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1. JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa käsitellään ulkomaisen pääoman tilas

toinnin periaatteita ja tilastoaineistoa, ulkomaisen velan 

ja ulkomaisen pääomantuonnin kehitystä sekä kuvataan pääoman 

säädöksiä ja lupakarsintaa 1970-luvulla. Huomattava osa 

tutkimustyöstä on muodostunut ulkomaisen pääoman tilasto

tietojen tarkistamisesta ja eri tilastoesitysten täsmäyt

tämisestä keskenään sekä vaihtotasejäämään. Pääomantuontia ja 

sen säätelyä tarkastellaan pääasiassa täsmennetyn perustilasto

tiedon mutta myös Suomen Pankissa käytettävissä olevan muun 

aineiston pohjalta. Päämääränä on laatia kuvaus alueelta, 

jolta tietoa on ollut saatavissa verrattain niukasti. 1 

Ulkomaisten pääomanliikkeiden tilastointiperiaatteiden 

tarkastelun (luvussa 2), velkaantumiskehityksen kuvauksen 

siihen vaikuttavien kysyntä- ja tarjontatekijöiden valossa 

(luvussa 3) sekä ulkomaisen pääoman osavirtojen kehityksen 

tarkastelun (luvussa 4) lisäksi tarkoituksena on kuvata 

pääomantuontia koskevia säädöksiä ja niiden yleisiä sovel-

1. Tietoa on ollut niukasti nimenomaan ulkomaisen pääoman 
säätelystä. Ulkomaisista pääomanliikkeistä on vuosikatsauksia 
mm. Suomen Pankin vuosikirjoissa, Bank of Finland Monthly 
Bulletinissa (tilastosarjoja on julkaistu vuoden 1979 alusta 
lukien) sekä SYP:n Unitas-julkaisun kunkin vuoden ensimmäi
sessä numerossa (Unitas 70 - 79). Katsaus ulkomaisten 
pääomanliikkeiden kehitykseen 1950- ja 1960-luvulla sisältyy 
julkaisuun Suomen maksutaseen kehityslinjat 1950 - 1974, 
toimittaneet Reino Airikkala ja Tuomas Sukselainen, Suomen 
Pankki, 1976, A:41. Ulkomailla tehdyistä tämän tapaisista sel
vityksistä on tämän tutkimuksen kannalta huomiona~voisin 
ruotsalaisten "Valutareglering och ekonomisk politik", 
Expertrapporter från valutakommitten, SOU 1980:51, joka 
sisältää myös suppean kuvauksen Suomen samoin kuin eräiden 
muiden maiden valuutansäätelystä. 
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tamisperiaatteita sekä esitellä luvanmyöntämistapojen 

kohdistumisesta ja pitkäaikaisen ulkomaisen luotonoton 

karsinnasta käytettävissä oleva tilastoaineisto (luvussa 5) . 

Tutkimus ei etene ulkomaisten pääomanliikkeiden säätelyn 

ja sen vaikutusten analyysiin. Tarkoituksena on inventoida 

ja arvioida käytettävissä oleva tilastoaineisto ja tarkas

tella tältä pohjalta pääomantuonnin kehittymistä 1970-

luvulla. Ulkomaisten pääomanliikkeiden säätelyn osalta 
\ 

(säädökset, luvanmyöntämistapojen kohdistuminen ja lupa-

karsinta) on tarkoituksena hahmottaa lähtökohtia ja kysy

myksenasetteluja suunnitteilla olevaa jatkotutkimusta varten. 

Tutkimuksen tulokset tiivistetään lukuun 6. Jotta tutkimus 

voisi palvella konkreettisesti ulkomaisen pääoman tilasto

jen käyttäjää, on liiteosaan sisällytetty tarkistettuja 

vuositason tilastosarjoja. 



2. TILASTOKEHIKKO 

2.1. Kansantalouden rahoitustilinpito 

Rahoitustilinpidossa kuvataan koko kansantalouden reaali-
\ 

liiketoimia ja niihin liittyviä rahoitusvirtoja ja -varantoja 

sektoreittain ja vaaderyhmittäin. 1 Reaaliliiketoimet kuvaa

vat kunkin sektorin tuotantotoimintaa, rahoitusliiketoimet 

tämän toiminnan rahoitusta. 2 

Koska kansantalouden tulon Y käyttö (lukuun ottamatta ulko

maat-sektoria) kulutukseen C ja bruttoinvestointeihin I 

edustaa ulkomaat-sektorin tulon lähteitä ja toisaalta kaik

kien muiden sektoreiden eli kansantalouden tulon käyttöä, 

ulkomaat-sektorin markkinarajoitus on 

(1 ) M - X + T - Y + C + I 0, 

jossa M tarkoittaa tuontia, X vientiä ja T nettotulonsiirtoja 

ulkomaille (pl. tuotannontekijäkorvaukset) . 

1. Rahoitustilinpidon sisältöä ja rakennetta koskevaa kirjal~ 
lisuutta on melko runsaasti. Tähän lainattu rahoitustilin
pidon määritelmä on lähteestä Rahoitustilastojaoston muistio 
rahoitustilastojen kehittämisestä, Tilastokeskus 1971:9. 
Muita julkaisuja ovat Rahoitustilinpito analyysi välineenä, 
Suomen Pankin julkaisuja D:41, Suomen Pankki 1976 (Rahoitus
tilinpito) ja Sektoreittaiset rahoitusvirrat Suomen kansan
taloudessa vuosina 1970 - 78, Sinikka Salo, ETLA B 21, 
Helsinki 1979 (Salo). 

2. Myös reaaliliiketoimia kuvataan rahavirtoina. Reaali
määritteellä viitataan varsinaiseen tavaroiden ja palvelusten 
tuotantotoimintaan ja käyttöön erotukseksi- tämän toiminnan 
rahoittamisesta. 
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Koska rahoituksen käyttö ei voi ylittää tulon lähteitä, 

ulkomaat-sektorin budjettirajoitus on 

(2) M - X + T + ~k + ~w 0, 

jossa ~k tarkoittaa koko nettovelan ja ~w koko netto

määräisen valuuttavarantovelan muutosta. 

Yhdistämällä budjetti- ja markkinarajoitus saadaan kansan

talouden rahoitustilinpitoasetelma (asetelma 1). 

Asetelma 1. Kansantalouden rahoitustilinpito1 

-
ulkomaat- kaikki muut markkina-
sektori sektorit rajoitus 

re~aali- + Y 
liiketoimet + M - C 

- X 

+ T - I 

= tulon = tulon 
lähteet käyttö M-X+T-Y+C+I 

rahoitus-
jäämä R = VTV R = 0 

rahoitus- + e.k - e.k +e.k+e.w-e.k-e.w 
liiketoimet e.w e.w 0 + - = 

= rahoituksen = rahoituksen 
käyttö lähteet 

= velkojen = velkojen 
vähennys lisäys 
tai tai 
saamisten saamisten 
lisäys vähennys 

budjetti- M-X+T+~k+e.w Y-C-I -e.k -~w 
rajoitus = 0 = 0 

-. 

1. Rahoitustilinpito, s. 26 ja 38 sekä Salo, s. 8. 
Asetelman kaikki symbolit kuvaavat virtoja. Ainoastaan 
rahoitusliiketoimien kuvaajat on varustettu virtaa merkit
sevällä symbolilla ~, koska niiden osalta operoidaan myös 
varannoilla. Symboli VTV merkitsee vaihtotaseen vajetta. 
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2.2. Maksutase 

Maksutase kuvaa tiettynä ajanjaksona (tavallisesti kalenteri

vuonna) tapahtuvia maan ulkomaisia reaali- ja rahoitus

liiketoimia. 1 

Maksutaseasetelma käsittää kansantalouden rahoitustilinpidon 

ulkomaat-sektorin liiketoimet, jotka ovat vastakkaismerkki

siä asetelman 1 mukaisessa kansantalouden rahoitustilin

pitokehikossa esiintyvien liiketoimien kanssa. Rahoitus

tilinpitokehikossa sektorin liiketoimien etumerkit määräyty

vät sen mukaan, merkitseekö liiketoimi kyseisen sektorin 

kannalta tulon tai rahoituksen virtausta ulos (-) vai sisään 

(+). Maksutaseessa tarkastellaan rahoitustilinpidon ulkomaat

sektoria kaikkien muiden sektoreiden kannalta, mistä syystä 

myös budjettirajoitusyhtälön (2) etumerkit muuttuvat 

vastakkaisiksi: 

(2. a) x - M - T VTV Llk + Llw 

Vaihtotasevaje - vientituloilla kattamaton osa tuonti

menoista ja nettotulonsiirroista ulkomaille - rahoitetaan 

lisäämällä ulkomaista velkaa ja/tai supistamalla valuutta

varantoa. Nämä erät ovat kansantalouden ulkomaisten velko

jen ja saamisten muutoksia ja ne kirjataan maksutaseen pää

omataseeseen. 2 Liitetaulukko 1 on laadittu kansantalouden 

budjettirajoituskaavaan (2.a) mukaan siten, että pääoman

liikkeet on jaettu pitkä- ja lyhytaikaisiin ja valuutta-

1. International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, 
Fourth Edition, 1977, s. 7 - 8 ja Airikkala - Sukselainen, 
s. 9. 

2. Pääomataseen määritelmästä ks. Manual, s. 118 ja 
Airikkala - Sukselainen, s. 12. 
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varannon muutokset on erotettu lyhytaikaisista pääoman

liikkeistä omaksi ryhmäkseen. 1 

2.3. Ulkomaisen pääoman tilastot 

Kansantalouden ulkomaiset velat ja saamiset kirjataan 

ulkomaisen pääoman tilastoihin. Tiedot voidaan tilasto ida 

esimerkiksi2 

luottotyypeittäin 

sektoreittain 

toimialoittain 

valuutoittain 

näiden erilaisin yhdistelmin. 

Tässä esityksessä käytetään luottotyypeittäistä lähestymis

tapaa. Seurannan ja säätelyn perusteena on ollut ensi 

sijassa vaateen muoto (esim. obligaatiolaina, toimitus

luotto) ja käyttötarkoitus (esim. tuontiluotto) . Joskus 

luottotyypitys ilmaisee myös luotonantajan tai -saajan 

(esim. "lainat ])Ilaailmanpankilta" tai "Suomen Pankin valmius

ja öljyluotot") • 

1. Kansainvälisen valuuttarahaston suositusten mukaan 
maksutaseen pääomatase kattaa myös valuuttavarannon (vrt. 
Manual; 17. luku). Suomessa omaksu-
tun käytännön mukaisesti pääomanliikkeiden erät järjeste
tään maksuvalmiusasteensa mukaisesti siten, että kaikkein 
maksuvalmeimmat ja herkimmin liikkuvat erät ovat asetel
massa alimpana. Selostuksia Suomen maksutaseasetelman 
laadintaperiaatteista sekä maksutaseen erien kehityksestä 
ks.mm. Airikkala - Sukselainen ja Reino Airikkala: Suomen 
maksutase vuosina 1957 - 1967, Taloudellisia selvityksiä 
1968, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
julkaisuja, Sarja A:31. 

2. Tilastoja on esimerkiksi Unitaksen kunkin vuoden 
ensimmäisen numeron artikkelissa "Suomen ulkomaiset velat 
ja saatavat", Suomen Pankin vuosikirjoissa sekä Bulletinissa. 
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Tiedon muotoa valittaessa on ratkaistava, onko kysymyksessä 

virta- vai varantotieto 

velka- vai saamistieto 

pitkä- vai lyhytaikaista pääomanliikettä 

kuvaava tieto. 

Asetelma 2 havainnollistaa tilastotiedon muotoa koskevan 

systematiikan, joka on ulkomaisen pääoman tilastointikäy

tännön kannalta yleispätevä. Asetelmissa 2 ja 3 esitettyjä 

symboleja vastaavat tilastosarjat on esitetty liitetaulu

koissa (asetelma 3 on sivulla 22). 

Virrat ja varannot yhdist~tään ulkomaisen pääoman tilas

toissa usein samoihin asetelmiin. Tällöin on huomattava, 

että jos valuuttakurssit muuttuvat, ulkomaisen pääoman 

tilastoidut varannot eivät synny juoksevasti kurssattujen 

muutostensa (nettonostojen) summina, vaan perättäisten 

velkasaldojen erotus sisältää nettonostojen lisäksi myös 

kurssivaikutuksen saldoon. Tätä valaisee seuraava esimerkki 

vuoden 1979 pitkäaikaisesta bruttovelasta: 

velka nostot 
31.12.1978 

35 444 6 611 

kuole- netto- kurssivaiku
tukset nostot tus saldoon 

5 043 +1 568 -1 641 

velka 
31.12.1979 

35 371 

Noudatetun tilastointikäytännön mukaisesti virtasuureet 

eli nostot ja kuoletukset kurssataan tapahtumakuukautensa 

myyntikurssien keskiarvolla. Varantosuureet kurssataan tar

kasteluajankohdan kursseilla. Vuonna 1979 tapahtumakuu

kautensa myyntikurssien keskiarvolla kurssatut nostot ylitti

vät samalla tavalla kurssatut kuoletukset 1568 miljoonaa 

markkaa. Koska kuitenkin kurssivaikutukseksi vuoden 1979 

loppusaldoon saadaan 1641 milj. markkaa (35444 + 1568 - 35371), 

bruttovelan saldo pieneni nettonostojen kasvusta huolimatta. 

Vähennys 1641 milj. markkaa johtuu markan vahvistumisesta 

suhteessa lainavaluuttoihin vuonna 1979. Kuten kuviosta 1 

käy ilmi, kurssivaikutus saldoon on kasvanut huomattavaksi 

1970-luvun loppuvuosina. 
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Asetelma 2. Tiedon muoto ulkomaisen pääoman tilastoissa
l 

kesto varanto virta 
muutos saldo; en erotus 

P P 
pitkä
aikainen 

~ = bruttovelka ~V = bruttovelan P 
saldomuutos = n-a+d 

~vP = bruttovelan muutos 
= n-a = nostot miinus 
kuoletukset 

sP = bruttosaaminen 

KP = nettovelka 

= VP-SP 

= nostot miinus kuole
tukset plus kurssi
vaikutus 

~SP = bruttosaamise~ 
saldomuutos = n-a+d 
= nostot miinus 
kuoletukset plus 
kurssivaikutus 

~sP = bruttosaamisen 
muutos = n-a = nostot 
miinus kuoletukset 

~KP = nettovelan saldo- ~kP = nettovelan muutos 

muutos = ~VP_~SP = ~vP_~sP 

L 
lyhyt- VL = bruttovelka ~VL = bruttovelan 

saldomuutos 
~VL = bruttovelan muutos 

aikainen 

SL = bruttosaaminen 

KL = nettovelka 

yhteensä V = kokonaisvelka 

= VP+VL 

S = kokonaissaaminen 

= SP+SL 

K = koko nettovelka 
= V-S 

= KP+KL 

~SL = bruttosaamisen 
saldomuutos 

~KL = nettovelan 
saldomuutos 

~v = kokonaisvelan 

saldomuutos = ~VP+~VL 

~s = kokonaissaamisen 

saldomuutos = ~SP+~SL 

~K = koko nettovelan 
= ~V-~S 
= ~KP+~KL 

~sL = bruttosaamisen 
muutos 

~kL = nettovelan muutos 

~v = kokonaisvelan 

muutos = ~vP+~vL 

~s = kokonaissaamisen 

muutos = ~sP+~sL 

~k = koko nettovelan 
= ~v-~s 
= ~kP+~kL 

1. Koska kielenkäyttö on tällä alueella terminologian osalta vakiintumaton
ta ja horjuvaakin, tässä tutkimuksessa on noudatettu seuraavaa: 
- ilmaisu "pääomanliikkeet" on kirjoitettu yhteen, milloin se esiintyy yksinään 

tai määreenä on laatusana "ulkomaiset"; muussa tapauksessa erikseen, esim. 
"lyhytaikaisen pääoman liikkeet". Ilmausta "ulkomaisen pääoman liikkeet" on 
käytetty vain silloin, kun on haluttu nimenomaisesti viitata yksinomaan ulko
maiseen luotonottoon ja suoriin sijoituksiin ulkomailta; 
ilmaisuilla "pääomantuonti" ja "pääomanvienti" on tarkoitettu tässä tutkimuk
sessa·lähinnä luotonottoa ulkomailta (nostoja) tai luotonantoa ulkomaille. 
Maksutasetta selostettaessa ,näilJä ilmaisuilla 'tarkoitetaan kuitenkin yleensä 
kaikkia pääomanliikkeitä joko Suomesta tai Suomeen. Asetelmaan 2 ilmaisua ei ole 
sisällytetty moniselitteisyytensä takia; 
"ulkomaisen pääoman tilastot" sekä ilmaisu "ulkomainen pääoma" kattavat sekä 
virrat että varannot. "Ulkomaisen velan tilastot" ovat lähinnä varantotilastoja, 
"ulkomaisten pääomanliikkeiden tilastot" taas lähinnä virtatilas-
toja; 
ilmaisua "kansainväliset pääomanliikkeet" on käytetty vain, milloin ulkomaisia 
pääomanliikkeitä ei ole tarkasteltu erityisesti Suomen tai jonkin muun maan 
kannalta tai milloin on haluttu tehdä sivun 28 alaviitteessä 2 mainittu ero. 
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'Kuvio 1. 

ULKOMAISEN NETTOVELAN KURSSIVAIKUTUS SALDOON 1 

Mrd.mk 
Koko pitkä nettovelka saldopäivämäärien kursseihin K~ 

Mrd.mk 

------ Sama tapahtumakuukauden keskiarvo kursseihin k~ 
.-. -. Koko lyhyt nettovelka korjaamattomana K~ 

----~". Sama korjattuna k~ 

/- .... -::y ,.-," / .. ,,' " , , 
," 

" .,,' 

30 30 

20 20 

10 10 ---------
o 

.,e-:;:_e_ • 
~.::;,. -- -- ..... -=::--e __ • 

-~,... --'. 
~, 

~,.-. __ .} dl ---
o 

-10 I I I I I I I I 10 
1971 72 73 74 75 76 77 78 . 79 

1. Juoksevin hinnoin. Mille tahansa tarkasteluajankohdalle 
m = 0 voidaan laskea kurssimuutosvaikutus d O vähentämällä 

tarkasteluajankohdan koko nettovelasta KO tarkasteluajan

jakson alkuhetken m = -t koko velan nettomuutoksista kerty
nyt nettovelka k_ t eli 

m=O 
d O = KO- (k_t + E ~k ), jossa m 

m=-t+1 m 
-t, ... , -1 , 0 . 

Kuviota laskettaessa on tosin k_t eli k 70 jouduttu korvaamaan 

koko pitkäaikaisen ulkomaisen nettovelan vuoden 1970 loppu
saldolla K70 . Jos tarkasteluajankohdaksi valitaan esimerkiksi 

vuoden 1979 loppu, tulos saadaan kaavasta 

p m=79 
d 79 = K79 - (K 70 + E ~km)' jossa m = 1971, •.• ,1979. 

·m=71 

Tilastot eivät mahdollista kurssimuutosvaikutuksen laskemis-

ta koko lyhyen nettovelan osalta. Erotus dL kuvaakin vain 
kurssierojen (arvostusmuutosten sekä kurssiagioiden eli kurssi
voittojen) kertymää 1970-luvun alusta. Onkin huomattava, että 

näitä kurssieroja ei sisälly d! -eriin, vaan ne muodostuvat 

kurssimuutoseroista eli kurssivaikutuksista saldoon. 
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Lyhytaikaisissa pääomanliikkeissä syntyy eroja virtojen ja 

varantojen muutosten välille kurssierojen eli kurssiagioiden 

ja tasearvon muutosten takia. Tasearvon muutokset ovat ol

leet vähäisiä. Huomattavin niistä oli kullan kirjanpito

arvon muutos 1979. Myös obligaatioluotot siirrettiin Suomen 

Pankin valuuttavarantoon. Yleisesti ottaen Suomen Pankin 

tase-erät on arvostettu 1974 voimaan tulleen kirjanpito

lain mukaisesti, vaikka kyseinen laki ei juridisesti Suomen 

Pankkia sidokaan. 

Velka- ja saamistiedot esitetään ulkomaisen pääoman tilastois

sa usein erillään bruttomääräisinä. Velat ja saamiset synty

vät paljoltikin toisistaan riippumattomista toiminnoista. 

Ulkomaisen velan kasvaessa kansantalouden käytettävissä ole

vat rahoitusvarat lisääntyvät. Kun taas ulkomainen saaminen 

kasvaa, rahoitusvarat vähenevät. Täten maksutaseessa rahoi

tuksen virtaus kotimaahan (velan nostot ja saamisten kuole

tukset, jotka lisäävät nettovelkaa) saa positiivisen etu

merkin ja virtaus ulkomaille (velan kuoletukset ja saamisen 

nostot, jotka pienentävät nettovelkaa) negatiivisen etumerkin. 

Samoin saa valuuttavarannon lisäys (ulkomaisen saamisen kasvu) 

negatiivisen etumerkin ja vähennys positiivisen etumerkin. 

Sen sijaan ulkomaisen pääoman tilastoissa on tapana esittää 

sekä velat että saamiset positiivisina ja ottaa vastakkais

merkkisyys huomioon vasta nettovelkaa laskettaessa, kuten 

mm. asetelmasta 2 käy ilmi. 

