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H elsingfors 1971. Statens tryckericentral

Finlands Banks verksamhet

Den ekonomiska utvecklingen under 1970

Den under 1969 alltjämt kraftiga ekono
miska tillväxten började under 1970 retardera. 
En av de främsta orsakerna var att produk
tionskapaciteten nådde en så hög utnyttjande
grad under början av året. Dessutom verkade 
försvagningen i de internationella konjunktu
rerna under senare halvåret dämpande på pro
duktionsökningen. För hela året blev ökningen 
i totalproduktionen 6.5 % .

Importökningen var alltjämt snabb under 
1970. På grund av kapacitetssvårigheterna 
kunde den inhemska industrin inte öka sin 
produktion så mycket som den starka efterfråge- 
ökningen för investeringsvaror och råmaterial 
hade förutsatt, vilket för sin del höjde behovet 
av import. Också importen av konsumtionsva
ror steg fortfarande. Då exportökningen sam
tidigt blev långsammare, ledde handelsbalan
sen (inkl. handelns korrigeringsposter) enligt 
Finlands Banks preliminära uppgifter till ett 
underskott på 1 465 mmk och bytesbalansen 
till ett underskott på 948 mmk.

Av efterfrågekomponenterna steg de privata 
investeringarna snabbast eller med omkring 
12 % . Investeringarna i maskiner och inven
tarier ökade med hela 16 % och näringslivets 
investeringar i husbyggnader ännu något mera. 
För investeringarna i bostadsbyggnader var 
uppgången drygt 10 % .

Den offentliga investeringsverksamheten 
minskade under året med omkring 10 % .

Den privata konsumtionen växte ungefär 
lika snabbt som totalproduktionen. Liksom 
föregående år koncentrerades ökningen till 
större varaktiga konsumtionsvaror. Den of
fentliga konsumtionen steg något långsammare 
än den privata eller med omkring 6 % .

Trots underskottet i bytesbalansen fortsatte 
valutareserven att stiga under 1970. ökningen 
hade tagit sin början redan under 1969 sedan 
effekten av störningarna på den internationella 
valutamarknaden upphört. Vid utgången av 
1970 var hela landets valutareserv 545 mmk 
större än vid föregående årsskifte. Uppgången

berodde till stor del på den synnerligen livliga 
importen av kortfristigt kapital. Också impor
ten av långfristigt kapital steg, isynnerhet mot 
slutet av året.

Sysselsättningsläget förbättrades ytterligare 
under årets lopp, även om de regionala skill
naderna var betydande. Den genomsnittliga 
arbetslöshetsprocenten i hela landet var 1.9.

Stegringstakten för konsumtionspriserna 
ökade en aning under året, men var alltjämt 
långsam, om man beaktar den internationella 
prisutvecklingen. Levnadskostnadsindex steg 
med 2.7 %.

Den genomsnittliga höjningen i avtalslönema 
var 5 % . På grund av löneglidningar främst 
inom de branscher, där det rådde brist på 
arbetskraft, blev löntagarnas förtjänstnivåindex 
i genomsnitt drygt 8 %  högre än ett år tidi
gare. Lönesummans stegring var 11 % .

På basen av republikens presidents inkomst
politiska förslag undertecknade arbetsmarkna
dens centralorganisationer och lantbruksprodu- 
centernas organisationer ett avtal om en in- 
komstpolitisk helhetslösning den 8 december. 
Enligt avtalet skulle lönerna den dag kollektiv
avtalen ingicks höjas med 22 penni per timme 
och dessutom med 20 penni per timme den 1 
september 1971. I samband med den första 
höjningen skulle dessutom erläggas en regle- 
ringspost om 2 % , som skulle fördelas enligt 
organisationernas överenskommelser branschvis. 
Som minimilön inklusive naturaförmåner för 
en minst 18 år gammal, fullt arbetsför person 
i regelbundet arbete fastställdes 3 mark i tim
men räknat från den 1 januari 1971. Kollek
tivavtalen skulle vara i kraft till slutet av mars 
1972.

Vidare skulle riktpriserna på lantbrukspro
dukter höjas med 3.5 % vid ingången av 1971 
och med ytterligare 1.75 % vid början av sep
tember 1971. I statlig konjunkturskatt inne
hölls 2.5 % av träförädlingsprodukternas ex
portvärde under tiden mellan den 1 september
1969 och den 31 augusti 1970. Prisregleringen 
skulle fortsättas i ungefär samma omfattning 
som tidigare.
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Finlands Banks penningpolitik 

De allmänna penningpolitiska åtgärderna

Finlands Bank fortsatte under 1970 med 
sin konjunkturdämpande penningpolitik, som 
bedrivits redan under 1969, och stramade suc
cessivt åt kreditdirektiven. Under förra halv
året bestod bankens åtgärder närmast i att 
begränsa utbudet av centralbankskredit, men 
då underskottet i den utländska betalnings
balansen under senare halvåret fortsatte att 
stiga, begränsades även bankernas och före
tagens möjligheter att finansiera importen med 
utländska krediter.

I september 1969 hade Finlands Bank och 
penninginrättningarna slutit ett avtal om be
gränsning av penninginrättningarnas utlånings
ökning till 90 %  av den samtidiga inlåningsök
ningen. Målet skulle uppnås före utgången 
av mars 1970. I mars kunde banken konsta
tera, att alla penninginstitut inte skulle lyckas 
nå det uppställda målet inom utsatt tid, isyn
nerhet som speciellt affärsbankernas likviditet 
påverkats av det system med konjunkturde
positioner och investeringsfonder som införts 
vid slutet av 1969. Arrangemanget hade även 
förändrat grunden för kreditavtalet och de 
i samband därmed givna direktiven om pen
ninginstitutens centralbankskredit. Finlands 
Bank meddelade därför, att den under sådana 
förhållanden inte längre ansåg det motiverat 
att förlänga kreditavtalet. Då det rådande 
konjunkturläget och den väntade försvagningen 
av bytesbalansen emellertid krävde att man 
fortsatte med den restriktiva kreditpolitiken, 
sänkte banken vid ingången av april affärs
bankernas kreditkvoter från 75 till 65 %  av 
den s. k. grundnivån (september 1969). Sam
tidigt höjdes sparbankernas och andelsbanker
nas centralbankers andel av den sammanlagda 
kvoten något. Finlands Bank betonade här
vid, att affärsbankerna inom ramen för de 
sänkta kreditkvoterna allvarligt borde sträva 
till att bedriva en konjunkturutjämnande kre
ditpolitik och till att inskränka sin utlåning till 
i första hand redan påbörjade projekt. Spe
ciellt borde sådan utlåning undvikas, som di
rekt eller indirekt var ägnad att öka importen 
av färdiga konsumtionsvaror.

Trots att konjunkturreserveringarna och den 
i mars inledda försäljningen av depositionsbe
vis (se s. 18) ansträngde penningmarknaden, 
fortsatte totalefterfrågan att stiga kraftigt un

der året samtidigt som underskottet i handels
balansen ytterligare växte. Banken ansåg det 
därför befogat att under hösten alltjämt hålla 
penningmarknaden stram. För att affärsban
kernas ställning dock inte skulle bli alltför svår 
under höstens lopp, då näringslivets kredit
behov alltid säsongmässigt stiger, höjdes kre
ditkvoterna för oktober— november till 80 % 
av den s. k. grundnivån. Likaså höjdes decem
ber månads kvoter 10 % över grundnivån, då 
det under julsäsongen framför allt till följd 
av ökningen i den utelöpande sedelstocken 
alltid inträffar en betydande säsongökning i 
behovet av centralbankskredit.

