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Finlands Banks verksamhet

Den ekonom iska u tv e ck l in g en  un d e r  1977

Tillväxten i den internationella efterfrågan 
avtog kännbart under 1977. Den orderstock 
som låg till grund för den finländska exporten 
minskade därför inom många branscher. Voly
men av varuexporten ökade ändå med 10 % .  
Orsaken var bl.a. att metallindustrins export
leveranser i stor mängd inföll under senaste år 
trots att orderstocken krympte. Den inhemska 
totalefterfrågan sjönk betydligt, främst på 
grund av att osäkerheten i konjunkturutsikter
na och företagens svaga lönsamhet ytterligare 
dämpade de produktiva investeringarna. Voly
men av totalproduktionen förblev tredje året 
i rad så gott som oförändrad. Arbetslösheten 
fortsatte att stiga; de arbetslösa arbetssökande 
uppgick i medeltal till 6 % av arbetskraften 
och vid slutet av året redan till 7 Vi % .  Års- 
medeltalet av konsumentprisindex gick upp 
med närmare 13 % , men under sista kvartalet 
bromsades kostnadernas och prisernas stegrings- 
takt avsevärt upp. Underskottet i bytesbalansen 
reducerades alltjämt och blev omkring 0.7 mrd 
mk. Handelsbalansen resulterade i ett litet 
överskott.

Varuexporten ökade avgjort snabbare i volym 
än de traditionella avnämarländernas totala 
import. Exporten till andra än dessa länder 
tilltog kraftigt. Volymen av skogsindustripro
dukternas export steg med i genomsnitt 7 %  
och av metallindustriprodukternas med 10 % . 
Också exporten av andra industriprodukter ut
vecklades tämligen gynnsamt. Exportpriserna 
blev i mark räknat i genomsnitt 15 %  högre 
än ett år tidigare; uppgången berodde till stor 
del på de devalveringar som företogs under 
året. Åtstramningen i träförädlingsprodukternas 
konkurrensläge medförde ett prisfall för vissa 
exportprodukter under senare halvåret.

De stora nedskärningarna i de produktiva 
investeringarna fortfor ännu under 1977; deras 
volym minskade med omkring 12 % .  Indust
rins investeringar reducerades med 15 % och 
den privata servicesektorns med 2 % .  Volymen

av hushållssektorns investeringar växte däremot 
något närmast till följd av att investeringarna 
i bostäder blev en smula livligare.

Hushållens konsumtionsutgifter sjönk i vo
lym med 2 % .  Orsaken var, att hushållens 
disponibla realinkomster redan andra året i 
följd var vikande, medan sparkvoten började 
stiga sakta efter den anmärkningsvärda minsk
ningen föregående år. Mest skar hushållen ned 
anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror.

Den offentliga efterfrågans tillväxt blev drygt 
3 %  och underskred därigenom tillväxttakten 
på lång sikt. Konsumtionsutgifternas volym 
växte dock med närmare 5 % .  En viss ned
gång skedde i den offentliga sektorns administ
rativa investeringar. I stället försökte staten 
stödja sysselsättningen genom lån och under
stöd till den privata sektorn.

Totalproduktionens volym minskade under 
redogörelseåret med en knapp procent. Reces
sionens svårighetsgrad framgår av att produk
tionsvolymen för 1977 inte nämnvärt översteg 
1974 års nivå. Industriproduktionen gick märk
bart tillbaka under första halvåret. Försvag
ningen i efterfrågan föranledde talrika produk- 
tionsstopp; dessutom minskade produktionsbe
hovet till följd av att man avvecklade lagren 
av färdiga varor. Mot slutet av året skedde ett 
visst uppsving i industriproduktionen, men för 
hela året sjönk produktionsvolymen med om
kring 2 % .  Särskilt markant var produktions
minskningen inom livsmedelsindustrin, textil- 
och beklädnadsindustrin och de flesta av me
tallindustribranscherna. Också servicenäringar
nas produktionstillväxt blev ovanligt ringa; 
bl.a. sjönk handelns försäljningsvolym avsevärt. 
Lantbruksproduktionen minskade kraftigt när
mast till följd av att både växtperioden och 
skördetiden var kalla och regniga.

Sysselsättningen försvagades exceptionellt 
mycket under året. Detta berodde på att pro
duktionen i hög grad minskade inom de arbets
intensiva industribranscherna och på att syssel
sättningsmöjligheterna inom servicenäringarna
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drastiskt försämrades samtidigt som arbetstill- 
gången inom jord- och skogsbruket fortsatte 
att minska. För hela året steg det relativa 
arbetslöshetstalet till 6 % ,  medan antalet ar
betslösa arbetssökande uppgick till i medeltal 
132 000. Nettoemigrationen utgjorde knappt 
9 000 personer och höll sig sålunda på ungefär 
samma nivå som föregående år. Mot slutet av 
året dämpades emigrationen, då sysselsättnings
läget i Sverige försämrades.

Vårens löneförhöjningar var anspråkslösare 
än motsvarande förhöjningar under tidigare år. 
För hela året steg löntagarnas förtjänstnivå 
med i genomsnitt 8 % .  Den svaga produktivi
tetsutvecklingen och höjningen av socialskydds- 
avgifterna gjorde att arbetskraftskostnaderna 
per produktionsenhet ökade med 9 % . Den 
genomsnittliga stegringen i konsumentpriserna 
var under 1977 knappt 13 %  eller något 
mindre än ett år tidigare. T ill konsumentpri
sernas stegring bidrog bl.a. höjningen av om
sättningsskatten och en del andra indirekta 
skatter och offentliga avgifter i början av året. 
Också uppgången i importpriserna inverkade. 
Inflationstakten saktade tydligt av mot slutet 
av året; från augusti till december gick kon
sumentprisindex upp med endast 1.3 % .

Volymen av varuimporten sjönk ytterligare 
och blev drygt 8 %  mindre än under 1976. 
Nedgången var en följd av att den inhemska 
efterfrågan minskade och av att man skar ned 
lagren. Avmattningen i produktionen innebar, 
att industrins råvarubehov minskade, medan 
den tilltagande försvagningen av investerings
verksamheten ledde till att anskaffningen av 
maskiner och apparater gick tillbaka. Också 
importen av konsumtionsvaror blev knappare. 
Importpriserna steg med omkring 16 % ,  del
vis på grund av justeringarna i valutakurserna. 
Utrikeshandelns bytesförhållande försvagades 
endast obetydligt.

Det långvariga underskottet i handelsbalan
sen övergick i ett litet överskott. Bytesbalan
sens underskott uppgick till 0.7 mrd mk 
eller drygt Vi %  av bruttonationalprodukten. 
Nettoimporten av långfristigt kapital var om
kring en fjärdedel mindre än ett år tidigare 
eller 3.2 mrd mk. Häri ingick bl.a. de reserv
krediter på inalles 1.2 mrd mk, som Finlands 
Bank lyfte för att stärka valutareserven. Den 
kortfristiga handelskreditskulden sjönk med 2.8 
mrd mk. Orsaker härtill var utjämningen av 
handelsbalansen och utvidgningen av systemet

med kontantbetalning av importen men också 
valutakursförväntningarna. Finlands Banks re
serv av konvertibla valutor växte under året 
med drygt 200 Mmk. Bankens fordran i bund
na valutor ökade i någon mån och belöpte 
sig vid slutet av året 'till c. 500 Mmk.