Pitkä- ja lyhytaikainen pääoma erotetaan siten, että pitkä

aikaisen velan tai saamisen takaisinmaksuaika on lainanotta- -

jan ja -antajan välisen ennakko sopimuksen perusteella enem

män kuin yksi vuosi tai määrittämätön aika ja lyhytaikaisen 
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enintään vuosi. 1 Erityisesti on korostettava sitä, että 

tilastoinnissa ryhmittelyn perusteena on se, mitä osapuolten 

välillä on ennalta takaisinmaksuajasta sovittu eikä jälkeen

päin havaittu tosiasiallinen takaisinmaksuaika. 2 Koska ta

kaisinmaksuaikaa vailla olevat luotot määritellään pitkä

aikaisiksi, sisällytetään mm. suorat sijoitukset pitkäaikai

seen pääomaan. Kansainvälisen valuuttarahaston suosituk

sista poiketen tulkitaan sijoitusmielessä tapahtuneet arvo

papereiden ostot eli portfoliosijoitukset lyhytaikaisiksi 

pääomanliikkeiksi, koska ne ovat useinkin väliaikaista likvi

dien varojen sijoittamista, vaikka oston ja myynnin kohteena 

olevien arvopapereiden maturiteetit olisivat pitkät (kuten 

yleensä obligaatioissa) tai niitä ei olisi lainkaan (kuten 

osakkeissa) . 

Kun pääoma jaetaan pitkä- ja lyhytaikaiseen maksutasetilas

toinnissa, erotetaan toisistaan melko vakaat pääomanliikkeet, 

jotka reagoivat lyhyellä aikavälillä hitaasti taloudellisen 

tilanteen muutoksiin, ja herkästi ja nopeasti reagoivat pää

omanliikkeet. 3 Ulkomaisen pääoman tilastoissa jaolla on 

merkitystä ulkomaipen velan maturiteettirakenteen ja tähän 

liittyvän maan ulkomaisen velanhoitokyvyn arvioinnille. 

1. Manual, s. 128: "386. The traditionai distinction 
between long-term and short-term capital, based on the 
formal criterion of original contractual maturity, has 
been retained in this Manual. Long-term capital is defined 
as capital with an original contractual maturity of more 
than one year, or with no stated maturity (e.g., corporate 
equities). Short-term capital is capital payable on demand 
or with an original contractual maturity of one year or 
less and includes currency." 

2. Tämän mukaisesti esimerkiksi pitkäaikaiset ulkomaiset 
luotot, joiden takaisinmaksuaikaa on jäljellä vuosi tai 
vähemmän, on tilastoitu loppuun asti pitkäaikaiseen pääomaan. 
Tulkinnanvarainen ryhmä on mm. enintään vuodeksi kerrallaan 
automaattisesti uusittavat luotot. Nämä on tilastoitu 1970-
luvulla lyhytaikaiseksi pääomaksi. 

3. Esim. Airikkala, s. 12. 
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2.4. Maksutase ja ulkomaisen pääoman tilastot 

Maksutaseen pääomatase ja ulkomaisen pääoman tilastot laadi

taan noudattamalla erilaisia jaotuksia. Jaotukset ja niiden 

yhteenliittyminen on esitetty asetelmassa 3, josta käy ilmi 

samalla eri tilastoerien nimitykset ja kirjainsymbolit. Ase

telma tarkentaa myös edellä esitettyjen budjettirajoitus

yhtälöiden (2) ja (2.a) sisällön. Liitetaulukko 1 esit

tää budjettirajoitusyhtälöiden puitteissa vaihtotaseen 

rahoituksen 1950. - 1979, liitetaulukko 3 taas esittää ase

telmassa 3 näkyviä symboleja kuvaavat aikasarjat vuosilta 

1970 - 1979. Lyhytaikaisen pääoman liikkeet on jaettu 1970-

luvulla "valuuttavarantoeriin" tai "muuhun lyhytaikaiseen 

pääomaan". Pitkäaikaisten pääomanliikkeiden erien kytkemi

sessä maksutaseen pääomataseen eriin ei ole vastaavia ongel

mia. Suomessa noudatetun käytännön mukaisesti maksutase

asetelman alimmille riveille kirjataan Suomen Pankin valuut

tavarannon muutoksen lisäksi "Muiden valuutanpitäjien lyhyt

aikaisen ulkomaisen nettosaatavan muutos"; yhdessä ne muo

dostavat valuuttatilanne-erän. 1 Toisaalta sekä Suomen Pankin 

1. Suomessa noudatettavaan käytäntöön viitataan tässä sen 
vuoksi, että periaatteessa valuuttavarantoon suositetaan si
säIlytettäväksi vain ne varat, jotka ovat viranomaisten käy
tettävissä maksuepätasapainojen kattamiseen eli keskuspankin 
valuuttavarannon muutokset. Liikepankkien velka keskuspankille 
puoltaa kuitenkin Suomessa sovellettavaa tilastointikäytäntöä. 
Valuutta tilanne-termiä Suomen Pankki käyttää tiedotteissaan 
samoin kuinBulletinissa julkaisemassaan tilastossa termiä 
"Foreign Exchange Situation". Tässä tutkimuksessa valuutta
tilanne-erät on sisällytetty maan lyhytaikaisten velkojen ja 
saamisten osana lyhytaikaiseen ulkomaiseen pääomaan ja peri
aatteessa myös maksutaseen pääomataseeseen pääomataseen mää
ritelmän mukaisesti (ks. esim. Manual, s. 66 - 69 ja määritelmä, 
kappale 360, s. 118 ja kappale 371, s. 122 sekä esim. Airikkala -
Sukselainen, s. 12 asetelma sekä määritelmä), joskin vuodesta 
1965 lähtien omaksutun käytännön mukaisesti valuuttavaranto-
erät on Suomen Pankin julkaisemissa maksutaseasetelmissa kir
jattu yleistaseen - ja samalla myös pitkä- ja lyhytaikaisen 
pääoman taseiden - ulkopuolelle yleistasetta rahoittavaksi 
eräksi (Airikkala,s. 26). 
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että muiden valuutanpitäjien1 vähemmän maksuvalmiit velat 

ja saamiset sisällytetään maksutaseen erään "muu lyhytaikai

nen pääoma", johon kuuluvat myös yritysten lyhytaikaiset 

velat ja saamiset. 

Maksutaseasetelman a.laosaa laadittaessa lähdetään käytännössä 

liikkeelle pitkäaikaisen pääoman eristä sekä niistä valuutta

varannon eristä, jotka tunnetaan suhteellisen hyvin. Sen 

sijaan lyhytaikaisten kauppaluottojen tilastoinnissa on 

epävarmuustekijöitä. 

Vaihtotaseen rahoituserien täsmäyttämiseksi vaihtotasejäämään 

tilastoidaan erikseen virheelliset ja tunnistamattomat erät. 

Tämän erän muodostavat ennen kaikkea lyhytaikaiset kauppa

luotot ja kurssimuutoserot. Pitkäaikaisen pääoman taseen ja 

"pitkäaikaisen ulkomaisen nettovelan korjaustermi" muodostuu 

mm. pitkäaikaisen pääoman liikkeiden ja maksutasetilastoinnin 

välisistä kurssaus- ja ajoituseroista. Lisäksi maksutase

tilastoissa joitakin eriä (mm. henkilökohtaisen pääoman liik

keet) sisällytetään pitkäaikaisen pääoman taseeseen. Edellä 

mainitut virhe- ja korjaustermit käyvät ilmi liitetaulukosta 3. 

Ulkomaisen pääoman tilastoissa jaetaan lyhytaikainen ulko

mainen pääoma välittömästi tuontiin tai vientiin liittyvään 

(kauppaluotot) sekä muuhun rahoitukseen (Suomen Pankin ja 

muiden valuutanpitäjien erät). Lisäksi luvanmyöntämisen ja 

sen seurantatilastojen kannalta on keskeistä, onko yritys 

ottanut ulkomaisen luoton suoraan eli valuuttapankin taseen 

1. "Muut valuutanpitäjät" ovat KOP, SYP, HOP, SKOP, OKO, AAB, 
Peruspankki, PSP, Mortgage Bank of Finland, Bensow sekä 
Suomen valtio. Käsite "muut valuutanpitäjät" perustuu lakiin 
oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa (909/72). 
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Asetelma 3. Ulkomaisen paaoman tilastojen ja maksutase

tilastojen yhteenliittyminen1 

ulkomaisen maksutase tilastot 
pääoman 
tilastot pitkä- tuonti- vienti- virheelliset muu Suomen muiden 

aikaisen ennakot saamiset ja tunnista- lyhyt- Pankin valuutan-
pääoman ja ja mattomat aikainen valuutta- pitäjien 
tase -velat -ennakot erät pääoma varannon lyhyt-

muutos aikaisen 
ulkomaisen 
nettosaamisen 

pitkä-
~kP aikainen 

pääoma 2 

lyhyt-
aikainen 
pääoma: 

- Suomen 
Pankki 

- muut 
valuutan-
pitäjät 

- yritykset 

1. Merkkien selitykset: 

~ ~ muutos 
k ~ nettovelka 
w ~ valuuttavaranto 
P ~ pitkäaikainen 
L ~ lyhytaikainen 

L 
~kSp 

L 
~wSP 

~~ 

~I{ ~~ 
E . 

+ 

SP ~ Suomen Pankki 
y ~ yritykset 
M = muu 
VTV ~ vaihtotasevaje 
E ~ virheelliset ja tunnistamattomat erät 

2. HI. Suomen Pankin valmius- ja öljyluotot ~k~p 

muutos 

L 
~wM 

. 

~ VTV 

ulkopuolella vai valuuttapankin taseen kautta. 1 Maksutaseessa 

valuutta pankkien taseen ulkopuoliset erät tilastoidaan yri

tysten velkojen ja saamisten muutoksiin ~k~ + ~k~M ja taseen 

kautta kulkevat erät muiden valuutanpitäjien velkojen ja 

saamisten muutoksiin ~k~ + ~w~. 

1. Kun valuuttapankit ottavat itse ulkomaisen luoton antaak
seen sen edelleen lainaksi asiakasyritykselleen, on tullut 
tavaksi sanoa pankkien välittävän ulkomaista luottoa taseensa 
kautta. Valuuttapankit voivat myös hoitaa välitystehtävänsä 
taseidensa ulkopuolella. Tällöin ne neuvottelevat ja järjes
tävät luoton ulkomailta pääsääntöisesti useille asiakasyrityk
sille kerrallaan sekä yleensä takaavat luoton. 

, 
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2.5. Rahoitustase 1 

Suomen Pankki on seurannut vuodesta 1975 lähtien kansantalou

den kokonaisluotontarjonnan kehitystä rahoitustaseen avulla. 

Rahoitustase on rakennettu muotoilemalla rahoitustilinpidon 

(tai maksutasee~ budjettirajoitusta siten, että Suomen Pankki 

voi seurata ja tarvittaessa säädellä vaihtotaseen kehitystä 

taseensa erien avulla ja kansantalouden koko luotontarjonnan -

ei vain ulkomaisen luotontarjonnan - kannalta. 

ASetelma 4. Suomen Pankin tase 

vastaavaa vastattavaa netto 

~us (kulta- ja (valuutta- P L L 
ulko- ~uv ~kSp MkSp +~wSP 
maiset valuuttasaamis- ja muiden ulko-
erät ten sekä muiden maisten velkojen 

ulkomaisten saa- muutos): 
misten muutos): 

l356 -408 = 948 

koti- ~KS (saamisten ~KV (liikkeessä ~KNS 

maiset muutokset olevan rahan ja 
erät kotimaisil ta talletustodistus-

sektoreil ta ja velan, muille 
muiden varojen kotimaisille 
muutos): sektoreille 

olevan velan, 
muiden velkojen, 
arvonjärjestely-
erien ja oman 
pääoman muutok-
set): 

1675 -2623 = -948 

yhteensä 3031 -3031 = 0 

1. Rahoitustaseesta ja sen soveltamisesta lähemmin vrt. Kari 
Puumanen, National Income, Balance of Payments and Credit 
Effect of Fiscal Poliey, Suomen Pankin kansantalouden osaston 
keskustelualoitteita KT 1/75, Reino Airikkala ja Gavin Bingham, 
The Formulation and Conduct of Monetary Policy in an Open 
Overdraft Economy - the Case af Finland, Cahiers economiques et 
moneta±res No 6, Banque de France, Paris 1978, Seppo Kostiainen 
ja Tapio Korhonen, The Use of Flow-of-Funds in the Conduct of 
Monetary Policy in Finland, emo julkaisun numero 7 sekä Reino 
Airikkala, Suomen Pankin rahapolitiikan teoreettisista perus
teista, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1978. 
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Rahoitustasekehikko on rakennettu Suomen Pankin taseen poh

jalta, joka on Suomen Pankin ulkomaisten ja kotimaisten saa

misten (US ja KS) ja vastaavasti velkojen (UV ja KV) muutok

sen yhdistelmä (esimerkkiluvut miljoonia markkoja, vuosien 

1978 ja 1979 taselukujen erotuksia). 

Vaihtotasevajeyhtälön (2.a) muotoilussa voidaan ottaa huo'

mioon keskuspankin näkökulma siten, että vaihtotasevaje 

rahoitetaan Suomen Pankin taseen ulkomaisten nettosaamisten 

vähennyksellä eli Suomen Pankin nettovelan lisäyksellä 

~k~p + ~k~p + ~W~p sekä kaiken muun kuin Suomen Pankin 

ulkomaisen nettovelan lisäyksellä ~A: 

(2.b) VTV 

On taseteknisesti samantekevää, seurataanko ja/tai säädelläänkö 

vaihtotasekehitystä Suomen Pankin ulkomaisen nettosaamisen 

muutoksen ~k~p + ~k~p ; ~W~p våi kotimaisen nettosaamisen 

muutoksen ~KNS avulla, koska niiden on oltava Suomen Pankin 

taseen täsmäyttämiseksi aina yhtä suuret ja vastakkaismerkki

set, kuten asetelma 4 havainnollistaa. Täten yhtälöön (2.b) 

voidaan Suomen Pankin ulkomaisen nettosaamisen muutoksen 
P L L 

~kSp + ~ksp + ~wSP paikalle sijoittaa kotimaisen nettosaamisen 

muutos ~KNS, jolloin saadaan 

(2.e) VTV = ~A + ~KNS 

~KNS sisältää Suomen Pankin kotimaisen nettosaamisen muutoksen 

julkiselta sektorilta, rahoituslaitoksilta ja yrityksiltä. ~A 

edustaa Suomen Pankin valvonnassa tapahtuvaa ulkomaisen pääoman 

tuontia ja vientiä (pl. ainoastaan Suomen Pankin omat ulkomaiset 

velat ja saamiset). Suomen Pankki voi siis seur~ta ja/tai sää

dellä luoton kokonaistarjontaa nimenomaan yhtälön 2.e- avulla, 

joka ilmalsee rahoitustaseen rakenteen. Tase muodostuu informaa

tiomuuttujista, joiden avulla voidaan seurata +ahapolitiikan vai

kutusten välittymistä. Muuttujat ovat keskuspankin, kannalta osak

si puhtaita politiikka- ja osaksi eksogeenisia muuttujia. 1 

1. Airikkala, 1978, s. 56. 



3. VELKAANTUMINEN JA VELKAANTUMISTEKIJÄT 

3.1. Suomen ulkomaisen velan kehitys 

Kansantalouden ulkomainen velka lisääntyy silloin, kun kansan

talouden kasvun vaatimia investointi- ja kulutusmenoja joudu

taan rahoittamaan kotimaisen säästämisen lisäksi ulkomaisella 

säästämisellä. Kuvio 2.esittää Suomen bruttosäästämisen, 

bruttoinvestointien sekä pitkäaikaisen' ulkomaisen brutto

velan nostojen kehitystä 1960 - 1979. Suomi on ollut ulko

maisen paaoman nettotuoja koko sodanjälkeisen ajan, vaikka 

säästämisaste on ollut kansainvälisesti verrattuna korkea. 1 

Suomen ulkomainen nettovelka on siis kasvanut keskimäärin 

bruttokansantuotetta nopeammin koko sodanjälkeisen ajan. 

1950-luvun lopulla oli Suomen ulkomaisen nettovelan osuus 

markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta alle 2 %. 1960- ja 

1970-luvulla se kasvoi kiihtyen ja oli 21 % vuonna 1977 

(kuvio 3 sekä liitetaulukko 2)'. 

Kuviosta 3 käy ilmi koko nettovelan bruttokansantuoteosuuden 

kehittyminen 1950 - 1979 sekä pitkä~ ja lyhytaikaisen brutto

velan ja -saamisen osuudet siitä. Kuviosta .näkyy, että huo

mattavimmat muutokset ovat tapahtuneet pitkäaikaisessa ulko

maisessa bruttovelassa. Myös lyhytaikaisten bruttosaamis-

ten vaihtelut ovat voimistuneet 1970-luvulla. 

Kansantalouden kasvun lisääntyvät rahoitustarpeet katettiin 

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuoliskolla enenevästi 

1. Kansainväliset vertailut viittaavat siihen, että yleensä 
säästämis- ja investointiasteet ovat korkeat sellaisilla 
mailla, joilla myös maksutase on vahva eli vaihtotase jatku
vasti ylijäämäinen. Kuitenkin Suomen säästämisaste on säi
lynyt 1960- ja 1970-luvulla keskimäärin korkeampana kuin 
monen vahvan maksutaseen maan. 
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Kuvio 2. 

INVESTOINTIEN, SÄÄSTÄMISEN JA PITKÄAIKAISTEN ULKOMAISTEN 
LUOTTOJEN NOSTOJEN OSUUDET MARKKINAHINTAISESTA 
BRUTTOKANSANTUOTTEESTA 1960 - 1979 1 

%BKTmh % BKTmh 

30 

20 

10 

o 

- Pitkäaikaisten ulkomaisten luottojen nostot 
I nvestointi- ja säästämisasteen erotus 
(siiäst~misylijäämä tummennettul 

30 

20 

10 

o 

-10 L-f-~-L~~ __ L-~~-L~~ __ L-~~-L~~ __ ~-10 

1960 65 70 75 79 

%BKTmh 

30 

20 

10 

-10 

1. Suomen Pankin tietokannan tilastosarjat lähteenä. 

Kuvio 3. 

ULKOMAISTEN VELKA- JA SAAMISERIEN OSUUDET MARKKINA
HINTAISESTA BRUTTOKANSANTUOTTEESTA 1950 - 1979 1 

VELAT 

%BKTmh 

30 

20 

10 

o 

-20~-L~~~~LL~~-L~~-L~~-L~~-L~~~-20 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 19/9 

1. Velkaa ja saamista kuvaavat tilastosarjat lähteestä Reino Airikkala - Tuomas 
Sukselainen, Suomen maksutaseen kehityslinjat vuosina 1950 - 1974 vuosien 1950-
1969 osalta sekä markkinahintaisen bruttokansantuotteen tarkistamaton sarja. Vuosian 
1970 -1979 osalta on käytetty Tilastokeskuksen vuonna 1979 tarkista maa markkina· 
hintaisen bruttokansantuotteen tilastosarjaa. 
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ulkomaisella säästämisellä, sillä kotimaisen säästämis

asteen nostamisella oli rajansa. Ulkomaisen velan kasvun 

pelättiin kuitenkin kaventavan liikaa talouspolitiikan liik

kumavaraa ja mahdollisesti myös vaarantavan maan luotto

mainetta. Se, että ulkomainen nettovelka kasvoi brutto

kansantuotetta nopeammin, näytti johtavan velkakierteeseen: 

aikaisemmin otetun ulkomaisen velan hoitomenoista jouduttai

siin yhä enemmän kattamaan uusilla ulkomaisilla luotoilla. 1 

Suomen ulkomaisen nettovelan kasvu on johtunut pääosin 

bruttovelan kasvusta, josta suurin osa on pitkäaikaista. 

Myös ulkomaisen pääoman tuonnin säätely toimet on kohdis

tettu ensisijaisesti pitkäaikaisen ulkomaisen bruttovelan 

kasvuun. Suomen ulkomainen bruttosaaminen on valtaosaltaan 

lyhytaikaista ja bruttovelka taas pitkäaikaista. Kansan

talouden maksuvalmiuden kannalta voidaan tällaista rakennetta 

pitää hyvänä. 

Kansainvälisten 'raha- ja pääomamarkkinoiden kasvu ja kehit

tyminen samoin kuin kansainvälisiltä markkinoilta tarjolla 

olevan rahoituksen hinta vaikuttavat ulkomaisen velan ja 

pääomantuonnin kasvuun sekä niiden koostumukseen valuutoit

tain.ja luottotyypeittäin. Kansainvälisten rahoitusmarkki

noiden kasvua ja tarjolla olevan ulkomaisen rahoituksen hin

taa tarkastellaan luvussa 3.2 velkaantumisen tarjonta

tekijöinä. 

Kotimaisten investointien, viennin ja tuonnin luototus

tarpeita tarkastellaan luvussa 3.3 ulkomaisen velkaantumisen 

kysyntätekijöinä. Ulkomaista velkaa ei voida lisätä rajatto

masti, koska takaisinmaksuvelvoitteiden mittava kasvaminen 

horjuttaa maan velanhoitomainetta ja vähentää mahdollisuuksia 

1. Velkakierreajattelusta ks. mm. Avramovic, Dragoslav et al.:· 
Economic Growth and External Debt, IBRD, Baltimore, Maryland 
21218, 1964. 
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saada myöhemmin ulkomaista rahoitusta tavanomaisin ehdoin. 

Velkaanmwisen ja velanhoitomenojen kehitystä tarkastellaan 

luvussa 3.4 ensisijaisesti pitkäaikaisen ulkomaisen brutto

velan osalta, sillä se on bruttoeristä suurin ja sen kehi

tysura melko samanlainen nettomääräisen kokonaisvelan kehi

tyksen kanssa (kuvio 3). 

