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Finlands Banks verksamhet

Den ekonomiska utvecklingen 1982

Genom  att lågkonjunkturen inom världseko
nomin fortsatte och den kraftiga tillväxten i 
östhandeln avstannade, förlängdes den ekono
miska recessionen i Finland 1982. Totalpro
duktionen växte ändå något tack vare den 
efterfrågestimulerande ekonomiska politiken. 
Produktionstillväxten koncentrerade sig i hu
vudsak till arbetsintensiva branscher och an
talet sysselsatta ökade ytterligare. Då emeller
tid utbudet av arbetskraft tilltog ännu mera 
steg det relativa arbetslöshetstalet till i genom
snitt över 6 % . Inflationstakten sjönk under 
största delen av året ungefär i samma takt 
som genomsnittet för OECD-länderna. Pä 
grund av höstens devalveringar blev uppgången
1 konsumentpriserna emellertid snabbare mot 
slutet av året och för hela året 9 % .  Trots 
den svaga exportefterfrågan bevarades en till
fredsställande jämvikt i utrikeshandeln. Under
skottet i bvtesbalansen uppgick till omkring
2 %  av BNP.

Det världsekonomiska läget

Recessionen i industriländerna fortgick för 
tredje året i följd  och fördjupades ytterligare 
under 1982, varigenom världsekonomin råkade 
in i sin svåraste kris sedan andra världskriget. 
Totalproduktionen minskade och arbetslösheten 
fortsatte att öka kraftigt. Den antiinflatoriska 
politiken i de viktigaste industriländerna däm
pade för sin del tillväxten. Samtidigt saktade 
inflationen dock av betydligt.

Lågkonjunkturen i industriländerna kanali
serades vidare till u-länderna och hela världs
ekonomin genom att efterfrågan på olja och 
råvaror försvagades och världsmarknadspriserna 
sjönk. Den höga räntenivån i kombination 
med reducerade exportinkomster för de skuld
satta u-länderna ledde till en tillspetsning av 
skuldskötselproblemen i många länder. Till 
fö ljd  av den snabbt vikande irnportefterfrågan

i u-länderna och de oljeproducerande länderna 
och den allmänt ökande protektionismen samt 
recessionen i industriländerna gick världshan
deln tillbaka. '

Den ekonomiska politiken i Finland

Då totalefterfrågan på marknaderna i väst 
avtog redan andra året i rad och tillväxt
perioden i östhandeln dessutom var över, bley 
upprätthållandet av produktionen och syssel
sättningen beroende av den inhemska ekono
miska politiken. Tack vare den jämförelsevis 
goda yttre jämvikten och nedgången i infla
tionstakten hade den ekonomiska politiken 
mera spelrum än tidigare i motsvarande kon
junkturfaser. Den ekonomiska politiken var i 
Finland tydligare än i de flesta industriländer 
inriktad på att stöda den inhemska efterfrågan 
och sysselsättningen. i

I konjunkturutjämnande syfte hade en del 
av investeringsefterfrågan 1981 genom finans
politiska åtgärder framskjutits till 1982. Till 
yttermera visso stimulerades efterfrågan 1982 
genom att statens utgifter ökades och kost
nadstrycket för den privata sektorn skars ned.

Den lätta penningpolitiska linje som följts 
alltsedan början av 1981 stärkte den inhemska 
efterfrågan, och sänkningen av den allmänna 
räntefoten i juni var avsedd att hålla tillbaka 
inflationen och inflationsförväntningarna. Då 
den internationella recessionen fortfor, mötte 
exporten allt större svårigheter. Konkurrens
kraften försvagades av omkastningarna i va
lutornas inbördes förhållanden, stegringen ,i 
den inhemska kostnadsnivån och avmattningen 
i den internationella inflationen. Den finska 
markens externa värde nedskrevs i oktober i 
två omgångar med sammanlagt knappt 10 % .  
Samtidigt avtalades om  vissa skattepolitiska 
åtgärder som skulle förbättra industrins kon
kurrenskraft, bl.a. en sänkning av de indirekta 
arbetskraftskostnaderna och omsättningsskatten 
på investeringar.
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Efterfrågan och utbudet

Tillbakagången i världsekonomin pressade 
ned Finlands exportefterfrågan i väst. Då det 
positiva kontosaldot i handeln med Sovjet
unionen samtidigt begränsade exporten till de 
socialistiska länderna, minskade den totala 
exportvolymen med närmare 4 % .  Skogsin
dustrins export krympte kännbart. Däremot 
ökade metallindustrins, särskilt metallvaru- 
industrins export ännu kraftigt.

Den internationella recessionen bromsade 
också upp stegringen i utrikeshandelspriserna, 
vilket tydligt märktes i priserna på råvaror, 
t.ex. trävaror och produkter från den kemiska 
industrins och metallindustrins basindustrier. 
Exportpriserna gick upp med c. 6 V2 %  och 
importpriserna med c. 4 V2 %■ Bytesförhållan
det förbättrades därigenom med 2 procenten
heter, vilket främst kunde tillskrivas prisfallet 
för råolja.

Företagens lönsamhet försämrades alltjämt 
1982. Industrins kapacitetsutnyttjandegrad 
sjönk märkbart, dock inte så lågt som under 
föregående lågkonjunktur. Till följd av före
tagens sämre lönsamhet och de svaga efter- 
frågeutsikterna bars industrins investeringsakti
vitet framför allt upp av tidigare påbörjade 
projekt, trots att flera finanspolitiska åtgärder 
i början av året hade vidtagits för att för
bättra företagens ställning.

Företagen inom servicenäringarna bibehöll 
en hög kapacitetsutnyttjandegrad och lönsam
heten var här bättre än inom den öppna sek
torn, samtidigt som antalet arbetsplatser fort
satte att öka. Servicesektorns investeringsakti
vitet stimulerades också av att investerings- 
skatten på byggande avskaffades i slutet av
1981 —  inom huvudstadsregionen i början 
av 1982.

Allt som allt reducerades företagens investe
ringar 1982 med c. 2 % .  Det var särskilt 
byggnadsinvesteringarna som minskade, medan 
investeringarna i maskiner och utrustning blev 
ungefär lika stora som ett år tidigare.

I och med att hushållens kredittillgång var 
god och deras realinkomster växte, steg den 
privata konsumtionens tillväxttakt till över
3 % . Devalveringsförväntningarna, prisstoppet
i anslutning till kursjusteringarna och vetskapen 
om att omsättningsskatten skulle höjas vid 
halvårsskiftet 1983 påskyndade mot slutet av 
året anskaffningen av varaktiga konsumtions
varor, isynnerhet bilar. Bostadsinvesteringarnas

volym sjönk med över 3 % . Minskningen var 
dock inte lika markant som i motsvarande 
konjunkturskeden tidigare.

Volymen av statens konsumtion och fasta in
vesteringar tilltog 1982 med c. 5 % . Genom 
att öka inkomstöverföringarna drev staten 
också upp tillväxten i kommunernas utgifter; 
den offentliga sektorn höjde således avgjort 
totalefterfrågan.

Totalproduktionens tillväxt stannade 1982 
vid c. 1 % . ökningen orsakades närmast av 
konsumtionsefterfrågan, eftersom export- och 
investeringsefterfrågan gick tillbaka. Fabriks
industrins produktion minskade med drygt
2 % . Isynnerhet inom skogsindustrin och 
den övriga fabriksindustrin skedde en påtaglig 
nedgång. Däremot fortsatte metallindustripro
duktionen att växa.

Trots att industriproduktionen och investe
ringsefterfrågan gick ned, ökade importvolymen 
med c. 1 % . Mest steg importen av konsum
tionsvaror, närmast beroende på totalefter
frågans ändrade struktur. Däremot sjönk im
porten av bränslen och smörjmedel, råolja och 
investeringsvaror ansenligt. För övriga råvaror 
stannade importvolymen ungefär på föregående 
års nivå.