Den totala utlåningen till allmänheten ökade 
väsentligt långsammare än föregående år bero
ende på avmattningen i investeringsverksam
heten; den totala ökningen i krediterna till 
allmänheten stannade vid omkring 10 % .  En 
minskning skedde framför allt i företagens 
utländska upplåning, som på grund av nedgång
en i de kortfristiga handelskrediterna rentav 
förbyttes i kapitalexport. Denna utveckling 
åstadkom ett tryck på valutareserven och affärs
bankernas likviditet, och den inhemska finan- 
sieringsmarknaden förblev därför stram. Däre
mot hade ett svagt uppsving i allmänhetens 
depositionssparande en lättande inverkan på 
bankernas finansieringsställning. Depositionsök
ningen i bankerna var sålunda c. 13 % ; hela 
inlåningen växte med 12 % .  Denna likviditets
ökning stärktes ytterligare av att importdepo
sitionerna i Finlands Bank och statens kortfris
tiga finansieringsreserver avvecklades. Den 
främsta anledningen till att statshushållningens 
kassaunderskott före början av sommaren över
steg 1.7 mrd mk var de uppskjutna skatteåter- 
bäringarna. Mot slutet av året reducerades un
derskottet emellertid betydligt, så att finansie- 
ringsmarknaden stramades åt och detta trots 
att förbättringen i kassasituationen till största 
delen berodde på att statens utländska upplå
ning inföll just under de sista månaderna av 
året.

Finlands Banks p enn in gpo l i t ik  

De penningpolitiska Stgärderna

Vid bestämmandet av penningpolitiken under
1977 gick man in för att ytterligare utjämna 
bytesbalansen och bromsa inflationstakten. Var
dera ansågs nämligen utgöra en nödvändig för
utsättning för att man skulle nå de övriga 
målen för den ekonomiska politiken. Under 
årets lopp fortsatte sysselsättningsläget att 
försvagas. Tyngdpunkten på de olika ekono- 
misk-politiska målen försköts därför i sådan 
riktning, att totalefterfrågan skulle stimuleras. 
Valutareservens låga nivå satte dock snäva 
gränser för en aktiv uppmjukning av den in
hemska penningpolitiken. Den av förväntning
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arna om valutakursjusteringar betingade snabba 
nedgången i valutareserven mot s-lutet av året 
förtog den lättnad som inträtt på finansierings- 
marknaden. Finlands Bank måste för att stärka 
valutareserven utnyttja en del av de utländska 
kreditreserveringar, som banken avtalat med 
internationella penninginstitut.

Penningpolitikens viktigaste medel var ännu 
under redogörelseåret regleringen av affärsban
kernas centralbanksfinansierings1 volym och 
kostnader. Under året sänktes dessutom ränte
nivån. Vidare effektiverade Finlands Bank de 
särskilda finansieringsarrangemangen och till
ställde bankerna nya kreditpoli tiska direktiv.

Storleken av affärsbankernas centralbanks- 
kredit reglerades med hjälp av bankernas till 
grundränta berättigade kvoter och deras rätt 
till överskridning av dessa. Under redogörelse
året sänktes kvoterna två gånger, och i sam
band med den andra kvotsänkningen ökades 
överskridningsrätten. Dagslånen reglerades ge
nom en maximigräns per dag. Denna gräns 
höjdes i maj med en fjärdedel. Den 
kontrollgräns, som uppställts för månadsmedel- 
talet av centralbanksfinansieringen, utgjorde 
alltjämt 200 %  av kvoten. Under januari— 
augusti prövades ett nytt penningpohtiskt me
del som komplettering till den tidigare regle
ringen, nämligen ett system med målnivåer för 
affärsbankernas hela centralbanksfinansiering. 
Kostnaderna för centralbanksfinansieringen re
glerades genom att Finlands Bank ändrade ska
lan för tilläggsräntan på centralbankskrediten 
och företog stödplaceringar på dagslånemark- 
naden. I samband med den andra kvotsänkning
en lindrade banken tilläggsränteskalan, vilket 
jämte de till systemet med målnivåer anslutna 
gottgörelserna drog ned affärsbankernas kost
nader för centralbanksfinansieringen.

Redan under 1976 hade Finlands Bank 
beslutat att sänka centralbankskreditkvoterna 
med 200 Mmk till 2 100 Mmk den 1 januari 
1977. Avsikten med beslutet var att dämpa 
inflationen och att trygga en skälig nivå hos 
valutareserven oberoende av att importdeposi
tionerna avvecklades.

1 Nettot av affärsbankernas centralbanksfinansiering är 
lika med centralbankskrediten i anslutning till banker
nas kvoter plus affärsbankernas dagslån minus affärs
bankernas dagsdepositioner plus terminshandeln med 
obligationer mellan affärsbankerna och Finlands Bank. 
Affärsbankernas centralbankskredit omfattar i sin tur 
affärsbankernas växeldiskontering i Finlands Bank och 
affärsbankernas checkräkningsskuld till centralbanken 
minskad med deras checkräkningsfordran på denna.

Det system med målnivåer för affärsbanker
nas centralbanksfinansiering, som banken fattat 
beslut om redan i slutet av föregående år, 
trädde också i kraft den 1 januari. Enligt detta 
uppställde Finlands Bank en månatlig målnivå 
för varje affärsbanks användning av central
banksfinansiering. De preliminära målnivåerna 
förutsatte, att affärsbankerna vid ingången av 
augusti skulle ha sänkt summan av central
banksfinansieringen med omkring 1 mrd mk 
eller ungefär i samma mån som importdeposi
tioner skulle ha frigjorts. Strukturen av banker
nas målnivåer bestämdes av förhållandet mellan 
bankernas centralbanksfinansiering under tiden 
mellan den 1 oktober och mitten av december
1976. Bankernas målnivåer var förenade med 
ett gottgörelsesystem, enligt vilket Finlands 
Bank för varje månad erlade en gottgörelse till 
dess fulla belopp till de banker, som nådde ned 
till sin målnivå. Gottgörelsen sjönk gradvis i 
det fall att vederbörande banks centralbanksfi
nansiering översteg målnivån. Avsikten med 
systemet med målnivåer var att sporra affärs
bankerna att minska sin centralbanksskuld i 
överensstämmelse med målen för penningpoli
tiken. Samtidigt erbjöd det affärsbankerna en 
möjlighet att betydligt lätta den belastning aV 
lönsamheten, som den av situationen krävda 
strama kvot- och dagslånepolitiken medförde.

Affärsbankernas centralbankskreditkvoter 
sänktes vid början av maj med ytterligare 
200 Mmk till 1 900 Mmk. Denna kvotsänk
ning hade samma syfte som den sänkning som 
trätt i kraft vid början av året. I samband 
med kvotsänkningen ökade Finlands Bank af
färsbankernas rätt till överskridning av central- 
bankskreditkvoten från 50 till 70 % .  Sam
tidigt lindrades tilläggsränteskalan något. V i
dare höjdes maximigränsen för dagslånen från 
100 till 125 % av kvoten. Genom höjningen 
av bankernas rätt att överskrida kvoterna och 
av maximigränsen för dagslånen strävade man 
till att de av statshushållningen orsakade kraf
tiga fluktuationerna i affärsbankernas central
banksfinansiering, trots sänkningen av kvoter
na, i huvudsak skulle kunna skötas med 
centralbankskredit och dagslån.

De kvoter som trädde i kraft vid början av 
maj ändrades inte mera under året, och kvot
strukturen bibehölls hela året oförändrad. 
Affärsbankernas centralbankskreditkvoter och 
deras fördelning på olika banker framgår av 
sammanställningen på nästa sida.



Affärsbankernas centralbankskreditkvot och 
dess struktur år 1977

Mmk
1 . 1. 1977—  1 . 5 . 1977—
30 .  4 .  1977

ACA ....................... 373.8 338.2
FBF ........................  537.6 486.4
HAB ....................... 121.8 110.2
KOP ....................... 575.4 520.6
SCA B ......................  478.8 433.2
ÄAB ....................... 12.6 11.4

Summa 2 100.0 1 900.0

Postbankens rätt 'till terminshandel med obli
gationer till grundränta fördubblades vid bör
jan av september till 100 Mmk. Samtidigt 
begränsades denna rätt så, att transaktionerna 
skulle få ske under högst tre bankdagar i 
följd. Om Postbankens behov av centralbanks- 
finansiering var större än så, skulle för termins- 
handeln med obligationer debiteras en kurs
differens om V2 %  per vecka.

