i v a
31. 12. 68 31. 12. 69

Utelöpande sedlar ........... 1 159.6 1 298.4

Utländska valutakonton . . 62.1 92.4
Utländska markkonton . . 12.4 0.8
Checkräkningar

Staten .............................. 3.0 3.7
Postsparbanken ............ 3.4 3.6
Priv. penninginrättningar 39.2 10.1
Övriga .............................. 2.2 1.0

övriga avistaförbindelser . 14.2 11.9

Vid an fordran betalbara
förbindelser ..................... 136.5 123.5

Utländska ............................ 21.4 7.7
Inhemska ............................ 525.0 299.9

Tidsbundna förbindelser . . 546.4 307.6

Internationella Valutafon
dens markkonton .......... — 351.7

Värderegleringsräkningar . . 400.3 405.6

Grundfond ......................... 300.0 300.0
Reservfond ......................... 150.0 172.7
Resultaträkning ................ 45.4 55.3

Eget kapital ....................... 495.4 528.0
Summa 2 738.2 3 014.8

Bankens synliga egna medel exklusive redo- ningar, även huvudkontorets och avdelnings- 
görelseårets vinst utgjorde enligt bokslutet kontorens byggnader, sedeltryckeriet, vissa
472.7 mmk, dvs. 22.7 mmk mera än vid före- andra för bankens verksamhet nödvändiga fas
gående årsskifte. Ökningen berodde på att tigheter och olika aktier, främst aktiemajorite- 
hälften av vinsten för 1968 överfördes till ten i Tervakoski Oy.
reservfonden. Utöver dessa medel äger banken Bankens resultaträkning för redogörelseåret
sådana förmögenhetsobjekt, som inte kommer och närmast föregående år framgår av följande
till synes i balansen. Till dem hör förutom sammanställning, 
de reserver, som uppkommit genom nedskriv-

Resultaträkningen
mark

I n t ä k t e r  1968 1969
Räntor på inhemsk utlåning .............................. 52 155 300,53 43 034 684,82
Räntor på konton i utlandet .............................. 15 686 568,37 26 032 038,50
Räntor på obligationer .......................................  13 535 100,43 10 516 288,58
Provisioner .............................................................. 2 848 783,60 3 350 962,88
Agiovinst ................................................................  1 059 651,60 2 336 406,89
övriga intäkter ....................................... .............  2 377 121,06 2 635 328,66

Summa 87 662 525,59 87 905 710,33
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K o s t n a d e r  1968
Löner och arvoden ................................................  9 717 565,45 10 492 185,71
Pensioner, familjepensioner och understöd . . 1 431 428,61 1 631 836,99
Socialskyddsavgifter ..............................................  645 336,95 697 909,61
Räntor på depositioner .......................................  12 694 230,34 8 991 868,77
Räntor på utländska krediter .............................. 5 401 381,87 457 783,11
Avskrivningar .........................................................  5 957 047,82 4 170 257,63
Sedeltillverkning ..................................................... 3 710 845,—  3 388 499,10
Övriga kostnader ...................................................  2 681 195,43 2 742 850,—
Räkenskapsårets vinst .......................................... 45 423 494,12 55 332 519,41

Summa 87 662 525,59 87 905 710,33

Bankens totala intäkter var 0.2 mmk större 
än under 1968. Räntorna på inhemsk utlåning 
sjönk med 9.1 mmk och räntorna på konton 
i utlandet steg med 10.3 mmk. Räntorna på 
obligationer minskade med 3.0 mmk. Bankens 
totala kostnader var 32.6 mmk eller 9.6 mmk 
mindre än föregående år. Räntorna på ut
ländska krediter sjönk med 4.9 mmk och rän
torna på depositioner med 3.7 mmk.

Stegringen i löner och arvoden var 0.8 
mmk. Avskrivningarna minskade med 1.8 
mmk och kostnaderna för sedeltillverkningen 
med 0.3 mmk.