Sysselsättningen och inflationen

Antalet sysselsatta växte alltjämt 1982 och 
var i genomsnitt c. 35 000 personer större än 
året innan. Tillväxten koncentrerades till ser
vicenäringarna. Inom  industrin reducerades de 
sysselsattas antal däremot med 15 000. Då ut
budet av arbetskraft ökade avsevärt till följd av 
det relativa arbetskraftstalets uppgång och åter- 
flyttningsvinsten, steg det relativa arbetslös
hetstalet till över 6 %  för året i genomsnitt. 
Denna i och för sig höga arbetslöshetssiffra 
låg dock betydligt under genomsnittet för de 
västliga industriländerna.

Konsumentprisernas stegringstakt avtog un
der årets tre första kvartal snabbare än i 
OECD-länderna i genomsnitt. Detta berodde 
till stor del på att stegringen i .utrikeshandels
priserna märkbart saktade av. I december tog 
inflationen emellertid ny fart då prisstoppet 
upphörde och det pristryck som uppstått 
penom höstens devalveringar kom till utlopp. 
Konsumentpriserna steg under året med 9 %  
och deras årsmedeltal med drygt 9 % .
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Avtalslönerna höjdes under 1982 enligt 
gällande inkomstavtal med 8 % ,  varav 0.6 
procentenheter härrörde från indexförhöjningen 
i början av året. För överskridningen av in
dextröskeln under 1982 skulle 0.2 procent
enheter på motsvarande sätt erläggas efter 
årsskiftet 1982 /1983 . Sammanlagt gick för
värvsinkomsterna upp med c. 10 Vi % ,  varav 
löneglidningar stod för närmare en fjärdedel. 
Arbetskostnaderna ökade därför snabbare i 
Finland än i de viktigaste konkurrentländerna.

Den utländska och den inhemska finansieringen

Handelsbalansens underskott blev något 
större än för 1981 eller drygt 2 mrd mk. 
Underskottet härstammade i sin helhet från 
västhandeln, eftersom det bilaterala varuut
bytet med de socialistiska länderna resulterade 
i ett litet överskott. Tjänsteutbytet gav ett 
överskott på knappt 4 mrd mk, vilket var 
1 mrd mk mindre än ett år tidigare. Då 
faktorersättningarnas och inkomstöverföringar
nas nettounderskott på grund av stegrade 
ränteutgifter ökade ytterligare, ledde 1982 års 
bytesbalans till ett underskott på 4 V2 mrd mk.

Ökningen i bytesbalansens underskott var 
en indikation på att sparandet i Finland sjönk 
snabbare än investeringarna. Isynnerhet den 
offentliga sektorns finansiella ställning försva
gades betydligt. Statens nettofinansieringsbe
hov fördubblades jämfört med 1981 och steg 
till över 5 mrd mk. Härav täcktes 3 mrd mk 
med långfristig nettoupplåning i utlandet. Den 
privata sektorns nettoimport av långfristigt 
lånekapital uppgick till c. 2.5 mrd mk, men 
samtidigt exporterades över 2 mrd mk i form 
av exportkrediter och direkla investeringar. 
Då kontoarrangemangen med Sovjetunionen 
ökade de långfristiga utländska fordringarna 
med 2.1 mrd mk, täckte den långfristiga 
kapitalimporten endast en femtedel av under
skottet i bytesbalansen.

I de kortfristiga kapitalströmmarna förekom 
under året betydande variationer. För hela 
året blev emellertid den kortfristiga kapital
balansens överskott 3.5 mrd mk. Häri ingår 
även Finlands Banks reservkrediter på 2.6 mrd 
mk.

Den konvertibla valutareserven belöpte sig 
vid årets slut till 9 mrd mk mot 7.5 mrd mk 
ett år innan. De bundna valutornas konto
ställning förbättrades under året med knappt

2 mrd mk. Då 2.1 mrd mk av valutaford
ringarna överfördes till tidsbundna fordringar, 
uppgick den egentliga bundna valutareserven 
vid utgången av året till 1.5 mrd mk.

Betalningsbalansen hade en lättande effekt 
på bankernas likviditet under början av året, 
även om  effekten till en del neutraliserades 
av att statens och Postbankens nettotillgodo
havanden hos Finlands Bank ökade. På grund 
av den kapitalexport som kursförväntningarna 
gett upphov till stramades bankernas likviditet 
dock snabbt åt på hösten. Sedan kapitalflödet 
i slutet av året ånyo vänt lättade affärsban
kernas likvidi tetsläge, och deras centralbanks- 
skuld blev vid årsslutet endast c. V2 mrd mk 
större än ett år tidigare. Höjande på central- 
banksskulden verkade också en viss ökning 
av statens kassamedel.

Bankernas utlåningsökning hade blivit lång
sammare alltsedan slutet av 1980 och denna 
utveckling höll i sig ännu under början av 
1982. Utlåningen expanderade dock påfallande 
under hösten och kreditbeståndet steg på års
basis med drygt 18 % . Företagens kreditbehov 
var ringa till följd  av avmattningen i inves
teringsaktiviteten, men kapitalexporten före 
devalveringarna ökade behovet av kortfris
tig finansiering. Krediterna till hushållen 
växte däremot i rask takt, eller med när
mare en femtedel, och medverkade till den 
hastiga konsumtionsstegringen. Den livliga 
konsumtionsefterfrågan återspeglades till en del 
i att de tidsbundna depositionernas årstillväxt 
sjönk från över 15 V2 %  till 13 % .  För avista- 
depositionerna var uppgången betydligt snab
bare.

Finlands Banks penningpolitik 

De penningpolitiska åtgärderna

Den långsamma ekonomiska tillväxten och 
strävan att dämpa inflationen var de faktorer 
som fram för allt påverkade den penningpoli
tiska linjen 1982. Den lättare penningpolitik 
som infördes våren 1981 fortsatte och bidrog 
till att stärka den inhemska efterfrågan. I 
början av sommaren sänktes dessutom den 
allmänna räntenivån. M ot slutet av året 
skärptes den penningpolitiska linjen en aning. 
Avsikten härmed var att hålla tillbaka det 
inflationstryck och de inflationsförväntningar 
som valutakursbesluten i oktober gav upphov
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till och att reducera ekonomins känslighet för 
störningar. Penningpolitiken hade dock som 
mål att trygga en lönsam investerings- och 
produktionsverksamhet.

Anpassningen av bankernas ställning och 
läget på finansieringsmarknaden till målen 
krävde en del omjusteringar av penningpoli
tiken isynnerhet under årets första månader. 
Det kraftiga utflödet av valuta före devalve
ringarna och det oväntat långsamma återflödet 
senare ledde till att det penningpolitiska 
greppet under årets sista månader blev stra
mare än man räknat med.

Tyngdpunkten i penningpolitiken låg som 
under tidigare år på regleringen av affärs
bankernas centralbanksfinansiering, komplette
rad med den kassareservskyldighet som gällde 
alla depositionsbanker. Finlands Bank kom 
med bankerna överens om  revideringar i kassa- 
reservavtalet, vilka trädde i kraft i maj. Där
vid höjdes den övre gränsen för kassareserv- 
skyldigheten från 5 till 8 %  av penninginsti
tutens inlåning och den högsta tillåtna ök
ningen per månad från 0.4 till 0.6 procent
enheter. Samtidigt justerades räntan på kassa- 
reservdepositionerna uppåt med Vi procent
enhet så att den kom att ligga Va procent
enhet under Finlands Banks grundränta (se 
även s. 25— 2 6 ). Revideringen av avtalet för
bättrade penningpolitikens möjligheter att 
styra utvecklingen på finansieringsmarknaden 
i situationer då en betydande import av ut
ländskt kapital eller en snabb tillväxt i export
inkomsterna ökar likviditeten i ekonomin.