Räntenivån sänktes vid ingången av oktober 
med en procentenhet, en åtgärd som anslöt sig 
till regeringens ekonomisk-politiska avgöranden. 
I enlighet härmed sjönk grundräntan på central- 
bankskrediten den 1 oktober från 9 !4  % till 
8*4 %  samt den övre gränsen för Finlands 
Banks räntor på övriga krediter från 10 Vi till 
9 Vi %  och den undre gränsen från IVi 
till 6 V2 % .  Penninginstituten förutsattes i 
motsvarande mån sänka sina in- och utlånings- 
räntor. Sålunda sänkte Finlands Bank den 
övre gränsen för penninginstitutens utlånings- 
räntor från 12Vi till IIV2 % .  Samtidigt 
förutsatte banken, att penninginstituten skulle 
stoppa den sedan länge pågående uppåtglid
ningen i utlåningsräntorna. För inlåningsrän- 
tornas del stannade penninginstitutens delega
tion efter diskussioner med Finlands Bank för 
en lösning, enligt vilken räntedifferentieringen 
skärptes till förmån för Iångtidsdepositioner.

Finlands Bank beslöt att effektivera de fi- 
nansieringsarrangemang som gällde inhemska 
leveranskrediter, kortfristiga exportkrediter och 
nyexportkrediter, vid ingången av oktober. 
Banken höjde sin finansieringsandel vid finan- 
sieringsarrangemanget för inhemska leveranser 
från 30 till 40 % .  Dessutom beslöt Finlands 
Bank att i samband med större leveranser i 
högre grad än tidigare delta också i finansiering 
under tillverkningstiden. Den övre gränsen 
för ett enskilt företags nyexportkrediter höj
des från 3 Mmk till 4 Mmk.

Finansieringsarrangemanget med kortfristiga 
exportkrediter utvidgades till att gälla export 
med en betalningstid av högst 24 månader i 
stället för såsom tidigare sådan export där be
talningstiden var högst 12 månader. Åtgärden 
avsåg att underlätta finansiering efter leverans 
vid export av lätta kapitalvaror.

Dagslånemarknadens rän teutjämningssystem 
anpassades vid början av november till den 
sänkta räntenivån så, att den ränta som låg 
till grund för beräkningarna av Postbankens 
dagslåneränta sänktes från 11 till 10 % .

I november beslöt Finlands Bank att tempo
rärt höja maximigränsen för dagslån till 
175 %  av centralbankskreditkvoten för tiden 
1. 12. 1977—31. 3. 1978. Åtgärden föranleddes 
närmast av säsongvariationerna i statshushåll
ningen. Centralbankskreditkvoterna uppjustera
des med 10 %  för tiden 12—29. 12. 1977, 
vilket motiverades av den likviditetsbelastning 
sedelstockens säsongtopp i december orsakade.

Finlands Bank tillställde i december penning
instituten nya kreditpolitiska direktiv. I dessa 
uppskattades efterfrågan på investeringskredi- 
ter förbli svag, medan behovet av driftskapital 
ännu väntades vara stort. Det konstaterades, 
att något mera utländskt kapital skulle kunna 
importeras under 1978 än under 1977, vilket 
för sin del skulle minska kreditefterfrågetryc- 
ket i penninginstituten. Däremot underströk 
man, att möjligheterna att lätta finansierings- 
marknaden genom penningpolitiska åtgärder var 
begränsade. Penninginstituten uppmanades att 
i sin kreditgivning under vissa förutsättningar 
ge prioritet åt det behov av driftskapital, som 
förutsattes av en mot avsättningen svarande 
produktion, åt lönsamma produktiva investe
ringar och sådana reinvesteringar, som var 
nödvändiga för en fortsatt lönsam produktion, 
samt åt bostadsproduktion, isynnerhet av sta
ten delvis finansierad produktion. Till de kre
ditobjekt, som borde underkastas den strängas
te gallringen, hänfördes importvaror och fram
för allt i förhållande till verksamheten över
dimensionerade lager av importvaror liksom 
investeringar inom handel och andra service
näringar samt konsumtionsfinansiering.

I december beslöt Finlands Bank att för år
1978 ånyo ta i bruk ett system med målnivåer 
för affärsbankernas centralbanksfinansiering. 
Systemet hade till vissa delar ändrats på basen 
av de erfarenheter man vunnit under redo
görelseåret. Månatliga målnivåer uppställdes 
till att börja med för första halvåret 1978.

En ekonomisk-politisk åtgärd som nära 
nnslöt sig till penningpolitiken var, att stats
rådet i februari bestämde, att företagen skulle 
få utnyttja de överföringar till investeringsfon
der, som de gjort från vinsten för 1975. Sam
tidigt förlängdes den tid, inom vilken över
föringar, som gjorts från vinsterna för rä
kenskapsperioder avslutade före år 1975, skulle 
tas i användning. Till ny tidsgräns sattes den 
sistå december 1977. I december utsträcktes 
tidsfristen vtterligare eller ända till slutet av 
år 1978.

På finansieringsmarknaden återspeglades de 
penningpolitiska åtgärderna närmast genom att 
bankernas utlåningstillväxt förblev långsam 
eller ungefär densamma som under 1976. 
Bankernas inlåning utvecklades rätt gynnsamt 
och tillväxttakten ökade något. Centralbanks- 
finansieringen var i genomsnitt lägre än före
gående år. Under början av året var det 
främst återbetalningen av importdepositionerna 
till företagen och de försenade skatteåterbä- 
ringarna som sänkte centralbanksfinansieringen. 
Användningen av centralbanksfinansiering till
tog åter mot slutet av året beroende på valuta
kursförväntningarna och säsongrörelserna i 
statshushållningen. Kontrollgränsen för central
banksfinansieringen överskreds hela året av 
två affärsbanker och tidvis av två banker, vilka 
följaktligen underställdes Finlands Banks sär
skilda likviditetsövervakning. De preliminära 
målnivåerna för det i januari—augusti tilläm
pade systemet med målnivåer överskreds under 
perioden som helhet med 22 %  och de slut
liga målnivåerna, som man erhöll efter juste
ring närmast av statens och Postbankens central- 
banksställning, med knappt 3 %. Skillnaderna 
mellan de olika bankerna vad beträffar upp
nåendet av målnivåerna var emellertid avsevär
da. Av gottgörelsernas maximibelopp, 40 Mmk, 
lyckades bankerna tillgodogöra sig 20 Mmk. 
För hela sin centralbanksfinansiering betalade 
affärsbankerna i genomsnitt 11.8 % ränta. Här
vid har även gottgörelserna i anslutning till 
systemet med målnivåer beaktats. Skillnaden 
mellan kostnaderna för hela centralbanksfinan
sieringen och grundräntan på centralbankskre- 
diten krympte under 1977 från 3.1 till 2.7 
procentenheter. På dagslånemarknaden var rän
tan i genomsnitt 17.2 % och låntagarnas ränta 
efter det att ränteutjämning företagits, i ge
nomsnitt 15.7 % .

Transaktioner med depositionsbevis var allt
jämt möjliga, då bankfullmäktige i februari

beviljade det erforderliga räntebetalningstill- 
ståndet. Tillståndet skulle gälla till utgången 
av 1978. Depositionsbevisens belopp var emel
lertid litet hela året och utgjorde vid årets 
slut 200 Mmk.