3.2. Ulkomaisten luottojen tarjonta 

Kansainväliset raha- ja pääomamarkkinat laajenivat voimak

kaasti 1970-luvulla euromarkkinoiden osalta. Euromarkkinoiksi 

kutsutaan valuutta-, luotto- ja obligaatiomarkkinoita, joilla 

käydään kauppaa alkuperämaansa ulkopuolella olevilla valuu

toilla ja pääomilla. 1 

Euromarkkinat syntyivät 19S0-luvulla, jolloin Itä-Euroopan 

maat siirsivät dollarisaamisensa Yhdysvalloista Euroopan 

pankkeihin, joissa ne olivat käytettävissä edelleenlainaukseen. 2 

1. Union Bank of Switzerland, The Euromarkets, 'Financial 
Centers across National Borders, UBS Publications on Business, 
Banking and Monetary Problems, Volume No. 62, 1978, s. 3; 
julkaisu sisältää hyvän yleisesityksen euromarkkinoista. 

2. Kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista puhuttaessa tarkoi
tetaan yleensä sekä euromarkkinoita että ulkomaisia rahoi
tusmarkkinoita. Ulkomaisilla rahoitusmarkkinoilla tarkoi
tetaan tällöin ulkomaista luotonottoa lähinnä yhden maan 
kansallisilta rahoitusmarkkinoilta ja tämän maan lainsää
dännön puitteissa. Käytäntö ei ole kuitenkaan täysin va
kiintunut; usein näkee kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
tarkoitettavan vain euromarkkinoita (vrt. esim. Orion 
Bank Limited, International Capital Markets, An Investors' 
Guide, Euromoney Publications, 1979, s. 11). Euromarkkinat 
on tapana jakaa eurovaluuttamarkkinoihin, joilla tarkoite
taan valuutoilla käytävästä arbitragekaupasta sekä lyhyt
aikaisesta talletustoiminnasta (josta huomattava osa perus
tuu6 kuukauden määräaikaistalletuksiin) muodostuvia mark
kinoita, sekä euroluotto- ja 'euro-obligaatiomarkkinoihin, 
joilla vastaavasti tarkoitetaan keskipitkistä ja pitkä
aikaisista luotoista muodostuvia pääomamarkkinoita. Tälläkin 
kohden usein tyydytään kahtiajakoon eurovaluuttamarkkinat ja 
euro-obligaatiomarkkinat. ' 
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Kansallisiin raha- ja pääomamarkkinoihin kohdistuneet rajoit

tamistoimet
1

sekä Yhdysvaltojen vaihtotasealijäämistä euroop

palaisiin pankkeihin kertyneet USD-varannot myötävaikuttivat 

euromarkkinoiden laajenemiseen. 

Euromarkkinoiden erittäin nopeaa kasvua 1970-luvulla edisti 

euromarkkinoidenvakiintuminen, öljyn myyntitulojen tallet

taminen Euroopan pankkeihin ja niiden välittäminen vaihtotase

alijäämämaiden rahoitustarpeisiin (kuvio 4). Kasvun äkkinäi

syys yhdessä valuuttakurssien liu'uttamisen yleistymisen 

kanssa asetti pankkijärjestelmän sopeutumiskyvyn koetukselle 

ja synnytti ajoittain, kuten 1973 ja 1974, epävarmuutta ja 

kriisitunnelmiakin. 2 Pankit pyrkivät kuitenkin kehittämään 

ja vakiinnuttamaan uusia kansainvälisiä valuutan ja pääoman 

välittämistapojai esimerkkinä tästä on obligaatiolainojen 

järjestäminen ns. syndikaattien välityksellä. 3 Euromarkkinat 

laajenivat myös Euroopan ulkopuolella valuutta- ja verolain

säädännöltään vapaamielisiin off-shore-rahoituskeskuksiin, 

1. Tällaisia rajoittamistoimia olivat mm. Englannin halli
tuksen päätös 1957 rajoittaa sterlingin käyttämistä kansain
välisten liiketoimien rahoittamisessa, Yhdysvaltojen keskus
pankin päätös kieltää pankkeja maksamasta korkoa alle kuu
kauden talletuksille (regulation Q) sekä Yhdysvaltojen halli
tuksen päätös verottaa ulkomaalaisten Yhdysvalloissa liik
keeseen laskemien arvopapereiden korkotuottoja (Interest 
Equalization Tax eli IET). 

2. Nk. öljyrahan kierrättäminen synnytti ongelmia, koska 
varsinkin alussa öljynviejät tallettivat myyntitulonsa 
lyhytaikaisesti ja pankkien oli kyettävä myöntämään 
pitkäaikaisia luottoja. Tästä aiheutui pankeille maksuval
miusongelmia, joiden vertauskuvaksi nousi saksalaisen 
Herstattin pankin vararikko kesällä 1974. 

3. Obligaatioannin markkinoimiseksi perustetun syndikaatin 
eli konsortion johtava pankki (lead manager) neuvottelee 
luoton ehdot obligaatiolainan saajan kanssa ja sopii niistä 
johtoryhmän pankkien (co-managers) myötävaikutuksella sekä 
myy yhdessä avustavien pankkien kanssa obligaatiot edelleen, 
jälkimarkkinoilla (secondary markets). Syndikaatin jäseniksi 
kutsutaan myös allekirjoittajapankkeja (underwriters), jotka 
sitoutuvat yhdessä johtoryhmän jäsenpankkien kanssa lunas
tamaan obligaatiot nimellisarvostaan, sikäli ja siltä osin 
kuin ne eivät käy kaupaksi. 
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Kuvio 4. 

KANSAINVÄLISILLÄ RAHOITUSMARKI<INOILLA JULKISTETUT 
NOSTOT 1966 - 1979 

Mrct USD ,------------,---r---,--, Mrct USD 

I:::}:.: Ulkomaiset obligaatioluotot 

120 ::::;::::=:" Euro-obligaatioluotot 

Eurovaluuttaluotot 

~-_+--_+__,.'I120 

100~--,--,---,--~---+--~~100 

80~-_+--~--+--~--_+-~~~80 

oo~--+---r--t--~--;f.~~~~60 

40~--+---r--t--~~~~~~~~40 

1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Uihdl!! Morpn Guarilnty Trust Company of New York, World Fillllnclal Markets-
jtllkaiwjen tilastoliitteet 1970 . luvulta. 

joista oli peräisin eurovaluutta- ja luottomarkkinoiden luoton

antovolyymin viidennes 1970-luvun alussa ja noin kolmannes 

vuosikymmenen lopussa. 

Euromarkkinat ovat seurausta rahoitustoiminnan kansainvälises

täintegroitumisesta, jolla on vastineensa tuotanto- ja yritys

toiminnan kansainvälistymisessä. Synnyttämiensä joukkotuotannon 

etujen kautta euromarkkinat ovat muodostuneet kaupallisesti yli

voimaisiksi verrattuina aikaisemmin yksinomaisen ulkomaisen 

rahoitus lähteen muodostaneisiin kansallisiin rahoitusmarkkinoi

hin. 

Ulkomaisen rahoituksen hinta määräytyy pankkien luotonottajalta 

per imien maksujen lisäksi valuuttakurssien, korkotason ja takai

sinmaksuaikojen pohj,alta. Korko- ja valuuttakurssikehitykseen 

on vaikuttanut teollisuusmaiden 1970-luvulla, varsinkin vuoden 

1973 öljykriisin jälkeen, omaksuma kireä rahapolitiikka. Yhdys

vallat, Englanti, Ranska ja Italia pitivät kotimaiset rahamark

kinansa kireinä saadakseen ulkomaista pääomaa perustaseen va

jausten kattamiseen. Vajeet syntyivät julkisen sektorin budjetti

alijäämien, öljyn hinnannousun ja inflaation aiheuttamien kustan

nusnousujen rahoitustarpeesta. Myös ylijäämämaat, kuten Saksan 

liittotasavalta, Sveitsi ja Japani, pyrkivät pitämään kotimaiset 

_ rahamarkkinansa kireinä ja valuuttansa arvon korkeana kotimaisen 

hintatasonsa vakauttamiseksi. 
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Kuvio 5. 

ULKOMAISEN JA KOTIMAISEN RAHOITUKSEN SAATAVUUS 

% r-------------~----------------------------, % 
6 kuukauden eurodollarikorot 1 
Suomal. obligaatiolainojen efektiiviset korkotuotot 2 

15 j---------------------_I 15 

10~~-----~~~~~-----_r--_I 10 

5 I--------"----------------j 5 

Liikepankkien keskuspankkirahoituksen keski· 
määräinen korko 3 
Liikepankkien keskimääräiset antolainauskorot 3 

15 j----------------------j 15 

10 

5r-----------------------------------------~ 5 

1970 71 72 73 74 75 76 77 

lähteet: 1. Suomen Pankin valuuttaosasto 
2, Suomen Pankin ulkomaisen rahoituksen osasto 
3. Suomen Pankin rahapoliittinen osasto 

o 
78 79 

Kireää rahapolitiikkaa täydensi kireä valuuttakurssipolitiikka, 

joka rasitti ajoittain maiden ulkomaista kilpailukykyä siinä 

määrin, että valuuttamarkkinoilla ajauduttiin mittaviin interven

tioihin ja samanaikaisesti esiintyi spekulatiivisten odotusten 

aiheuttamia pääomanliikkeitä. Suhdannekierrosta toiseen edettäes

sä rahapolitiikan kiristäminen on jouduttu aloittamaan jatku

vasti entistä korkeammalta korkotasolta. Tämä ratchet-vaikutus 

lienee yksi syy myös kansainvälisten pää-

omamarkkinoiden korkojen jatkuvaan nousukehitykseen 1970-luvulla. 

Taloussuhdanteiden vaihteluja seuranneet rahapolitiikan kireyden 

vaihtelut näkyvät korkotason vaihteluina 1970-luvulla. 
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Lyhytaikaisten ulkomaisten luottojen korkotason kehitty

mistä edustavat kuviossa 5 kuuden kuukauden eurodollari

korot. Muiden Suomen kannalta tärkeiden luottovaluuttojen 

- Saksan markan ja Sveitsin frangin - korot ovat seuranneet 

suurin piirtein eurodollarikorkojen kehitystä. Pitkäaikaisten 

ulkomaisten korkojen kehitystä on kuvattu kuviossa 5 Suomen 

ulkomailla liikkeeseen laskemien obligaatioluottojen efek

tiivisillä ~orkotuotoilla. Normaalioloissa pitkäaikaisten 

luottojen korot ovat korkeammat kuin lyhytaikaisten ja eri

tyisesti vielä kiinteäkorkoisten pitkäaikaisten luottojen 

korot ovat 1 - 2 prosenttiyksikköä korkeammat kuin pitkä

aikaisten vaihtuvakorkoisten luottojen korot. 1 

Myös Suomen saamien pitkäaikaisten ulkomaisten luottojen korot 

määräytyvät lyhytaikaisille ulkomaisille talletuksille (kuten 

6 kuukauden eurodollareille) maksettavan koron sekä ulkomai

sen luotonantajapankin perimän korkolisän mukaan.
2 

Näin ollen 

eurodollarikorkojen kehitys kuvaa karkeasti ulkomaisille pan

keille syntyneitä rahoituskustannuksia, Suomen ulkomaille 

liikkeeseen laskemien obligaatioluottojen efektiivisten eli 

markkinahinnasta laskettujen korkotuottojen kehitys taas hin

taa, jolla ulkomaiset pankit ovat tarjonneet pitkäaikaista 

ulkomaista luottoa suomalaisille kansainvälisillä pääoma

markkinoilla. 

1. Suurin osa Suomen ottamista pitkäaikaisista ulkomaisista 
rahoituslainoista on ollut 1970-luvulla kiinteäkorkoista. 
Vaihtuvakorkoiset rahoituslainat muodostivat 1970-luvun 
puolivälissä kolmanneksen ja lopussa neljänneksen kaikista ra
hoituslainoista. Ne ovat olleet valtaosaltaan yksittäis
velkakirjalainoja. 

2. Ulkomaiset pankit ovat kattaneet luotonantonsa Suomelle 
suurimmaksi osaksi ottamalla automaattisesti uusittavia 
kuuden kuukauden pituisia roll-over-talletuksia hintaan, 
jolla Lontoon johtavat pankit tätä rahoitustå niille tarjoa
vat (hintaa nimitetään LIBORiksi eli London Interbank Offered 
Rateksi). LIBORin määräämän peruskoron lisäksi luotonantajat 
perivät luotonsaajalta korkolisän eli spreadin, jonka suu-· 
ruus yleensä riippuu luotonsaajan luottomaineesta, markkina
tilanteesta ja luoton pituudesta. Korkolisät merkitsivät 
1970-luvun alkupuoliskolla keskimäärin 1 - 2 prosenttiyksikön 
ja loppupuoliskolla 1/2 - 1 prosenttiyksikön lisäystä tal
letuskorkoihin. 
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Kuvion 5 ulkomaisia korkoja kuvaavien käyrien erotuksen voi 

tulkita kuvaavan karkeasti pitkäaikaisen ulkomaisen rahoituk

sen saatavuutta. Tämä johtuu siitä, että pitkäaikaisten luot

tojen järjestäminen lyhytaikaisten talletusten pohjalta on 

kannattavaa vain, milloin pitkäaikaisten luottojen korot ovat 

lyhytaikaisten luottojen korkoja korkeammat. Esimerkiksi 1978 

ja 1979 eurodollariobligaatiomarkkinat käytännöllisesti kat

soen lamaantuivat, kun eurodollaritalletusten korot nousivat 

pitkäaikaisten dollariluottokorkojen yläpuolelle. 

Halukkuuteen ottaa luottoja ulkomailta vaikuttaa myös luotto-

jen saatavuus kotimaasta. Kotimaisen rahoituksen saatavuutta 

on kuvattu kuviossa 5 liikepankkien Suomen Pankilta saamas-

taan keskuspankkirahoituksesta keskimäärin maksaman koron ja 

liikepankkien asiakkailtaan keskimäärin perimän koron erotuk

sena. Mitä suurempi erotus, sitä kireämmällä voi ajatella ko

timaisen rahoituksen olevan. Tämän mukaisesti kuviosta 5 voi 

päätellä, että vuosikymmenen alkuvuosina sekä ulko- että koti

maisen rahoituksen saatavuus oli suhteellisen hyvä. Vuosina 

1973 - 1974 pitkäaikaisten luottojen saatavuus tosin heikkeni 

ensin ulkomailla ja sitten kotimaassa. Ulkomaisen rahoituksen 

saatavuus oli suhteellisen hyvä 1975 - 1977, kun taas kotimaiset 

rahoitusmarkkinat olivat suhteelliset kireät. Vuosina 1978 - 1979 

kotimaisen rahoituksen saatavuus säilyi jossain määrin parem

pana kuin ulkomaisen. 

Kuvio 6 kuvaa valuuttakurssien kehitystä. Siitä käy ilmi, että 

Yhdysvaltojen dollari säilyi 1970-luvulla jotakuinkin vuoden 

1967 lokakuun devalvaation kurssitason alapuolella. Saksan mar

kan ja Sveitsin frangin kurssit nousivat 1970-luvulla jatkuvasti, 

minkä takia näinä valuuttoina luottonsa ottaneet joutuivat mak

samaan kuolettamiseen tarvitsemastaan valuutasta enemmän kuin 

luoton arvo oli nostettaessa ollut. Samoin kävi korkojen maksa

minen yhä kalliimmaksi. Kiinteiden valuuttakurssien vallitessa 

ulkomaisen rahoituksen käyttäjät saattoivat ennalta budjetoida 

valuuttamääräisten maksujensa vaatimat markkamäärät etenkin 



Kuvio 6. 

TÄRKEIMPIEN LUOTONOTTOVALUUTTOJEN KURSSIKEHITYS 1961 -1979 
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1. SuO!THll1 Pankin voluuttaindeksi ilmaisee valuuttakurssien keskimääriilsen muutoksen painotettun. Suomen kannalta tärkeimpien vienti
ja tuontimaiden ulkomaonkagppaosuuksilla (vrt. lähemmin Ilkka Puro, The Amendment of the Currency Act, Bank of Finland Monthly 
Bulletin, 1978, No 2). Valuuttaindeksiä on laadittu wodesta 1971 lähti ... ja sitä on tullut tavaksi esittää siteR, että woden 1974 kuukausi· 
tason valuuttaindeksilukujen aritmeettista keskiarvoa on merkitty indeksiluwlla 100. Tähän kuvioon siirrettynä vastaava luku saa arvon 
136. Katso lähemmin myös Kari Nars, Företagets valutastrategi, Undersökning av ett urval finska företags beteende under valutaosäkerhet 
1970 -71, Finlands Rank 1979, B:32 (Nars), s. 54- 57 ja vastaavaa kuviota s. 56. 
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kiinteäkorkoisten ulkomaisten luottojen osalta. Lähinnä loi

vat epävarmuutta Suomen markan kertaluonteiset devalvaatiot. 

Valuuttojen kelluminen 1970-luvun alusta lähtien muutti ti

lanteen oleellisesti ja pysyvästi. Valuuttaindeksillä mi

tattuina kaikkien valuuttojen kurssit säilyivät kuitenkin 

vakaina yli vuosikymmenen puolivälin, varsinkin 1974 - 1976, 

kunnes vuosien 1977 ja 1978 devalvaatiot (yhteensä noin 16 %) 

nostivat valuuttaindeksiä (vrt. kuvio 6). 

3.3. Ulkomaisten luottojen kysyntä 

1960-luvulla nopeutunut teollistumis- ja kaupungistumiskehitys 

lisäsi omalta osaltaan 1970-luvun alkupuoliskolla kotimaista in

vestointitoimintaa niin, että tämän rahoitustarpeen kattaminen 

yksinomaan kotimaisista lähteistä ei ollut mahdollista, vaikka 

kotimainen säästämisaste oli kansainvälisesti katsoen korkea. 

Puunjalostus-, metalli-, konepaja- ja laivanrakennusteollisuu

dessa sekä merenkulun ja energiahuollon alalla toteutettiin tai 

pantiin alulle 1970-luvun alkupuoliskolla mittavia laajennus-

ja korvausinvestointeja. Rahoitustarvetta lisäsivät öljyn, 

raaka-aineiden ja elintarvikkeiden inflatorinen hintojen ja 

kustannusten nousu. Kotimaiset rahoitusmarkkinat säilyivät 1970-

luvun alkupuolella suhteellisen keveinä vuoteen 1975 asti, jon

ka jälkeen ne vasta kiristyivät. 

Kotimaisen rahoituksen kustannukset seurailivat ulkomaisen 

luottorahoituksen kustannuksia vuosikymmenen alkupuoliskolla. 

Ulkomaisen pääoman tuontia säädeltiin valikoivasti mutta ylei

sesti ottaen silti sallien. Verolainsäädännön poistosäännöt ja 

veronhuojennukset sekä alusostoissa ja telakkalaajennuksissa 

että alusmyynteihin liittyneessä ennakkomaksukäytännössä kannus

tivat investointeihin. Samoin vaikuttivat vuosien 1974 ja 1975 

inflaation synnyttämä rahoituksen negatiivinen reaalikorko ja 

puunjalostusteollisuuden nopeasti kasvaneet vientitulot. 
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Vuonna 1975 alettiin kiristää kotimaisia rahoitusmarkkinoita 

ja rajoittaa ulkomaisen pääoman tuontia. Taustana olivat 

mm. ulkomaisen velan ja vaihtotasevajeen kasvu sekä inflaatio

kehitys. Rahoitusmarkkinatilanteen kiristyminen johti vuoros

taan investointihankkeiden voimakkaaseen karsimiseen. 

Ulkomaista pääomaa tuotiin ensi sijassa aloitettujen inves

tointihankkeiden loppuun rahoittamiseksi. Yritysten rahoitus

rakennetta ja koko kansantalouden ulkomaisen velan maturi

teettirakennetta pyrittiin parantamaan osaksi pidättymällä 

ulkomaisen velan lisäämisestä sekä osaksi maksamalla pois 

lyhytaikaisia luottoja pitkäaikaisilla ja ehdoiltaan edulli

semmilla luotoilla., Investointitoiminta elpyi vasta 1978, 

jolloin yritysten rahoitusasema ja vientinäkymät paranivat. 

Vuosina 1976 ja 1977 valtio kattoi rahoitusvajaustaan ulko

maisella pääomalla, jota oli suhteellisen edullisesti saata

vissa. Kotimaiset rahamarkkinat olivat keveähköt vuonna 1978 

mutta kiristyivät 1979. Samanaikaisesti myös ulkomaisen rahoi

tuksen kustannukset nousivat ja vähensivät pääomantuontiha

lukkuutta. 

3.4. Velanhoitomenot ja -kustannukset 

Velanhoitomenot muodostuvat ulkomaisen velan kuoletus- ja 

korkomaksuista. 1 Kuvio 7 esittää pitkä- ja lyhytaikaisen saa

misen korkotuloja ja vastaavasti velan korkomenoja 1970-

luvulla. Lyhytaikaisen velan ja saamisen korot on laskettu 

vähentämällä maksutaseen pääomakorvaukset-erän menoista pitkä

aikaisen ulkomaisen velan korkomenot ja tuloista vastaavasti 

pitkäaikaisen ulkomaisen saamisen korkotulot. On syytä otak

sua, että korkomenot lyhytaikaisesta pääomasta on arvioitu 

1. Korkoihin sisällytetään lisäksi palkkiot ja kulut luoton 
järjestämisestä ja mahdollisesta markkinoinnista, suorien 
sijoitusten korot, osingot ja ilmaisannit. Ilmaisannit ovat 
vastikkeettomina osakepääoman korotuksina rinnastettavissa 
osinkoihin. 
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Kuvio 7. 