Centralbanksfinansieringen bestod till största 
delen av dagslån. Under årets lopp justerades 
tilläggsränteskalan för dagslånen två gånger. 
Liksom förut påverkade Finlands Bank kost
naderna för affärsbankernas dagslån genom ett 
system med ränteutjämning. Sålunda kreditera- 
des affärsbankerna för en del av de ränte
kostnader som statens kassamedel via dags- 
lånemarknaden orsakade dem. I december be
slöt banken att slopa systemet vid ingången 
av 1983 och därigenom förenkla och klarlägga 
dagslånens och dagslåneräntans ställning på 
penningmarknaden.

Nedan granskas de penningpolitiska åt
gärderna under verksamhetsåret i kronologisk 
ordning.

I början av januari höjdes dagslåneräntan 
från 11 till 12.5 %  för att begränsa den 
säsongartade lättnaden på penningmarknaden. 
Dessutom sänktes summan av affärsbankernas

centralbankskreditkvoter den 1 februari från 
600 M mk till 400 M mk. Samtidigt lindrades 
tilläggsränteskalan för dagslån. Tilläggsräntan 
på 4 %  sänktes till 3 %  och överskridnings- 
intervallet med 10 %  tilläggsränta slopades 
helt. Som ett led i finjusteringen av pen
ningpolitiken sänktes dagslåneräntan två gång
er kring månadsskiftet februari —  mars, dvs. 
med allt som allt en procentenhet. Dags
låneräntan förblev därefter 1 1 .5 %  ända till 
hösten. Inte heller de övriga villkoren för 
centralbanksfinansieringen ändrades under 
denna tid.

Finlands Banks grundränta sänktes den 1 
juni från 9.25 till 8.5 % . Samtidigt fastställde 
bankfullmäktige fluktuationsintervallet mellan 
Finlands Banks högsta och lägsta diskontoränta 
till grundräntan ±  2.5 procentenheter (se 
även s. 2 4 ). Penninginstituten förutsattes sänka 
sina utlånings- och inlåningsräntor i samma 
mån. Den övre gränsen för penninginstitutens 
utlåningsränta bibehölls vid 12.5 %  för att 
öka utrymmet för räntedifferentiering. Genom  
räntebeslutet ansågs det möjligt att åtminstone 
något minska inflationstrycket och stärka den 
inhemska efterfrågan.

Likviditeten tilltog under sensommaren 
främst till följd  av uppgången i den bundna 
valutareserven och säsongrörelserna inom stats
hushållningen. För att bevara penningpolitikens 
styreffekt höjdes bankernas kassareservskyl
dighet från 3.0 till 3.3 %  av inlåningen vid 
slutet av augusti, en nivå som blev bestående 
till slutet av året.

Kursförväntningarna pressade märkbart ned 
den konvertibla valutareserven i september och 
början av oktober. Därigenom skärptes läget 
på penningmarknaden avsevärt. Penningmark
naden höll sig resten av året stram på grund 
av det jämförelsevis långsamma återflödet av 
valuta efter kursjusteringarna.

Dagslåneräntan, som i slutet av september 
sänkts från 11.5 till 11 .0 % ,  höjdes i sam
band med besluten om valutakurserna i början 
av oktober till 12.0 % . Dessutom höjdes till- 
läggsräntan för överskridning av dagslånekvo- 
terna från 3 till 4 %  med verkan från den 
1 november. Samtidigt sjönk • dagslåneräntan 
till 11.5 %  och hölls på denna nivå ända till 
slutet av året.

I december tillställde Finlands Bank pen
ninginstituten ett cirkulär om kreditpolitiken. 
I cirkuläret konstaterades att de yttre förut
sättningarna för ett ekonomiskt uppsving i
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Affärsbankernas centralbankskreditkvoter 
1982, Mmk

1 .2 .1 9 8 1 — 1 .2 .1 9 8 2 —
31. 1. 1982

A G A  ................................  125.4 83.6
F B F ................................... 136.2 90.8
IIA B  ................................ 33.0 22.0
K O P  ................................ 148.2 98.8
SCAB .............................. 153.0 102.0
A AB ................................ 4.2 2.8

Summa 600.0 400.0

Finland alltjämt var svaga. För att säkerställa 
de positiva effekterna av höstens valutakurs
politiska åtgärder ansågs det viktigt att pris- 
och löneutvecklingen inte på nytt försvagade 
företagens konkurrenskraft. Finlands Bank med- 
deLde penninginstituten att dessa i sin kredit- 
giviiing bcrde beakta att villkoren för central
banksfinansieringen tills vidare skulle komma 
att hållas tämligen strama.

Tilläggsränteskalan för affärsbankernas 
dagslån 1982

1 .9 .1 9 8 1 — 1 .2 .1 9 8 2 —
31. 1. 1982

Dagslånerätt utan
tilläggsränta 4 X  kvoten 4 X  kvoten

Nedre gräns för dags
lån med 4 eller
3 %  tilläggsrän
ta ', Mmk 2 400 1 600 

Nedre gräns för dags
lån med 10 %  till-
läggsränta2, Mmk 4 200 —

' Tilläggsräntan uppgick i januari, november och 
december till 4 %■ Övriga månader var den 3 %■

2 Tilläggsräntan på 1 0 %  slopades 1 .2.1982.

För hela sin centralbanksfinansiering betala
de affärsbankerna under verksamhetsåret en 
ränta1 på 1 2 .0 % . Året innan hade motsva
rande ränta varit 11.6 % . Skillnaden mellan 
medelräntan på centralbanksfinansieringen och 
ilen genomsnittliga grundräntan ökade från 2.4 
procentenheter 1981 till 3.5 procentenheter 
1982. Medelräntan på centralbanksfinansie-

' I beräkningarna av medelräntan på centralbanks- 
finansicringen har effekten av ränteutjämningssystemet 
beaktats.

ringen steg påfallande under oron på valuta
marknaden i oktober. Även affärsbankernas 
marginalränta för centralbanksfinansieringen2 
var under årets sista månader avsevärt högre 
än i början av 1982.

Programmet från 1979 för hur bankerna 
skulle nedbringa sin genomsnittliga utlånings
ränta fortsatte ännu under 1982. Finlands 
Bank preciserade i mars sina direktiv så att 
affärsbankernas medelränta skulle kontrolleras 
en gång per månad i stället för en gång per 
halvår och så att en eventuell överskridning 
av maximinivån någon månad skulle kom pen
seras med motsvarande underskridning under 
samma kalenderår.

Kassareservskyldighcten, som i samband med 
lättnaden inom penningpolitiken våren 1981 
hade sänkts till 3.0 %  av inlåningen, höjdes 
under förhösten 1982 till 3.3 % . Den sista 
december uppgick kassareservdepositionerna till
3 132 M mk, dvs. 640 M mk mera än för ett 
år sedan. Ungefär hälften av tillväxten b e 
rodde på att inlåningen ökade.

Beloppet av utelöpande depositionsbevis 
som sålts till staten utgjorde vid verksamhets
årets början 1 600 Mmk och vid dess slut 
1 700 Mmk. Minst var beloppet i februari och 
störst i november.

Under 1982 inledde tre banker i utländsk 
ägo sin verksamhet i Finland. I samband med 
att de beviljades det tillstånd för kapitalimport 
som valutalagstiftningen förutsätter, ställde 
Finlands Bank vissa villkor för deras verk
samhet. Utgångspunkten var att de nya banker
na i allmänhet skulle ha samma rättigheter och 
skyldigheter som redan verksamma banker. 
Därför utsträcktes t. ex. regleringen av medel
räntan för utlåningen genast till att gälla också 
dem. De förband sig vidare att följa det kassa- 
reservavtal som Finlands Bank ingått med 
penninginstituten. De nya bankerna beviljades 
inte ännu rätt till centralbanksfinansiering.

1 oktober fattade statsrådet beslut om att 
förlänga användningsperioden för investerings- 
reserveringarna och frige de reserveringar som 
gjorts för räkenskapsperioder avslutade under 
de tre sista kvartalen 1981. Enligt beslutet 
skulle alla investeringsreserveringar gjorda för 
räkenskapsperioder som avslutats senast vid 
utgången av 1981 kunna användas ända till

2 Marginalräntan för centralbanksfinansieringen har 
beräknats som de olika affärsbankernas högsta ränta 
på dagslånen (dagslåneränta +  eventuell tilläggsränta) 
sammanvägd med bankernas andelar av kvotsiimmari.
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slutet av 1983. Enligt tidigare beslut skulle 
användningsperioden ha upphört 3 0 .4 . 1983 
och användningsrätten ha gällt reserveringar
för räkenskapsperioder som utgått senast
3 3 .3 . 1981.