Särskilda finansieringsarrangemang

Finlands Banks ordinarie specialkfeditar- 
rangemang effektiverades vid början av okto
ber. Avsikten var att förbättra finansierings
möjligheterna för exportföretagen och de före
tag som konkurrerar med importen. De ordi
narie finansieringsarrangemangen gäller in
hemska leveranskrediter, nyexportkrediter och 
kortfristiga exportkrediter. Det sammanlagda 
kreditbeståndet för dessa tre finansieringsar
rangemang steg under 1977 med 246 Mmk 
och uppgick vid slutet av året till 1 447 Mmk.

I avsikt att främja produktionen och syssel
sättningen inom skogsindustrin fortsatte Fin
lands Bank det temporära finansieringsarrange
manget för exportprodukternas överlager. Detta 
skedde genom såväl direkta krediter som till
stånd att utnyttja tillfällig utländsk finansie
ring. Finlands Bank beviljade även en del 
andra produktionsgrenar tillfällig finansierings
hjälp. Kreditbeståndet för de tillfälliga in
hemska finansieringsarrangemangen reducerades 
med 267 Mmk till 269 Mmk.

Inom ramen för finansieringsarrangemanget 
för inhemska leveranser finansieras den in
hemska industrins leveranser av kapitalvaror 
till inhemska beställare. I finansieringen deltar 
Finlands Bank, affärsbankerna och Postbanken.
I oktober höjdes Finlands Banks andel av den 
kreditfinansierade delen av köpeskillingen från 
30 till 40 %  samtidigt som arrangemanget ut
vidgades till att täcka också finansiering under 
tillverkningstiden av sådana större leveranser 
med lång tillverkningstid, som faller inom ra
men för finansieringsarrangemanget. Räntan 
på krediterna sänktes den 1 oktober till 8 V4 % .  
Till följd av den ringa investeringsefterfrågan 
inom industrin sjönk den orderstook, som låg 
till grund för reserveringarna av inhemsk leve
ranskredit, med 752 Mmk till 633 Mmk. Un
der årets lopp trädde reserveringar av inhemska 
leveranskrediter på allt som allt 391 Mmk i 
kraft. Av detta belopp representerade Finlands 
Banks finansieringsandel 127 Mmk. Vid årets 
slut var det sammanlagda beloppet av kredit- 
reserveringarna 475 Mmk, varav Finlands
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Banks andel utgjorde 190 Mmk. De under 
året lyfta krediterna belöpte sig till 992 Mmk. 
Härav finansierade Finlands Bank 314 Mmk. 
Kreditbeståndet uppgick vid årets slut till
2 452 Mmk, varav Finlands Banks finansie- 
ringsandel utgjorde 714 Mmk.

Med nyexportkrediter finansieras det tilläggs- 
behov av driftskapital under tillverkningstiden, 
som beror på småindustrins och den medel
stora industrins exportökning. Vid början av 
oktober höjdes maximibeloppet av ett enskilt 
företags nyexportkredit från 3 Mmk till 4 
Mmk samtidigt som den ränta, som de finan
sierande bankerna uppbar för nyexportkredi
terna sänktes till IV2 % .  Beloppet av nyex
portkrediterna uppgick vid slutet av året till 
194 Mmk, varav metall- och verkstadsindustrins 
andel var 37 %  och textil-, beklädnads- och 
läderindustrins 31 % .  Nyexportkrediter utnytt
jades vid årets slut av 508 företag.

Finansieringsarrangemanget med kortfristiga 
exportkrediter utvidgades vid början av okto
ber till att gälla finansiering av export med 
högst 24 månaders betalningstid. Finansie
ringen sker efter det att varan levererats. Sam
tidigt sänktes den ränta, som de finansie
rande bankerna uppbar av företagen, till 7 l/2 % .  
Kreditbeståndet uppgick vid slutet av året till 
529 Mmk. Härav representerade metall- och 
verkstadsindustrin 47 %  och textil-, bekläd
nads- och läderindustrin 12 % .  Finansieringen 
utnyttjades vid årets slut av 521 företag.

Finlands Banks valutapolit ik  

Utvecklingen på den internationella valutamarknaden

Flytande valutakurser tillämpades ännu un
der redogörelseåret på den internationella valu
tamarknaden. Myndigheterna i olika länder 
försökte dock reglera utvecklingen av sina valu
tors värde. Den internationella valutamarknaden 
var relativt lugn under början av året. Vid 
halvårsskiftet inträdde emellertid en ostadigare 
period och bytesförhållandena för flera valutor 
förändrades till och med i hög grad.

I de viktigaste industriländerna skedde rätt 
stora förskjutningar i räntenivån. Denna var i 
Förenta staterna stigande, men sjönk bl.a. i 
Förbundsrepubliken Tyskland och England. 
Trots den ökande ränteskillnaden försvagades 
US-dollarns kurs i förhållande till de andra 
viktigaste valutornas kurser. Orsaken var fram

för allt att underskottet i den amerikanska 
handelsbalansen hela tiden förstorades. I syn
nerhet D-marken, schweizerfrancen och den 
japanska yenen men också det engelska pundet 
förstärktes. Härtill bidrog den gynnsamma 
betalningsbalansutvecklingen och uppbroms- 
ningen av inflationen i vederbörande länder. 
Under årets sista månader medförde förstärk
ningen av D-marken svårigheter för systemet 
med gemensamt flytande kurser för vissa euro
peiska valutor eller den s.k. valutaormen.

För att lösa sina ekonomiska svårigheter och 
speciellt betalningsbalansproblemen devalverade 
de skandinaviska länderna sina valutor i början 
av april och i slutet av augusti. I samband med 
augustidevalveringen beslöt Sverige att dra sig 
ur valutaormen.

Det var främst dollarns försvagning och den 
fortsatta internationella inflationen som gjorde 
att priset på guld steg under redogörelseåret. 
Medan priset per uns i London var 135 dollar 
vid 1976 års utgång, uppgick det vid slutet av 
1977 till 165 dollar.

Utvecklingen på den internationella 
finansieringsmarknaden

Den totala låneverksamheten på den interna
tionella finansieringsmarknaden ökade under
1977. Beloppet av beviljade lån översteg dock 
inte i högre grad 1976 års lånebelopp, och den 
kraftiga tillväxten i den internationella låne
verksamheten under de senaste åren tycks 
sålunda hålla på att dämpas. Inom euromark- 
nadens största sektor, dvs. marknaden för me- 
delfristiga eurovalutalån, beviljades nya lån till 
ett värde av uppskattningsvis drygt 30 mrd 
dollar eller något mera än under 1976. T ill
växten av denna marknad begränsades inte av 
ringa kreditefterfrågan eller -utbud utan av 
bristen på kreditvärdiga låntagare. Det är näm
ligen huvudsakligen i form av medelfristiga 
eurovalutalån som utvecklingsländernas upplå
ning sker. För kreditvärdiga låntagare kunde 
däremot också stora lån arrangeras på förmån
liga villkor.

Även beloppet av euro-obligationsemissionet 
blev något större än föregående år eller enligt 
uppskattning drygt 18 mrd dollar. Marknads
utvecklingen var gynnsam nästan hela året 
beroende på att räntenivån var på väg nedåt 
inom såväl dollar- som DM-sektorn. Under
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senhösten verkade den svaga kursutvecklingen 
för dollarn återhållande på emissioner i dollar, 
vilket DM-sektorn i stället drog nytta av. 
Också i Schweiz tilltog emissionerna av ut
ländska obligationer märkbart vid denna tid.

Den internationella låneverksamheten bestod 
förutom av medelfristiga eurovalutalån och 
euro-obligationslån av emissioner av utländska 
obligationer på de olika ländernas kapitalmark
nader (USA, Tyskland, Schweiz, Japan m. fl.) 
och också av direkta banklån och s.k. private 
placement-lån upptagna på dessa. Allt som allt 
uppgick värdet av den internationella låneakti- 
viteten under 1977 till omkring 100 mrd 
dollar.