Finlands Bank förde i oktober förhand
lingar med affärsbankerna om kompletterande 
kreditpolitiska åtgärder. Härvid uppmanades 
bankerna att iaktta särskild återhållsamhet vid 
beviljandet av nya krediter och framför allt 
begränsa krediter som främjar konsumtions- 
och importefterfrågan. Också för investerings- 
kreditemas del borde finansiering av nya pro
jekt undvikas och projekten framskjutas till 
en senare tidpunkt. Samtidigt uppmanade Fin
lands Bank de affärsbanker, vilkas behov av 
centralbankskredit hade överskridit eller löpte 
risken att överskrida de fastställda kreditkvo
terna, att sänka kundernas varu- och finansie- 
ringsväxellimiter liksom de finansieringslimiter, 
som beviljats finansieringsbolagen för avbetal- 
ningshandeln, med minst 20 % senast vid in
gången av december. I samband härmed be
slöt Finlands Bank också att låta affärsban
kerna börja debitera en särskild kreditreserve- 
ringsprovision. Affärsbankerna uppmanades 
dessutom att revidera och begränsa sina filial
kontors fullmakter att bevilja kredit.

Finlands Bank tillgodosåg under 1970 det 
kassabehov penninginstituten hade utöver kre
ditkvoterna genom extra terminshandel med 
obligationer, varvid som sanktion användes 
kursskillnader. Då detta förfarande emellertid 
inte under rådande förhållanden visade sig 
ändamålsenligt, fick direktionen i november 
efter framställning till riksdagens bankfullmäk
tige fullmakt att på penninginstitutens skuld 
ånyo uppbära en tilläggsränta om högst 4 %  
(se s. 17— 18). Tilläggsräntan skulle börja 
uppbäras vid ingången av 1971.

Av penningpolitisk betydelse var även de 
valutapolitiska åtgärder, som Finlands Bank 
vidtog för att dämpa den under året kraftigt 
ökade importen av kortfristigt utländskt kapital. 
Dessa åtgärder, som begränsade valutabanker
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nas möjligheter att motta utländska krediter 
och depositioner och att utnyttja kortfristig 
utländsk finansiering i samband med varuim
port, redovisas närmare på s. 8— 9.

Specialkreditarrangemang

Banken fortsatte alltjämt finansieringsar- 
rangemanget med s. k. inhemska leveranskre
diter. För att detta kreditarrangemang skulle 
stå i samklang med de allmänna penningpoli
tiska riktlinjerna ändrades villkoren i oktober 
bl. a. så, att projekt som innebar inledande 
av nya investeringar såvitt möjligt skulle fram
skjutas. Dessutom beslöts att det samman
lagda värdet av varje enskild varuleverans 
borde vara minst 500 000 mark. Finlands 
Banks finansieringsandel hölls alltjämt vid
20 %  av den kreditfinansierade delen.

Totalvärdet av de varuleveranser, för vilka 
kreditreserveringar beviljats inom ramen för 
.detta arrangemang, steg betydligt under året 
eller från 1 035 mmk till 1 608 mmk. Fin
lands Banks kreditreserveringar uppgick vid 
slutet av året till 348 mmk och de övriga 
finansieringsbankernas till 906 mmk. Kredit- 
reserveringarna gällde 56 olika leverantörer 
och fördelade sig på 88 beställare. Det lyfta 
beloppet av Finlands Banks kreditreserveringar 
var vid årets början 87 mmk och vid årets 
slut 124 mmk. Om återbetalningarna beaktas, 
blev det utnyttjade beloppet av Finlands 
Banks kredit vid slutet av året 97 mmk. —  
Av krediter tillhörande det tidigare år 1963 
påbörjade arrangemanget med medellånga leve
ranskrediter till metallindustrin fanns det vid 
slutet av året utestående endast 9 mmk.

Också s. k. nyexportkrediter beviljades allt
jämt. Grunderna för beviljande av dessa stra
mades emellertid åt en aning, och det utnytt
jade beloppet sjönk följaktligen från 73 mmk 
till 66 mmk. —  Staten emitterade åter ett 
skogsförbättringslån på 20 mmk för fullföljan
det av programmet för finansiering av skogs
hushållningen (det s. k. Meraprogrammet). 
Finlands Bank tecknade lånet i dess helhet.

Konjunkturutjämningen

Det vid slutet av 1969 skapade konjunktur- 
reserveringssystemet innebar, att konjunktur- 
och investeringsdepositioner i januari 1970 
började inflyta till Finlands Bank. Utöver in

dustrins centralorganisationer, som ursprung
ligen anslutit sig till systemet, förband sig 
härvid även en del andra företag att göra mot
svarande konjunkturreserveringar. Under sen
sommaren inledde bankens representanter på 
uppdrag av regeringen förhandlingar med de 
nämnda centralorganisationerna om ett tilläggs
avtal om konjunkturreserveringar, vars syfte 
skulle vara att höja slutmålet för konjunktur
reserveringarna från ursprungliga 400 mmk 
till 600 mmk. Ett sådant avtal nåddes också 
med industrins två största centralorganisationer 
i oktober. Då de mot slutet av året förda 
stabiliseringsförhandlingarna emellertid resulte
rade i en speciell konjunkturskatt för träför- 
ädlingsföretagen, förföll tilläggsavtalet i enlig
het med en däri ingående uppsägningsklausul. 
Finlands Bank betalade härvid tillbaka till 
företagen de villkorliga konjunkturdepositio
ner, som dessa redan hunnit göra inom ramen 
för tilläggsavtalet (se s. 18— 19). Konjunk
turskatten medförde även, att statsrådet i ja
nuari 1971 beslöt att befria träförädlingsföre- 
tagen från de konjunkturreserveringar som 
dessa enligt det ursprungliga avtalet skulle ha 
gjort efter oktober 1970.

Då tiden för verkställande av det ursprung
liga avtalets konjunkturreserveringar den sista 
januari 1971 gick ut för konjunkturdepositio
nernas del, hade sammanlagt 245 mmk avta
lade och frivilliga konjunkturdepositioner in
flutit till Finlands Bank. Nya investerings
depositioner hade vid samma tidpunkt influtit 
till ett belopp av 87 mmk, vilket enligt ban
kens beräkningar motsvarar 183 milj. marks 
överföringar till investeringsfonder. Idkarna 
av rederinäring hade som alternativ konjunk- 
turreserveringsform erbjudits de i lagen om 
skattelättnader för främjande av sjöfarten 
(229/66) avsedda s. k. fartygsanskaffningsde- 
positionerna, och sådana hade vid slutet av 
januari 1971 influtit till Finlands Bank till 
ett belopp av 2 mmk. Allt som allt hade 
således före utgången av januari 1971 gjorts 
omkring 430 mmk konjunkturreserveringar 
inom näringslivet. Trots den lättnad som trä- 
förädlingsföretagen beviljats överskreds alltså 
det ursprungliga målet på 400 mmk.

På beslut av riksdagen överförde staten för 
sin del till sin egen konjunkturfond samman
lagt 100 mmk i två poster. Medlen deponera
des på ett särskilt spärrkonto i Finlands Bank 
och har i enlighet med lagen om statens kon
junkturfond av banken placerats i huvudsak i
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utländska tillgodohavanden. Regeringens pro
position om höjning av statens konjunktur
fond med ytterligare 150 mmk avläts till riks
dagen i januari 1971.