D e investeringsdepositioner i Finlands Bank 
som anslöt sig till de frigivna reserveringar- 
na uppgick till 420 M mk. Under 1982 lyf
tes investeringsdepositioner till ett samman
lagt belopp av 523 M m k, och de inneståen- 
de depositionerna belöpte sig vid årets slut 
till 1 375 M mk.

I december beviljade Finlands Bank staten 
ett lån på 1 mrd mk för att finansiera de 
åtgärder i syfte att stärka industrins konkur
renskraft som staten beslutat om i samband 
med devalveringarna. Lånet lyfts under 1983 
och betalas tillbaka under 1985.

De särskilda finansieringsarrangemangen

Villkoren för de finansieringsarrangemang som 
gäller inhemska leveranskrediter (s.k. KTR- 
krediter), kortfristiga exportkrediter och ny
exportkrediter justerades till vissa delar un
der året. Dessutom sänktes räntorna för des
sa särskilda finansieringsarrangemang den 1 
juni lika mycket som grundräntan. Finlands 
Banks andei av finansieringsarrangemangens 
kreditbestånd var vid årets slut 4 343 Mmk 
eller 11 %  större än ett år tidigare.

Inom  ramen för finansieringsarrangemanget 
för inhemska leveranser finansieras den in
hemska industrins leveranser av kapitalvaror 
till inhemska beställare. Genom  arrangemanget 
skall de finländska företagen på den inhems
ka marknaden garanteras lika goda finansiella 
konkurrensvillkor som de utländska tillverkar
na. Finlands Bank, affärsbankerna och Post
banken deltar i finansieringsarrangemanget. 
Beroende på ändringen av grundräntan sjönk 
räntan på krediterna den 1 juni till 8 V2 % . 
Finlands Banks andel av den kreditfinansie- 
rade delen av köpeskillingen bibehölls vid 
50 % .  Vad de övriga villkoren beträffar fö 
retogs några smärre justeringar.

Genom  att investeringsefterfrågan förblev 
låg, reserverades inhemska leveranskrediter till 
ett mindre belopp än föregående år, dvs. 1 392 
Mmk. Härav stod maskiner till skogsindustrin 
för 40 %  och fartyg för 20 % .  V id  årets 
slut var kreditreserveringar på 1 498 M m k i

kraft, dvs. en fjärdedel mindre än för ett år 
sedan. Dragningarna av inhemska leveranskre
diter nådde samma nivå som året innan tack 
vare att en del större påbörjade investerings
projekt slutfördes. Sammanlagt lyftes 1 9 2 8  
M m k eller 32 M m k mera än 1981. Hela kre- 
ditbeståndet uppgick vid slutet av 1982 till
5 146 M m k, vilket var 711 M m k mera än 
vid föregående årsskifte. Härav utgjorde Fin
lands Banks finansieringsandel 2 514 Mmk.

Finansieringsarrangemanget m ed kortfristiga 
exportkrediter är avsett för  finansiering av 
sådana högst 24 månaders exportkrediter som 
beviljats den utländska köparen i samband 
med export som skall betalas i konvertibel 
valuta. För att bromsa upp tillväxten i kre
ditbeståndet för detta finansieringsarrange
mang hade Finlands Bank i december 1981 
beslutat att fastställa ett maximibelopp för 
de växlar som banken finansierar i medeltal 
per år och företag. Detta skulle vara 70 M mk 
från 1 .1 . 1982 och 50 M mk från 1 .1 . 1983. 
Den ränta som för finansieringen debiteras 
företagen sjönk vid den allmänna räntesänk
ningen den 1 juni till 7 34  %  för exportle
veranser med en betalningstid av högst 12 
månader och till 8 V4 %  då betalningstiden 
överskrider 12 månader.

Till följd  av de införda begränsningarna 
växte kreditbeståndet för finansieringsarrange
manget med kortfristiga exportkrediter, inkl. 
exportfactoringkrediter till finansieringsbolag, 
med endast 1 %  till 1 269 M mk. A v hela 
kreditbeståndet representerade verkstadsvaru- 
industrin 39 % ,  metallindustrin 9 %  och 
textil-, beklädnads- och läderindustrin 9 % .  
Finansieringen utnyttjades vid årets utgång av 
716 företag.

M ed nyexportkrediter finansieras det behov 
av driftskapital under tillverkningstiden som 
beror på småindustrins och den medelstora 
industrins exportökning. De finansierande ban
kernas ränta på nyexportkrediterna sjönk den 
1 juni i samma mån som grundräntan eller 
till 7 34  % . Kreditbeståndet för finansierings- 
arrangemanget med nyexportkrediter var hela 
året i det närmaste oförändrat, och uppgick 
vid slutet av året till 560 M mk. Metall- och 
verkstadsindustrins andel av kreditbeståndet 
utgjorde 28 %  och textil-, beklädnads- och 
läderindustrins 28 % .  Nyexportkrediter ut
nyttjades vid årets slut av 2 426 företag, av 
vilka 1 692 var pälsdjursfarmer.
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Finlands Banks valutapolitik

Utvecklingen på den internationella vnluta- 
och finansieringsmarknaden

Förenta staternas penningpolitik, den för
djupade recessionen och de växande budget
underskotten hade ett avgörande inflytande på 
den internationella valuta- och finansierings
marknaden under 1982. Flera u-länder fick 
problem med skötseln av sina snabbt ökade 
utlandsskulder. Dessa länders och också vis
sa bankers och företags betalningssvårigheter 
resulterade i det värsta tillståndet under ef
terkrigstiden för det internationella banksys
temet.

På sommaren vände räntorna i Förenta sta
terna nedåt. Först var det räntorna på den 
kortfristiga statsskulden som sjönk rätt snabbt. 
Långsammare var nedgången i de privata ban
kernas kortfristiga räntor, vilket berodde på 
den förtroendekris som samtidigt drabbade 
banksystemet. Under hösten gick också rän
torna på långfristiga placeringar ned. I okto
ber meddelade den amerikanska centralbanken 
att den skulle avstå från den strama penning
politik med reglering av penningmängden som 
följts alltsedan hösten 1979. Centralbanken 
bidrog till lättnaden genom stödoperationer på 
den öppna marknaden och sänkte dessutom 
diskontot sju gånger från juli till årets slut, 
dä räntan uppgick till 8.5 % . Samtidigt var 3 
månaders eurodollarräntan drygt 9 % . Även för 
de övriga ledande valutorna sjönk euroräntorna 
avsevärt under årets lopp.

På den internationella valutamarknaden 
stärktes dollarns kurs ända fram till novem
ber, trots att dollarräntorna justerades ned. 
Därefter försvagades dollarn i snabb takt. Av 
de övriga viktigare valutorna förstärktes den 
japanska yenen mest gentemot dollarn. Det 
engelska pundet blev däremot svagare i för
hållande till dollarn och mot slutet av året 
i hög grad också gentemot EMS-valutorna.

Inom  det europeiska valutasystemet (EMS) 
företogs också under 1982 en del interna 
kursjusteringar. Den 22 februari skrevs den 
belgiska och den luxemburgska francen ned 
med 8.5 %  och den danska kronan med 3 %
i förhållande till de övriga EMS-valutorna. 
Den franska francen devalverades den 12 juni 
med 5.75 %  och den italienska liran med 
2.75 % , medan D-marken och den holländs

ka florinen vardera revalverades med 4.25 %  
m ot de övriga EMS-valutorna.

Guldpriset fluktuerade särskilt m ot slutet 
av året kännbart beroende på växlingarna i 
dollarkursen och dollarräntorna. V id utgången 
av 1982 var guldets pris c. 450 dollar per 
uns.