De valutapolitiska åtgärderna

Den sporadiska oron på de internationella 
valutamarknaderna ledde till osäkerhet också 
på den finländska valutamarknaden. Försvag
ningen av exportindustrins konkurrenskaft, de 
återkommande devalveringsförväntningarna 
gentemot de nordiska valutorna liksom den 
tämligen höga inhemska inflationstakten och 
de uppdrivna arbetslöshetssiffrorna minskade 
tilltron till markens externa värde trots att 
underskottet i bytesbalansen kännbart reducera
des. Valutapolitikens viktigaste uppgift under 
året var att motverka det tryck, som marken 
var utsatt för, och att främja landets likviditet 
och de stimulans- och stabiliseringsätgärder 
som man höll på att utforma.

För att den finländska industrins internatio
nella konkurrenskraft på de för landet viktiga 
marknaderna inte skulle försämras, beslöt Fin
land att delvis följa de andra nordiska länderna 
och devalvera sin valuta. Statsrådet beslöt på 
framställning av Finlands Bank att den 5 april 
skriva ned den finska markens externa värde 
med 5.7 % och den 1 september med ytterli
gare 3 % .  Markens externa värde sjönk till 
följd av dessa beslut och de kursstegringar, som 
skedde inom ramen för det tillåtna variations- 
området för valutaindex, med 9.8 %  under 
redogörelseåret. Förändringen i det externa 
värdet var mindre än motsvarande förändring
i den svenska kronan men större än förändring
arna i den norska och den danska kronan.

Den 1 november 1977 trädde ändringen av 
§ 2 i myntlagen (276/62) i kraft. I enlighet 
med denna anges markens externa värde med

ett valutaindextal, vilket utvisar den genomsnitt
liga förändringen av de valutors kurser, som 
är viktiga för Finlands utrikeshandel. Valuta
indexets basperiod är år 1974, vars indextal 
betecknas med 100.0. Enligt statsrådets beslut 
blev den övre gränsen för valutaindextalets 
variationsområde 112.0 och den nedre 107.1.
I december 1977 var valutaindextalet i genom
snitt 111.5.

Finlands Bank beslöt att utvidga systemet med 
kontantbetalning av importvarorna så, att detta 
fr.o.m. den 1 mars skulle täcka omkring en 
tredjedel av varuimporten (Förf.saml. 218/77). 
Syftet med åtgärden var att hålla igen den 
kortfristiga utländska skuldsättningen och möj
liggöra en motsvarande uppgång i den lång
fristiga kapitalimporten. Dessutom var dess 
ändamål att bringa betalningsvillkoren för im
porten i bättre överensstämmelse med de ge
nomsnittliga inhemska betalningsvillkoren. Den
1 juli företogs i systemet en del närmast tek
niska förändringar, vilka i någon mån begrän
sade dettas täckning (Förf.saml. 524/77).

Två avtal mellan Finlands Bank och utländs
ka banker om kreditreserveringar på allt som 
allt 290 milj. dollar löpte ut under redogörel
seåret. Finlands Bank slöt därför den 30 juni 
1977 ett nytt avtal om en kreditreservering 
på sammanlagt 300 milj. US-dollar. Härigenom 
steg värdet av de kreditreserveringsarrange- 
mang, som kunde disponeras för att komplette
ra Finlands Banks valutareserv, före utgången 
av augusti till 700 milj. dollar.

Genom en lag given den 23 december 1976 
(1016/76) förlängdes giltighetstiden för valuta
lagen av den 29 december 1972 (910/72) till 
slutet av år 1978. Finlands Bank ändrade med 
ett beslut den 21 juni 1977 (525/77) § 21, 
25, 34, 39, 41, 44, 47 och 51 i sitt beslut 
om tillämpning av statsrådets beslut om verk
ställighet av valutalagen. Ändringarna utvidgade 
valutabankernas rätt att överlåta valuta, och 
dessutom justerades närmast en del tidsgränser 
och maximibelopp samt vissa uttryck.

Avistamarknaden

Mätt med valutaindex var markens externa 
värde vid 1977 års utgång 9.8 %  lägre än ett 
år tidigare. Valutaindexets genomsnittliga värde 
vid slutet av varje månad framgår av följande 
sammanställning.

2 1678003362
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Utvecklingen av valutaindex under 1977
(1974 =  100.0)

januari 100.1 juli 106.8
februari 100.1 augusti 107.2
mars 100.1 september 108.2
april 105.6 oktober 108.7
maj 106.9 november 110.6
juni 106.9 december 111.5

Förskjutningarna i den internationella valuta
kursstrukturen och devalveringarna av marken

ledde till att de finländska valutanoteringarna 
förändrades rätt mycket. Säljkursen för US- 
dollarn steg under redogörelseåret med 6.7 % ,  
för det engelska pundet med 19.4 % ,  för D- 
marken med 19.7 % , för schweizerfrancen med 
30.3 %  och för rubeln med 12.1 % . Den 
svenska kronans säljkurs föll med 5.9 % . 
Följande sammanställning visar de av Finlands 
Bank noterade säljkurserna vid slutet av år
1976 och år 1977.

Valutornas säljkurser vid slutet av 1976 och 1977

Valutaslag 31.12.1976 31. 12. 1977
mk mk

New York ..................................... ............................ US $' 3.776 4.027
Montreal .......................................... ............................ C $ ‘ 3.730 3.680
London ............................................. ........................................ £' 6.430 7.680
Stockholm ........................................ ............................ Skr 91.70 86.30
O s lo ..................................................... ............................ Nkr 73.10 78.50
Köpenhamn ...................................... 65.50 69.90
Frankfurt a. M ................................ ............................ DM 160.40 192.00
Amsterdam ...................................... ............................ Hfl 153.80 177.50
Bryssel ................................................ ............................ FB 10.5302 12.3202

10.5003 12.3203
Ziirich ................................................ ...........................  Sfr 154.60 201.50
Paris .................................................. ............................ FF 76.10 86.00
Rom ................................................... ............................ Lit 0.432 0.465
Wien .................................................. ............................ ÖS 22.60 26.70
Lissabon .......................................... ...........................  Esc 12.03 10.15
M a d r id ................................................ 5.55 5.02
Tokyo ............................................... ...........................  Yen 1.295 1.690
Reykjavik ........................................ ...........................  Ikr 2.00 1.95
Moskva, clearing ............................ 5.089 5.704

1 Per enhet, resten per 100 enheter.
2 Kommersiell kurs.
3 Finansiell kurs.

Instabiliteten på den finländska valutamark
naden förvärrades mot slutet av året. Detta 
resulterade i  en allvarlig avtappning av Fin
lands Banks konvertibla valutareserv. Cent
ralbanken sålde under redogörelseåret 970 
milj. dollar till valutabankerna och köpte 440 
milj. dollar av dem. Nettoförsäljningen av avis-

tavaluta uppgick till 530 milj. dollar, varav 
största delen — 309 milj. dollar — såldes 
under sista kvartalet. I syfte att stärka den 
utländska likviditeten utnyttjade Finlands Bank 
den 23 november 100 milj. dollar och den 5 
december ytterligare 200 milj. dollar av de till 
buds stående kreditreserveringarna. Vid slutet
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av 1977 hade Finlands Bank därigenom out
nyttjade kreditreserveringar till ett sammanlagt 
värde av 400 milj. dollar.

Terminsmarknaden

Värdet av terminshandeln i dollar blev något 
lägre än under 1976. Finlands Banks termins- 
köp uppgick till 260 milj. dollar och dess ter- 
minsförsäljningar till 546 milj. dollar. Största 
delen av terminskontrakten ingicks liksom tidi
gare för perioder på 3—6 månader. Termins
kurserna varierade rätt mycket och översteg 
räknat per år avistakurserna med 4.5—25.5 % .  
Högst var de före devalveringarna och lägst 
strax terminsmarknaden öppnats efter devalve
ringarna. Den 30 december var terminskursen 
vid tre månaders transaktioner 4.188 mk, dvs. 
per år 17 % högre än avistakursen.