Bankens vinst belöpte sig till 55 332 519,41 
mark. I den ingående balansen för 1970 har 
hälften av vinsten, dvs. 27 666 259,70 mark,

överförts till reservfonden, medan den andra 
hälften förts till kontot för odisponerade 
vinstmedel.

Enligt bankens reglemente skall åtminstone 
hälften av bankens årsvinst användas till 
ökande av reservfonden, till dess bankens 
grund- och reservfonder stigit till sammanlagt 
500 mmk. Då hälften av vinsten för 1969 
överförs till reservfonden, stiger summan av 
grund- och reservfonden till 500 335 685,35 
mark.

Bankfullmäktige föreslår, att

hälften av vinsten, dvs. 27 666 259,71 
mark, överförs till statsverket.
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden
Revisionen

De vid 1968 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 17—-21 februari senaste år revision 
av bankens räkenskaper för år 1968. I enlig
het med revisorernas utlåtande beviljade bank
fullmäktige direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under 1968.

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 feb
ruari, den 15 april, den 3 juni, den 12 au
gusti, den 21 november och den 12 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 er. 
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.

Längmanska och Rosenhergska fonderna

Bankfullmäktige har godkänt räkenskaperna 
för 1968 för Längmanska och Rosenbergska 
fonderna ävensom sänt avskrifter av räkenska
perna till riksdagens bankutskott.

Vid sitt möte den 15 april godkände bank
fullmäktige av Cancerföreningen i Finland av
givna redovisning över användningen av det 
understöd som 1966 utdelats ur underfonden 
nr 2 i E. J . Längmans Fond A och beslöt, 
att det under redogörelseåret ur fonden för 
utdelning disponibla understödet, 24 203,30 
mark, skulle användas på av Cancerföreningen 
i Finland föreslaget sätt för främjande av det 
arbete som syftar till att kancersjukdomarna 
blir upptäckta på ett tidigt stadium och för 
anskaffande av erforderlig apparatur för mass
undersökningar av kvinnor i Uleåborgs och 
Lapplands län, samt uppmanade direktionen 
att låta utbetala understödet till Cancerföre
ningen i Finland att användas till ovan nämnda 
ändamål.

Vid samma möte den 15 april godkände 
bankfullmäktige dessutom den ändring i an
vändningen av ett understöd beviljat Kuusamo 
kommun år 1967 ur E. J . Längmans kommu
nalfond, som föreslagits av Uleåborgs läns
styrelse.

Den 3 juni föredrogs för bankfullmäktige 
riksdagens bankutskotts skrivelse nr 2 av den
11 april 1969, vari bankfullmäktige uppmana
des att till utskottet uppgöra ett förslag till 
föreskrifter för användningen till i testamentet 
angivna ändamål av det belopp om 40 000 
mark som överförts till underfond 3, om
40 000 mark som överförts- till underfond 4 
och om 120 000 mark som överförts till un
derfond 5 i enlighet med den tabell, vilken 
ingår i E. J . Längmans testamente och vilken 
fogats till bankutskottets betänkande nr 2 om 
Längmans fond A till 1950 års lagtima riksdag. 
I samma skrivelse uppmanades bankfullmäk
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tige även att till bankutskottet uppgöra ett 
förslag till ändring av § 4 i instruktionerna 
för utdelning av understöd ur E. J .  Längmans 
kommunala fond. Bankfullmäktige uppmanade 
direktionen att låta utarbeta förslag till nämnda 
föreskrifter och i sinom tid föredra förslagen 
för bankfullmäktige.

Vid ett möte den 15 april föredrogs för 
bankfullmäktige riksdagens bankutskotts skri
velse av den 28 mars 1969, vari utskottet be
gärde bankfullmäktiges utlåtande om det ut
kast till föreskrifter för utdelning av under
stöd ur E. J .  Längmans fond B, vilket som 
bilaga fogats till skrivelsen. Bankfullmäktige 
meddelade i sitt utlåtande till bankutskottet, 
att det vore ändamålsenligt att ändra praxis 
vid utdelningen av understöd ur E. J .  Läng
mans fond B i överensstämmelse med för 
Längmans fond A fastställda fördelningsför
farande, dvs. med det förfaringssätt som före
slagits i det till skrivelsen fogade stadgeut- 
kastet. Riksdagen fastställde den 6 maj 1969 
föreskrifter för utdelning av understöd ur 
E. J .  Längmans testamentsfond Litt. B i en
lighet med det av bankutskottet utarbetade ut
kastet. Föreskrifterna publicerades i Författ
ningssamlingen den 14 juli 1969 (473 /69 ).