Låneaktiviteten på den internationella fi
nansieringsmarknaden stannade ungefär på 
samma nivå som året innan. Den allmänna 
nedtrappningen av ränteläget verkade stimu
lerande på verksamheten isynnerhet på euro- 
marknaden, även om  de nominella räntorna 
och till följd  av den avtagande inflationstak
ten också dollarns realränta alltjämt höll sig 
relativt väl uppe. D e amerikanska bankernas 
s.k. primränta, dvs. den ränta som de debi
terade sina bästa kunder, sjönk under årets 
lopp med 4 procentenheter till 11 V2 % .

Särskilt kraftigt ökade eurobondlånen i dol
lar. De kreditvärdiga låntagarna återvände till 
marknaden då räntorna sänktes. Ehuru pla
cerarna fäste allt större vikt vid låntagarnas 
kreditvärdighet var kapitalutbudet rikligt. Här
till bidrog dessutom dollarns höga realrän
ta. Också obligationsemissionerna i schwei
zerfrancs växte rätt kraftigt. Kapitalmarkna
derna i Förbundsrepubliken Tyskland och Ja
pan kännetecknades likaså av en god tillgång 
på kapital. Den sammanlagda emissionsvoly- 
men för nya eurobondlån steg till över 50 
mrd dollar. A llt som allt blev den utländska 
upplåningen på de internationella obligations
marknaderna enligt uppskattning närmare 80 
mrd dollar eller nästan 50 %  större än ett 
år tidigare.

På eurokreditmarknaden ledde dollarräntor
nas fall som väntat till en omreglering av en 
rad av de mest skuldsatta ländernas lån. D et
ta, dvs. vissa låntagares och finansieringsinsti
tuts betalningssvårigheter och t.o.m. konkur
ser, reducerade kapitalutbudet på eurokredit
marknaden. Den sammanlagda volymen av nya 
offentliggjorda eurokrediter minskade därför 
med c. en tredjedel och blev knappt 100 mrd 
dollar.

Internationella valutafonden och Världsban
ken spelade en framträdande roll vid förhand
lingarna om  de nya kreditarrangemangen för 
de länder som under året drabbats av betal
ningssvårigheter.

2 168300299W
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Valutakurspolitiken och den inhemska valutamarknaden

Osäkerheten på den inhemska valutamark
naden tilltog på våren, då det tryck som kurs
förväntningarna orsakade förstärktes. Den kon
vertibla valutareserven vid månadens slut var 
störst eller 8 065 M mk för mars. Sin lägsta 
nivå eller 5 484 M m k nådde reserven i ok
tober, trots betydande dragningar av utländska 
reservkrediter och terminsförsäljning till 
bankerna.

Försvagningen i industrins konkurrenskraft 
gav sig allt tydligare till känna med den ut
dragna internationella recessionen. Under bör
jan av hösten förekom  dessutom ett avsevärt 
utflöde av kortfristigt kapital. I syfte att stöda 
likviditeten gentemot utlandet och stärka kon
kurrenskraften beslöt Finlands Bank att den 6 
oktober höja valutaindextalet med c. 4 %  inom 
gränserna för variationsområdet. Indextalet 
hade varit oförändrat alltsedan mars 1980.

Efter nedskrivningen av den svenska kronan

med 16 %  den 8 oktober ansåg Finlands Bank 
att den finska marken på grund av det för
ändrade ekonomisk-politiska läget ånyo borde 
devalveras. Devalveringen dimensionerades så, 
att den skulle stärka konkurrenskraften och 
stöda sysselsättningen, men ändå så litet som 
möjligt öka inflationstrycket. Statsrådet beslöt 
den 10 oktober på framställning av Finlands 
Bank att justera gränserna för valutaindextalets 
variationsområde. De nya gränserna fastställdes 
till 121.9 och 127.5 räknat från den 11 ok
tober. Innan dess hade gränserna varit 112.0 
och 119.0. Samtidigt minskades variationsom- 
rådets bredd från c. 6 %  till 4.5 % .  På grund 
av statsrådets beslut bestämde Finlands Banks 
direktion att valutaindextalet den 11 oktober 
skulle höjas med c. 6 % .  Den sammanlagda 
effekten härav och av det valutakursbeslut som 
trätt i kraft den 6 oktober blev en genom
snittlig stegring i valutakurserna med 10 V2 %  
och en sänkning av markens externa värde 
med 9 V2 % .

Valutornas avista säljkurser vid slutet av 1981 och 1982, mk

Valuta 31. 12. 1981 31. 12. 1982

4.366 5.299
3.685 4.309
8.370 8.558
6.884 7.427

79.15 72.65
75.50 75.20
60.00 63.25

194.60 223.10
177.40 201.95

11.480 11.340
B E L 3 10.450 11.060

243.60 266.00
77.10 78.80

0.369 0.389
W ien ...................................................... 27.82 31.74

6.85 6.04
Madrid ................................................. ......................  ESP 4.53 4.25

......................  JPY 1.993 2.263
Reykjavik ............................................ ......................  ISK 53.80 32.25
Moskva, c le a r in g ................................ ......................  S U R 1 6.202 7.440

1 Per enhet, resten per 100 enheter.
2 Kommersiell kurs. 
s Finansiell kurs.
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Förändringarna i den internationella kurs
strukturen ledde tillsammans med de inhemska 
kursbesluten till stora växlingar i mark
kurserna för de valutor som noterades av 
Finlands Bank. Säljkursen för US-dollarn gick 
upp med 21.4 % ,  för rubeln med 20.0 % ,  
för D-marken med 14.6 %  och för det engelska 
pundet med 2 .2 % .  Den svenska kronans sälj- 
kurs sjönk till följd  av devalveringen med 
8.2 96.

Finlands Bank deltog under året i verksam
heten på terminsmarknaden för konvertibla 
valutor. I januari skedde det i experiment
syfte. I augusti —  september önskade banken 
stöda den konvertibla valutareserven genom 
att sälja dollar på termin till valutabankerna. 
Marknaden var stabil ända fram till hösten, 
då bankernas nettoterminsfordran till följd av 
kursförväntningarna förbyttes i en nettoskuld 
och dollarns terminskurs samtidigt steg dras
tiskt i förhållande till avistakursen. Efter va
lutakursbesluten fick bankerna åter en netto
terminsfordran, som vid årsskiftet låg på unge
fär samma nivå som i början av året. Termins
kurserna sjönk också markant.

Terminstransaktionerna i rubel i anslutning 
till handeln med Sovjetunionen växte avsevärt. 
Finlands Bank täckte alltjämt terminskontrakt 
i rubel mellan bankerna och deras kunder. 
Finlands Banks terminsfordringar i rubel upp
gick vid slutet av året till 1 052 milj. rubel, 
eller 613 milj. rubel mera än ett år tidigare 
och skulderna till 18 milj. rubel.

Finlands Banks konvertibla valutareserv steg 
under året med 1 547 M m k till 9 005 Mmk. 
Nettobeloppet av de konvertibla valutorna 
ökade med 2 151 M m k till 5 796 M mk, me
dan de utländska masskuldebreven minskade 
med 640 M m k till 765 M mk. Finlands Banks 
bundna reserv krympte med 384 Mmk till 
1 525 M mk genom att en del av de bundna 
valutafordringarna i slutet av året omvandlades 
till långfristiga kontofordringar.

Under året återbetalades 220 M mk av de 
belopp som 1975 och 1976 erhållits ur 
Internationella valutafondens oljefacilitet. Det 
utelöpande beloppet vid slutet av året var 
75 Mmk.

V id  utgången av 1982 hade Finlands Bank 
avtal med utländska banker om  kreditreserve- 
ringar på sammanlagt 1 500 milj. US-dollar. 
Krediterna kan vid behov lyftas för att stärka 
landets valutareserv. V id  årets slut var 500 
milj. US-dollar av beloppet utnyttjat.