Det sammanlagda beloppet av terminstransak- 
tionerna i rubel utgjorde 147 milj. rubel. Skill
naderna mellan rubelns termins- och avista- 
kurser var i genomsnitt mindre än motsvarande 
skillnader för dollarn.

Bilaterala betalningsarrangemang

Finland hade vid utgången av 1977 bilaterala 
betalningsavtal med åtta socialistiska länder. 
Enligt avtalen används clearingrubeln som 
kontovaluta i transaktionerna med Sovjetunio
nen och Rumänien, clearingdollarn i transak
tionerna med Bulgarien, Tyska Demokratiska 
Republiken och Ungern samt clearingmarken i 
transaktionerna med Kinesiska Folkrepubliken. 
Med Polen och Tjeckoslovakien fortsattes be
talningsarrangemanget med konton i fritt kon
vertibla US-dollar. Vid köp och försäljning av 
clearingdollar tillämpade man fortfarande kur
sen för US-dollarn. Såsom handelsavtalet mel
lan Mongoliska Folkrepubliken och Finland 
förutsatte, sköttes betalningarna länderna 
emellan via konton i konvertibla US-dollar i 
Finlands Bank och den mongoliska central
banken.

Långfristiga utländska kapitalrörelser

Efterfrågan på långfristigt utländskt kapital 
för nya investeringar blev under 1977 betydligt 
mindre än under tidigare år, emedan såväl den

privata som den offentliga sektorns investe- 
ringskvot var låg. Däremot hade företagen 
en benägenhet att i högre grad än tidigare 
finansiera sina driftskostnader med långfristigt 
utländskt kapital. För att trygga landets fort
satta kreditvärdighet var Finlands Bank alltjämt 
återhållsam vid beviljandet av tillstånd för 
import av långfristigt utländskt kapital. Kapi
taltillgången på den internationella kapitalmark
naden förblev härigenom god och kreditvill
koren förmånliga.

Finlands långfristiga utländska bruttoskuld 
uppgick vid utgången av 1977 till 30 356 Mmk, 
varav 1 208 Mmk bestod av Finlands Banks 
reservkrediter och 892 Mmk landets dragning 
på Internationella valutafondens oljefacilitet. 
Valutakursförändringar, orsakade närmast av 
devalveringarna i april och september höjde 
bruttoskuldens saldo vid slutet av året med
2 761 Mmk. Nettoimporten av långfristigt 
kapital utgjorde 3 912 Mmk, vilket var 14 %  
mindre än ett år tidigare.1

Några större förändringar i den långfristiga 
utländska bruttoskuldens fördelning på olika 
valutor inträffade inte under 1977. Vid slutet 
av året lydde 46 %  av bruttoskulden på US- 
dollar, 16 % på D-mark och 12 % på schwei
zerfrancs. Återstoden fördelade sig på ungefär
20 olika valutor.

Det under 1977 lyfta beloppet av långfristigt 
utländskt kapital uppgick till 6 734 Mmk, vari 
ingick de reservkrediter om 1 242 Mmk, som 
upptogs för att stärka valutareserven. Den 
långfristiga bruttoskuldens sammanlagda drag
ningar var sålunda av samma storleksordning 
som ett år tidigare. Kostnaderna för skötseln 
av bruttoskulden ökade från 3 228 Mmk till 
5 066 Mmk, en ökning som förklarades av 
skuldbeloppets tillväxt under de senaste åren. 
Amorteringarnas andel av kostnaderna var
2 822 Mmk.

Dragningarnas fördelning på olika typer av 
krediter förblev under 1977 i stort sett den
samma som under 1976. Finansieringslånen 
stod för 70 % eller 4 718 Mmk, import- och 
leasingkrediterna för 25 % eller 1 736 Mmk 
och de direkta investeringarna för 5 %  eller 
251 Mmk.

1 Saldona beräknas på basen av säljkurserna på saldo-
dagen. Dragningarna och amorteringarna beräknas
däremot enligt säljkursernas medeltal för respektive 
månader.



1 2

Finlands långfristiga utländska nettoskuld 31. 12. 1974— 31. 12. 1977
Mmk

1974 1975 1976 1977
Långfristig bruttoskuld ........................................... 12 650 18 902 23 721 30 356
Långfristig bruttofordran ......................................... 2 964 3 459 3 790 4 615
Långfr is t ig  n e t t o s k u l d ................................................ 9 686 15 443 19 931 25 741
I % av BNP till marknadspris ............................ 11.5 15.7 18.2 21.4

De enskilda skuldsedellånens andel av drag
ningarna på finansieringslån var 60 %  eller
2 810 Mmk, varav 1 242 bestod av reservkre
diter, och masskuldebrevslånens 40 % eller 
1 908 Mmk. Under 1977 emitterades i utlan
det 9 finliindska obligationslån med ett mot- 
värde av sammanlagt 1 011 Mmk:

Enso-Gutzeit O y ................................. 30 milj. $
Imatran Voima O y ............................ 25 milj. RE
Industrialiseringsfonden . . . .  25 milj. $
Industrialiseringsfonden . . . .  20 milj. Sfr
Outokumpu Oy .................................50 milj. Sfr
Rauma-Repola Oy ............................20 milj. Sfr
Staten ........................................... 10 000 milj.yen
Staten .....................................................80 milj. Sfr
Staten ..................................................... 50 milj. $

Också under 1976 hade 9 obligationslån, 
med ett sammanlagt nästan lika stort motvärde, 
emitterats utomlands. Utöver obligationslånen 
emitterades senaste år 2 finländska debentur- 
lån om sammanlagt 242 Mmk: Kansallis-Osake- 
Pankki 30 milj. dollar och Föreningsbanken i 
Finland Ab 30 milj. dollar.

Dragningarna av import- och leasingkrediter 
höll sig under 1977 på ungefär samma nivå 
som under 1976, emedan Finlands Bank lik
som då beviljade mycket sparsamt med tillstånd 
för importkrediter.

De direkta utländska investeringarna i Fin
land blev ifjol något mindre än under 1976. 
Nettoimporten av investeringskapital uppgick 
till 188 Mmk. Däremot ökade överföringarna 
av dividender och räntor till utlandet till 219 
Mmk från 131 Mmk föregående år.

Finlands långfristiga utländska bruttofordran 
växte med 825 Mmk och uppgick vid slutet 
av 1977 till 4 615 Mmk. Det under 1977

lyfta beloppet av långfristiga exportkrediter var 
783 Mmk eller 23 %  större än ett år tidigare. 
Utvecklingskrediter lyftes däremot till ett 
35 %  mindre belopp än under 1976.

Finländska företags investeringar i utlandet 
ökade. Nettoexporten av investeringskapital 
uppgick till 293 Mmk, medan den ett år tidi
gare hade varit 118 Mmk. Överföringarna av 
räntor och dividender till Finland belöpte sig 
till 6 Mmk.

Av sammanställningen ovan kan man se, 
att Finlands långfristiga utländska nettoskuld 
vid slutet av 1977 var 25 741 Mmk. Nästan 
hälften av ökningen från föregående år orsaka
des av förändringar i valutakurserna. Den lång
fristiga utländska nettoskuldens andel av brut
tonationalprodukten till marknadspris har en
ligt sammanställningen närapå fördubblats 
under perioden 1975— 1977.

Vinlands Banks balansräkning o ch  
resu lta träkning

I det följande redogörs först sektorvis för 
utvecklingen av Finlands Banks fordringar och 
skulder under redogörelseåret. Därefter grans
kas de utelöpande sedlarna och mynten liksom 
depositionsbevisen samt sedelutgivningsrätten 
och dess användning. Sist behandlas Finlands 
Banks bokslut på basen av balans- och resultat
räkningarna.