ULKOMAISEN VELAN KORKOMENOT JA SAAMISEN KORKOTULOT 
1970 - 1979 1 

Korkomenot yhteensä 

Pitkäaikaisen velan korkomenot 

_ - - Korkotulot yhteensä 

• - • -. Pitkäaikaisen saamisen korkotulot 
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1, Juoksevin hinnoin 

liian pieniksi mm. sen vuoksi, että kauppaluotoissa ne sisäl

lytetään kaupanteon yhteydessä tavaran hintaan, jolloin ne 

eivät ole enää erotettavissa tavaraa maksettaessa. Tilasto

tietojen epätarkkuuden ja puutteen takia seuraavassa tarkas

tellaan vain pitkäaikaisen velan kuoletuksia ja hoitomenoja. 

Pitkäaikaisen velan hoitomenot ovat jatkuvasti kasvaneet myös 

1970-luvulla (kuvio 8), sillä velanhoitorasitusta on lisän

nyt osaltaan luottoaikojen lyheneminen. Kun 19S0-luvulla 

pitkäaikaiseen ulkomaiseen velkaan sisältyvien luottojen 

keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 13.6 vuotta, se oli 1960-
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Kuvio 8. 

BRUTTOMÄÄRÄISET VELANHOITOMENOT JA -RASITE 
1951 -1979 1 
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1. Bruttomääräinen velanhoitomeno ja -rasite on suppeampi käsite kuin nettomääräinen, 
koska nettokäsitteessä ulkomaille myönnettyjen luottojen kuoletus· ja korkotulot on vähen· 
netty vastaavista velanhoitomenoista. Kuviota laskettaessa pitkäaikaisesta bruttovelasta on 
jätetty pois suorat sijoitukset ulkomailta omana pääomana, jäsenosuudet kansainvälisissä 
järjestöissä lllkä Suomen Pankin valmius· ja öljyluotot (samoin myös kyseisten erien osuus 
koroista ja kuoletuksista). 
2. Bruttomääräisten velanhoitornenojen (korkojen, maksujen ja kuoletusten) osuus saman 
vuoden vaihtotaseen tuloista. 
3. Prosenttia edeltäneen vuoden lopun bru~ovelasta. 
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luvulla 8.3 vuotta ja 1970-luvulla 7.5 vuotta. 1 Keskimääräis

ten takaisinmaksuaikojen lyheneminen ja korkomenojen kasvu 

johtui pitkällä aikav~lillä paljolti siitä, että valtioiden 

ja järjestöjen myöntämien suurten ja pitkäaikaisten kerta

luottojen tilalle astuivat Suomen ulkomaisilta ja varsinkin 

1970-luvulla nopeasti kasvaneilta kansainvälisiltä rahoitus

markkinoilta ottamat luotot. Suomen luottomaineen parannuttua 

ja ulkomaisen rahoituksen käytön yleistyttyä sellaisten ulko

maisten luottojen ottaminen, joihin sisältyi avustuselementti 

mm. pitkäaikaiset takaisinmaksuajat ja/tai alhaiset korot, 

kävi yhä harvinaisemmaksi. Muun muassa Maailmanpankki myönsi 

viimeiset lainansa Suomelle 1970-luvun alkuvuosina. 

Suhteuttamalla nettomääräisten pääomakorvauste~ ja pitkä

aikaisten luottojen kuoletusten summa vaihtotaseen tuloihin 

saadaan kokonaisvelanhoitorasitetta karkeasti kuvaava suhde

luku. Kuvion 8 mukaan sekä velanhoitomenot että velanhoito

rasite kasvoivat jatkuvasti 1950-luvun alhaiselta tasolta, 

sillä valtio ilta ja järjestöiltä saatujen luottojen sekä 

yleensä ulkomaisten luottojen ohella alettiin yhä useammin 

käyttää kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tarjolla 

olevaa normaaliehtoista rahoitusta. Erityisesti 1970-luvun 

loppupuolen kuoletuslukuja ovat nostaneet konvertoinnit eli 

vuosikymmenen keskivaiheilla otettujen, takaisinmaksuajoil

taan verrattain lyhytaikaisten luottojen korvaaminen uusilla 

pitkäaikaisemmilla ulkomaisilla luotoilla. 2 

, 

1. Jos merkitään a 1 = vuoden l kuoletusmenot ja Vo =.edeltäneen 

vuoden velan loppusaldo, keskimääräinen takaisinmaksuaika saa
daan osamäärästä vO/a 1 . Keskiarvo usean vuoden ajanjaksolta 

on laskettu ajanjaksoon sisältyvien vuosien keskimääräisten 
takaisinmaksuaikojen keskiarvona. Näin laskettu takaisinmak
suaika ei ole sama kuin Suomen Pankin tilastoima keskimaksu
aika, joka ottaa huomioon myös kuoletusten ajoittumisen ja 
vapaavuodet. Pitkäaikaisten ulkomaisten luottojen keskimaksu
aika on vaihdellut 5 vuoden kummankin puolen 1970-luvulla. 

2. Konvertoinnit nousivat varsin huomattaviksi. Esimerkiksi 
1978 pitkäaikaisten ulkomaisten luottojen ennenaikaiset kuo
letukset olivat 1 184 milj. markkaa ja tilalle otettujen luot
tojen nostot 1 103 milj. markkaa. Vuonna 1979 vastaavat luvut 
olivat 1 511 milj. markkaa ja.1 225 milj. markkaa. 
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Taulukossa 1 on tarkasteltu lähemmin bruttomääräisiä korko

menoja 1961 - 1979 sekä 10- että 5-vuotisjaksoittain. Kor

kotaso on laskettu suhteuttamalla vuotuiset korkomenot vuoden 

alku- ja loppusaldojen keskiarvoon. Korkomenoihin sisältyy 

myös valuuttakurssimuutosten realisoitunutta vaikutusta. 1 

Pitkäaikaisen ulkomaisen bruttovelan vuotuiset korkomenot 

ovat nousseet 4 prosentista 7 prosenttiin 1960-luvun alusta 

1970-luvun loppuun mennessä. Pitkäaikaisen bruttovelan kor

komenot ovat olleet yleensä lyhytaikaisen bruttovelan korko

menoja suuremmat paitsi 1960-luvun alussa. Korkomenojen suh

teellinen osuus velasta on kasvanut korkotason nousevan ke

hityksen vaikutuksesta. Lisäksi pitkäaikaisen ulkomaisen 

velan rakenne muuttui siten, että valtioilta, järjestöiltä 

ja vastaavanlaisilta instituutioilta saatu luottovelka, 

jonka korot olivat säännönmukaisesti - 2 prosenttiyksikköä 

markkinakorkoa alhaisemmat, maksettiin lähes kokonaan takai

sin 1970-luvulla (ks. kuvio 9). 

1. Jos merkitään r 1 = vuoden 1 korkomenot, V
1 

= vuoden 1 

loppusaldo ja Vo = edeltäneen vuoden loppusaldo, pitkäaikai

sen ulkomaisen bruttovelan vuotuisten korkomenojen prosentti
osuus vuoden alku- ja loppuvelkasaldojen keskiarvosta 
U1 = 100.r1/«VO+V1)/2). Taulukkoon1 tilastoitujen vuotuis-

ten korkomenojen keskimääräinen prosenttiosuus t vuoden 
t 

ajanjaksona on (m:1Um)/t. 

Kurssimuutosten vaikutus määräytyy sen mukaan, mitkä ovat 
vuosikorkomenon r kurssauksessa käytetyt myyntikurssien kuukausi
keskiarvot sekä loppusaldojenVo ja V

1 
kertoimina käytetyt 

luotonottovaluutan myyntikurssit alku- ja loppusaldopäivänä. 
On aiheellista olettaa, että kurssimuutosten vaikutukset 
eivät muodostu taulukon 1 mukaisessa ajanjaksotarkastelussa 
suuriksi ja että velan kustannukset ovat näin ollen koos-
tuneet pääasiassa koroista. Taulukkoa 1 tarkasteltaessa on 
myös pidettävä mielessä, että korkomenotilastot ovat puut
teellisia varsinkin 1960-luvun osalta. 
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Taulukko 1. Pitkäaikaisen ulkomaisen bruttovelan vuotuisten 

korkomenojen keskimääräinen prosenttiosuus vuoden 

alku- ja loppuvelkasaldojen keskiarvosta 1960-

ja 1970-luvulla, % 

10- 5-vuosittain 
vuosittain 

1961- 1971- 1961- 1966- 1971- 1976-
1970 1979 1965 1970 1975 1979 

luotot instituutioilta 3.5 5.7 3.1 3.8 5.4 6.1 

obligaatiolainat 5.9 7.2 5.3 6.4 7.1 7.4 

pitkäaikaiset rahoitus-
luotot 4.7 7.2 3.9 5.4 6.8 7.7 

pitkäaikaiset tuonti-
luotot 3.7 6.1 2.8 4.7 5.5 6.9 

pitkäaikaiset USD-
luotot 5.0 7.4 4.1 5.8 6.8 8.0 

pitkäaikaiset DEM-
luotot 5.8 7.6 5.1 6.5 7.6 7.4 

pitkäaikaiset CHF-
luotot 6.0 6.4 5.5 6.5 6.3 6.6 

muut kuin USD, DEM, CHF 3.3 6.5 2.8 3.8 5.0 8.4 

pitkäaikaiset luotot 
yhteensä 4.5 7.0 3.7 5.3 6.6 7.6 

Kuviosta 10 käy ilmi, että suurin osa pitkäaikaisesta ulko

maisesta velasta on ollut Yhdysvaltojen dollarin määräistä 

ja seuraavina ovat Saksan markan ja Sveitsin frangin mää

räiset velat. Loppuosa velasta on jakautunut 20 - 25 eri 

valuuttaan. 
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Kuvio 9. 

PITKÄAIKAISEN ULKOMAISEN ·BRUTTOVELAN JAKAUTUMINEN 
LUOTTOTYYPEITTÄIN 1960 -1979 
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Taulukosta käy ilmi, että 1961 - 1979 Saksan markan määräi

set luotot ovat aiheuttaneet suhteellisesti korkeimmat korko

menot. Yhdysvaltojen dollarimääräisten korkomenojen keski

määräisten prosenttiosuuksien alhaisuus mm. juuri Saksan 

markan määräiseen luottovelkaan nähden on johtunut pääasias

sa siitä, että huomattava osa valtioiden ja järjestöjen myön

tämästä luottovelasta oli Yhdysvaltojen dollareina. Valtioi

den ja järjestöjen myöntämien luottojen velkaosuuden vähe

neminen yhdessä Yhdysvaltojen dollarin määräisten luottojen 

korkojen nousun kanssa 1970-luvulla johti varsinkin 1970-

luvun jälkipuoliskolla tilanteeseen, jossa Yhdysvaltojen dol

larin määräiset luotot tulivat suomalaisille luotonottajille 

Saksan markan määräisiäkin luottoja kalliimmiksi. Muina kuin 

pääluotonottovaluuttoina otetun pitkäaikaisen ulkomaisen 

luoton korkomenot ovat olleet 2 - 3 prosenttiyksikköä alhai

semmat kuin pääluotonottovaluuttoina otetun velan korkomenot 
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Kuvio 10. 

PITKÄAIKAISEN ULKOMAISEN BRUTTOVELAN JAKAUTUMINEN 
% VALUUTOITTAIN 1960 -1979 % 
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lukuun ottamatta 1970-luvun loppupuoliskoa, jolloin ne nou

sivat jyrkästi ja Sveitsin frangin määräisen velan hoito 

tuli suomalaiselle ulkomaisen luoton ottajalle halvimmaksi. 



4. ULKOMAISEN PÄÄOMAN VIRRAT 1 

4.1. Kokonaisvirrat 

Pitkäaikaisen lainapääoman tuonti tuli kansantaloudellisesti 

merkittäväksi vasta 1960-luvulla. Siitä tuli 1970-luvulla 

rahoituspolitiikan keskeinen kysymys, kun maan ulkomaisen 

velan ja kokonaisluotontarjonnan kasvua pyrittiin rajoitta

maan. Varsinkin 1970-luvun loppupuoliskolla lyhytaikaisen ul

komaisen pääoman osuus kaikista pääomanliikkeistä kasvoi, minkä 

johdosta ulkomaisen saamisen ja velan vaihtelut sekä myös 

ulkomaisen nettovelan muutokset lisääntyivät. Tämän vuoksi 

rahoituspoliittinen mielenkiinto kohdistui kasvavassa määrin 

Suomen ja ulkomaiden välisten pääomanliikkeiden kehitykseen 

ja säätelemiseen. 

Kuvioissa 11a - 11b ja 12a - 12b ulkomaisen pääoman virtoja 

on tarkasteltu sekä velan ja saamisen muutosten että lyhyt

aikaisen ja pitkäaikaisen pääoman liikkeiden kannalta. Kuviot 

on laadittu sekä neljännesvuosi- että vuosijaotuksella. Ly

hyehköllä, 1 - 2 vuoden aikavälillä sekä velan ja saamisen 

1. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan virroista tai ulkomaisen 
velan tai saamisen muutoksista, niin poikkeuksetta tarkoite
taan juoksevasti kurssattuja muutoksia eikä saldojen ero
tuksia. Kaikki tarkasteltavat lukujen 4 ja 5 aikasarjat lu
kuun ottamatta liitteen tilas'toja on 'esitetty vuoden 1979 
kiintein hinnoin. Deflaattorina on käytetty tuontihintaindek
siä. Ajatuksena on ollut saattaa eri vuosina maahan tulleet 
pääoman virrat keskenään vertailukelpoisiksi muuntamalla ne 
tuonnin ostovoimaltaan samanarvoisiksi. Valuutan ja pääoman 
maasta virtauksen deflatointi tuontihintaindeksillä lähtee 
siitä, että maastavirtaukset edustavat tuonnin maksamiseen 
käytettävissä olevan valuutan ja pääoman vähennystä. Perus
ajanjaksona vuosisarjoissa on vuosi 1979, neljännesvuosisar
joissa vuoden 1979 viimeinen neljännes. 
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muutokset että pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen ulkomaisen 

nettovelan muutokset näyttävät suurin piirtein vastakkais

suuntaisilta. Tämä selittynee siten, että osa ulkomaisten 

saamisten lisäyksestä 1970-luvulla on ilmeisesti käytetty 

lyhyehköllä aikavälillä ulkomaisen velan vähentämiseen. Myös 

lyhytaikaista ulkomaista pääomaa on tuotu pitkäaikaisen 

ulkomaisen marginaalirahoituksen sijasta. 

Pitkällä aikavälillä, talouden koko suhdannejaksona, lienee 

ilmeisesti turvauduttu samansuuntaisesti kaikkiin rahoitus

muoto~hin. Näin ollen saamisten ja velkojen muutokset näyt

tävät seuranneen kansantalouden yleistä velkaantumiskehitys

tä (poikkeuksena 1970-luvun alkuvuosien runsas pääomantuonti) . 

Kuvioista 12a ja 12b ilmi käyvä kehitys viittaa siihen, että 

noin viiden vuoden ajanjaksona eli koko suhdannejaksona kor

vautumista pitkä- ja lyhytaikaisten ulkomaisten pääomanliik

keiden (tai ulkomaiseen velkaan ja saamiseen liittyvien pää

omanliikkeiden) välillä ei ole huomattavassa määrin tapahtu

nut 1970-luvulla. 
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Kuvio 11 a. 

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN JA SAAMISTEN 
MUUTOKSET NELJÄNNESVUOSITASOLLA 1970-1979 1 

Mmk r-------------------------, 

6000 
---- Koko velan muutos, lisäys posit., b,v 
______ - Pitkäaikaisen velan muutos, lisäys posit., b,/ 

- - - Koko saamisen muutos, lisäys negat., b,s 

• -. -. -. Pitkäaikaisen saamisen muutos, lisäys negat., b,l 
4000 ~--------------------~r---------------~ 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 

Kuvio 11 b. 

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISEN NETTOVELAN MUUTOS NEL
JÄNNESVUOSITASOLLA 1970-1979 1 

---- Koko nettovelan muutos, lisäys posit., b,k 

- - - Pitkäaikaisen nettovelan muutos, b, k
P 

- - - - - - Lyhytaikaisen nettovelan muutos, ,b,k L 
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-2000 r-------------------------------~~~--~-2000 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 
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Kuvio 12 a. 

PITKÄ· JA LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN JA SAAMISTEN 
MUUTOKSET VUOSITASOLLA 1970-1979 1 

--- Koko velan muutos, lisäys posit., b.v 
- - - - - - Pitkäaikaisen velan muutos, lisäys posit., b./ 
- - - Koko saamisen muutos, li"säys negat., b.s 
• -- • --. Pitkäaikaisen saamisen muutos, lisäys negat., b.l 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 

Kuvio 12 b. 

NETTOVELAN MUUTOKSET VUOSITASOLLA 1970-1979 1 

--- Koko nettovelan muutos, lisäys posit., b.k 
___ - _. Pitkäaikaisen nettovelan muutos, lisäys posit., b.kP 

____ Lyhytaikaisen nettovelan muutos, lisäys posit., b.kL 

.... ,-" 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 
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4.2. Pitkäaikainen ulkomainen luotonotto 

4.2.1. Rahoituslainat 

Pitkäaikaisen ulkomaisen bruttovelan nostot ovat pääasiassa 

rahoituslainojen nostoja. Tuontiluottojen osuus pitkäaikai

sen ulkomaisen bruttovelan nostoista on ollut 10 - 30 %. 

Suoria sijoituksia (tytäryhtiölainojen nostot ja sijoitu~set 

omana pääomana Suomeen) oli vähän, keskimäärin noin 3 % ko

ko bruttovelan nostoista (kuvio 13). 

1970-luvun alussa, varsinkin vuonna 1972, ulkomaista pääomaa 

tuotiin runsaasti suorina rahoitusluottoina vilkkaan inves

tointitoiminnan rahoittamiseksi, sillä eurovaluuttamarkki

noilla korot laskivat, laina-ajat pitenivät ja siirtyminen 

valuuttakurssien kelluttamiseen lisäsi epävarmuutta. Myös 

obligaatiolainoja otettiin 1971 ja 1972 enemmän kuin edelli

sinä vuosina, kun euro-obligaatiolainojen saatavuus parani. 

Obligaatiolainanoton lisääntymisen katsottiin vahvistavan 

Suomen ulkomaisen velan rakennetta, sillä obligaatiol~inojen 

takaisinmaksuajat ovat olleet yleensä ja varsinkin näinä 

vuosina pidemmät kuin eurovaluuttamarkkinoilta saatujen suo

rien rahoitusluottojen takaisinmaksuajat. 1 

Obligaatiovelan tasainen kasvu pysähtyi vuoden 1972 lopussa. 

Obligaatiolainojen ehtoja heikensivät 1973 mm. kansainvälisten 

valuuttamarkkinoiden epävakaisuus, sijoittajien halutto-

muus sitoa varojaan pitkäksi ajaksi ja korkotason nousu, 

minkä takia lainantarvitsijat siirtyivät käyttämään muita ra

hoituslainoja. Kuitenkin myös muiden rahoituslainojen nostot 

jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin edellisinä vuosina 

valuuttamarkkinoiden häiriöiden takia, jotka yhdessä ener

gian hinnannousuodotusten kanssa aiheuttivat epävarmuutta ja 

vähensivät lainanottohalukkuutta. Todennäköisesti kotimaisten 

1. Unitas 72, s. 7. 
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Kuvio 13. 

PITKÄAIKAISTEN ULKOMAISTEN RAHOITUSLAINOJEN, TUONTI
LUOTTOJEN JA SUORIEN SIJOITUSTEN NOSTOT 1971-1979 1 

RAHOITUSLAINAT ULKOMAILTA 

:.:.:.:.:. Obl igaatiolainat 

Muut velkakirjalainat 

Yksittäisvelkakirjalainat 

...... 1---1 ......... 

.. .. ...... ........ .. .... .. ... 
.. .. .. .... .......... 

.......... 

.. .. ..... 

..... 1-------1 
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TUONTI LUOTOT ULKOMAILTA 

Laiva- ja lentokoneluotot 

Muut tuontiluotot 

Vuokrausluotot 

SIJOITUKSET SUOMEEN 

Omana paaomana, tytäryhtiölainoina ja jäsenosuuksina 
kansainvälisissä järjestöissä 

1971 72 73 74 75 76 77 78 

1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 
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rahamarkkinoiden keveys osaltaan, varsinkin vuoden 1973 

alussa, vähensi lainapääoman tuonti tarvetta. Valtion ulko

maisten lainojen otto oli vähäistä 1970-luvun alkupuolis

kolla. 

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kireys ja korkojen 

nousu niin eurovaluutta- kuin euro-obligaatiomarkkinoillakin 

jatkui 1974. Tämän vuoksi pitkäaikaisten ulkomaisten rahoitus

.lainojen nostot jäivät vuoden 1973 tasolle ja obligaatio

lainojen nostot vieläkin pienemmiksi. Tuotantotoimintaa ja 

valuuttavarantoa rahoitettiin tuomalla lyhytaikaista pääomaa. 

Ulkomailla näkyvissä olevista laman ensioireista huolimat~a 

investointitoiminta Suomessa oli vielä vuonna 1975 vilkasta. 

Kotimaisten rahamarkkinoiden kiristyessä paine rahoituksen 

järjestämiseksi kohdistui myös ulkomaiseen luotonottoon. 

Mm. obligaatio-, private placement ja muita rahoituslainoja 

nostettiin runsaasti 1975 (vrt. kuvio 13). Myös yksittäis

velkakirjalainojen suosio kasvoi, sillä lainavaluuttoina 

käytettiin harvoin sellaisia valuuttoja, joiden kurssit nou

sivat (esim. Sveitsin frangi ja Saksan markka).1 

Rahoituslainojen nostot vähenivät 1976 ja 1977 jonkin verran 

vuoden 1975 tasosta, mikä johtui suhdannetilanteen heikke

nemisestä sekä pitkäaikaisen ulkomaisen pääoman tuonnin ra

jqittamisesta, jolla pyrittiin hillitsemään ulkomaisen velan 

kasvua ja saavuttamaan kansantalouden ulkoinen tasapaino. 