Den allmänna utvecklingen av Finlands Banks och 
penninginstitutens ställning

Finlands Banks guld- och valutareserv steg 
under året med 563 mmk, varav 98 mmk be
rodde på att de särskilda dragningsrätterna i 
Internationella Valutafonden togs i bruk. Om 
man utöver ökningen i guld- och valutareserven 
även beaktar förändringarna i övriga utländska 
fordringar och skulder, steg bankens utländska 
nettotillgodohavande med 439 mmk. Härav 
hade endast 351 mmk en höjande effekt på 
utbudet av centralbankspengar, eftersom det 
tilldelade beloppet av särskilda dragningsrätter, 
88 mmk, inte påverkade den inhemska likvidi
teten. Utbudet ökades även av att staten an
vände 73 mmk av de på basen av lagen om 
exportavgift uppburna exportavgiftsmedlen. 
Den kraftigaste sänkande effekten på utbudet 
av centralbankspengar hade de under året in
flutna konjunkturreserveringarna. Det sam
manlagda beloppet av företagens och statens 
konjunkturreserveringar blev 399 mmk. Av 
Finlands Banks depositionsbevis fanns det vid 
slutet av året utelöpande 203 mmk, vilket i 
motsvarande mån sänkte utbudet av central
bankspengar. Utbudet minskade även genom 
att staten betalade tillbaka de sista posterna 
på sammanlagt 100 mmk av det lån som den 
fått av Finlands Bank år 1966. Finlands 
Banks utlåning till privata kunder sjönk dess
utom med 44 mmk. Den utelöpande sedelstoc
ken ökade med 45 mmk. Minskningen i ut
budet av centralbankspengar ledde jämte se
delstockens ökning till att penninginstitutens 
nettoställning 1 förhållande till Finlands Bank 
försämrades med 302 mmk. Till följd av en 
teknisk reform av centralbankens kreditgiv- 
ning ökade diskonteringarna med 827 mmk, 
medan rediskonteringarna minskade med 541 
mmk. Vid beräkningen av penninginstitutens 
nettoställning har även beaktats återbetal
ningen av kassareservdepositionerna och ned
gången i fordran på indexutjämningskontona 
och i bankernas checkräkningsfordran. Penning
institutens faktiska nettoställning var under 
redogörelseåret stramare än vad de anförda 
siffrorna ger vid handen, då banken även

beviljade dem kredit genom terminsköp av 
obligationer.

Utvecklingen av penninginstitutens ställning 
utmärktes under 1970 av att både in- och 
utlåningen steg rätt kraftigt. Penninginstitu
tens inlåning från allmänheten växte under 
redogörelseåret med omkring 14 % eller en 
procentenhet mera än under 1969. ökningen 
fördelade sig jämnare än ett år tidigare på 
första och andra halvåret. Under första halv
året berodde inlåningsökningen nästan helt 
och hållet på de egentliga depositionerna; pro
centuellt sett blev hela inlåningsökningen då 
större än den varit på tio år. Under andra 
halvåret orsakades ökningen däremot av såväl 
de egentliga depositionerna som checkräkning
arna och postgirokontona. Penninginstitutens 
inlåning från allmänheten steg under 1970 
med 2 257 mmk. Motsvarande siffra ett 
år tidigare var 1 868 mmk. Till den 
gynnsamma utvecklingen bidrog bl. a. den 
kraftiga inkomstbildningen i samband med 
högkonjunkturen, det relativt stabila penning
värdet, minskningen av statens nettoförsälj
ning av obligationer för allmänheten och den 
snabba kreditexpansionen. De egentliga depo
sitionerna i penninginstituten steg under 1970 
med 2 042 mmk, vilket betyder en genom
snittlig månatlig ökning med 170 mmk 
mot 124 mmk ett år tidigare. Uppenbart un
der det månatliga medeltalet låg depositionsök
ningen endast i juni— juli, vilket berodde på 
en normal säsongrörelse, och i oktober, då 
staten emitterade ett stort belopp obligationer 
för allmänheten och Nordiska Föreningsbanken 
Ab höjde sitt aktiekapital. Av högräntekon
tona växte 24 månaders kontona snabbast un
der 1970. Däremot förefaller ökningen för de 
kortfristigare högräntekontona att ha avstan
nat isynnerhet under senare halvåret. Vid 
slutet av året representerade högräntekontona 
omkring 32 % av de egentliga depositionerna 
och enbart 24 månaders kontona omkring
22 % . För checkräkningarna och postgirokon
tona följde kraftiga ökningar och minskningar 
på varandra nästan månatligen, och hela ök
ningen i avistadepositionernä koncentrerades 
till årets två sista månader. Under november 
— december steg checkräkningarna och post
girokontona med allt som allt 259 mmk, me
dan ökningen för hela året blev 215 mmk 
eller 11.3 96. De kraftiga variationerna i 
checkräkningarnas och postgirokontonas ut
veckling under året beror visserligen till en
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del på en normal säsongrörelse men också 
bl. a. på tidpunkten för konjunktur- och in- 
vesteringsdepositionerna och de kreditökande 
operationerna och isynnerhet vad beträffar top
pen mot slutet av året på importen av kort
fristigt utländskt kapital.

Utlåningen till allmänheten i penninginstitu
ten, exklusive hypoteksinrättningarna, steg un
der redogörelseåret med 2 290 mmk eller
15.6 % . Motsvarande ökning ett år tidigare 
hade varit 1 812 mmk eller 14.1 % . Om 
man beaktar affärsbankernas inhemska lån i 
utländskt mynt, blir penninginstitutens utlå
ningsökning ännu större, då affärsbankerna be
viljade sina kunder avsevärda krediter i ut
ländskt mynt för finansieringen av utrikes
handeln. ökningen i utlåningen vidmakthölls 
av den fortsatta högkonjunkturen och den 
livliga investeringsverksamheten i samband 
därmed. Att investeringsaktiviteten verkligen 
var livlig illustreras väl av att lånen ökade 
med 1 960 mmk, vilket utgör 86 % av de 
egentliga penninginstitutens hela utlåningsök
ning under 1970. Bland speciella orsaker till 
den stora utlåningen kan nämnas konjunktur- 
och investeringsdepositionema, som till avse
värd del finansierades med lånemedel.

En så kraftig utlåningsökning blev möjlig 
dels genom den livliga kreditefterfrågan, dels 
genom inlåningens snabba ökning. Trots den 
sistnämnda växte utlåningen i de egentliga pen
ninginstituten med 86 mmk mera än inlå
ningen. Om man jämför in- och utlåningsök
ningen i de olika penninginrättningsgrupperna, 
kan man konstatera att inlåningsökningen var 
större än utlåningsökningen endast i Postban
ken, varvid skillnaden uppgick till 58 mmk. 
I de övriga penninginrättningsgrupperna steg 
utlåningen mera än inlåningen, om också inte 
så mycket i vare sig spar- eller andelsbankerna; 
i sparbankerna var utlåningens försteg 12 mmk 
och i andelsbankerna 9 mmk. I affärsbankerna 
översteg utlåningsökningen däremot inlånings
ökningen med 123 mmk.

Andelskassornas Central Ab blev då de nya 
banklagarna trädde i kraft en affärsbank, An
delsbankernas Centralbank Ab, och alla pen
ningsinstitut som kan utnyttja centralbanks- 
kredit är alltså nu affärsbanker. Strukturen 
av dessa penninginstituts centralbanksskuld 
förändrades under året, då Finlands Bank vid 
årsskiftet började diskontera penninginstitu
tens egna och inbördes växlar. Detta innebar, 
att diskonteringen av sådana växlar blev hu

vudformen för centralbankskrediten. Affärs
bankernas diskonterings- och rediskonterings- 
skuld växte under 1970 med 285 mmk. Deras 
utländska fordringar ökade med 132 mmk och 
utländska skulder med 482 mmk, och affärs
bankernas nettoskuld till utlandet växte följ
aktligen med 350 mmk. Affärsbankernas in
hemska fordringar i utländskt mynt steg med 
333 mmk. Placeringarna i obligationer ökade 
med 152 mmk och i aktier och bankfastighe
ter med 159 mmk.