Utlandet

Finlands Banks utländska konton utvecklades 
under redogörelseåret på följande sätt:
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Utländska konton
Mmk

31. 12. 1976

Särskilda dragn ingsrätter........................................... 236
Guldtranchen i Internationella valutafonden . . —  
Konvertibla v a lu to r ..................................................... 1 004

31. 12. 1977

133
204

1 265 
537

Förändring 

+  12 
—  32

+  261 
+  97

Guld och valutafordringar ...................................... 1 801 2 139 + 338

Utländska växlar ......................................................... 436 488 + 52
Utländska m asskuldebrev........................................ 397 543 + 146
Markandelen i Internationella valutafonden . . 827 928 + 101
övriga fordringar på u tlan d e t................................ 1 660 1 959 + 299

Summa utländska fo rd r in ga r  ................................ 3 461 4 098 + 637

Konvertibla konton .................................................... 50 53 + 3
Bundna k o n to n ............................................................ 51 41 — 10

101 94 — 7
Internationella valutafondens markkonton . . . . 1 665 1 838 + 173
Tilldelade särskilda dragningsrätter .................. 258 300 + 42
Tidsbundna sk u ld e r ............................................. .. — 1 309 +  1 309
övriga utländska sk u ld e r ......................................... 1 923 3 447 +  1 524
Summa utländska s k u l d e r ......................................... 2 024 3 541 + 1 517
Utländska n e t t o t i l l g o d oh a van d en  .......................... 1 437 557 — 880

Finlands Banks konvertibla valutareserv 
växte med 238 Mmk och uppgick vid slutet av 
året till 1 549 Mmk. Av de fordringar som 
räknas till den konvertibla reserven ökade 
guldet med 12 Mmk till följd av Finlands 
Banks guldköp från Internationella valutafon
den, medan de särskilda dragningsrätterna 
minskade med 32 Mmk på grund av de räntor 
och avgifter som betalades till Internationella 
valutafonden; de konvertibla valutorna ökade 
med 261 Mmk. De valutaskulder, som påverkar 
den konvertibla reserven, steg med 3 Mmk. För 
att stärka den konvertibla reserven utnyttjade 
Finlands Bank mot slutet av året utländska 
kreditreserveringar till ett värde av samman
lagt 300 milj. US-dollar eller c. 1 200 Mmk.

Finlands Banks bundna valutareserv ökade 
med 107 Mmk för att vid slutet av året uppgå 
till 496 Mmk. De bundna valutafordringarna 
steg med 97 Mmk och de bundna valutaskul
derna sjönk med 10 Mmk.

Finlands Banks övriga fordringar på utlandet 
växte med 299 Mmk till 1 959 Mmk. Av dem

steg utländska masskuldebrev med 146 Mmk, 
utländska växlar med 52 Mmk och markandelen 
i Internationella valutafonden med 101 Mmk. 
Finlands Banks övriga utländska skulder visade 
en uppgång med 1 524 Mmk till 3 447 Mmk. 
Av dessa skulder ökade Internationella valuta
fondens markkonton med 173 Mmk och till
delade särskilda dragningsrätter med 42 Mmk. 
Dessutom fanns det vid slutet av året tids- 
bundna skulder på allt som allt 1 309 Mmk, 
medan sådana inte alls förekommit vid årets 
början. De berodde i huvudsak på att de ovan 
nämnda kreditreserveringarna utnyttjades. Att 
de balansposter som gäller Internationella va
lutafonden gick upp, förklaras av de nya redo
visningsprinciper som infördes i samband med 
bokslutet.

Finlands Banks utländska nettotillgodohavan
den reducerades med 880 Mmk, emedan de 
utländska skulderna växte med 1 517 Mmk 
och de utländska fordringarna med 637 Mmk. 
De utländska nettotillgodohavandena uppgick 
vid årets utgång till 557 Mmk.
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Finansieringsinstituten

Förhållandet mellan Finlands Bank och finansieringsinstituten illustreras av följande 
sammanställning:

Finansieringsinstitutens konton
Mmk

31. 12. 1976 31. 12. 1977 Förändring
Affärsbankernas checkräkningar ............................ 174 110 — 64
Diskonterade v ä x la r ................................................... 2 920 3 091 +  171
Masskuldebrev ............................................................. 332 354 +  22
Dagslån ............................................................................ 1 204 1 804 +  600
Övriga .............................................................................. 44 61 +  17
Fordringar på finansieringsinstitut....................... 4 674 5 420 +  746
Postbankens checkräkning ...................................... 2 1 — 1
Affärsbankernas checkräkningar............................ 2 3 + 1
Dagsdepositioner .......................................................... 1 137 850 —  287
Kapitalimportdepositioner......................................... — 246 + 246
Övriga ............................................................................. 2 94 + 92
Skulder till finansieringsinstitut ............................ 1 143 1 194 + 51
N etto t i l l godohavanden  i f inan sier in gs in st i tu t  . . 3 531 4 226 + 695

Fordringarna på finanieringsinstitut ökade 
med 746 Mmk. Affärsbankernas centralbanks- 
kredit, till vilken räknas de växlar som affärs
bankerna diskonterat i Finlands Bank, affärs
bankernas checkräkningsskuld till Finlands 
Bank och som en minuspost affärsbankernas 
checkräkningsfordran på Finlands Bank, steg 
med 106 Mmk. Affärsbankernas hela central- 
banksfinansiering, vilken utöver centralbanks- 
krediten omfattar affärsbankernas dagslån och 
terminshandeln med obligationer samt på mi
nussidan affärsbankernas dagsdepositioner, 
växte med 748 Mmk till 5 032 Mmk. Därav 
bestod 3 198 Mmk av centralbankskredit i an
slutning till grundkvoterna, 1 794 Mmk av 
dagslånens nettobelopp och 40 Mmk av ter- 
minshandel med obligationer. Affärsbankerna 
hade vid slutet av året upptagit 1 804 Mmk 
i dagslån på Finlands Banks dagslånemarknad. 
Detta var 600 Mmk mera än vid föregående 
årsskifte. För att tillfredsställa efterfrågan på 
krediter hade Finlands Bank på årets sista dag 
placerat 954 Mmk på dagslånemarknaden. Öv
riga fordringar på finansieringsinstitut steg 
under året med 17 Mmk. De innehöll bl.a. de

checker, bankväxlar och exportfactoringväxlar, 
som var på väg från kontoren.

Finlands Banks skulder till finansieringsinsti
tut växte med allt som allt 51 Mmk. Av skul
derna reducerades bankernas dagsdepositioner 
med 287 Mmk till 850 Mmk. Finansierings
institutens kapitalimportdepositioner, vilka upp
tagits som en ny post i balansräkningen, ut
gjorde vid slutet av året 246 Mmk. Övriga 
skulder till finansieringsinstitut, i vilka ingår 
Mortgage Bank of Finland Oy:s checkräkning 
och vissa finansieringsinstituts inhemska valuta- 
konton, ökade med 92 Mmk.

Finlands Banks nettotillgodohavanden i fi
nansieringsinstitut steg med 695 Mmk och 
uppgick vid årets utgång till 4 226 Mmk.