Tällöin pitkäaikaisia ulkomaisia rahoituslainoja nostettiin 

lähinnä aikaisemmin käynnistettyjen suurehkojen investointi

hankkeiden (esim. energiahuoltosektorin voimalahankkeet) ra

hoittamiseen. Metsäteollisuustuotteiden viennin menekkivaikeu

det sekä merenkulun, laivanrakennuksen ja konepajateollisuu

den vaikeudet johtivat siihen, että 1974 ja 1975 näiden voi

makkaasti tuotantokykyään laajentaneiden alojen tulorahoitus 

1. Unitas 76, s. 13. 
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ei enää riittänyt edes huomattaviksi paisuneisiin velan

hoitomenoihin. Tässä tilanteessa nostettiin ulkomaisia ra

hoituslainoja myös yritysten käyttöpääoman tarpeeseen. 

Sitä mukaa kuin varsinaisen likviditeettikriisirahoituksen 

tarve vähitellen vuoden 1977 aikana hellitti, rahoitusva

jausten kattamisen sijasta pyrittiin maksamaan pois ulko

maisia suhteellisen lyhytaikaisia luottoja - varsinkin 1975 

otettuja - uusilla entistä edullisemmilla ja pitkäaikaisem

milla ulkomaisilla luotoilla. Huomattava osa vuosien 1978 ja 

1979 rahoituslainojen nostoista liittyikin 1970-luvun puo

livälissä otettujen ulkomaisten lainojen takaisinmaksuihin: 

12 % 1978 ja 20 %1979. 

Kun ulkomaiset rahoitusmarkkinat keventyivät ja kansantalou

den ulkoinen tasapaino parantui, nostettiin entistä runsaam

min rahoituslainoja. Vuoden 1978 rahoituslainojen nostot 

olivatki'n vuosikymmenen suurimmat (kuvio 13). Yksityisen 

sektorin investoinnit elpyivät suhteellisen hitaasti. Sen 

sijaan valtio lisäsi ulkomaista luotonottoaan varsinkin ob

ligaatiolainoina 1976 - 1978. Valtion (ml. kunnat) osuus 

pitkäaikaisesta 'ulkomaisesta velasta kasvoi 10 prosentista 

lähes 30 prosenttiin 1975 - 1979. 

Kansainvälinen korkotaso nousi huomattavasti 1979. Nega

tiiviseksi kääntynyt korko ero koti- ja ulkomaisen rahoituk

sen välillä sekä keveyden jatkuminen kotimaisilla rahoitus

markkinoilla samoin kuin yritysten parantunut tulorahoitus 

vähensivät kiinnostusta ulkomaiseen luotonottoon. Tilanteen 

heikennyttyä ratkaisevasti ulkomaisilla obligaatiomarkki

noilla ei valtiokaan enää tuntenut entisessä määrin kiinnos

tusta ulkomaiseen luotonottoon. 
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4.2.2. Tuontiluotot1 

Sekä tuontiluottojen että yksityisen sektorin kone- ja 

kalustoinvestointien kasvun huippu osuu vuoteen 1975. Pitkä

aikaisten tuontiluottojen tarvetta lisäsivät investointitoi

minnan jatkuminen vilkkaana ja investointikustannusten nousu. 

Suurten tuontiluototettujen investointi tavaroiden keski

määräinen toimitusaika on ollut 1970-luvulla 2 1/2 - 3 vuotta. 

Näin ollen 1972 - 1974 päätetyt tilaukset toimitettiin pää

asiassa 1975 - 1977, jolloin tuontiluottojen nostot olivatkin 

suurimmillaan. Kyseinen viivästyminen tavaran tilaushetken 

ja tavaran toimitushetken sekä nimenomaisesti toimitushet

kellä erääntyvän maksun ja maksuhetkestä alkavan velanhoidon 

välillä oli osaltaan kiristämässä yritysten maksuvalmiutta 

1976 ja 1977. Samanaikaisesti heikentyneet suhdanteet vähen

sivät tilaajayrityksen tulorahoitusta. 

4.2.3. Suorat sijoitukset Suomeen 

Suorat sijoitukset Suomeen ovat olleet noin 3 % kaikista pit

käaikaisen ulkomaisen bruttovelan nostoista 1970-luvulla. 

Suorien sijoitusten merkitys on katsottava suuremmaksi kuin 

niiden määrän suhteellinen osuus antaisi ymmärtää, sillä 

1. Tuontiluotot-erä sisältää tuonnin toimitus- ja rahoitus
luotot, sikäli kuin rahoitusta ei ole välitetty pankkien 
taseiden kautta. Pankkien taseidensa kautta lähinnä lyhyt
aikaisilla eurotalletuksilla rahoittamien pitkäaikaisten 
tuontiluottojen osuus on kuitenkin vähäinen. 
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suoralla sijoitustoiminnalla pyritään hankkimaan pysyvät 

mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen toimintaan. 1 

Suomeen tulevien suorien sijoitusten repatrioinnit olivat 

erittäin suuret 1973 (kuvio 14). Silloin nimittäin tehtiin 

pari poikkeuksellisen suurta repatriointia. Yksittäiset 

suurehkot liiketoimet saattavat siis vaikuttaa voimakkaasti 

vähäiseen pääomanvirtaan. Sijoituspääoman tuonti niin omana 

pääomana kuin nimenomaan tytäryhtiölainoina oli runsainta 

1975 ja 1976 mutta alkoi vähentyä vuosikymmenen loppupuolella. 

Suomi on tullut tunnetuksi suhteellisen riskittömänä sijoi

tuskohteena. Näin 1970-luvun puoliväliin mennessä pääosa 

Suomesta kiinnostuneista ulkomaisista yrityksistä oli jo 

perustanut tytäryhtiönsä Suomeen tai ostanut osuuksia suo

malaisista yrityksistä. 

1. Lisäksi ulkomaisen paaoman tilastot synnyttävät helposti 
harhaisen kuvan, varsinkin jos niiden avulla pyritään hah
mottamaan kuvaa Suomen "kansainvälistymisasteesta" ja vertaa
maan sitä muihin maihin. Tämä johtuu mm. siitä, että'Suomes
sa sovellettu suorien sijoitusten tilastointikäytäntö on 
ahtåampi kuin esimerkiksi OECD:n tai Kansainvälisen valuut
tarahaston jäsenmailleen suosittelema. Kyseisten suositusten 
mukaan suoriin sijoituksiin sisällytetään paitsi omana 
pääomana tehdyt sijoitukset ja tytäryhtiölainat myös tytär
yhtiöiden ja emoyhtiöiden väliset kauppaluotot sekä tytär
yhtiöiden jakamattomat voittovarat •.. Pelkästään kauppaluot
tojen sisällyttäminen Suomen 'suorien sijoitusten tilasto
sarjoihin samoin kuin esimerkiksi oman pääoman arvottaminen 
nimellisarvon sijasta johonkin käypää hintaa lähempänä ole
vaan arvoon (vaikka verotusarvoon) muuttaisi tilastollista 
kuvaa merkittävästi. Kokonaan oma ongelmansa ovat vihdoin 
siirtohinnoittelun välityksellä tapahtuvat pääomansiirrot 
emo- ja tytäryhtiön välillä tai monikansallisten yritysten 
eri maissa toimivien yksikköjen välillä. Niitä' ei ole 
yleensä kyetty luotettavasti tilastoimaan tietojen puutteen 
takia. 
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Kuvio 14. 
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1. Vuoden 1979 kiintain hinnoin 

4.3. Pitkäaikainen ulkomainen luotonanto 

4.3.1. Vientiluotot 

Kuviossa 15 on esitetty Suomen ulkomaille myöntämien pitkä

aikaisten ulkomaisten luotto- ja sijoitusnostojen kehitys. Kak

si kolmannesta nostoista oli pitkäaikaisia vientiluottoja ja 

kolmannes sijoituspääoman bruttovientiä. Muiden erien - rahoitus

lainat ja Suomen valtion myöntämät kehitysluotot - osuus on pieni. 

Pitkäaikaiset ulkomaiset vientiluotot ovat liittyneet lähinnä 

metalli-' ja konepajateollisuuden vientitoimituksiin. Suomen 

Vientiluotto Oy on pääsääntöisesti osallistunut rahoitukseen. 

Vientiluottojen myöntäminen on tapahtunut pääasiassa tavanomaisin 

luottoehdoin. 
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Kuvio 15. 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 
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Ulkomaille myönnettyjen pitkäaikaisten vientiluottojen nos

tot (brutto- ja nettomääräiset) olivat suurimmillaan 1972 

ja 1978. Vuoden 1972 runsaat vientiluottojen nostot johtui

vat vilkastuneesta metalli tuotteiden viennistä, josta vien

tiluotot tuolloin kattoivat lähes neljänneksen. Koska 1971 

ja 1972 tilauksia oli niukasti, nostot vähenivät 1973, mutta 

tasaantuivat seuraavina vuosina vuoden 1974 tasolle. 

Metalli- ja konepajateollisuuden ohella luototettaviksi tu

livat 1974 - 1976 myös telakkateollisuuden vienti ja eräät 

tämän alan erikoistuotteet, kuten öljynporauslautat vuonna 

1977. Myös Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin luototus

tarve kasvoi näinä vuosina. Vuoden 1978 vientiluottojen 

nostot kasvoivat pääasiassa rakennusteollisuuden urakointi

viennin takia, vaikka telakkateollisuuden saamien tilausten 

kasvu olikin mukana luototustarvetta lisäämässä. 

4.3.2. Suorat sijoitukset ulkomaille1 

Kuvio 16 esittää ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten 

kehitystä 1960- ja 1970-luvulla. Repatrioinneilla vähenne

tyt suorat sijoitukset· omana pääomana olivat kiintein hin

noin keskimäärin 87 milj. markkaa 1960-luvulla ja lähes 

250 milj. markkaa 1970-luvulla. Bruttomääräisten sijoitus

ten osuus ulkomaille omana pääomana ja tytäryhtiölainoina 

nousi keskimäärin lähes 30 prosenttiin pitkäaikaisen ulko

maisen bruttosaatavan nostoista 1970-luvulla. 

Ulkomaille suuntautuvan suorien sijoitusten virran aiheutti 

1970 - 1972 lähes kokonaan puunjalostusprojektin toteutta

minen Kanadassa. Suorina sijoituksina tapahtunut pääomien 

1. Vientiluottojen ja ulkomaille suuntautuvien suorien si
joitusten lisäksi pitkäaikaisia ulkomaisia saamisia muutta
vat eräät vähäiset virrat, jotka liittyvät joko julkisen 
sektorin kansainväliseen yhteistyö- ja avustustoimintaan 
(jäsenosuudet kansainvälisissä järjestöissä ja kehitys
luotot) tai vähäisenä pysyneeseen pitkäaikaiseen luoton
antoon ulkomaille (rahoituslainat) . Mainittujen virtojen 
suuruus käy ilmi kuviosta 15. 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 

vienti rahoitettiin lisäksi huomattavalta osaltaan ulko

maisilta pääomamarkkinoilta nostetuilla lainoilla. Lähinnä 

hankkeen valmistuminen ja epävarmat kansainväliset näkymät 

vähensivät ulkomaisia sijoituksia vuosina 1973 - 1976. 

Koska puunjalostus- ja metalliteollisuus pyrkivät lisäämään 

vientiä, kasvoi varsinkin omana pääomana tehtyjen suorien 

sijoitusten virta ulkomaille vuosikymmenen loppupuolella 

(kuvio 16). 

4.4. Lyhytaikaisen pääoman liikkeet 

4.4.1. Kokonaisvirrat 

Lyhytaikaiset ulkomaiset pääomanvirrat muodostuvat Suomen 

Pankin, muiden valuutanpitäjien ja yritysten velkojen ja 

saamisten muutoksista. Näin ryhmitellyt brutto- ja netto-
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Kuvio 18. 
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muutokset käyvät ilmi kuviosta 17, bruttovelan ja -saamisen 

sekä nettovelan kehitys taas kuviosta 18. Kuviosta näkyy, 

että Suomella oli 1974 - 1977 nettomääräisesti lyhytaikaista 

ulkomaista velkaa, muina 1970-luvun vuosina saamista. Nettovelka 

syntyi 1974 yritysten lyhytaikaisen ulkomaisen bruttovelan jyr

kästä kasvusta sekä 1975 yritysten bruttosaamisen vähenemisestä 

ja valuuttapankkien bruttovelan samanaikaisesta kasvusta. Muut 

valuutanpitäjät - lähinnä valuuttapankit - ovat kasvattaneet 

tasaisesti osuuttaan lyhytaikaisesta ulkomaisesta bruttovelasta 

lähinnä yritysten osuuden kustannuksella 1970-luvulla. 

4.4.2. Kauppaluotot ja niiden rahoitus 

Kauppaluotoilla on keskeinen merkitys lyhytaikaisten pääoman

liikkeiden kehitykselle sen vuoksi, että huomattava osa va

luuttapankkien lyhytaikaisesta ulkomaisesta rahoitustoiminnasta 

liittyy ulkomaankaupan maksuaikojen rahoittamiseen. 

Ulkomainen kauppaluottokanta määräytyy viennin ja tuonnin arvon 

sekä niiden keskimääräisten maksuaikojen mukaan. Keskimääräisiin 

maksuaikoihin on vaikuttanut ulkomaankaupan rakenne, jossa met

säteollisuustuotteilla on hallitseva asema. Näiden vientituot

teiden kaupassa noudatetaan suhteellisen lyhyitä, muutaman vii

kon, maksuaikoja. Ennakkomaksukäytäntöäkin on sovellettu mm. 

sahatavarakauppaan. Huomattava merkitys on idänkaupan vienti

ennakoilla. Suomen tuonti taas on koostunut paljolti investointi

tavaroista, joiden tavanomaiset maksuajat ovat pitkähköjä, kui

tenkin yleensä enintään kolme kuukautta. 

Lyhytaikaisen ulkomaisen nettotuontivelan 1 osuus tuonnin arvosta 

laski lievästi koko 1970-luvun ajan (kuvio 19).2 Koska arvo on 

jatkuvasti noussut, lasku johtuu keskimääräisten maksuaikojen 

1. Vuoden 1976 alusta ainoastaan nettoluvut käytettävissä. 

2. Reino Airikkala - Tuomas Sukselainen, s. 54, tietoja 1950-
ja 1960-luvun kehityksestä. 



61 

lyhenemisestä.. Vientiennakkojen osuuden lisäys 1975 ja· 

1976 johtui kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kireydestä (ku~. 

vio 20). Viennin elpyessä 1970-luvun loppupuoliskolla maksu

ajat taas lyhenivät. 

Kauppaluottojen rahoittamiseksi yritykset ovat voineet ottaa 

Suomen Pankin rajaamissa puitteissa lyhytaikaisia rahoitus

luottoja ulkomailta joko suoraan tai valuuttapankkien nimis

saan välittäminä (eli pankkien taseen kautta, ks. kuvio 21, 

vrt. myös liitetaulukkoja 5 ja 6).1 Kummassakin tapauksessa 

kyseisiä lyhytaikaisia ulkomaisia rahoitusluottoja on käytetty 

pääasiassa viennin, ts. vientisaamisten, ja jossain määrin 

vientituotteiden valmistusaikaiseen rahoittamiseen sekä vähäi

sessä määrin tuontivelan rahoittamiseen. Keskimäärin noin 

puolet pankkien nimissään välittämistä lyhytaikaisista ulko

maisista rahoitusluotoista on lisäksi käytetty muihin kuin 

viennin tai tuonnin välittömään jälleenrahoitukseen. 

Kuviossa 22 tarkennetaan kuvion 21 alaosassa annettua kuvaa 

muun rahoituksen osalta. Pääosa valuuttapankkien nimissään 

välittämistä lyhytaikaisen ulkomaisen pääoman virroista on 

Suomen Pankin yleislupamenettelyn alaista (ulkomaisten pää

omanliikkeiden jakautumisestaluvanmyöntämistyypeittäin 

lähemmin luvussa 5). Suomen Pankin yleisluvan ulkopuolelle 

jäävä vähäinen osa muodostuu valuuttapankkien omaan ulko

maiseen liiketoimintaan liittyvästä lyhytaikaisesta rahoitus

luottovelasta, johon luetaan mm. ulkomaisten kirjeenvaihtaja

pankkien talletukset suomalaisissa pankeissa ("loro-tilit"), 

valuuttapankkien diskonttaamat ulkomaiset vekselit jne. 

1. Kattavia tilastoja lyhytaikaisesta ulkomaisesta rahoitus
luottovelasta on vain 1970-luvun loppupuoliskolta. Kuviota 22 
tarkasteltaessa on huomattava, että viennin rahoituksessa on 
kysymys sekä vientivelan että -saamisen rahoituksesta, tuon
nin osalta vain tuontivelan rahoituksesta, koska tuontisaami
sia ei ole rahoitettu ulkomaisista lähteistä. Joko suoran tai 
valuuttapankkien välittämän tuonnin rahoitusluottovelan vaih
telut johtuvat paljolti lähemmin 5. luvussa selostettavien 
Suomen Pankin valuuttamääräysten muutoksista. 
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Kuvio 20. 
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Kuvio 21. 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin. Tilastotietoja on saatavina täydellisinä vuoden 1975 
lopulta lukuun ottamatta tuonnin rahoit!!stll suoraan ulkomailta, mikä erä on todellisuu
dessa kuviossa näkyvää suurempi. 
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Kuvio 22. 

MUIDEN VALUUTANPITÄJIEN LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN 
VELKA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN JAETTUNA 1975 -1979 1 

Mmk~-------------------------------------------------' Mmk 

Suomen Pankin yleisluvan ulkopuoliset erät 

Pankkien oman toiminnan rahoitus taseen kautta 

Yritysten muun toiminnan rahoitus pankkien taseen kautta 

Vientisaamisen ja -velan rahoitus pankkien taseen kautta 

Tuontivelan rahoitus pankkien taseen kautta 

10000~~----------'----------'----------'---------~ 
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O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O 
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1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

1977 1978 1979 

Valuuttapankkien oman toiminnan rahoitusosuus on kasvanut pää

asiallisesti korkoarbitraasitoiminnan rahoitustarpeen lisään

tymisen takia. Lisäksi valuuttapankit ovat rahoittaneet lyhyt

aikaisilla ulkomaisilla rahoitusluotoilla ulkomailla liikkee

seen laskettujen arvopapereiden (lähinnä obligaatioiden) ostoja 

sekä osallistumisensa ulkomaisiin pankkikonsortioihin. Yritys

ten muun toiminnan rahoitus pankkien taseen kautta koostuu 

1970-luvulla mm. investointien väliaikaisrahoituksesta ja 

vuodesta 1975 pääasiassa puunjalostusteollisuuden ylivarasto

jen rahoittamisesta; 
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4.4.3. Valuuttavaranto 

Koko maan valuuttavarantoon sisällytetään Suomen Pankin ja 

muiden valuutanpitäjien maksuvalmiit lyhytaikaiset ulkomai

set nettosaamiset. Suomen Pankin valuuttavaranto jaetaan vaih

dettavien ja sidottujen valuuttojen varantoon. Erityisesti 

vaihdettavien valuuttojen varanto on keskeinen arvioitaessa 

ulkomaista maksuvalmiutta, jolla tarkoitetaan keskuspankin 

välittömiä mahdollisuuksia tyydyttää ulkomaisista maksuvel

voitteista syntyvä valuuttojen ostopaine. Suomen Pankin va

luuttavarantosaamiset yhdessä mahdollisten luottovarausten 

kanssa muodostavat keskuspankin välittömässä käytössä olevat 

varat ulkomaisen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. 1 

Ulkomainen maksuvalmius oli suhteellisen hyvä 1970-luvun alus

sa myönteisen vaihtotasekehityksen ja runsaan ulkomaisen paa

oman tuonnin ansiosta. Vuonna 1973 Suomen Pankin bruttosaa

minen kääntyi kuitenkin laskuun, mikä johti nettosaamisen 

supistumiseen (kuvio 23). Pitkäaikaisen pääoman tuonti väheni 

1973 ja perustaseen vajaus rahoitettiin tällöin ensisijaisesti 

vähentämällä valuuttasaamisia sekä lisäämällä lyhytaikaista 

ulkomaista velkaa. Lisäksi Suomen Pankki sopi kansainvälisten 

pankkikonsortioiden kanssa kahdesta yhteensä noin 300 milj. 

Yhdysvaltojen dollarin luottovarauksesta, jotka jätettiin tois

taiseksi käyttämättä. 

Vuonna 1974 Suomen Pankin valuuttavaranto laski poikkeukselli

sen alas ja pysyi siellä vuoden 1977 loppupuolelle saakka. 

Suomen Pankki nosti noin 830 milj. markan arvosta öljyluottoa 

Kansainväliseltä valuuttarahastolta 1975 ja 1976, jolloin 

myös kultaosuus muutettiin valuutoiksi. Lisäksi Kansainvälinen 

1. Lisäksi on otettava,huomioon välittömästi saatavissa oleva 
kansainvälinen rahoitus ml. Kansainväliseltä valuuttarahastol
ta saatava tuki, pohjoismaisissa puitteissa sovitut swap
järjestelyt (lyhytaikaiset keskuspankkien väliset luotot) sekä 
rahoituspääoman kulloinenkin saatavuus kansainvälisiltä rahoi
tusmarkkinoilta. 
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Kuvio 23. 