De långfristiga kapitalrörelserna och den utländska 
skulden

Inflödet av långfristigt kapital blev 1982 
större än året innan. Statens nettokapitalimport 
växte alltjämt. Däremot var företagens kapital
införsel lika stor som ett år tidigare.

Ungefär hälften av den långfristiga kapital
importen inföll under årets första kvartal. 
Staten täckte då en betydande del av sitt fi
nansieringsbehov för 1982 med långfristig ut
ländsk upplåning. Trots den internationella 
räntenivåns fall dämpade sänkningen av de 
inhemska räntorna i början av sommaren 
och avmattningen i investeringsverksamheten 
mot slutet av året företagens kapitalimport 
under andra halvåret.

Inem ot hälften av företagens kapitalimport 
gick till skogs- och metallindustrins investe
ringar. Isynnerhet skogsindustriföretagen an
vände en ansenlig del av det utländska kapi
talet för finansiering av sådana större pro
jekt som påbörjats redan under tidigare år.

Finlands utländska nettoskuld uppgick vid 
utgången av 1982 enligt preliminära uppgif
ter till 40.0 mrd mk eller 10.0 mrd mk mera 
än vid föregående årsskifte. Den långfristiga 
nettoskulden växte med 6.9 mrd mk till 40.1 
mrd mk. A v  ökningen härrörde 6.2 mrd mk 
från kursförändringar. Den kortfristiga netto
fordran minskade med 3.0 mrd mk till 0.1 
mrd mk.

Den utländska nettoskuldens andel av brut
tonationalprodukten till marknadspris steg 
med 3.0 procentenheter till 17.2 % .  En vä
sentlig del av uppgången orsakades av för
skjutningarna i markens externa värde. Fin
lands kreditvärdighet på den internationella 
finansieringsmarknaden förblev också under
1982 god.
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Finlands utländska skuld vid slutet av 1979— 1982, Mmk

1979 1980 1981 1982

Långfristig bruttoskuld1 ..................................... 35 371 36 522 42 554 55 130
Långfristig bruttofordran 1 ...................................................... 6 696______ 7 729______ 2^.— _____ 15 050
Långfristig nettoskuld .......................................... 28 675 28 793 33 138 40 080

Kortfristig bruttoskuld .......................................... 19 489 31 178 36 183 47 8 7 0 2
Kortfristig bruttofordran ....................................................24 467 31 987 39 287 47 9 5 0 2
Kortfristig nettoskuld ( +  ) /nettofordran (— ) — 4 978 — 809 — 3 104 — 80 2

Summa utländsk nettoskuld ................................ 23 697 27 984 30 034 40 0 0 0 2

I %  av BNP till marknadspris ...........................  14.6 15.0 14.2 17.2 2

1 Saldona för den långfristiga skulden och fordran har beräknats enligt kurserna på saldodagen.
2 Preliminär uppgift.

Finlands långfristiga utländska bruttoskuld 
gick upp med 12.6 mrd mk till 55.1 mrd mk. 
Förändringarna i markens externa värde höjde 
skuldbeloppet med 7.0 mrd och den egentliga 
ökningen blev således 5.6 mrd mk. Statens 
nettokapitalimport steg till 3.1 mrd mk, vilket 
var 0.9 mrd mk mera än ett år tidigare. Före
tagens och finansieringsinstitutens nettoimport 
av långfristigt kapital belöpte sig till 2.4 mrd 
mk. En del härav förklarades av att finansie
ringsinstitutens kortfristiga krediter konvertera
des till långfristiga. V id slutet av året var 
46 %  av den långfristiga bruttoskulden de- 
nominerad i US-dollar, 12 %  i D-mark, 10 %  
i schweizerfrancs och 9 %  i japanska yen. 
Återstoden fördelade sig på 21 olika valutor.

Långfristigt utländskt lånekapital lyftes till 
ett 2.0 mrd mk större belopp än året innan 
eller 10.7 mrd mk. Härav representerade euro- 
valutalånen 4.2 mrd mk och de finländska 
obligationsemissionerna utomlands 3.1 mrd mk. 
Följande 15 offentliga masskuldebrevslån upp
togs i utlandet:

Staten ........................... . . 150 milj. DEM
Staten ........................... . .  75 milj. USD
Staten ........................... . . 100 milj. N L G
Staten ........................... . .  20 mrd JPY
Staten ........................... . . 100 milj. USD
Staten ........................... . .  15 mrd TPY
Enco-Gufzeit O v . . . . . . 5 milj. K W D
Helsingfors stad . . . . . 50 milj. DEM
Imatran Voima O y . . . 10 mrd JPY

Kansallis-Osake-Pankki . 50 milj. U S D 1
Fastighetsbanken

i Finland A b ...............
Industribanken

■ 60 milj. DEMi Finland A b ...............
Land- och industri-

fastighetsbanken A b .
Mortgage Bank o f

Finland Ltd ............... 15 milj. G B P 1
Postbanken ....................... 50 milj. C H F 2
Finlands Exportkredit A b  75 milj. U S D 2
Industrialiseringsfonden 30 milj. CHF

1 I Finland registrerat som debenturlån.
1 I Finland registrerat som annat masskuldebrevslån.

Den vägda medelräntan för de finansierings
lån med fast ränta som lyftes under året var
11.0 %  och den genomsnittliga betalningstiden 
6.1 år. Kreditvillkoren för finansieringslånen 
var en aning fördelaktigare än året förut, vilket 
närmast kunde tillskrivas nedgången i ränte
nivån för de viktigaste lånevalutorna. För de 
finansieringslån med fast ränta som lyfts 1981 
hade medeiräntan varit 11.7 %  och betalnings
tiden i genomsnitt 6.4 år.

Amorteringarna på den långfristiga brutto
skulden uppgick till 5.1 mrd mk eller litet 
mera än 1981. Ränteutgifterna för skulden 
steg med 1.3 mrd mk till 5.2 mrd mk till 
följd  dels av skuldens tillväxt, dels av den 
höga internationella räntenivån.
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Nettobeloppet av utländska företags direk
ta investeringar i Finland ökade inte jämfört 
med 1981. Antalet företag i Finland med en 
utländsk ägarandel på över 20 %  var vid års
skiftet 985.

ökningen av Finlands långfristiga utländska 
bruttofordran fortsatte 1982 och blev 5.6 
mrd mk. En del härav föranleddes av finan- 
sieringsarrangemangen inom sovjethandeln. Ex
portkrediternas andel av fordringarna var allt
jämt knappt hälften, och deras nettoökning 
utgjorde 1.2 mrd mk. De utestående utveck- 
lingskreditema växte med 49 M mk till 137 
M mk, beroende på att mera nya krediter ut
nyttjades.

Finländska företags direkta investeringar i 
utlandet växte också 1982. Nettoinvestering
arna blev nästan dubbelt så stora som året 
innan, dvs. 1 133 Mmk, och bestod till en 
femtedel av finländska företagsköp i Sverige. 
V id  slutet av året fanns det utomlands 1 167 
sådana företag där den finländska ägarande
len var över 20 % .

Finlands Bank beviljade under 1982 Chase 
Manhattan Bank O y och Indosuez Osakepank
ki tillstånd till import av aktiekapital sedan 
statsrådet godkänt moderbolagens ansökningar 
om  att få grunda en dotterbank var i Finland.

De kortfristiga kapitalrörelserna

N ettoutflödet av kortfristigt kapital var un
der första kvartalet ansenligt. Orsaken låg i 
det lättare läget på den inhemska finansierings
marknaden och de höga utländska räntorna. 
Nettoexporten övergick under sommarmåna
derna i en nettoimport sedan bytesbalansen 
börjat visa underskott och isynnerhet euro- 
dollarräntorna kännbart sjunkit. Kursförvänt
ningarna under början av hösten återspegla
des i en kraftig förändring i bankernas kort
fristiga utländska skuld. Bankernas nettoskuld 
reducerades då närmast på grund av att net- 
toterminsfordringarna förbyttes i en skuld. E f
ter devalveringarna stramades den inhemska 
valutamarknaden åt och bankernas utländska 
nettoskuld hade vid årsskiftet stigit omkring 
6 mrd mk över nivån ett år tidigare. Drygt 
en tredjedel av ökningen berodde på föränd
ringarna i markens externa värde och på de 
valutadepositioner som skulle täcka tillväxten i 
bankernas terminsfordringar.