Finlands Bank betalade före utgången av 
augusti tillbaka de återstående kassareservdepo- 
sidonerna till penninginstituten. Vid ingången 
av året hade dessa ännu uppgått till 91 mmk. 
Å andra sidan avkortade bankerna sin indexut- 
jämningsskuld med 84 mmk, så att den redu
cerades till 3 mmk.

Valut akur serna och bankens utländska 
förbindelser

Den jämvikt på den internationella valuta
marknaden, som inträdde mot slutet av 1969, 
bibehölls utan några nämnvärda undantag un
der hela 1970. Centralbankerna försökte för 
sin del att bl. a. genom en betydligt aktivare 
räntepolitik påverka de kortfristiga kapital
rörelserna, vilka varit orsak till de tidigare 
störningarna. Sålunda justerades t. ex. det of
ficiella diskontot i Förbundsrepubliken Tysk
land allt som allt fyra gånger under året.

Den svenska kronan utsattes i början av 
året för ett lätt spekulationstryck, vilket 
sänkte kronans kurs utan att dock åstadkomma 
några allvarligare störningar. Kanada beslöt i 
juni att sluta tillämpa de av Internationella 
Valutafonden förutsatta variationsmarginalerna 
för valutakurserna för att sålunda hålla till
baka kapitalinflödet närmast från Förenta sta
terna. Till följd härav steg kursen för den 
kanadensiska dollarn med maximalt 7 % . Åt
gärden är endast avsedd att bli tillfällig, och 
Kanada kommer att fastställa ett nytt pari
värde för sin dollar så snart dess kurs kan 
anses ha stabiliserats vid lämplig nivå. Sedan 
Finlands Bank av Internationella Valutafonden 
erhållit meddelande om Kanadas beslut, upp
hörde banken 1 .6 . att notera gränsvärden 
för den kanadensiska dollarns kurs.

Vid ingången av februari utvidgade Finlands 
Bank valutakursernas variationsmarginaler sä, 
att variationsmarginalen för dollarkursen blev



den av Internationella Valutafonden tillåtna Banks officiella säljkurser vid slutet av 1969 
maximiawikelsen eller 1 % på vardera sidan och 1970. Clearingvalutorna vid bilaterala av
om parikursen. tal var alltjämt rubel och clearingdollar, vilkas 

Sammanställningen nedan visar Finlands kurser bibehölls oförändrade hela året.

31. 12. 1969 3 1 .1 2 .1 9 7 0
mk mk

New York ..............................  1 US $ 4.1970 4.176
Montreal ................................. 1 C $  3.9090 4.135
London ................................... 1 £ 10.0750 9.995
Stockholm ..............................  100 Skr 81.25 80.90
Oslo ..........................................  100 Nkr 58.82 58.55
Köpenhamn ............................  100 Dkr 56.07 55.78
Frankfurt a. M .........................  100 DM 113.78 114.60
Amsterdam ............................  100 Hfl 115.70 116.12
Bryssel .....................................  100 FB 8.4550 8.405
Ziirich .....................................  100 Sfr 97.20 96.90
Paris .......................................  100 FF 75.45 75.65
Rom .......................................... 100 Lit — .6690 — .6700
Wien .......................................  100 ÖS 16.27 16.18
Lissabon ..................................  100 Esc 14.81 14.64
Reykjavik ..............................  100 Ikr 4.80 4.76
Madrid .....................................  100 Ptas 6.03 6.03
Moskva, clearing ................  1 Rub 4.6799 4.6799

Clearing-! .............................. 1 Cl. $ 4.212 4.212

Vid utgången av 1970 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 
användes i experimentsyfte konvertibla valu
tor, ett arrangemang som man beslöt att fort
sätta med under 1971.

Under redogörelseåret verkställdes en del 
förändringar i valutabestämmelserna. I juni 
trädde en lättnad i kraft på turismens om
råde. I enlighet härmed får resande i Dan
mark, Norge och Sverige med motbok för 
sparräkning i finländsk penninginrättning lyfta 
sammanlagt högst 500 mark resevaluta per 
resa under förutsättning att den sammanlagda 
resevalutan inte överstiger 3 000 mark. Över
föring av kapital till utlandet underlättades 
i augusti så, att person som under det senaste 
kalenderåret och därefter oavbrutet varit bo
satt utomlands med Finlands Banks tillstånd 
får överföra sina tillgångar i Finland till ut
landet i en post. Som följd av denna föränd
ring kunde fem av Finlands reservationer till 
OECD:s bestämmelser om liberalisering av 
kapitalrörelserna helt slopas och två reservatio

ner samtidigt lindras till vissa delar. Å andra 
sidan anhöll Finland om rätt till begränsningar 
i fråga om en reservation, vilket berodde på 
att Finlands Bank i november upphävde sitt 
generella tillstånd att uppta högst sex måna
ders varukredit och bestämde att betalningen 
för vissa särskilt uppräknade importvaror, när
mast konsumtionsvaror, skulle erläggas till 
valutabank eller deponeras i Finlands Bank 
före varans förtullning eller dess uppläggande 
på tullnederlag, insättande i frilager eller upp
läggande i frihamn i Finland. Avsikten med 
åtgärden var att begränsa användningen av 
sådan kortfristig utländsk finansiering, som 
skulle höja den inhemska likviditeten eller i 
alltför hög grad öka importen. Detta kunde 
förverkligas genom att ökningen av kredit- 
finansierad import av konsumtionsvaror hölls 
tillbaka och genom att anskaffningen av vissa 
andra varor uppsköts till ett senare skede.

Finlands Bank hade redan tidigare infört 
restriktioner för den utländska upplåningen, 
då importen av isynnerhet kortfristigt kapital 
försvagade effekten av de ekonomiskt-politiska 
åtgärder som vidtagits för att hindra en över
hettning av konjunkturerna. Till följd av det 
strama läget på den inhemska penningmarkna
den och den kraftiga ansvällningen av impor-
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ten hade valutabankernas kortfristiga utländska 
skuld stigit avsevärt och nådde i oktober en 
nivå, som det enligt Finlands Banks mening 
inte var ändamålsenligt att ytterligare över
skrida. Banken beslöt därför att endast i un
dantagsfall bevilja valutabankerna nya tillstånd 
att uppta utländsk kredit för importfinansie
ring. Bankens åtgärder hade emellertid inte 
ännu under redogörelseåret någon nämnvärd 
inverkan på den kortfristiga importskulden. 
Importskuldens nettobelopp hade sålunda vid 
slutet av året stigit till närmare 1 900 mmk. 
Av den rikliga kapitalimporten skedde en del 
i form av minskning av exportfordringarna. 
Under 1969 hade dessa fordringar stigit ex
ceptionellt på grund av förväntningarna om 
revalvering av D-marken.

Långfristiga utländska lån lyftes under redo
görelseåret till ett belopp som var drygt 400 
mmk större än ett år tidigare, och tyngdpunk
ten för den långfristiga skulden överflyttades 
allt klarare till medellånga finansieringskredi- 
ter och varukrediter. Tre långfristiga obliga
tionslån till ett sammanlagt värde av 205 mmk 
placerades under året på den utländska mark

naden; samtliga emitterades emellertid på höst
sidan, då läget på den internationella kapital
marknaden efter en lång stram period började 
visa tecken på lättnad. Nettobeloppet av Fin
lands långfristiga utländska lån steg under året 
med 785 mmk, medan skuldens totalbelopp 
ökade till 5.8 miljarder mark. Nettobeloppet 
av de av Finland beviljade långfristiga ex
portkrediterna steg med 253 mmk.