VALUUTTATILANTEEN JA -VARANNON KEHITTYMINEN 1970 - 1979 1 

Mrd.mk r------~-----------------__r--, Mrd.mk 
VALUUTTATILANTEEN KEHITTYMINEN 1970-luvulla 2 
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1. Vuoden 1919 kiintein hinnoin. 
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2. Suomen Pankin valuuttavaranto- sekä muiden va!uutanpitäjien !yhytaikainen ulkomainen 
velka ja saaminen yhteensä = valuuttatilanne. 
3. Sisältää ulkomaiset joukkovelkakirjasaamiset. 

4. "Käytettävissä olevat luottovaraukset" tarkoittaa kaikkia luottovarauksia vähennettynä 
valmiusluottojen käytöllä. Valmius- ja öljyluottojen käytöstä syntyvä velka on kirjattu pitkä
aikaiseen ulkomaiseen velkaan ja vastaerä Suomen Pankin valuuttavarilntoon. 
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valuuttarahasto myönsi 95 milj. SDR:n eli noin 420 milj. 

markan luottovarauksen, joka raukesi käyttämättömänä 1976. 

Ulkomaisten liikepa?kkien kanssa 1973 sovittuja luottovarauk

sia käytettiin ensimmäisen kerran 1977. Valuuttavaranto su

pistui silloin jyrkästi voimakkaiden devalvaatio-odotusten 

takia. 1 Varantotilanteen parantuessa 1978 valmius- ja öljy

luottoja ryhdyttiin kuolettamaan. Revalvaatio-odotukset 

sekä tuonnin käteismaksujärjestelmän poistaminen ja tuonnin 

uudet rahoitusmääräykset vahvistivat valuuttavarantoa edelleen 

vuoden 1979 alussa. Vuoden 1979 revalvaation jälkeen varanto

kehitys kääntyi laskuun ja valuutat liikkuivat ulkomaille, 

koska korkotaso oli siellä korkeampi (kuvio 23). 

Devalvaatio-odotusten ruokkima pääomanpako kesällä ja syksyllä 

1977 olisi lähes ehdyttänyt Suomen Pankin vaihdettavan valuut

tavarannon, jollei luottovarauksia olisi nostettu. Myös vuoden 

1979 vaihtelut olivat poikkeuksellisen suuria. Näin ollen 

suomalaistenkin yritysten ja pankkien toimintaympäristö on 

muuttumassa pysyväisluonteisesti, sillä ulkomaankauppaamme ja 

sen rahoitukseen ovat vaikuttamassa siirtyminen liukuviin va

luuttakursseihin, energian hinnannousu, inflaatio sekä kansain

välisen politiikan ja talouden nopeat muutokset. Yritysten ja 

pankkien onkin turvauduttava entistä enemmän maksurytmin muu

toksiin, valuuttatileihin, tulojensa ja menojensa yhteenso

vittamiseen samoina tai yhtä vahvoina valuuttoina, termiini

kauppoihin, sopimusvaluutan muuttamisiin tai muihin valuutta

strategisiin suojaustoimiin. 2 

1. Kuviossa 23 Suomen Pankin valuuttavarannon saamislln sisäl
tyvät myös luottovarauksien ja valmiusluoton nostot. Valuutta
varannon supistuminen tulee esiin, jos kuvion alaosassa esi
tetyt nostot ajatellaan vähennetyiksi po. saamisista. 

2. Nars, mm. s. 154 - 163. 



5. VALUUTTASÄÄDÖKSET JA NIIDEN SOVELTAMINEN1 

5.1. Valuuttasäädökset 

Pääomantuonnin säätely perustuu valuuttalakiin, joka antaa 

valtioneuvoston delegoinnin kautta Suomen Pankille laajat 

valtuudet säädellä ulkomaisia pääomanliikkeitä. Koska Suomen 

Pankki suunnittelee ja toteuttaa myös rahapolitiikkaa ja sii

hen liittyvää luottomarkkinoiden säätelyä, koti- ja ulkomais

ten luotonsäätelytoimien koordinoiminen on myös käytännössä 

toteutettavissa. 

Valuuttamääräyksiin tehtiin 1970-1uvun alussa lukuisia muu

toksia ja uudistuksia (mm. valuutan kotiuttamisvelvollisuus 

ja oikeus kotimaisen valuuttatilin pitämiseen), jotka tuli

vat voimaan vuoden 1973 alusta lukien. 1970-luvun kuluessa 

muuteltiin toistuvasti varsinkin soveltamista koskevia sää

döksiä; pääomantuonnin säätelyn kannalta merkittävinä to

dettakoon mm. yliaikamaksumenettelyn voimaan saattaminen 1976 

ja tuonnin lyhytaikaista rahoittamista ulkomaisista lähteistä· 

koskevien säädösten muuttaminen 1979. 

1. Luvussa kuvataan pääomantuontia koskevat säädökset ja nll
den yleinen soveltaminen sekä esitellään luvanmyöntämistapo
jen kohdistumisesta ja pitkäaikaisen ulkomaisen luotonoton 
karsinnasta käytettävissä oleva tilastoaineisto. Tekijällä 
on meneillään ulkomaisten pääomanliikkeiden säätelyä analy
soiva selvitys. 
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Valuuttamääräykset sisältävät 

lain oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa (909/72), 

valuuttalain (910/72), 

valtioneuvoston päätöksen valuuttalain täytäntöön

panosta (911/72) ja 

Suomen Pankin päätökset valuuttalain täytäntöön

panosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltami

sesta (912/72). 

Valuuttalain voimassaolon jatkamisesta on päättänyt eduskunta 

joka toinen ~uosi perustuslain säätämisjärjestyksessä. 1 Laki 

oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa on taas pysyvä ja nor

maalissa lainsäätämisjärjestyksessä säädetty. 

Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa määrittelee, kenellä 

on oikeus harjoittaa valuutanvaihtoa ja kuka voi eräissä ta

pauksissa tällaisia oikeuksia myöntää. Suomen Pankin lisäksi 

valuutanvaihto-oikeudet on (po. lain 4. §:n sekä 5. §:n 1. 

ja 2. kohdan tarkoittamilla) pankeilla, viranomaisilla, lai

toksilla ja yhteisöillä. Suomen Pankin lausuntoon perustuvan 

valtiovarainministeriön luvan mukaiset valuuttapankin oikeu

det oli 1970-luvun lopulla seuraavilla: KOP, SYP, HOP, SKOP, 

OKO, AAB, Peruspankki Oy, PSP ja Bensow Oy. Rajoitettuja 

vaihto- ja tilitysoikeuksia on myös eräillä valtion ministe

riöillä ja keskusvirastoilla. 

Valuuttalaki määrittelee,miten valtioneuvosto voi säädellä 

ulkomaisia maksu- ja pääomanliikkeitä. Valuutta lain 1. §:n 5. 

kohdan mukaan valtioneuvostolla on maan ulkomaisen maksukyvyn 

turvaamiseksi valta määrätä, että luoton tai vakuuden anta

minen ulkomailla asuvalle tai niiden ottaminen ulkomailla 

asuvalta on sallittu vain Suomen Pankin asettamin ehdoin ja 

rajoituksin. Mainitun lainkohdan mukaan valtioneuvosto voi 

paitsi rajoittaa maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamis-

1. Kuitenkin 1980 lain voimassaoloaika pidennettiin viideksi 
vuodeksi, 1981 - 1985. 
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todisteiden vientiä ja tuontia myös määrätä, että periaat

teessa mikä tahansa ulkomaiseen maksukykyyn vaikuttava liike

toimen laji on sallittu vain Suomen Pankin asettamin ehdoin 

ja rajoituksin. 

Valtioneuvoston päätös valuuttalain täytäntöönpanosta ilmai

see valuuttalain 1. §:ään perustuvan valtioneuvoston tahdon 

maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden viennistä, 

tuonnista ja luovuttamisesta sekä sen, mitkä liiketoimet ovat 

sallittuja vain Suomen Pankin asettamin ehdoin ja rajoituksin. 

Luoton tai vakuuden antaminen ulkomailla asuvalle tai otta

minen ulkomailta asuvalta kuuluu valtioneuvoston päätöksen 

11. §:n nojalla tähän ryhmään. 

Suomen Pankin päätökset, miten valtioneuvoston päätöksiä va

luuttalain täytäntöönpanosta sovelletaan, ilmaisevat ne ehdot 

ja rajoitukset, joiden perusteella eräät maan ulkomaiseen 

maksukykyyn vaikuttavat toimet ovat automaattisesti eli 

ilman Suomen Pankin erityislupaa sallittuja. 1 Sitä vastoin 

toimiin, joita ei ole mainittu Suomen Pankin päätöksessä, tar

vitaan aina Suomen Pankin lupa. 2 

1. Suomen Pankin päätöksen § 15 ja 16 määrittelevät "auto
matiikan" ulkomaisten pääomanliikkeiden osalta eli ne Suo
men Pankin ehdot ja rajoitukset, joiden perusteella Suomessa 
asuva voi tehdä sopimuksen ulkomailla asuvan kanssa lainan 
myöntämisestä ulkomailla asuvalle tai tuontiluoton ottamises
ta ulkomailla asuvalta ilman Suomen Pankilta erikseen haetta
vaa lupaa. Nimenomaan tuontiluottojen automatiikan kehitys 
on säätelyn kannalta merkittävä ja sitä kosketellaan lähem
min lyhytaikaisten pääomanliikkeiden säätelyn yhteydessä 
jaksossa 5.7. 

2. Suomella on myös kansainvälisiä vapauttamisvelvoitteita. 
Liittyessään OECD:n jäseneksi vuonna 1969 Suomi sitoutui 
poistamaan ulkomaisten pääomanliikkeiden rajoituksia sitä 
mukaa kuin on välttämätöntä taloudellisen yhteistyön tehok
kuuden kannalta. Luettelot ensisijaisesti vapautettavista 
(nk. A-luettelo) ja vähemmän tärkeistä (nk. B-luettelo) 
pääomanliikkeistä sisältyvät OECD:n pääomanliikkeiden vapaut
tamiskoodiin (Code of Liberalisation of Capital Movements, 
OECD, June 1978). Sitoutuessaan noudattamaan koodia Suomi teki 
varaumia pääomanliikkeiden moniin kohtiin. OECD:n pääoman
liikkeiden ja näkymättömien liiketoimien komitea ("Committee 
on Capital Movements and Invisible Transactions" eli CMIT) 
seuraa käytännössä nk. tutkintojen ("examinations") avulla 
koodin noudattamista. 
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5.2. Yleiset soveltamisperiaatteet 

Valuuttalainsäädökset luovat edellytykset ulkomaisten pää

omanliikkeiden vakauttamiselle. Säädöksien nojalla voidaan 

ulkomaisia pääomanliikkeitä vapauttaa ("saattaa automatiikan 

piiriin"} siltä osin ja siinä määrin, ettei ilmeistä vaaraa 

valuuttalain 1. §:n edellyttämälle maan ulkomaisen maksu

kyvyn säilymiselle synny. Valuuttaviranomaiselle varataan 

ainakin mahdollisuus estää sekä maksutaseen ja kotimaisten 

luottomarkkinoiden tasapainoa horjuttavat äkkinäiset ja voi

makkaat pääomanvirtaukset ulkomailta tai ulkomaille että 

sellaisten velka- ja saamisvarantojen kerääminen, jotka mah

dollistavat tällaiset virtaukset. 

Kuten lukuisten muiden maiden myös Suomen valuuttalainsää

dännön antamana lähtökohtana soveltamiselle on, että ulko

maisen pääomanliikkeen tulee liittyä reaalitaloudelliseen 

liiketoimeen, esimerkiksi vientiin tai tuontiin, jotta valuut

taviranomaiset ilman muuta voivat hyväksyä pääomanliikkeen. 

Ulkomaankaupan tavanmukaisia maksuehtoja on noudatettava ul

komaisissa kauppaluotoissakin, joihin saa sisältyä vain itse 

kauppaan kuuluvaa pääomanliikettä, jotta luotot hyväksyttäi

siin automatiikkaan. Muihin reaalitaloudellisiin toimiin, 

kuten investointien ja muun yritystoiminnan rahoitukseen 

sekä suoriin sijoituksiin, liittyvien ulkomaisten pääoman

liikkeiden aitouden toteaminen on erittäin vaikeata, minkä ta

kia ne on yleensä sisällytetty yksittäislupamenettelyyn. 

Maksutaseen ja kotimaisten luottomarkkinoiden tasapainon 

kannalta ongelmallisiksi on nähty portfoliosijoitukset, 

jotka perustuvat valuuttakurssi- ja koronmuutosodotuksiin. 

Ne eivät liity reaalitaloudellisiin liiketoimiin. Suomen 

portfoliosijoituksien synnyttämät pääomanvirrat ovat jääneet 

kuitenkin muihin ulkomaisen pääoman virtoihin nähden lähes 

olemattomiksi. 
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Suomen valuuttalainsäädännön perusratkaisua, jossa valuutta

viranomaiselle varataan vapauttamismahdollisuus (automatiikka) 

pelkän säätelymahdollisuuden sijasta, on pidettävä tekni

sesti tehokkaana, sillä tässä tapauksessa kaikki reaalilii

ketoimet on saatettava viranomaisten tietoon etukäteen. 

Säätelyn toteuttamisen ei silti tarvitse olla rajoittavaa. 

5.3. Lupamenettelyn kohdistuminen 

Valuuttasäädökset määrittelevät valuutantarkkailun ja samal

la myös luvanmyöntämisen juridiset lähtökohdat ja puitteet. 

Rahoitustaseen avulla suhteutetaan ulkomaisen pääoman liik

keet kansantalouden kokonaisluotontarjonnan kehitykseen 

(vrt. jaksoa 2.5). 

Mikäli ulkomaisen pääoman liikkeet eivät ole vapautettuja 

(automatiikassa, vrt. jaksoa 5.6.), ne ovat Suomen Pankin 

luvan varaisia. Kuvan hahmottamiseksi karsinnan kohdistumi

sesta eri intensiteetillä ulkomaisiin pääomanliikkeisiin lu

vat on jaettu kertalupiin ja yleislupiin.
1
YleiSluvat on jaet

tu vuorostaan rajallisiin ja suhteellisen vapaisiin. Kun 

otetaan lisäksi huomioon se, että Suomen Pankin varantoerät 

muodostavat oman keskuspankin hallinnassa olevan luokkansa, 

ulkomaisen pääoman liikkeet on tilastoitu näin syntyneen jao

tuksen mukaisesti. 

Kertaluvat sekä rajalliset ja vapaat yleisluvat määritellään 

seuraavasti: 

kerta lupa liittyy yksittäiseen liiketoimeen tai 

maksuun. Koska hakijan on tehtävä jokaisen lii

ketoimensa tai maksunsa laillistamiseksi eril-

1. Yleislupa-ja kertalupa-nimikkeet samoin kuin edempänä 
mm. taulukossa 2 sekä kuvioissa 24 ja 25 käytetty terminolo
gia eivät ole vakiintuneita, vaan nimikkeet on laadittu vain 
tämän tutkimuksen tilastoaineiston ryhmittelemiseksi'karsin
nan luonteen mukaisesti. Suomen Pankin valuuttasäädöksissä 
puhutaan Suomen Pankin erityisluvasta, lupia haettaessa ja 
käsiteltäessä taas yleensä "luvasta nostaa" ja 1970-luvun 
jälkipuoliskolla "luvasta käyttää" haettu määrä ulkomaista 
luottoa tai pääomaa. 
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linen hakemus, valuuttaviranomaisten puuttumis

mahdollisuudet ovat suuret. 

yleislupa on yritys- ja/tai pankki- ja/tai 

käyttötarkoituskohtainen sekä pysyvä siinä 

mielessä, että se on voimassa tietyn ajan tai 

toistaiseksi. Yleisluvat on seuraavassa jaettu 

rajoittaviin ja vapaisiin. Vapaalla yleis

luvalla tarkoitetaan sitä, että lupa ei aseta 

ulkomaisen luoton ottajalle muuta luotonoton 

ylärajaa kuin sen toiminnan laajuuden, jota 

luotonotolla rahoitetaan. Rajoittavassa yleis

luvassa määritellään luotonoton yläraja silloin, 

kun toiminnan laajuutta ei pystytä määrittämään 

tai kun raja halutaan asettaa alemmaksi kuin 

toiminnan laajuus edellyttäisi. 1 

Lupakohtelu on vaihdellut sen mukaan, onko kysymyksessä ollut 

pitkäaikainen pääoma 

ja/tai 

ja/tai 

lyhytaikainen pääoma 

viennin välitön luototus 

tuonnin välitön luototus 

rahoituslainat muilta osin 

ulkomaankaupan maksuaika 

maksun rahoittaminen suoraan ulkomailta 

maksun rahoittaminen valuuttapankin taseen kautta. 

1. Raja rajoittavasti ja vapaasti sovelletun yleislupa
menettelyn välillä on jossain määrin tulkinnanvarainen. Tässä 
tutkimuksessa ulkomaiset pääomanliikkeet on tulkittu kuulu
viksi rajoittavan yleislupamenettelyn piiriin eräissä tapauk
sissa silloinkin, kun viranomainen on antanut tarkentavia 
ohjeita, ilman että toiminnan laajuutta kapeampaa rahoitus
kiintiötä olisi asetettu. Esimerkkinä on lyhytaikaisten ul
komaisten vientisaamisten rahoitus pankkien taseiden kautta. 
Ennen kesäkuun 1978 tarkentavia ohjeita erä luokiteltiin 
vapaan yleislupamenettelyn alaiseksi, sen jälkeen rajoitta
van yleislupamenettelyn alaiseksi. Käytännössä lupakohtelu 
ei kuitenkaan olennaisesti kiristynyt aikaisemmasta. 
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Kuvio 24. 

ULKOMAISEN BRUTTOSAAMISEN JAKAUTUMINEN LUPA
TYYPEITTÄIN 1970 -1979 
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Kuvio 25. 

ULKOMAISEN -BRUTTOVELAN JAKAUTUMINEN LUPA
TYYPEITTÄIN 1970 - 1979 1 

100 Suomen Pankin velka 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
% 

100 

................................. Vapaa yleislupavelka ...................................... . 
80 ...................................... "" "-- "" ......................... 80 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... . · .... :.:,;;. ~~:;::::.;.,,; 

1. Luvanvarainen lyhytaikainen velka kokonaisuudessaan mukana vuoden 1975 lopusta 
lukien. 
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Taulukossa 2 (s. 76) ja kuvioissa 24 sekä 25 on kuvattu 1970-

luvun käytäntöä luokittelemalla ulkomaisen pääoman erät edellä 
lueteltujen lupakohtelun kannalta tärkeiden luokitteluperus

teiden mukaisesti. Taulukosta 2 

käy ilmi, että yli 3/4 kokonaisvelan keskimääräisestä vuosi

muutoksesta 1976 - 1979 oli pitkäaikaista ja samalla koko

naisuudessaan kertalupamenettelyn alaista. Alle 3/4 kokonais

saamisen muutoksesta oli lyhytaikaista ja, siltä osin kuin 

kysymys ei ole valuuttavarantoeristä, pääasiassa vapaan 

yleislupamenettelyn piiriin kuuluvaa. 

Tilastotarkastelu vahvistaa näin ollen käsityksen, jonka 

mukaan vallitseva ulkomaisten pääomanliikkeiden säätely

tyyppi 1970-luvulla oli kertalupamenettely, jota sovellet

tiin pitkäaikaiseen ulkomaiseen luotonottoon. Koska kokonais

saamisen muutokset olivat tarkasteluajanjaksona kokonais

velan muutoksia pienemmät (noin 4.0 % kaikista virroista) ja 

kuuluivat vapaan yleislupamenettelyn piiriin, voidaan todeta, 

että 

lukuun ottamatta Suomen Pankin valuuttavaranto

saamisia ja suoria sijoituksia ulkomaille, ulko

maisten saamisten säännöstely oli vähäistä ja 

lähinnä muodollista (kuvio 24) 

keskeinen asema ulkomaisten pääomanliikkeiden 

säätelyssä on kertalupamenettelyllä, jota on 

sovellettu pitkäaikaiseen ulkomaiseen luoton

ottoon (kuvio 25). 
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Taulukko 2. Pitkä- ja lyhytaikaisten ulkomaisten pääomanliik

keiden jakautuminen luvanmyöntämistyypeittäin 

1976 - 1979,1 % keskimäärin vuodessa 

pitkä- lyhyt- kokonais- II pitkä- lyhyt- kokonais-II 
aikaisen aikaisen velan II aikaisen aikaisen saamisen II 
brutto- brutto- muutos II brutto- brutto- muutos 
velan velan II saamisen saamisen II 
muutos muutos II muutos muutos II 

Al t:.v
L 

t:.v 
II 
II 
II 

t:.s
P 

t:.s
L 

As 

kerta- II 
lupamenettely 79 -5 74 

II 
12 12 II -

II 
rajoittava II 

II 
yleislupamenettely - 4 4 II - 2 2 

II 
vapaa II 

II 
yleislupamenettely - 16 16 II 14 33 47 II 

. Suomen Pankin II 
II 

valuuttavarantoerät 0 6 6 II 3 36 39 !! 
yhteensä 79 21 100 II 25 71 100 II 

5.4. Kertalupamenettely 

Kertalupien myöntäminen pitkäaikaisen ulkomaisen luoton 

ottamiseen yksittäisen hakemuksen pohjalta on ollut kes

keistä siksi, että kohteena on sekä määrältään huomattava 

että taloudellisen kasvun rahoituksen kannalta tärkeä pää

omanvirta. Pitkäaikaista ulkomaista pääomaa ovat tuoneet 

1. Tutkimuksessa laskettiin luvut myös koko 1970-luvulta 
käytettävissä olevan tilastoaineiston pohjalta ja havait
tiin, että tilastotietojen puuttuminen luvanvaraisen lyhyt
aikaisen ulkomaisen rahoitusvelan osalta 1970-luvun alku
puoliskolla ei oleellisesti muuttanut jakautumia. Näin 
ollen taulukosta 2 tehdyt johtopäätökset ovat yleistettävis
sä koskemaan koko 1970-lukua. 
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pääasiassa suuret yritykset, joiden toiminta olennaisesti 

vaikuttaa maan talouden kehitykseen. 1 

Kuviosta 2'6 nähdään kertalupakarsinnan kohteina olevien 

merkittävimpien velka- ja saamiserien ja myös pankkien 

(pääasiassa erityisrahoituslaitosten) taseiden kautta ote

tun pitkäaikaisen ulkomaisen luottovelan kehitys 1970-

luvulla. Kuvion ulkopuolelle on jätetty eräiden vähäisem

pien kertalupakarsinnan alaisen lyhytaikaisen ulkomaisen 

velan erien kehitys. Nämä erät liittyvät viennin ja tuon

nin lyhytaikaiseen jälleenrahoitukseen ulkomailta 

seuraavasti: 

ensisijaisesti puunjalostusteollisuudelle myön

netty mahdollisuus ylivarastojen rahoittamiseen 

ulkomailta, jotta tuotantotoiminta voi jatkua 

vientivaikeuksista huolimatta - voimassa 

1975 - 1978 

tuontivelan ja -saamisen lyhytaikainen ulkomai

nen rahoitus suoraan 1.3.1979 alkaen, josta 

lukien sen voi vapaasti järjestää enintään kol

men kuukauden mittaisena pankkien taseiden 

kautta 

pankkien taseiden kautta tapahtuvana muun val

mistusaikaisen viennin kuin tavaranviennin, 

sahojen sekä varastoon tuottamisen rahoittamisen 

siltä osin kuin varastot syntyvät vientitoimin

nan vaikeutumisesta (ylivarastot) 

tuontivelan tai -saamisen rahoittaminen pankkien 

taseen kautta ennen 1.3.1979. 