Arrangemangen med de länder som Finland 
har betalningsavtal med

Finland hade vid slutet av 1982 clearing- 
baserade betalningsavtal med Sovjetunionen, 
Bulgarien, Tyska demokratiska republiken, 
Kina och Ungern. Clearingavtalen med Polen 
och Tjeckoslovakien var formellt alltjämt i 
kraft, men i praktiken fortsatte experimentet 
med betalningar i konvertibla US-dollar. Inom  
betalningsrörelsen mellan Finland och Rumä
nien användes fr.o.m . 1 .1 .  1982 konvertibla 
valutor. Enligt det långfristiga handelsavtal 
som undertecknades mellan Finland och 
Kina sker betalningarna länderna emellan 
från början av 1983 i konvertibla valutor.

Finlands tillgodohavande på clearingkontot 
med Sovjetunionen låg nästan hela året avse
värt över den uppställda kreditlimiten. Den 
exceptionellt stora obalansen var framför allt 
en följd  av att Finlands export hade vuxit 
betydligt snabbare än importen. För 1981, men 
delvis också för 1982, överskred exportleve
ranserna från Finland markant värdet av kvoten
i det årliga varuutbytesprotokollet, medan 
importen i stort sett överensstämde med 
kvoten.

På grund av tillväxten i handelsutbytet 
mellan Finland och Sovjetunionen höjdes kre
ditlimiten för det finländsk-sovjetiska clearing
kontot den 24 september från 150 till 300 
milj. clearingrubel. Detta skedde genom en 
notväxling mellan ländernas regeringar.

D e finländska och sovjetiska utrikeshandels- 
myndigheterna avtalade under året om en del 
åtgärder för att återställa balansen i betalning
arna. Bl.a. kom Finlands Bank och Sovjetunio
nens Utrikeshandelsbank den 19 oktober över
ens om  att 300 milj. clearingrubel av Finlands 
kontofordran skulle överföras från clearingkon
tot till ett räntebärande specialkonto. Beloppet 
skall betalas tillbaka åren 1984— 1986. Enligt 
uppgjord plan kan balansrubbningen från 1982 
sålunda avlägsnas under loppet av flera år utan 
plötsliga störningar i den finländska exporten 
till Sovjetunionen under 1983.

Finlands Banks balansräkning och 
resultaträkning

t ' J m/ 1 ; : . !  I U

Utlandet

Finlands Banks konvertibla valutareserv 
växte 1982 med 1 547 M mk till 9 005 Mmk.
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D e konvertibla valutafordringarna ökade med
2 127 Mmk och de utländska masskuldebreven 
minskade med 640 Mmk. A v de övriga poster
na i den konvertibla reserven sjönk de särskilda 
dragningsrätterna med 23 M mk medan reserv- 
tranchen i Internationella valutafonden steg 
med 59 Mmk.

För att stärka den konvertibla valutareser
ven lyfte Finlands Bank under året utländska 
reservkrediter till ett sammanlagt belopp av 
650 milj. US-dollar eller c. 3.4 mrd mk. Här
av betalades 150 milj. dollar eller c. 0.8 mrd 
mk tillbaka i december. V id utgången av 1982 
hade Finlands Bank avtal med utländska ban
ker om  kreditreserveringar på totalt 1 000 milj. 
US-dollar eller c. 5.3 mrd mk, vilka vid behov 
kan utnyttjas för att stärka valutareserven.

Bankens bundna valutareserv reducerades un
der året med 384 Mmk och uppgick vid årets 
slut till 1 525 Mmk. De bundna valutafordring
arna minskade med 434 Mmk och de bundna 
valutaskulderna med 50 Mmk.

Finlands Banks övriga fordringar på utlan
det steg med 2 357 M mk till 3 963 M mk. ö k 
ningen var framför allt en följd  av att en del 
av de bundna valutafordringarna i balansräk
ningen överfördes till tidsbundna utländska 
fordringar. Överföringen av allt som allt 
2 120 M mk till ett räntebärande specialkonto 
skedde i två poster i november —  december 
och grundade sig på ett avtal mellan Finlands 
Bank och Sovjetunionens Utrikeshandelsbank. 
Bland övriga fordringar på utlandet steg dess
utom markandelen i Internatiolla valutafonden 
på grund av kursrörelser med 237 Mmk. Fin
lands Banks övriga utländska skulder växte 
med 2 813 M mk till 5 410 M mk, vilket i stor 
utsträckning kunde tillskrivas de lyfta reserv
krediterna. Reservkrediterna finns upptagna 
under tidsbundna skulder och belöpte sig vid 
slutet av året till 2 650 Mmk. De tilldelade 
särskilda dragningsrätterna gick upp med 107 
Mmk beroende på kursförändringar.

Utländska konton
Mmk

Guld ...............................................................................
Särskilda dragningsrätter ........................................
Reservtranchen i Internationella valutafonden .
Utländska m asskuldebrev ........................................
Konvertibla valutor .................................................
Bundna v a lu to r ...........................................................

31. 12. 1981

1 382 
632 
394 

1 405 
3 686 
1 964

31. 12. 1982

1 382 
609 
453 
765 

5 813 
1 530

Förändring
0

—  23 
+  59
—  640 
+  2 127
—  434

G uld och valutafordringar ..................................... 9 463 10 552 +  1 089
Markandelen i Internationella valutafonden . .  
Tidsbundna fordringar .............................................

1 606 1 843
2 120

+  237 
+  2 120

övriga  fordringar på u tla n d et................................ 1 606 3 963 +  2 357
Summa utländska fordringar ................................ 11 069 14 515 +  3 446

Konvertibla konton .................................................
Bundna k o n t o n ...........................................................

41
55

17
5

— 24
50

Valutaskulder ............................................................. 96 22 — 74
Internationella valutafondens markkonton . . . .
Tilldelade särskilda dragningsrätter .................
Tidsbundna skulder .................................................

1 871 
726

1 927 
833

2 650

4- 56 
+  107 
+  2 650

övriga  utländska skulder ..................................... 2 597 5 410 +  2 813
Summa utländska skulder ..................................... 2 693 5 432 +  2 739

Utländska nettotillgodohavanden ......................... 8  376 9 083 + 707
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Finlands Banks utländska nettotillgodoha
vanden växte med 707 Mmk, då de utländska 
fordringarna ökade med 3 446 M m k och de 
utländska skulderna med 2 739 Mmk. Vid 
slutet av året uppgick de utländska nettotill
godohavandena till 9 083 Mmk. Härav ut
gjorde den kalkylmässiga effekten av kurs
justeringarna i oktober 703 Mmk.

Finansieringsinstituten

Finlands Bank hade vid årets slut ett netto
tillgodohavande på 618 M mk hos finansierings
instituten. Fordringarna på finansieringsinstitut 
växte under året med 1 7 1 9  M mk till 5 409 
M mk och skulderna till dem med 994 Mmk 
till 4 791 M mk. Affärsbankernas centralbanks- 
finansiering ökade med 1 033 M m k till 3 271 
M mk. Uppgången kunde tillskrivas dagslånen, 
eftersom checkräkningskrediten till grundränta 
reducerades med 313 M mk till 145 Mmk.

Dagsdepositionerna på Finlands Banks dags- 
lånemarknad uppgick vid årets utgång till 
1 470 Mmk och dagslånen till 3 126 Mmk. 
Dagsdepositionernas belopp var 390 Mmk 
större än ett år tidigare och dagslånens 1 330 
M mk större. Skillnaden mellan dem, vid slutet 
av året 1 656 M m k, täcktes genom Finlands 
Banks egna placeringar på dagslånemarknaden. 
Detta var 940 M mk mera än vid slutet av
1981.