De direkta utländska investeringarna i Fin
land nådde inte under redogörelseåret samma 
toppnoteringar som under 1969, då vissa 
svenska företags investeringar i finländsk me
tall- och verkstadsindustri höjde siffrorna. En
ligt Finlands Banks tillstånd uppgick totalvär
det av de utländska investeringarna i Finland 
sålunda till 82 mmk eller 35 mmk mindre än 
ett år tidigare. Å andra sidan steg de fin
ländska investeringarna i utlandet till 219 
mmk, vilket var 140 mmk mera än under
1969. ökningen berodde på fortskridandet av 
det finländsk-kanadensiska träförädlingsprojek- 
tet under året.

Bankens utländska konton utvecklades under 
redogörelseåret på följande sätt:

Utländska konton 
mmk

Guld ..........................................................................
Särskilda dragningsrätter .....................................
Guldtranchen i Internationella Valutafonden
Utländska valutor ................................................
Utländska v ä x la r .....................................................
Utländska obligationer .......................................
Markandelen i Internationella Valutafonden . .

Utländska valutakonton ................................ .
Utländska markkonton ................................ .
Tidsbundna utländska förbindelser .........
Internationella Valutafondens markkonton
Tilldelade särskilda dragningsrätter ......... .
Passiva ..............................................................
Nettotillgodohavande i u tlan d et .................

De särskilda dragningsrätterna i Internatio
nella Valutafonden fördelades i januari 1970 
för första gången mellan medlemsländerna. 
Finland fick härvid särskilda dragningsrätter 
till ett värde motsvarande 88 mmk, vilket 
bokfördes bland fordringarna på udandet. Be
loppet upptogs även under härför avsedd titel

31. 12. 1969 31. 12. 1970 Förändring

189.4 121.3 —  68.1
---- 98.0 +  98.0

173.3 280.3 +  107.0
905.0 1 344.0 +  439.0
106.3 84.7 —  21.6
59.1 36.3 —  22.8

351.7 517.7 +  166.0
1 784.8 2 482.3 +  697.5

92.4 94.1 +  1.7
0.8 11.6 +  10.8
7.7 — —  7.7

351.7 517.7 +  166.0
— 88.2 +  88.2

452.6 711.6 +  259.0
1 332.2 1 770.7 +  438.5

bland passiva. Under året steg detta belopp 
med 10 mmk. En allmän höjning av kvoterna 
i Internationella Valutafonden verkställdes 
under 1970. Finlands kvot höjdes i de
cember, och den steg härvid från 125 milj. 
dollar till 190 milj. dollar (798 mmk). Ur 
Finlands Banks guldkassa erlades såsom Fon-

2 «422/71
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dens fördragsartiklar föreskriver 25 % av höj
ningen eller drygt 68 mmk. Landets guld- 
tranch i Internationella Valutafonden steg 
i motsvarande mån. Den återstående delen 
av höjningen erlades i mark, så att markan
delen i Fonden växte med knappt 205 mmk. 
En lika stor ökning bokfördes på Internatio
nella Valutafondens markkonton bland ban
kens passiva. Bankens s. k. superguldtranch i 
Internationella Valutafonden, som vid slutet

av 1969 uppgick till 42 mmk, steg under redo
görelseåret med 39 mmk, då Fonden lyfte 
finska mark för detta belopp. Totalbeloppet 
av guldtranchen var vid slutet av året 280 
mmk. Markandelens nettoökning för hela året 
blev 166 mmk, och den uppgick vid årets slut 
till knappt 518 mmk. Bankens utländska valu
tatillgodohavanden steg under året med 439 
mmk. Trots det stigande underskottet i han
delsbalansen växte Finlands Banks guld- och

Valutaställningen
mmk

Reserven 31. 12. 1969 Reserven 31. 12. 1970 Förändring
Finlands

Bank övriga Summa
Finlands

Bank övriga Summa
Finlands

Bank övriga Summa

Guld ....................... 189 ---- 189 121 ---- 121 —  68 -- —  68
Särskilda dragnings

rätter ................... — ---- — 98 ---- 98 +  98 ---- +  98
Guldtranchen i In

ternationella Valu
tafonden ............ 173 ---- 173 280 ---- 280 +  107 -- +  107

Konvertibla valutor 893 —  98 795 1 302 —  103 1 199 +  409 —  5 +  404
Bundna valutor . . . —  80 5 —  75 —  63 —  8 —  71 +  17 —  13 +  4

Summa 1 175 —  93 1 082 1 738 —  111 1 627 +  563 —  18 +  545

valutareserv till följd av den stora ökningen i 
bankernas och företagens utländska upplåning 
med 563 mmk och uppgick vid årets slut till 
1 738 mmk. Samtidigt steg hela landets va
lutareserv med 545 mmk till 1 627 mmk.

Förhållandet till staten

Utvecklingen av kontoförhållandet mellan 
banken och staten framgår av följande sam
manställning.

Statens konton 
mmk

31. 12. 1969 31. 12. 1970 Förändring

Checkräkning .........................................................  3.7 2.1 —  1.6
Exportavgiftskonto 1967 ..................................  196.1 118.3 — 77.8
Passiva .....................................................................  199.8 120.4 — 79.4

Av exportavgiftsmedlen utnyttjades under 
året 72.9 mmk. Dessutom återbetalades 4.9 
mmk till exportföretagen. Exportavgiftskon- 
tots minskning blev alltså 77.8 mmk, och sal
dot vid årets slut var 118.3 mmk. Export- 
avgiftskontot ingår i balansen bland ” tids- 
bundna inhemska förbindelser” .

Finlands Banks spärrkonto för statens kon
junkturfond var vid årets slut tomt, eftersom 
banken hade placerat hela fondens kapital, 
100 mmk, i utländska tillgodohavanden.

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. Sta
ten betalade under året enligt lånevillkoren 
tillbaka dess återstående belopp, sammanlagt 
100 mmk.

Förhållandet till privata kunder

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

31. 1 2 .1 *6 9  31. 12. 1970 Förändring

Växlar i mark .........................................................  191.6 136.6 —  55.0
Checkräkningar ..................................................... 0.2 0.2 —
Växlar i utländskt m y n t.......................................  7.3 —  —  7.3

Lån ............................................................................  127.5 146.1 +  18.6
övriga fordringar...................................................  134.3 99.7 —  34.6
Aktiva .......................................................................  460.9 382.6 —  78.3

Checkräkningar ........................................................ 1.0 1.9 +  0.9
övriga avistaförbindelser ................................... 1.1 0.9 —  0.2
Tidsbundna inhemska förbindelser ................  12.5 311.3 +  298.8
Passiva .....................................................................  14.6______ 314.1_______ +  299.5 
Nettoutlåning till företag ................................... 446.3________68.5 —  377.8

Bankens växelkredit i mark till privata kun- gamla investeringsdepositionerna minskade med
der sjönk under året med 55.0 mmk. Det ut- 2.1 mmk till 10.4 mmk, blev summan av
nyttjade beloppet av nyexportkrediterna, vilka investeringsdepositionerna vid årets utgång
förmedlas av affärsbankerna, sjönk med 7.2 91.4 mmk. De tidsbundna inhemska förbin-
mmk och uppgick vid årets slut till 66.0 mmk. delserna omfattade 218.2 mmk konjunkturde-
Växlarna i utländskt mynt på sammanlagt 7.3 positioner och 1.7 mmk s. k. fartygsanskaff-
mmk förföll samtliga till betalning under året. ningsdepositioner.
Dessa växlar utgjorde täckning för de av Fin- Nettot av Finlands Banks hela kreditgiv-
lands Bank förmedlade världsbankskrediterna. ning till privata kunder sjönk under 1970 med
Lånen till privata kunder ökade med 18.6 377.8 mmk och uppgick vid årets slut till
mmk. Största delen av lånen var sådana som 68.5 mmk. 
beviljats inom ramen för 1967 års leverans
kreditsystem. Beloppet av dessa steg under
året med 17.7 mmk till 96.6 mmk. Förhållandet till penninginrättningarna

Sammanställningens tidsbundna inhemska 
förbindelser steg under året från 12.5 mmk Förhållandet mellan Finlands Bank och pen-
till 311.3 mmk. Nya investeringsdepositioner ninginrättningarna illustreras av nedanstående
inflöt till ett belopp av 81.0 mmk. Då de sammanställning.