1. Esimerkiksi vuoden 1979 lopulla pitkäaikaisten ulkomaisten 
luottojen saajia oli 265, rahoitusluottojen saajia oli 165 ja 
tuontiluottojen 150 (osalla luotonsaajia oli sekä rahoitus
että tuontiluottoja) • Rahoitusluottoja oli noin 800 ja tuon
tiluottoja noin 1 000 kappaletta. Niin nostoilla kuin velalla 
mitattuna noin 10 suurinta pitkäaikaisen ulkomaisen luotto
rahoituksen käyttäjää saa kolmanneksen ja 50 - 70 suurinta 
käyttäjää yli kaksi kolmannesta kaikista nostoista tai veloista. 
Kyseiset suhdeluvut ovat säilyneet,melko muuttumattomina 1970-
luvulla. Valtion ja erityisrahoituslaitosten pitkäaikainen 
ulkomainen luotonotto on jätetty tämän laskelman ulkopuolelle. 
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Mmk 

Kuvio 26. 

KERTALUPAVELAN JA -SAAMISEN TÄRKEIMMÄT ERÄT 1970 _19791 

Pankkien taseiden kautta: 

~ Pitkäaikaiset rahoitusluotot 2 

hd 
111 

Rahoitus suoraan: 

Suorat sijoitukset ulkomailta 3 

Pitkäaikaiset ulkomaiset rahoitusluotot 4 

Suorat sijoitukset ulkomaille 3 
4 ~----------.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.---~ 

VELKA 

3 

2 

0 __ _ 

SAAMINEN 

-1 

SAAMINEN 

Pitkäaikaiset tuonti- ja vuokrausluotot 4 

Lyhytaikaiset tuontiennakot 5 

Mmk 

4 

3 

2 

o 

-1 

o 

-1 ~--~----~--~----~----~--~----~--~~--~--___ -1 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

1. Poisluettuna erityisrahoitusjärjestelyistä syntynyt lyhytaikainen ulkomainen velka, joka on 
suhteellisen vähäinen erä: sekä Suomen Pankin valmius- ja öljyluottovelka kiintein 1979 hinnoin. 
2. Vuositason tiedoista jakamalla woden luotot tasan neljänneksille. 
3. Tilastot puutteelliset 1970-luwn alkuwosina. 
4. Tuonti- ja wokrausluotot on tulkittu kokonaisuudessaan maksuajaksi. Lisäksi erään sisältyy 
vähäinen velkaerä, joka on syntynyt yli 6 kuukauden toimitusluottosopimuksista ilman yliaika
maksua. 
5. Lyhytaikaisia ulkomaisia tuontiennakoita ei ole tilastoitu bruttomääräisinä vuoden 1975 jäl
keen. Siirryttäessä nettomääräiseen tuontivelan tilastointiin, tuontiennakkojen woden 1975 lop
pusaldo on pysytetty tilastossa. 
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Kertalupamenettelyä on sovellettu investointien rahoitukseen 

ja ulkomaiseen väliaikaisrahoitukseen. Myös pankkien on sal

littu rahoittaa lyhytaikaisella ulkomaisella luotolla osal

listumisensa konsortioihin. 

5.5. Pitkäaikaisen ulkomaisen luotonoton karsinta 

Jotta saataisiin selvitetyksi pitkäaikaisen ulkomaisen pää

oman tuonnin luvanantomenettelyssä ilmenneet karsinnan ki

reyden vaihtelut, käytiin läpi eräiden eniten pitkäaikaista 

pääomaa tuoneiden yritysten lupahakemusten käsittely 1970 -

1978. Mukana olivat Suomen Pankin vuoden 1978 rahoitustarve

tiedusteluun vastanneet yritykset, jotka nostivat noin 3/4 

kyseisen vuoden pitkäaikaisesta ulkomaisesta pääomasta, sekä 

yritykset, joiden lupahakemukset käsiteltiin 1975 - 1978 

Suomen Pankin luottotoimikunnassa. Hakemuksista merkittiin 

muistiin sekä haetut että karsitut markkamäärät. Sen jälkeen 

ne ryhmiteltiin sen mukaan, oliko hakemus hyväksytty muutok

sitta, lievästi karsien (karsintaprosentti 1 - 9), normaa

listi karsien (karsintaprosentti 10 - 49), jyrkästi karsien 

(karsintaprosentti 50 - 99) tai hylätty kokonaan. Ryhmitte

lyssä otettiin huomioon myös se, liittyikö hakemus hakemus

kirjeessä nimettyyn investointihankkeeseen vai ei. Lisäksi 

kerättiin oheistietoa mm. hakemusten käsittelyajoista. 

Kuvion 27 ja siihen liittyvän tilaston mukaan käsitellyssä 

aineistossa mukana olevat yritykset nostivat pitkäaikaista 

ulkomaista pääomaa 1978 eniten eli noin 3.8 miljardia mark

kaa ja 1974 noin 3.4.miljardia markkaa. Hylkäysprosentti 

oli suurin 1976, jolloin hakemuksista hylättiin 44 % eli 

1.2 miljardia markkaa. Ajanjaksona 1970 - 1975 hakemuksista 

oli hylättyjä yleensä 10 - 20 % lukuun ottamatta vuosia 

1970 ja 1972, jolloin lähes kaikki hakemukset hyväksyttiin. 

Vuoden 1976 jälkeen taas noin 1/4 - 1/3 hakemuksista kar

sittiin. Vuosikymmenen alkupuolella hylättiin keskimäärin 

lähes 10 % ja loppupuolella yli neljännes haetusta laina

määrästä (kuvion 27 taulukko). 
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Kuvio 27. 

PITKÄAIKAINEN ULKOMAINEN LUOTONOTTO: 
HAKEMUSTEN OSUUDET LUQKITEL TUINA NIIHIN KOHDISTETUN 

KARSINNAN KIREYDEN MUKAAN 1970-1978 

% % 
100 1"".:-............. ...,. ....... '"". ".:-. ':-."'" .-:-.............. -: •• ,...-r-T'" ......... """T',........,........~""'T"~.,...~.~.~. "'I.~ •. ~.~ .• ~ .• ~ .• :-"7.,r.-:-•• ...,. •• """-' ...... .-• ..,....~.~.---. -:--. '-:-"'T. 100 ...................................... 

.. .. .. .. .... ........................ .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ................................................ .. .... .. .. .... ................................................ .. 

80 
. :.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.: .. :. Täysi hyväksyminen:':':': :.:.:.:.:. 

80 ............. :.:.:.:.:.: :.: ........................... :.:.: ......... . 