Vid en granskning av förhållandet mellan 
finansieringsinstituten och centralbanken bör 
man utöver fordringarna och skulderna också 
beakta de ansvarsförbindelser, som uppkommit 
i samband med olika finansieringsarrangemang. 
Växlar, som Finlands Bank köpt men som 
bankerna bär ansvaret för, är nyexportväxlarna 
och exportväxlarna. De sistnämnda finns upp
tagna i balansposten ”utländska växlar”. Till 
ansvarssumman hör även de krediter, som Fin
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lands Bank inom ramen för finansieringsar- Den offentliga sektorn 
rangemanget för inhemska leveranser beviljat
mot respektive banks garanti. Vid utgången av Utvecklingen av kontoförhållandet mellan
året var summan av alla dessa ansvarsförbindel- banken och den offentliga sektorn framgår av
ser 1 400 Mmk. följande sammanställning:

Den offentliga sektorns konton 
Mmk

31. 12. 1976 31. 12. 1977 Förändring

Masskuldebrev ........................................................ 67 60 — 7
Statens metallmyntsansvar ...................................... 279 304 + 25
Övriga ................................................................................................. 101____________27__________ —  74
Fordringar på den offentliga sek to rn .................. 447 391 —  56
Checkräkningar ............................................................. 2 2 —
Konjunkturfondsdepositioner ................................. 59 36 — 23
Kapitalimportdepositioner......................................... — 287 +  287
Importdepositioner .....................................................  973 — — 973
Övriga ................................................................................................... 99_____________3__________ ■— 96
Skulder till den offendiga sek to rn ....................... 1 133 328 — 805
N etto t i l l godohavanden  h o s  d e n  o f f e n t l i ga

sek torn  .......................................................................  —  686 63 +  749

Fordringarna på den offentliga sektorn mins- tagits som en ny post i balansräkningen, be-
kade med 56 Mmk, en minskning som kunde löpte sig vid slutet av året till 287 Mmk.
tillskrivas masskuldebreven och de övriga ford- Avvecklingen av importdepositionerna var
ringarna, eftersom statens metallmyntsansvar den främsta orsaken till att Finlands Banks
växte med 25 Mmk. Skulderna till den offent- nettobalans i förhållande till den offentliga
liga sektorn reducerades med 805 Mmk. Av sektorn resulterade i ett nettotillgodohavande
skulderna avvecklades importdepositionerna på 63 Mmk vid slutet av 1977 mot en netto-
helt under 1977; vid ingången av året hade skuld på 686 Mmk vid 1976 års slut. Hela
de utgjort 973 Mmk. Statens konjunkturfonds- nettoförändringen var alltså 749 Mmk. 
depositioner sjönk från 59 Mmk till 36 Mmk.
Vid slutet av året gottskrevs 2 Mmk i ränta på Foretagen
konjunkturfondsdepositionerna. Den offentliga Förhållandet mellan Finlands Bank och före-
sektorns kapitalimportdepositioner, vilka upp- tagen utvecklades på följande sätt:

Finansiering av inhemska leveranser

Företagens konton 
Mmk

31. 12. 1976

.................. 165

.................. 554
................  198

.................. 483

31. 12. 1977

194
714
214
294

Förändring

+  29 
+  160 
+  16 
— 189

.................. 1 400 1 416 4- 16
35 —  23

Kapitalimportdepositioner .................. 181 — 61
Importavgiftsdepositioner..................... .................. 6 19 + 13

7 + 5
.................. 308 242 — 66

N etto t i l l godohavanden  i f ö r e ta g  . . . . .................. 1092 1 174 + 82
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Finlands Banks fordringar på företag steg 
med 16 Mmk. Av dem ökade nyexportväx- 
larna med 29 Mmk och finansieringen av in
hemska leveranser med 160 Mmk. Vad övriga 
fordringar beträffar, minskade krediterna inom 
ramen för de tillfälliga särskilda finansierings- 
arrangemangen med 193 Mmk. Utlåningen 
till företagen uppgick vid årets slut till 1 202 
Mmk. Av detta kreditbestånd representerade 
nyexportväxlarna 194 Mmk, Finlands Banks 
finansiering av inhemska leveranser 714 Mmk 
och de tillfälliga särskilda finansieringsarrange- 
mangen 247 Mmk. Bankens innehav av mass- 
skuldebrev emitterade av företag blev 16 Mmk 
större än vid föregående årsskifte.

Skulderna till företag minskade med 66 
Mmk. Största delen av skulderna bestod av 
kapitalimportdepositioner, vilka reducerades 
med 61 Mmk till 181 Mmk. I enlighet med 
ett statsrådsbeslut använde företagen i netto
hänseende 23 Mmk av sina investeringsdeposi- 
tioner. Dessa belöpte sig följaktligen vid årets 
slut till 35 Mmk.

Utelöpande sedlar och mynt samt depositionsbevis

Beloppet av utelöpande sedlar och mynt växte 
under året med 282 Mmk till 3 167 Mmk. 
Av ökningen svarade sedelstocken för 257 
Mmk och metallmynten för 25 Mmk. Dess
utom ingår i balansposten ”övriga skulder” 
sedlar i den gamla myntenheten till ett värde 
av 9 Mmk. Depositionsbevisen utgjorde vid 
årets utgång 200 Mmk, medan inga sådana 
hade funnits vid årets början.

Finlands Banks nettobalans

I nedanstående sammanställning ges en över
sikt av hur nettona för de olika sektorerna 
inom Finlands Banks balansräkning utvecklats. 
Balansen upptar inte någon gemensam summa 
för finansieringsinstitutens sektor, utan denna 
har på grund av affärsbankernas stora pen
ningpolitiska betydelse uppdelats på två poster 
”affärsbankernas centralbanksfinansiering” och 
”nettoskulder till övriga finansieringsinstitut” .

Nettobalansposterna
Mmk

31. 12. 1976 31. 12. 1977 Förändring
+ Utländska nettotillgodohavanden .................. 1 437 557 — 880
+  Affärsbankernas centralbanksfinansiering . . 4 284 5 032 + 748
+  Nettotillgodohavanden i fö re tag ..................... 1 092 1 174 +  82
+ Nettotillgodohavanden hos den offentliga

— 686 63 +  749
=  Summa nettotillgodohavanden ....................... 6 127 6 826 + 699

+ Nettoskulder till övriga finansieringsinstitut 753 806 + 53
+  Utelöpande depositionsbevis............................ — 200 + 200
+  Utelöpande sedlar och m y n t ............................ 2 885 3 167 + 282
+  Eget kapital, värderegleringsräkningar och

övriga balansposter, n e t to ................................. 2 489 2 653 + 164
=  Summa nettoskulder och eget kapital . . . . 6 127 6 826 + 699

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Finlands Banks sedelutgivningsrätt och dess användning framgår av följande sammanställ
ning:
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Sedelutgivningsbalansen
Mmk

31. 12. 1976

S ed e lu tg ivn in g s rä t t
Ordinarie täckning ................................................ 2 307
Supplementär täck n in g ......................................... 1 500

Summa 3 807

S ed e lu t g iv n in g
Utelöpande s e d la r ................................................... 2 635
Vid anfordran betalbara förb indelser............. 131
Outnyttjad checkkred it......................................... 1
Sedelutgivningsreserv .......................................... ............1 040

Summa 3 807

31. 12. 1977

2 691 
1 500
4 191

2 892 
232 

2
1 065

Förändring

+ 384

+  384

+  257 
+ 101 
+ 1 
+ 25

4 191 + 384

Den ordinarie sedeltäckningen, till vilken 
hänförs guldet och bankens ostridiga fordringar 
på utlandet, steg under 1977 med 384 Mmk 
till 2 691 Mmk. Den supplementära sedeltäck
ningen, vilken består av som täckning använd
bara inhemska växlar, bibehölls oförändrad och 
låg vid årets slut vid den i reglementet fast
ställda övre gränsen, 1 500 Mmk. Hela sedel
utgivningsrätten växte sålunda till följd av 
uppgången i den ordinarie sedeltäckningen 
med 384 Mmk. Sedelutgivningen, dvs. den ute
löpande sedelstocken, bankens vid anfordran be

talbara förbindelser och det outnyttjade belop
pet av checkkrediterna, ökade med sammanlagt 
359 Mmk. Sedelutgivningsreserven växte där
för med endast 25 Mmk till 1 065 Mmk.

Bokslutet

Som komplettering till redogörelsen för Fin
lands Banks ställning återges på nästa sida 
bankens balansräkning för redogörelseåret och 
närmast föregående år.

3 1678003362