Fonden för Finlands självständighets 
jubileumsår 1967

Bankfullmäktige har godkänt 1968 års rä
kenskaper för fonden för Finlands självstän
dighets jubileumsår 1967 ( SIT R A ) och tillställt 
riksdagens bankutskott avskrifter av verksam
hetsberättelsen, inventariet och balanserna.

I en skrivelse av den 1 december anhöll 
direktionen om att bankfullmäktige måtte ta 
ställning till det av överombudsmannen för 
SITRA framställda förslaget, att Finlands Bank 
för att intensifiera den vetenskapliga och tek
niska forskningen i landet skulle köpa en 
speciellt för krävande vetenskapliga uppgifter 
avsedd stordator med terminalutrustning och 
överlåta den till SITRA, som med Statens 
datamaskincentral skulle överenskomma om 
hur maskinens användning skall organiseras. 
Även Finlands Bank och speciellt dess ekono
miska forskningsinstitut skall kunna använda 
sig av datorn för att intensifiera sitt forsk
ningsarbete.

Bankfullmäktige behandlade ärendet vid sitt 
möte den 5 december och förklarade som sin

ståndpunkt, att såvida företagna undersök
ningar ger vid handen att ett tillräckligt behov 
av datorservice föreligger inom landets hög
skolor och forskningsinstitut anskaffar Fin
lands Bank en speciellt för krävande veten
skapliga uppgifter avsedd stordator, som skall 
överlåtas till SITRA och användas på av direk
tionen i ifrågavarande skrivelse föreslaget sätt. 
I detta syfte beslöt bankfullmäktige i enlighet 
med direktionens hemställan att i samband 
med redogörelseårets bokslut ett anslag om 
20 mmk reserveras för köp av maskinen.

Finlands Banks räntesatser

Vid sitt möte den 12 december beslöt bank
fullmäktige i enlighet med direktionens förslag 
i en skrivelse av den 11 december, att Fin
lands Bank från dagen för beslutet tillämpar 
följande räntor:

för diskonterings- och rediskonteringskredit 
till inhemska penninginstitut enligt de av di
rektionen fastställda allmänna utlåningsdirekti- 
ven 7 %  per år och

för övriga diskonterade inhemska växlar 
ävensom annan inhemsk kredit, beroende på 
kreditens ändamål och löptid, efter direktio
nens prövning 6— 9 %  per år, varjämte för 
checkräkning med kredit i provision debiteras 
högst 2 % per år på det beviljade kreditbe
loppet. Bankfullmäktige beslöt samtidigt, i 
överensstämmelse med direktionens förslag, 
att upphäva de fullmakter som gäller tilläggs- 
räntan för rediskonteringar (se s. 5 ).

Ändring av pensionsstadgan för Finlands Bank

Vid sitt möte den 24 september beslöt bank
fullmäktige i enlighet med direktionens för
slag att förlänga den tid, inom vilken förmåns- 
tagarna bör välja mellan 1964 och 1966 års 
pensionsstadgor, till utgången av 1970 och 
fastställde motsvarande ändring i 2 momentet 
av § 26 i den pensionsstadga för Finlands 
Bank, som de fastställt den 13 december 1966.

Den nya familjepensionsstadgan för Finlands 
Bank

Genom lagen om ändring av reglementet föi 
Finlands Bank (7 9 0 /6 8 ), given den 31 decem
ber 1968 och i kraft från ingången av 1969, 
fogades till § 24 i reglementet bestämmelser
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