Bankernas konton
mmk

Diskonterade växlar 
Rediskonterade växlar 
Indexutjämningskonton

Postbankens checkräkning ..................................
Privata penninginrättningars checkräkningar . .
Kassareservdepositioner .......................................
Mortgage Bank of Finland Oy .........................

31. 12. 1969 31. 12. 1970 Förändring

-- 827.0 +  827.0
550.3 8.8 —  541.5

86.8 3.2 —  83.6
637.1 839.0 +  201.9

3.6 3.7 +  0.1
10.1 1.1 —  9.0
91.3 — —  91.3

0.9 0.6 —  0.3
105.9 5.4 — 100.5
531.2 833.6 +  302.4

Den tekniska reformen av affärsbankernas skuld till Finlands Bank redan under januari 
centralbankskredit vid början av året med- förvandlades till diskonteringskredit. Vid slu- 
förde, att största delen av affärsbankernas tet av året fanns det 827.0 mmk diskonterade
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växlar, medan beloppet av rediskonterade väx
lar var endast 8.8 mmk. Betydelsen av denna 
tekniska reform framgår av att antalet under 
året diskonterade och rediskonterade växlar 
var endast 1 532 st, medan antalet rediskonte
rade växlar under 1969 hade varit 24 992 st.

Penninginrättningarnas indexutjämningsskuld 
till Finlands Bank, vilken hade uppkommit i 
samband med stabiliseringsavtalet, reducerades 
under 1970 med 83.6 mmk och uppgick vid 
slutet av året till endast 3.2 mmk. Penning
inrättningarnas kassareservdepositioner i Fin
lands Bank belöpte sig vid början av året till 
91.3 mmk, som avtalsenligt betalades tillbaka 
i februari och augusti. De privata penning
inrättningarnas checkräkningar reducerades un
der året med 9.0 mmk till 1.1 mmk.

Penninginrättningarnas nettoskuld till Fin
lands Bank steg med 302.4 mmk och uppgick 
vid årets slut till 833.6 mmk. Härvid har 
inte beaktats bankens innehav av olika pen
ning- och kreditinrättningarnas obligationer 
och å andra sidan inte heller de depositionsbe
vis som dessa köpt av Finlands Bank.

Vid en granskning av penninginrättningarnas 
ställning bör man dessutom även beakta de 
ansvarsförbindelser, som inte ingår i samman
ställningen och som uppkommit i samband 
med olika finansieringsarrangemang. Växlar, 
som Finlands Bank köpt men penninginrätt

ningarna bär ansvaret för, är t. ex. de redan 
nämnda nyexportkreditväxlarna och de till 
1963 års leveranskreditsystem hörande väx
larna liksom exportväxlarna i utländskt mynt. 
De sistnämnda står för huvudparten av ba
lansposten ” utländska växlar” . Till ansvars- 
summan hör även de lån, som Finlands Bank 
inom ramen för 1967 års leveranskreditsystem 
beviljat mot respektive penninginrättnings ga
ranti, och de på terminsvillkor köpta obliga
tionerna.

Sedelstocken

Den utelöpande sedelstocken uppgick vid 
årets slut enligt balansen till 1 343.7 mmk. 
Dessutom ingar i balansposten ”övriga avista- 
förbindelser ’ sedlar i den gamla myntenheten 
till ett värde av 9.6 mmk. Då dessa sedlar 
av gammal typ beaktas, blev beloppet av hela 
den utelöpande sedelstocken vid årets slut 
1 353.3 mmk. Sedelstocken ökade under året 
med 45.1 mmk eller 3.4 % .

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
framgår av följande sammanställning.

Sedelutgivningsbalansen
mmk

Sedelutgivningsrätt 3 1 .1 2 .1969  3 1 .1 2 .1 9 7 0  Förändring

Ordinarie täckning .......................................  1 433.1 1 964.6 -f 531.5
Supplementär täckning ................................  500.0 500.0 ____________

Summa 1 933.1 2 464.6 +  531.5

Sedelutgivning
Utelöpande sedlar .......................................... 1 298.4 1 343.7 -j- 45.3
Vid anfordran betalbara förbindelser . . . .  123.5 125.6 +  2.1
Innestående på checkkredit ......................... ..........0.3 0.8 +  0.5

Sedelutgivningsreserv ....................... .............  510.9_________ 994.5_______+  483.6
Summa 1 933.1 2 464.6 +  531.5

Den ordinarie sedeltäckningen, till vilken 
räknas guldet och bankens fordringar på ut
landet, steg under året med 531.5 mmk till 
1 964.6 mmk. Den sedelutgivningsrätt, som

överskrider den ordinarie täckningen, har en
ligt Finlands Banks reglemente sedan början 
av 1969 varit 500 mmk. Den utelöpande se
delstocken och bankens samtliga vid anfordran
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betalbara förbindelser ökade under året med Bokslutet
sammanlagt 47.9 mmk, och sedelutgivningsre- , . , ,
serven växte sålunda med 483.6 mmk. Den , Som kompettenng till redogorelsen for ban- 
uppgick vid slutet av aret till 994.5 mmk. ke,ns. s^Uning återges nedan bankens balans-

rakmng.

Balansräkningen
mmk

A k t i v a
3 1 .1 2 .1 9 6 9 31. 12. 1970

Guld ..................................... 189.4 121.3
Särskilda dragningsrätter . . — 98.0
Guldtranchen i Internatio

nella Valutafonden . . . . 173.3 280.3
Utländska valutor ........... 905.0 1 344.0
Utländska v ä x la r ................ 106.3 84.7
Utländska obligationer . . . 59.1 36.3
Guld och fordringar på

utlandet ......................... 1 433.1 1 964.6
Diskonterade v ä x la r .......... __ 827.0
Rediskonterade växlar . . . 550.3 8.8
Checkräkningar ................... 86.8 3.2
Fordringar på inhemska

banker .............................. 637.1 839.0
Diskonterade inhemska

växlar
I utländskt m y n t.......... 7.3 —

191.6 136.6
127.7 146.3

Övrig kreditgivning .......... 326.6 282.9
Inhemska obligationer . . . 126.5 64.1

5.5 7.7
Markandelen i Internatio

nella Valutafonden . . . . 351.7 517.7
Övriga fordringar.............. 134.3 99.7
övriga tillgångar .............. 618.0 689.2

Summa 3 014.8 3 775.7

Bankens grundfond höjdes genom riksdagens 
beslut från 300 mmk till 600 mmk. De syn
liga egna medlen exklusive redogörelseårets 
vinst utgjorde enligt bokslutet 600.3 mmk, 
dvs. 127.6 mmk mera än vid föregående års
skifte. ökningen berodde på att hälften av 
föregående års vinst vid början av året hade 
överförts till reservfonden. Dessutom använ
des 100.0 mmk från värderegleringsräkning- 
arna till höjning av kapitalet. Utöver dessa 
medel äger banken förmögenhetsobjekt, som

P a s s i v a
31. 12. 1969 31. 12. 1970

1 298.4 1 343.8
Valutakonton ..................... 81.0 94.1
Utländska markkonton . . . 12.2 11.6
Checkräkningar