Kassareservdepositionerna enligt kassareserv- 
avtalet uppgick vid utgången av året till 3 132 
M m k, dvs. 640 M m k mera än för ett år sedan. 
Härav svarade affärsbankerna (exkl. A C A  och 
SCAB) för 1 088 M mk, andelsbankerna (inkl. 
A C A ) för 744 M m k, sparbankerna (inkl. 
SCAB) för 917 M mk och Postbanken för 
383 Mmk. Beloppet av finansieringsinstitutens 
kapitalimportdepositioner, som vid början av 
året var 201 M m k, minskade med 24 Mmk. 
Bankernas kontantmedelskrediter utgjorde vid 
årsslutet 889 M m k eller 121 M m k mera än 
ett år tidigare. M ed kontantmedelskrediterna 
finansieras bankernas mynt- och sedelkassor. 
Finlands Banks innehav av masskuldebrev 
emitterade av finansieringsinstituten ökade 
med 585 Mmk till 1 179 Mmk.

Utöver skulderna har finansieringsinstituten 
en del sådana ansvarsförbindelser gentemot 
Finlands Bank som uppkommit i samband 
med olika finansieringsarrangemang. Växlar 
som innehas av Finlands Bank men som 
bankerna bär ansvaret för är exportväxlarna 
och nyexportväxlarna. I Finlands Banks balans
räkning står dessa växlar tillsammans för posten 
” Exportfinansiering”  bland fordringarna på 
företag. Till ansvarssumman hör även de garan
tier bankerna lämnat för de inhemska leve
ranskrediterna.

Finansieringsinstitutens konton
Mmk

Bankernas checkräkningar
Dagslån .................................
Kontantmedelskrediter . .
M assku ldebrev ....................
Övriga ..................................
Fordringar på finansieringsinstitut

Bankernas checkräkningar ............
Dagsdepositioner ................................
Kassareservdepositioner....................
Kapitalimportdepositioner ............
övriga  ...................................................

31. 12. 1981 31. 12. 1982 Förändring

495 169 ---- 326
1 796 3 126 + 1 330

768 889 + 121
594 1 179 + 585

37 46 + 9

3 690 5 409 + 1 719

0 6 + 6
1 080 1 470 + 390
2 492 3 132 + 640

201 177 — 24
24 6 — 18

3 797 4 791 + 994

-  107 618 + 725

Skulder till finansieringsinstitut . . .  ....................

Nettotillgodohavanden hos finansieringsinstitut
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Den offentliga sektorn

Finlands Banks fordringar på den offentliga 
sektorn sjönk 1982 med 196 M mk till 1 040 
Mmk. Det återstående beloppet, 354 M m k, av 
det lån på 700 M mk som banken 1978 beviljat 
staten betalades bort under året. Finlands 
Banks innehav av statens masskuldebrev steg 
med 49 M mk och statens metallmyntsansvar 
med 76 Mmk.

Skulderna till den offentliga sektorn mins

kade med 528 M mk till 50 M mk. Både 
statens konjunkturfondsdepositioner och de 
konjunkturdepositioner som staten uppburit av 
företagen lyftes i sin helhet under året. Kon- 
junkturfondsdepositionerna hade vid årets 
början utgjort 433 M mk och konjunkturdeposi
tionerna 143 M mk. Den offentliga sektorns 
kapitalimportdepositioner uppgick vid slutet av 
året till 49 Mmk, medan sådana inte alls hade 
förekommit vid föregående årsskifte.

Den offentliga sektorns konton
Mmk

Statens skuldebrev ..............................................
Masskuldebrev ......................................................
Statens metallmyntsansvar ................................
övriga  .......................................................................

31. 12. 1981

354
386
483

13

31. 12. 1982

435
559

46

Förändring

—  354 
+  49 
+  76 
+  33

Fordringar på den offentliga s e k to rn ............ 1 236 1 040 —  196

Checkräkningar ...................................................... 1 1 0
Konjunkturfondsdepositioner ........................... 433 — —  433
Konjunkturdepositioner ..................................... 143 — —  143
Kapitalimportdepositioner ................................ ■— 49 +  49

1 0 —  1
Skulder till den offentliga s e k to r n ......................  578 50 —  528

Nettotillgodohavanden hos den offentliga sek
torn .......................................................................... 658 990 +  332

Finlands Banks nettotillgodohavanden hos 
den offentliga sektorn steg med 332 M mk till 
990 Mmk.

Företagen

Finlands Banks fordringar på företag gick 
upp med 441 M mk till 4 990 Mmk. Export
finansieringen, som omfattar utländska växlar 
och nyexportväxlar, ökade med 34 Mmk. Be
loppet av nyexportväxlarna växte med 20 
M mk till 560 M mk och av de kortfristiga 
exportkrediterna med 14 M mk till 1 228 Mmk. 
Finansieringen av inhemska leveranser steg 
med 403 M mk till 2 514 Mmk. Det samman
lagda kreditbeståndet för dessa tre särskilda

finansieringsarrangemang var vid årets slut
4 302 M mk eller 437 M mk större än ett år 
tidigare. Vad de övriga fordringarna beträffar 
minskade Finlands Banks innehav av före
tagens masskuldebrev med 24 M m k, medan 
de icke specificerade fordringarna ökade med 
28 Mmk.

Skulderna till företag växte med 254 Mmk 
till 1 687 Mmk. Nettobeloppet av investerings- 
och fartygsanskaffningsdepositionerna sjönk 
med 9 M mk till 1 416 Mmk. Kapitalimport- 
depositionerna uppgick vid utgången av året 
till 265 Mmk. Vid slutet av 1981 hade före
tagen inte haft några kapitalimportdepositioner.

Finlands Banks nettoutlåning till företag 
ökade med 187 M mk till 3 303 Mmk.
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Företagens konton
Mmk

31. 12. 1981 31. 12. 1982 Förändring

E xportfinansiering...................................................... 1 754 1 788 +  34
Finansiering av inhemska leveranser ................. 2 111 2 514 +  403

187 163 —  24
497 525 +  28

Fordringar på företag ............................................... 4 549 4 990 +  441

Investerings- och fartygsanskaffningsdepositio-
n e r ............................................................................... 1 425 1 416 —  9

K apitalim portdepositioner........................................ — 265 +  265
Exportdepositioner ................................................... 0 — —  0

8 6 —  2

Skulder till företag ................................................... 1 433 1 687 +  254

Nettotillgodohavanden hos företag .................... 3 116 3 303 +  187

Utelöpande sedlar och mynt samt depositionsbevis vid slutet av året 1 700 M m k eller 100 Mmk
mera än vid föregående årsskifte.

Beloppet av utelöpande sedlar och mynt steg
med 467 M m k till 6 062 Mmk. Härav svarade Finlands Banks nettobalans
sedelstocken för 5 572 M mk och metallmynten
för 490 M mk. Dessutom ingår i balansposten Som sammandrag av den tidigare genom
” övriga  skulder”  sedlar i den gamla mynten gången av hur posterna i Finlands Banks
heten till ett värde av 9 Mmk. balansräkning utvecklats presenteras nedan

D e utelöpande depositionsbevisen utgjorde nettobalansen enligt huvudsektorer.

Nettobalansposterna
Mmk

31. 12. 1981 31. 12. 1982 Förändring

+  Utländska nettotillgodohavanden ................. 8 376 9 083 +  707
+  Nettotillgodohavanden hos finansierings-

—  107 618 +  725
4- Nettotillgodohavanden hos företag ............ 3 116 3 303 +  187
+  Nettotillgodohavanden hos den offentliga

658 990 +  332

— Summa nettotillgodohavanden ...................... 12 043 13 994 +  1 951

1 600 1 700 +  100
+  Utelöpande sedlar och m y n t ........................... 5 595 6 062 +  467
+  Eget kapital, värderegleringsräkningar och

övriga balansposter, n e t t o .............................. 4 848 6 232 +  1 384
=  Summa nettoskulder och eget kapital . . . .  12 043 13 994 +  1 951

3 168300299W