Staten .............................. 3.7 2.1
Postbanken ..................... 3.6 3.7
Privata b a n k e r .............. 10.1 1.1
Övriga .............................. 1.0 2.5

Övriga avistaförbindelser . . 11.9 10.5
Vid anfordran betalbara 

förbindelser ................... 123.5 125.6
7.7 --

299.9 632.6
Tidsbundna förbindelser . . 307.6 632.6
Internationella Valutafon

dens m arkkonton .......... 351.7 517.7
T illdelade särskilda drag-

__ 88.2
Värderegleringsräkningar . . 405.6 404.1
Grundfond ......................... 300.0 600.0
Reservfond ......................... 172.7 0.3
Odisponerade vinstmedel . . — —

55.3 63.4
Eget kapital ..................... 528.0 663.7

Summa 3 014.8 3 775.7

inte kommer till synes i balansen. Sådana är 
förutom de reserver, som uppkommit genom 
nedskrivningar, även huvudkontorets och av
delningskontorens byggnader, sedeltryckeriet, 
vissa andra för bankens verksamhet nödvän
diga fastigheter och olika aktier, främst aktie
majoriteten i Tervakoski Oy.

Bankens resultaträkning för redogörelseåret 
och närmast föregående år framgår av följande 
sammanställning.
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Resultaträkningen
mark

I n t ä k t e r  1969 1970
Räntor på inhemsk utlåning .............................. 43 034 684,82 56 160 789,43
Räntor på konton i utlandet ..............................  26 032 038,50 40 088 038,36
Räntor på obligationer .......................................  10 516 288,58 20 715 160,56
Provisioner .............................................................. 3 350 962,88 3 476 844,38
Agiovinst ................................................................. 2 336 406,89 1 285 186,71
övriga intäkter ....................................... .............  2 635 328,66 3 828 540,23

Summa 87 905 710,33 125 554 559,67

K o s t n a d e r
Löner och arvoden ................................................  10 492 185,71 11 462 886,64
Pensioner, familjepensioner och understöd . .  1 631 836,99 1 876 246,98
Socialskyddsavgifter ..............................................  697 909,61 788 196*48
Räntor på depositioner .......................................  8 991 868,77 27 770 194,34
Räntor på utländska krediter .............................. 457 783,11 80 476,26
Avskrivningar .........................................................  4 170 257,63 10 922 974,50
Sedeltillverkning ..................................................... 3 388 499,10 6 038 191,—
Övriga kostnader ...................................................  2 742 850,—  3 209 617,56
Räkenskapsårets vinst ............................ .............  55 332 519,41 63 405 775,91

Summa 87 905 710,33 125 554 559,67

Bankens totala intäkter var 37.6 mmk större Bankens vinst belöpte sig till 63 405 775,91 
än under 1969. Räntorna på inhemsk utlåning mark. I den ingående balansen för 1971 har 
steg med 13.1 mmk och räntorna på konton i hälften av vinsten, dvs. 31 702 887,95 mark, 
utlandet med 14.1 mmk. Räntorna på obliga- överförts till reservfonden. Den andra hälften 
tioner ökade med 10.2 mmk. Bankens totala har förts till kontot för odisponerade vinst
kostnader var 62.1 mmk eller 29.5 mmk större medel och om dess användning besluter riks- 
än föregående år. Räntorna på depositioner dagen, 
steg med 18.8 mmk, medan räntorna på ut- „  , , ... . 
ländska krediter sjönk med 0.4 mmk. Bankfullmaktige foreslar, att

Stegringen i löner och arvoden var 1.0 „ , , ,
mmk. Avskrivningarna ökade med 6.8 mmk ifragayarande belopp, 31 702 887,96
och kostnaderna för sedeltillverkningen med mark, overfors till statsverket.
2.6 mmk.
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid 1969 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 16— 20 februari senaste år revision 
av bankens räkenskaper för år 1969. I enlig
het med revisorernas utlåtande beviljade bank
fullmäktige direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under 1969.

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 23 januari, 
den 19 mars, den 5 juni, den 18 augusti, den 9 
oktober och den 17 november.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

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

sin instruktion verkställt inventering av huvud
kontorets kassor och kassavalv ävensom låne- 
handlingar 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.

Längmanska och Rosenbergska fonderna

Bankfullmäktige har godkänt räkenskaperna 
för 1969 för Längmanska och Rosenbergska 
fonderna och tillställt riksdagens bankutskott 
avskrifter av räkenskaperna.

Bankfullmäktige har godkänt redovisningarna 
för de understöd, som 1967 utdelats ur E. J. 
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 kommu
nala fond ånyo verkställas under redogörelse
året, varvid till fördelning förelåg 141 201,13 
mark. På grund härav uppgjorde de enligt 
föreskrifterna i utdelningen delaktiga kommu
nalstyrelserna i Enare, Enontekiö, Kuhmo, 
Kuusamo, Salla, Savukoski, Suomussalmi och 
Utsjoki kommuner, envar tillsammans med de 
lokala representanterna för Finlands Röda 
Kors, förslag till användningen av kommunens 
andel i understödet och sände förslagen, vilka 
förordats såväl av landshövdingarna i Uleåborgs 
och Lapplands län som av Finlands Röda Kors’ 
distriktsstyrelser, till bankfullmäktige för god
kännande. Vid sitt sammanträde den 15 sep
tember 1970 godkände bankfullmäktige nämnda 
förslag och beslöt uppmana direktionen att 
låta utbetala understöden till vederbörande 
kommuner att användas till föreslagna ändamål.

Enligt § 4 i föreskrifterna för utdelning av 
understöd ur E. J. Längmans kommunala fond 
skall riksdagen, sedan serie 10 i Längmans 
fond A tagit slut, ånyo besluta om fördel
ningen och därvid eventuellt utvidga under- 
stödsområdet. År 1968 tog serie 10 i fond A
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slut, och bankfullmäktige underrättade riks
dagens bankutskott därom. Bankutskottet an
modade i sin tur bankfullmäktige att uppgöra 
ett förslag till ändring av § 4 i instruktionerna 
om utdelning. Efter att ha erhållit utlåtande i 
saken från länsstyrelserna i Uleåborgs och 
Lapplands län, beslöt bankfullmäktige vid sitt 
möte den 20 oktober 1970 att för bankutskot
tet föreslå, att § 4 i föreskrifterna för utdel
ning av understöd ur E. J. Längmans kommu
nala fond skulle ändras så, att understödsom- 
rådet tillsvidare skulle omfatta Kuhmo, Kuu
samo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka och 
Ristijärvi kommuner i Uleåborgs län och Salla, 
Savukoski, Enare, Utsjoki, Enontekiö, Pelko- 
senniemi, Kemijärvi och Posio kommuner i 
Lapplands län. Bankfullmäktige beslöt dessu
tom att föreslå, att frågan om en eventuell 
utvidgning av understödsområdet ånyo skulle 
upptas till prövning, då serie 14 i Längmans 
fond A tagit slut.

Den 11 december godkände riksdagen den 
av bankfullmäktige föreslagna ändringen av § 4 
i utdelningsföreskrifterna för E. J . Längmans 
kommunala fond.

Fonden för Finlands självständighets 
jubileumsår 1967

Bankfullmäktige har godkänt 1969 års rä
kenskaper för fonden för Finlands självstän
dighets jubileumsår 1967 (SITRA ) och tillställt 
riksdagens bankutskott avskrifter av verksam
hetsberättelsen, inventariet och balanserna.

Ändring av § 4 och 30 i reglementet för 
Finlands Bank

I en skrivelse till bankfullmäktige av den
14 september föreslog direktionen en ändring
av § 4 och 30 i reglementet för Finlands Bank.
Vid sitt möte den 15 september behandlade
bankfullmäktige förslaget och beslöt anmoda
statsrådet att på basen av skrivelsen lämna
en proposition till lag till riksdagen.

Direktionen meddelade i sin skrivelse, att
Finlands Banks grund- och reservfonder ut
gjorde c. 14.4 % av bankens omslutning och
bankens samtliga egna medel, inklusive regle- 
ringsräkningarna, c. 29 %  av denna summa
och att det sammanlagda beloppet av grund- 
och reservfonderna var 500.3 mmk. Då för

hållandet mellan de egna medlen och balansens 
slutsumma inte kunde anses tillfredsställande 
med hänsyn till ökningen av bankens förbin
delser och då det sammanlagda beloppet av 
grund- och reservfonderna redan vid senaste 
bokslut överstigit 500 mmk eller den gräns, 
intill vilken enligt § 30 i reglementet åtmins
tone hälften av bankens årsvinst skulle an
vändas till ökande av reservfonden, föreslog 
direktionen, att § 4 och 30 i reglementet 
skulle ändras så, att grundfonden skulle höjas 
till 600 mmk med erforderliga medel från 
reservfonden och regleringsräkningarna och så, 
att det sammanlagda belopp av bankens grund- 
och reservfonder, som utgör maximum för att 
åtminstone hälften av årsvinsten skall användas 
till ökande av reservfonden, skulle fastslås till
1 000 mmk.

Lagen om de ovan redovisade ändringarna 
av reglementet för Finlands Bank stadfästes 
den 11 december (773/70).

Ändring av § 12 i instruktionen för 
bankfullmäktige

Genom riksdagens i Författningssamlingen 
(249/70) publicerade beslut av den 20 feb
ruari 1970 har § 12 i den av riksdagen den
2 mars 1926 fastställda instruktionen för bank
fullmäktige erhållit följande ändrade lydelse: 

’’12 *•
Bankfullmäktig vare skyldig att avgå, om 

han kallas till medlem av statsrådet eller om 
han åtagit sig sådan befattning, som enligt 
bankfullmäktiges enhälliga beslut ej lämpligen 
kan handhavas jämte uppdraget att vara bank
fullmäktig.”

Ändringar i pensions- och familjepensions- 
stadgorna för Finlands Bank

Vid sitt möte den 16 december beslöt bank
fullmäktige i enlighet med direktionens förslag 
att förlänga den tid, inom vilken förmånsta- 
garna bör välja mellan 1964 och 1966 års 
pensionsstadgor, till utgången av 1972 och 
fastställde motsvarande ändring i 2 momentet 
av § 26 i den pensionsstadga för Finlands 
Bank, som de fastställt den 13 december 1966.

Vid sitt möte den 23 januari beslöt bank
fullmäktige likaså på förslag av direktionen att

17

ändra den i § 28 av Finlands Banks familje- 
pensionsstadga av den 3 juni 1969 ingående 
bestämmelsen om rätt att välja mellan denna 
familjepensionsstadga och tidigare gällande 
familjepensionsstadgor och gav därvid 2 mo
mentet i paragrafen följande lydelse:

”Avlider i 1 mom. avsedd person utan att 
göra däri nämnd anmälan, betalas efter honom 
familjepension eller begravningshjälp i enlighet 
med tidigare gällande bestämmelser, såframt 
han icke efterlämnat någon som vore berättigad 
till familjepension enligt denna familjepensions
stadga.”

Ändringar i avlöningsstaten för Finlands Bank

Vid sitt möte den 5 juni ändrade bankfull
mäktige i enlighet med direktionens förslag § 4 
i avlöningsstaten för Finlands Bank så, att den 
i paragrafen stadgade åldersgränsen för till 
ålderstillägg berättigande tjänsteår sänktes från
21 till 20 år. Ändringen skulle träda i kraft 
den 1 januari 1970.

Bankfullmäktige ändrade vid sitt möte den
23 januari likaså på direktionens förslag § 3 
i avlöningsstaten genom att inrätta en ny kas- 
sörsbefattning vid kontoret i Rovaniemi.

Donation till ”Republikens President Urho 
Kekkonens yrkesutbildningsstiftelse”

Vid sitt möte den 18 augusti beslöt bank
fullmäktige i enlighet med direktionens förslag 
ge sitt tillstånd till att Finlands Bank donerar 
20 000 mark till ” Republikens President Urho 
Kekkonens yrkesutbildningsstiftelse” , som grun
dades med anledning av republikens presidents 
70-årsdag.

Finlands Banks representation i förvaltnings
rådet för Andelsbankernas Centralbank Ab

I en skrivelse av den 14 april till bankfull
mäktige meddelade Andelsbankernas Central
bank Ab, att övervakningen av bankens verk
samhet efter reformen av banklagstiftningen 
överförts på Bankinspektionen och att statens 
andel i bankens aktiekapital utgjorde endast 
0.625 % och till följd av höjningen av bankens 
aktiekapital under redogörelseåret ytterligare 
skulle komma att minska. Banken undrade

därför, om bankfullmäktige med tanke på de 
ändrade förhållandena ansåg det motiverat att 
för den förestående bolagsstämman föreslå, att 
Finlands Banks förvaltningsrådsrepresentant, 
som under redogörelseåret var i tur att avgå, 
skulle inväljas i bankens förvaltningsråd för 
följande treårsperiod. Till detta har alltsedan 
1924 utom Finlands Banks representant hört 
en statlig representant utsedd av finansminis
teriet och en utsedd av lantbruksministeriet.

Bankfullmäktige behandlade ärendet den 5 
juni och beslöt att i överensstämmelse med 
direktionens utlåtande meddela Andelsbanker
nas Centralbank Ab, att skäl inte ansågs före
ligga för en fortsatt representation av bank
fullmäktige i förvaltningsrådet, då grunderna 
för den hittills upprätthållna offentliga repre
sentationen enligt bankfullmäktiges uppfattning 
blivit föråldrade.

Tilläggsräntan för centralbankskrediten

Direktionen meddelade i en skrivelse till 
bankfullmäktige av den 23 november, att Fin
lands Bank vid ingången av redogörelseåret 
hade övergått till ett nytt förfaringssätt vid 
beviljande av centralbankskredit. Sålunda be
viljas största delen av centralbankskrediten i 
form av diskontering av penninginrättningarnas 
egna växlar. Den komplettering av räntebeslu- 
tet reformen förutsatte hade behandlats vid 
bankfullmäktiges möte den 12 december 1969. 
Direktionen hade därvid meddelat, att den 
skulle slopa tilläggsräntan för penninginrätt
ningarnas överskridning av sina rediskonterings- 
kvoter och tillgodose det kassabehov dessa 
hade utöver kreditkvoten med extra terminsköp 
av obligationer, varvid som sanktion i stället 
för tilläggsränta skulle användas kursskillnader. 
Bankfullmäktige hade på direktionens förslag 
upphävt fullmakterna att uppbära tilläggsränta. 
Under det gångna året har direktionen emeller
tid nödgats konstatera, att det är svårt att 
med obligationsköp tillgodose det kassabehov 
som överstiger kreditkvoterna. Penninginrätt
ningarnas skuld till Finlands Bank har under 
året stigit kraftigt, vilket till stor del berott 
på överhettningen av högkonjunkturen och del
vis också på arrangemanget med konjunkturre- 
serveringar. Samtidigt har ökningen av skulden 
i hög grad varierat för de olika penninginrätt
ningarna beroende bl. a. på deras olikartade 
kundkrets. Behovet av obligationstransaktioner 
har därför stigit betydligt mera än väntat, och
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