60 60 

40 40 

20 20 

71 73 74 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

~~~~~~A~~~~~~~~5~T~~K x-osuus 3~~: 8~:: 14~~: 20~:: 34~~: 20~~: 26::: 12~r: 38:~: 
KAIKISTA HAKEMUKSISTA 

KARSINTAPROSENTTI 3. 16. 2. 18. 17. 15. 44. 26. 26. 
============================================================================================================== 

Mukana olevien yritysten hakemuksista suurinta osaa karsit

tiin normaalisti (karsintaprosentti 10 - 49). Säätelyn kireys 

näytti lisääntyvän 1970-luvun kuluessa. Vuosina 1970 - 1972 

lähes kaikki hakemukset hyväksyttiin täydellisesti, minkä 

jälkeen ns. normaalisti karsittujen hakemusten osuus lisään

tyi. Karsintakiristyi 1976, jolloin sellaisten hakemusten 

osuus, joista leikattiin pois yli puolet, kasvoi yli kol

mannekseen, normaalisti karsittujen osuus kasvoi edelleen 

ja samoin täysin hylättyjen osuus. Vuonna 1976 karsittiin 

tiukasti ja 1970, 1972 ja 1975 lievähkösti (kuvio 27). 

Edellä esitettyihin pitkäaikaisen ulkomaisen luotonoton kar

sintalukuihin on suhtauduttava varovaisesti eikä yksinomai

sesti niiden varaan voi perustaa kovin pitkälle meneviä joh

topäätöksiä karsinnan asteesta. Esimerkiksi luvanhakijan 

odotukset saattavat suoraan vaikuttaa rahoituksen kysyntään, 
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eikä tämä näy edellä esitetyissä hylkäysluvuissa: kielteisten 

odotusten vallitessa ei hakemusta ehkä edes esitetä, toiveik

kaat odotukset taas rohkaisevat hakemaan ulkomaista rahoi

tusta niin runsaasti, että löysienkin arvosteluperusteiden 

pohjalta huomattava osa hakemUksista karsitaan. Lisäksi ta

pausten vähäinen lukumäärä sekä suuri·Koko vähentävät mah

dollisuuksia yleistäviin johtopäätöksiin, koska yksittäisiin 

tapauksiin liittyvät ja yleislinjasta poikkeavat tapauskoh

taiset erityisnäkökohdat saattavat vääristää kuvaa. 

5.6. Yleislupamenettely· 

Hakija- ja käyttötarkoituskohtaisia yleislupia Suomen Pankki 

on myöntänyt yrityksille ja valuuttapankeille. Yleisluvat 

koskevat pääsääntöisesti lyhytaikaisen ulkomaisen rahoitus

luoton ottamista tuontia tai vientiä varten (toimitusluotot), 

viennin valmistusaikaisen rahoituksen tai muun toiminnan 

kattamiseksi. 

Vapaasti sovelletussa yleislupamenettelyssä yksilöidään ul

komaisista lähteistä rahoitettaviksi sallitut rahoitustar

peet. Tällöin rahoituskelpoisen toiminnan laajuus muodostaa 

ylärajan rahoituksen käytölle. Sen sijaan rajoittavasti so

velletussa yleislupamenettelyssä rajoitetaan toimintaan käy

tettävissä olevia ulkomaisia rahoitusmahdollisuuksia. 

Vapaan yleislupamenettelyn tärkeimmät sovellutusalueet ovat 

viennin ja tuonnin lyhytaikaiset maksuajat paitsi tuontienna

kot (jotka sisältyvät kertalupamenettelyyn) sekä pitkäaikai

nen ulkomainen tavaraluottosaaminen (vienti- ja kehitysluotot) . 

Nämä erät on esitetty kuviossa 28. Erityisesti pankkien 

taseiden kautta tapahtuneen lyhytaikaisen ulkomaisen rahoitus

velan kehityksestä (vrt. kuviota 22 sivulla 64) on syytä erik

seen todeta, että 
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Kuvio 28. 

VAPAAN YLEISLUPAVELAN JA -SAAMISEN TÄRKEIMMÄT ERÄT 
1970 -1979 1 

Mrd.'mk ...-----------------------r--,-----, Mr~. mk 
Maksuaikaa: 

15 ~ Lyhytaikainen vientiennakkovelka 
Em Lyhytaikainen tuontivelka (enintään 6 kk)2 

15 

10 

5 

o 

-5 

-10 

-15 ~--~--~~--~--~----~--~----~--~----~--~-
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 . 

1. Vuoden 1979 kiintein hinnoin. Lisäksi on yritysten suoraan ottamaa ja pankkien taseidensa 
kautta ottamaa vapaille yleisluville perustuvaa lyhytaikaista ulkomaista veikJa. 
2. Tiedot vuosilta 1976 - 1979 puuttuvat, kanta pysytetty vuoden 1975 lopun tasolla. 

pankkien korkoarbitraasitoimintansa kattamiseen 

ottama lyhytaikainen ~lkomainen rahoitusluotto

velka o~ nopeasti kasvanut 0.5 miljardista mar

kasta lähes 4 miljardiin markkaan vuosikymmenen 

puolivälis,tä vUQSikymmenen loppuun mennessä 

vuoden 1979 kiintein hinnoin laskettuna (sisäl

tyy erään "Pankkien oman toiminnan rahoitus ta

seen kautta" kuviossa 22) 
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vientisaamisten (eli tapahtuneen viennin) lyhyt

aikaisesta ulkomaisesta rahoituksesta Suomen 

Pankki antoi 1978 valuuttapankeille tarkentavat 

ohjeet1 

valuuttamääräysten muutoksella enintään 6 kuukau

den tuonnin suora rahoittaminen lyhytaikaisella 

ulkomaisella luotolla lakkasi olemasta vapaan 

yleisluvan varaista. Enintään 3 kuukauden rahoi

tusluoton ottaminen pankin taseen kautta tuli 

yleisluvan puitteissa vapaaksi 1.3.1979. 

Rajoittavaa yleislupamenettelyä on sovellettu puutavaranvien

nin valmistusaikaiseen rahoitukseen, joka saadaan ulkomaisista 

rahöituslähteistä sekä suoraan että pankkien taseiden kautta. 

Rajoittavaa yleislupamenettelyä on sovellettu ennen vuotta 

1978 puutavaranviennin valmistusaikaiseen rahoitukseen sekä 

koko 1970-luvun ajan vientisaamisten rahoitukseen. Rajoitta

vaa yleislupamenettelyä on käytännössä toteutettu asettamal

la luotonkäyttölimiitti yrityksen suoralIe ulkomaiselle luo

tonotolle, milloin järjestelyt on alun perin nähty pysyväis-

1 t ' 'k ' 2 uon o~s~ s~. 

5.7. Määräykset 

Tarkastelun kohteena ovat ulkomaisten pääomanliikkeiden va

pauttaminen (automatiikka) ja vapautettujen pääomanliikkei

den rajoittaminen. 

1. Suomen Pankin kiertokirje valuuttapankeille n:o 13/9.6.1978. 
Katso tämän erän luokittelusta alaviittaa 1 sivulla 73. 

2. Luottolimiitillä tarkoitetaan yrityksen suoraa, pysyväis
luonteista ja ylärajallista lyhytaikaista ulkomaista luo
tonottomahdollisuutta. Käytännössä kyseessä on tällöin ulko
maisen pankin suomalaiselle yritykselle myöntämä luotolli-
nen tilijärjestely (avoin tililuotto tai shekkitililuotto, 
vekseliluoton käyttömahdollisuus tai esimerkiksi lupaus 
eurorahoituksen järjestämisestä joko tilijärjestelyn puitteis
sa tai ilman sitä). Yritysten suora lyhytaikainen ulkomainen 
luotonotto luottolimiittien ulkopuolella ei ole jatkuva 
järjestely vaan kertaluonteinen yksittäiseen liiketoimeen 
liittyvä luotto. 



84 

Käytännön kannalta ulkomaisen pääoman säätelyn automatiikka1 

kattaa 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

sopimuksen tekemisen ulkomaisen pääoman tuon

nista enintään 12 kuukauden tuonnin toimitus

luotosta ("sopimuksentekoautomatiikka") 

enintään 6 kuukauden ulkomaisen toimitusluoton 

maksaminen ("maksuautomatiikka") 

lyhytaikaisten (6 kuukauteen asti) ulkomaisten 

rahoitusluottojen ottaminen tuonnin maksami

seksi suoraan 1.3.1979 saakka ja tämän jälkeen 

pankkien taseiden kautta, edellyttäen että 

ulkomaisen rahoitusluoton takaisinmaksuaika 

on enintään 3 kuukautta 

ulkomaisten luottojen kuoletukset, edellyttäen 

että Suomen Pankki on hyväksynyt luottojärjes

telyn ja että kuoletus tapahtuu tämän järjeste

lyn mukaisesti. Esimerkiksi ennenaikaiseen 

kuoletukseen tarvitaan Suomen Pankin erityis-
2 lupa. 

Helsingin Arvopaperipörssissä noteerattujen 

arvopapereiden myynti ulkomailla asuvalle 

("sopimuksentekoautomatiikka") 

henkilökohtaiset pääomanliikkeet (asunto- ja 

puhelinosakekaupat) 

1. 1970-luvun valuuttamääräykset eivät ilmoita, mikä on 
ulkomaisen pääoman säätelyn automatiikan alue. Vuonna 1980 
voimaan tulleissa valuuttamääräyksissä kohdat 4 - 6 on il
moitettu kuuluviksi pääoman säätelyn automatiikkaan ja 
kohta 2 kuuluvaksi juoksevien maksujen automatiikkaan. Koh
dat 3 ja 7 taas luokitellaan Suomen Pankin yleisluviksi. Ero 
yleisluvan ja automatiikan välillä jää tulkinnanvaraiseksi. 
Ryhmittelyjen ja määritelmien tarkentamisesta on tässä luo
vuttu, koska ne eivät ratkaisevasti paranna yleiskuvan 
hahmottamismahdollisuuksia. 

2. Kohta 4) koskee myös korko-, osinko- yms. maksuja, jotka 
kuitenkin valuuttamääräyksissä luetaan kuuluviksi ulkomais
ten juoksevien maksujen eikä ulkomaisten pääomanliikkeiden 
automatiikkaan. 
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Vapautettuja pääomanliikkeitä rajoittavia ovat 

7) edellä kohdan 3) käänteistulkinta: lyhytaikais

ten ulkomaisten rahoitusluottojen ottaminen 

tuonnin maksamiseksi pankkien taseiden kautta 

tai suoraan, jos takaisinmaksuaika ylittää 

8) 

9) 

6 kuukautta, 1.3.1979 saakka ja tämän jälkeen, 

mikäli takaisinmaksuaika ylittää 3 kuukautta, 

sekä ulkomainen rahoitus suoraan ilman Suomen 

Pankin erityis~upaa 1.3.1979 jälkeen 

tuonnin käteismaksujärjestelmän soveltaminen, 

jolloin nk. RP-listaan (r~hat pöytään -listaan) 

sisältyvät tuontitavarat oli maksettava kätei

sellä, ts. tuontiluottojen käyttö oli kielletty 

toimitusluoton yliaikamaksu, jos toimitusluot

toaika sopimuksen perusteella tai muuten ylit

tää 6 kuukautta (lähemmin valuuttamääräysten 

16. §), mikä ei sisällä varsinaista kieltoa 

tai estettä vaan ainoastaan lisäkustannuksen 

toimitusluoton käyttäjälle luottoajan pitenemi

sestä yli 6 kuukauden. 

Ulkomaisen pääoman säätelyn kannalta keskeisimmät toimet 

ovat 

määräykset tuonnin rahoitusluottojen ottamises

ta suoraan tai pankkien taseiden kautta 

tuonnin käteismaksujärjestelmän soveltaminen 

tuonnin toimitusluottojen yliaikamaksujärjes

telmän voimaan saattaminen. 

Asetelma 5 esittää mainittujen toimenpiteiden soveltamis

aikataulun 1970-luvulla. 

Lyhytaikaisten ulkomaisten raho~tusluottojen ottaminen pank

kien taseiden kautta tuonnin maksamiseksi kiellettiin vuon

na 1970. Sen sijaan suora ulkomainen rahoitus sallittiin 
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Asetelma 5. Luettelo Suomen Pankin tärkeimmistä lyhytaikaisia ulkomaisia tuonti
luottosopimuksia koskevista päätöksistä (Suomen Pankin erityislupia 
koskevat päätökset ovat asetelman ulkopuolella) 

~ 
yritykset .lrahoituslaitokset 

ottaja 
tuonnin toimitusluotot tuonnin rahoitus luotot 

pankin taseen Ipankin taseen 
muutos- ulkopuolella eli kautta eli 
ajankohta yritysten nimissä I pankin nimissä 

lähtö- - 6 kk:een asti tullauspäivästi - 6 kk:een asti vapaasti 
tilanne 1 - yli 6 kk:nrahoitusluottosopimusten teko 
1970-luvun 

lukien vapaasti sallittu vain Suomen Pankin luvalla 
alussa 

- yli 6 kk:n sopimuksen teko 
- kahdenkeskisen tuonnin rahoitus sallittu vain Suomen Pankin vaihdettavin va1uutoin kielletty 

luvalla 2 

2.10.1970 kuten ennenkin kuten ennenkin kielletty, 
vain Suomen Pankin 
luvalla poikkeuk-
sellisesti 

3.11.1970 - kuten ennenkin, paitsi että kuten ennenkin, kielletty 
1.6.1972 RP-listassa luetellut tavarat paitsi että RP-lis-
ja oli maksettava käteisellä tassa lueteltujen 
15.6.1973- tavaroiden tuontiin 

ei saanut ottaa 
ulkomaista rahoitus-

luottoa 3 

1.3.1976 luotto aika katsottiin alka- luottoaika nosto- kielletty 
vaksi maahantuontipäivästä ajankohdasta, joka 
(ei tullauspäivästä). Mikäli yleensä on sama kuin 
toimitus1uoton lyhennyserä maahantuontiajan-
maksettiin yli 6 kk:n kuluttua kohta. Yliaikamaksu 
maahantuontipäivästä, SP:lle ei koskenut tuonnin 
oli maksettava yliaikamaksua, rahoitusluottoja 
jos SP ei ollut etukäteen 
hyväksynyt luottojärjestelyä 

31.12.1917 kuten ennenkin kahdenkeskisenkin kielletty 
tuonnin rahoitus 
vaihdettavin valuu-
toin sallittiin 

1.3.1979 kuten ennenkin, paitsi että kielletty ilman enintään 3 kk:n tuon 
RP-lista lakkautettu ja Suomen Pankin lupaa nin rahoitusluotto-
siihen sisältyneet tavarat sopimusten teko 
taas 1uototuskelpoisia muiden sallittu ilman SP:n 
tuontitavaroiden lailla. lupaa, yli 3 kk:n 
Toimitusluoton luottoaika rahoitusluotot SP:n 

laskettiin tullauspäivästä4 luvalla5 

1. Valuuttamääräysten mukaan maksuaika alkaa tu1laushetkestä, ti1astoinnissa 1-14 vuorokau
den kuluessa maksetut erät luetaan käteismaksuiksi. 

2. Valvominen mahdotonta, koska sopiminen määriteltiin valuuttamääräyksissä rikkeeksi 
mutta ei ylitystä, josta ei ollut sopimusta. 

3. Tosin ennen tullausta vapaavarastoajalle sai ottaa luottoa. 
4. Mahdollista, koska voimaan tullut uusi tullilaki täsmensi riittävästi tullauspäivän 

käsitteen. 
5. Siirtymäkautena ·SP:n luvalla taseen kautta enintään 6 kk jonkin aikaa. 
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6 kuukauteen asti. Purettaessa tuonnin käteismaksujärjestelmä 

1.3.1979 asetettiin samalla yritysten suora luotonottomah

dollisuus ulkomailta tuonnin maksuaikojen rahoittamiseksi 

Suomen Pankin erityisluvan varaiseksi. Tuontia voitiin ra

hoittaa enintään 3 kuukauden pituisilla ulkomaisilla rahoi

tusluotoilla pankkien taseiden kautta. 

Tuonnin käteismaksujärjestelmän käyttöönotto tai laajentami

nen kiristi hetkellisesti RP-listaan sisällytettyjen tuon

titavaroiden tuojien maksuvalmiutta. Soveltamisen aikataulu 

käy ilmi asetelmasta 5. 

Tuonnin toimitusluottojen yliaikamaksujärjestelmä tuli 

voimaan 1.2.1976. Järjestelmän tarkoituksena oli purkaa yli

aikainen - yli 6 kuukautta - toimitusluottokanta ja ehkäis

tä sellaisen syntyminen uudelleen sekä lisätä eräiltä osin 

myös tuonnin käteismaksujärjestelmän tehokkuutta. 



6. TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty ulkomaisen pääoman tilas

toinnin periaatteita ja tilastoaineistoa, ulkomaisen velan 

ja pääomantuonnin kehitystä sekä valuuttasäädöksiä ja nii

den soveltamista 1970-luvulla. 

Maksutase, rahoitustase ja ulkomaisen pääoman tilastot ovat 

erilaisia tarkastelukulmia painottavia johdannaisia markkina

ja budjettirajoitusten määräämästä kokonaisuudesta, kansan

talouden rahoitustilinpidosta. Ulkomaisen pääoman tilastot 

palvelevat maan ulkomaisten velkojen ja saamisten kehityksen 

seurantaa, minkä vuoksi ne laaditaan sekä virta- että varan

tomuotoon,toisin kuin maksu- ja rahoitustase. Tilastojen 

käyttäjän on syytä huomata, että kurssaustavan erilaisuuden 

takia erot virtojen ja varantomuutosten välillä saattavat 

olla huomattavia. 

Varsin kattavan tiedonkeräyksen ja seurannan ansiosta Suomen 

ulkomaisen pääoman tilastot ovat kansainvälisestikin ver

taillen varsin tarkat ja luotettavat. Ulkomaisen pääoman 

tilastoinnissa ovat ongelmallisimpia yritysten ulkomaiset 

pääomanliikkeet ja erityisesti ulkomaankaupan maksuajat se

kä niiden jälleenrahoitus. Tilastoinnin kannalta asiaa voi

daan katsoa niin, että vaihtotasejäämä ja sen kaikki muut 

rahoituserät kyetään tilastoimaan suhteellisen luotettavas

ti ja tarkasti, joten lyhytaikaiset ulkomaiset kauppaluo-
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tot muodostavat yhdessä "virhe- ja tunnistamattomien erien" 

kanssa'vaihtotasejäämää rahoittavan jäännöserän. 1 

Ulkomaisen pääoman tuonti oli 1970-luvulla suhteellisesti 

runsaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi pitkäai

kaisen ulkomaisen pääoman nostot olivat kiintein vuoden 

1979 hinnoin arvioituna 1950-luvulla keskimäärin 79 milj. 

markkaa vuodessa, 1960-luvulla 748 milj. markkaa ja 1970-

luvulla 5 000 milj. markkaa vuodessa. Suomen ulkomainen 

nettovelka oli suurimmillaan 1977, jolloin sen osuus mark

kinahintaisesta bruttokansantuotteesta oli 21 %. Pääoman

tuonti tapahtui pääasiassa luottoina. Myös suorina sijoi

tuksina tapahtuneet pääomanliikkeet ovat huomionarvoiset, 

vaikka mm. tilastointitavasta johtuu, että suorien sijoitusten 

virrat esiintyvät ulkomaisen pääoman tilastoissa suhteelli

sen vähäisinä. 

Ulkomaisen pääoman tarjontatekijät muuttuivat 1970-luvulla 

sangen jyrkästi edeltäneellä vuosikymmenellä vallinneesta 

tilanteesta. Kansainvälisten pääomamarkkinoiden kasvu ajoit

tui oleelliselta osaltaan 1970-luvulle. Merkittäviä tekijöi

tä suomalaiselle luotonkäyttäjälle tuli myös valuuttakurs

seista ja koroista, sillä niiden muutokset olivat suuret 

eikä niitä voitu ennakoida niin hyvin kuin vielä 1960-luvulla. 

Muutos näkyy mm. pitkäaikaisen ulkomaisen luottokannan ra

kenteessa siten, että valtioiden ja kansallisten tai kan

sainvälisten rahoituslaitosten myöntämistä ulkomaisista luo

toista siirryttiin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta saa

tuihin "kaupallisiin" luottoihin. Pääasiallisesti mainitusta 

1. Viime vuosina on Suomen Pankissa pyritty korjaamaan näitä 
tilastoinnin heikkoja kohtia. Lyhytaikaisten ulkomaisten 
pääomanliikkeiden osalta valmistui vuoden 1976 syyskuussa 
Suomen Pankin sisäinen raportti "Lyhytaikaisten ulkomaisten 
pääomanliikkeiden seuranta ja säätely", joka johti paran
nuksiin tilastoseurannassa ja säätelyssä 1978 ja 1979. 
Kauppaluottojen tilastoinnin parantamiseen on pyritty ulko-

'maankaupan yhtenäistetyn tietojärjestelmän toteuttamisella, 
vuoden 1980 huhtikuun alusta. Myös toimiin .suorien sijoi,tus
ten seurantatilastojen ja lupamenettelyä koskevan hallinnol-' 
lisen tilastoinnin parantamiseksi on ryhdytty. 
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siirtymisestä sekä myös luottoehtojen kehittymisestä 1970-

luvulla johtui, että pitkäaikaisen ulkomaisen luoton käy

töstä suomalaisille luotonkäyttäjille aiheutuneet korko

menot kasvoivat .1970-luvun loppua kohti. Ulkomaisen pääoman 

kysyntätekijöistä keskeisimmäksi nousee 1970-luvun alku

puoliskon vilkas investointi toiminta sekä kotimaisen sääs

tämisen riittämättömyys varsinkin huomattavien investointi

projektien rahoittamiseen. 

Perinteisesti lupamenettelyyn, varsinkin kertalupamenettelyyn, 

kuuluvat pääomanvirrat ja pääomavarannot on rekisteröity yksi

tyiskohtaisesti (pitkäaikainen ulkomainen luotonotto samoin kuin 

suorat sijoitukset kuuluvat kertalupamenettelyyn). Tämän ansiosta 

viranomaisilla on pääomanvirran sisällöstä - luottotyypit ehtoi

neen ja käyttötarkoitukset - melko tarkka kuva. Lyhytaikaisen 

ulkoma~sen pääoman kehityksen tilastointi perustuu suuressa 

määrin Suomen Pankin ja valuut.tapankkien tasetietoihin sekä 

ulkomaankaupan maksuehtojenja niiden jälleenrahoituksen osalta 

tullihallitukselta ja valuuttapankeilta saatuihin tietoihin. 

Valuuttaviranomaisten rajoittavia toimia tarvittiin 1970-

luvulla liialliseksi arvioidun ulkomaisen pääoman tuonnin 

estämiseksi. Keskeisin ulkomaisten pääomanliikkeiden karsin-

nan väline 1970-luvulla oli karsinta kertalupamenettelyn pohjalta. 

Kertalupamenettelyä sovellettiin lähes puoleen kaikista Suo-

men ja ulkomaiden välisistä pääomanvirroista. Lupamenettelyn 

avulla viranomaiset ovat pystyneet suhteellisen tarkasti val

vomaan ulkomaisen pääoman käyttötarkoitusta. Tarkkailua on 

helpottanut se, että ulkomaista pääomaa ovat tuoneet vain 

melko suuret yritykset. 

Pitkäaikaisen ulkomaisen luotonoton ja samalla kertalupien 

myöntämisen lähtökohtana 1970-luvun alkupuoliskolla oli ra

hoituskelpoisien investointien olemassaolo, 1970-luvun jäl

kipuoliskolla taas ensi sijassa hakijayritysten kokonaisra-. 
hoitustarve rahoitustaseesta johdetun rajoitteen puitteissa. 
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Kireimmillään kertalupakarsinta oli vuonna 1976, jolloin 

hakemusten arvosta karsittiin lähes puolet. Vuosikymmenen 

alkupuoliskolla karsittiin yli 10 % hakemusten arvosta, vuo

sikymmenen loppupuolella lähes kolmannes. Koska muihin ul

komaisen pääoman virtoihin (pl. valuuttavarantoerät) sovel

lettiin pääasiassa yleislupamenettelyä, tutkimuksen tulok

set tukevat tältä osin sellaista näkemystä, että ulkomaisten 

pääomanliikkeiden säätelyn sisältöä ja kireyttä 1970-luvulla 

voidaan tarkastella lähinnä pitkäaikaisen ulkomaisen luo

tonoton karsinnan valossa. 
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LIITE 1 

SYMBOLIT JA LYHENTEETl 

a 

A 

C 

CHF 

/::, 

d 

DEM 

E 

I 

k 

k P , 

/::,k 

/::'kP , 

K 

KP , 

/::,K 

bK
P

, 

KNS 

KS 

KV 

L 

m 

M 

n 

P 

r 

R 

s 
P s , 

/::,s 
P /::,s , 

k L 

/::,kL 

KL 

/::,KL 

L s 

/::,sL 

kuoletukset 

muu ulkomainen nettovelka kuin Suomen Pankin 

kulutus 

Sveitsin frangi 

muutos 

kurssivaikutus saldoon 

Saksan (liittotasavallan) markka 

virheelliset ja tunnistamattomat erät 

bruttoinvestoinnit 

koko nettovelka ilman kurssi vaikutusta 

pitkä- ja lyhytaikainen nettovelkailman kurssi
vaikutusta 

koko nettovelan muutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen nettovelan muutos 

koko nettovelka 

pitkä- ja lyhytaikainen nettovelka 

koko nettovelan saldomuutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen pääoman saldomuutos 

Suomen Pankin kotimaiset nettosaamiset ja 
muut varat nettomääräisinä 

Suomen Pankin kotimaiset saamiset ja muut varat 

Suomen Pankin kotimaiset velat + liikkeessä oleva 
raha + liikkeessä olevat talletus todistukset + 
arvonjärjestelytilit + oma pääoma 

lyhytaikainen (yläindeksi) 

saldoajankohtien lukumäärä 

tuonti; yläindeksinä "muu" tai "muut" 

nostot 

pitkäaikainen (yläindeksinä) 

korkomenot 

rahoitusjäämä 

kokonaissaaminen ilman kurssi vaikutusta 

pitkä- ja lyhytaikainen bruttosaaminen ilman 
kurssivaikutusta 

kokonaissaamisen muutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen saamisen muutos 

1. Luettelo sisältää kaavoissa, taulukoissa ja kuvioissa esiin
tyvät symbolit ja lyhenteet, ei tilastosarjatunnuksia, pankkien 
ja järjestöjen nimilyhenteitä tai lyhenteitä, joiden merkitys 
on selitetty tekstissä. 
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S 
SP, SL 

~S 

~SP, ~SL 

SP 

t 

T 

U 

US 

USD 

UV 

v 
P L v , v 

~v 

P 
~v , ~vL 

V 

VP , VL 

~V 

~VP , ~VL 

VTV 

~w 

W 

~ww 

~ws 

WW 

WS 
P 

~w , ~WL 

WP , WL 

P 
~WW , ~ww 

~ws 
P 

~ws , 

w,wwL 
WsP , WS L 

X 

Y 

L 

L 

kokonaissaaminen 

pitkä- ja lyhytaikainen bruttosaaminen 

kokonaissaamisen saldomuutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen bruttosaamisen saldomuutos 

Suomen Pankki (alaindeksinä) 

alkusaldoajankohta 

nettotulonsiirrot ulkomaille (pl. tuotannontekijä
korvaukset) 

korkomenot 

kulta- ja valuuttasaamiset sekä muut ulkomaiset 
saamiset 

Yhdysvaltojen dollari 

Suomen Pankin valuutta- ja muut ulkomaiset velat 

kokonaisvelka ilman kurssi vaikutusta 

pitkä- ja lyhytaikainen kokonaisvelka ilman 
kurssi vaikutusta 

kokonaisvelan muutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen bruttovelan muutos 

kokonaisvelka 

pitkä- ja lyhytaikainen bruttovelka 

kokonaisvelan saldomuutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen bruttovelan saldomuutos 

vaihtotasevaje 

koko nettomääräisen valuuttavarantovelan muutos 

koko nettomääräinen valuuttavarantovelka 

koko valuuttavarantovelan muutos 

koko valuuttavarantosaamisen muutos 

koko valuuttavarantovelka 

koko valuuttavarantosaaminen 

pitkä- ja lyhytaikaisen nettomääräisen valuutta
varantovelan muutos 

pitkä- ja lyhytaikainen valuuttavarantovelka 

pitkä- ja lyhytaikaisen bruttomääräisen valuutta
varantovelan muutos 

pitkä- ja lyhytaikaisen bruttomääräisen valuutta
varantosaamisen muutos 

pitkä- ja lyhytaikainen bruttomääräinen valuutta
varantovelka 

pitkä- ja lyhytaikainen bruttomääräinen valuutta
varantosaaminen 

vienti 

bruttokansantulo; alaindeksinä "yritykset" 



LIITETAULUKKO 1: VAIHTOTASEEN RAHOITUS 1950-1979. MMK 

=~=========================~====~;==================================================;======================;== 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
=~============================================================================================================ 

PITKÄAIKAISEN PÄÄOMAN TASE -3. -71. -15+ -6. -3. 21. -4. 15. 
LYHYTAIKAISEN PÄÄOMAN TASE 100. 10. 11. -14. -22. -141. 61. 59. 
KOKO KULTA- JA VALUUTTAVARANNON -39. -276. 217. -102. -104. -26. 73. -·55", 

MUUTOS 
VAIHTOTASE. VAJE POSITIIVINEN 58. -337. 213. -122. -129. -146. 130. 19. 

==============================:===============================================================================:= 

============================================================================================================== 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

=~============================================================================================================= 

P] TKÄAIKAISEN PÄÄO.MAN TASE 10. -29. 76. 179. 128. 326. 492. 98. 
LYHYTAIKAISEN PÄÄOMAN TASE -46. 95+ -1. 79. 123. -147. 250+ 226+ 
KOKO KULTA- JA VALUUTTAVARANNON -215+ -158. 62. -39. 43. -112. -179. 283. 

MUUTOS 
VAIHTOTASE, VAJE POSITIIVINEN -251+ -92. 137. 219. 294. 67. 563. 607. 
~=====================================================~======================================================= 

--' 
o 
o 



==========================================~=================================================================== 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
=~=======================================================================================================.===== 

PITKÄAIKAISEN PÄÄOMAN TASE 154. 484. 129. lOi. 330. 1582. 1304. 412. 
LYHYTAIKAISEN PÄÄOMAN TASE 124. -103. 199. -33. 1197. 641. -172. 344. 
KOKO KULTA- JA VALUUTTAVARANNON 355. 108. -597. -155. -523. -799. -671. 725. 

MUUTOS 
VlHHTOTASE. VAJE POSITIIVINEN 633. 489. -269. -87. 1004. 1424. 461. 1481. 

============================================================================================================== 

===================~======================================================================== 

1974 1975 1976 197"7 j.978 1979 
~=========================================================================================== 

PITK~ArKAISEN PÄ~OMAN TASE 970. 5139. 4202. 3067. 2265. 509. 
LYHYTAIKAISEN PÄÄOMAN TASE 2347. 1929. 317. -3104. -1579. -970. 
KOKO KULTA- JA VALUUTTAVARANNON 1311. 884. -64. 617. -3292. 1222. 

NUUTOS 
VAIHTOTASE, VAJE POSITIIVINEN 4628. 7952. 4455. 580. -2606. 76i. 

============================================================================================ 

Pitkäaikaisen pääoman tase saadaan lisäämällä pitkäaikaisen ulkomaisen nettovelan muutokseen nettovelan korjauster
mi. Nämä erät käyvät ilmi liitetaulukosta 3. Lyhytaikaisen pääoman tase lasketaan vähentämällä lyhytaikaisen ulkomai
sen nettovelan muutoksesta koko kulta- ja valuuttavarannon muutos ja lisäämällä siihen maksutaseen virhetermi (vrt. lii
tetaulukko 3). 

0 



LIITETAULUKKO 2: SUOMEN ULKOMAINEN NETTOVELKA 50-79, MMI{ 

============================================================================================================== 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

============================================================================================================== 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOVELKA 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

PITKÄAIKAINEN NETTOVELKA 

LYHYTAIKAINEN BRUTTOVELKA 
LYHYTAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

LYHYTAIKAINEN NETTOVELKA (+) TAI 
NETTOSAAMINEN (-) 

721. 
10. 

711. 

230. 
269. 

-39. 

748. 
105. 

643. 

310. 
624. 

-314. 

734. 
105. 

629. 

285. 
411. 

-126. 

732. 
105. 

627. 

205. 
433. 

-228. 

735. 
105. 

630. 

226. 
536. 

-310. 

754. 
105. 

649. 

167. 
633. 

-466. 

748. 
106. 

642. 

204. 
506. 

-302. 

1080. 
147. 

933. 

271. 
677. 

-406. 

============================================================================================================== 
KOKO ULKOMAINEN NETTOVELKA 672. 329. 503. 399. 320. 183. 340. 527. 
7.-0SUUS BKTMH:STA 12.4 4.2 6.1 4.9 3.6 1.8 3.1 4.4 
KOKO ULKOMAISEN NETTOVEl.AN 24. 24. 28. 24. 24. 22. 25. 29. 

KORKOMENOT 
7.-0SUUS BKTMH:STA 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
MARKKINAHINTAINEN 5424. 7901. 8181. 8074. 8969. 9922. 11031. 12025. 

BRUTTOKANSANTUOTE (BKTMH) 

============================================================================================================== 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

============================================================================================================== 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOVELKA 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

PITKÄAIKAINEN NETTOVELKA 

LYHYTAIKAINEN BRUTTOVELKA 
LYHYTAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

LYHYTAIKAINEN NETTO VELKA (+) TAI 
NETTOSAAMINEN (-) 

KOKO ULKOMAINEN NETTOVELKA 
7.-0SUUS BKTMH:STA 
KOKO ULKOMAISEN NETTOVELAN 

KORKOMENOT 
7.-0SUUS BKTMH:STA 
MARKKINAHINTAINEN 

BRUTTOKANSANTUOTE (BKTMH) 

1093. 
147. 

946. 

304. 
934. 

-630. 

316. 
2.4 
38. 

0.3 
12954. 

1132. 
208. 

924. 

466. 
1135. 

-669. 

255. 
1.8 

18. 

0.1 
14079. 

1215. 
215. 

1000. 

586. 
1214. 

-628. 

372. 
2.3 

17. 

0.1 
16038. 

1403. 
221. 

1182. 

712. 
1300. 

-588. 

594. 
3.3 
30. 

0.2 
18141. 

1544. 
226. 

1318. 

862. 
1296. 

-434. 

884. 
4.6 

47. 

0.2 
19392. 

1904. 
244. 

1660. 

713. 
1389. 

-676. 

984. 
4.7 

70. 

0.3 
21026. 

2422. 
289. 

2133. 

885. 
1544. 

-659. 

1474. 
6.2 
101. 

0.4 
23718. 

2583. 
323. 

2260. 

1234. 
1469. 

-235. 

2025. 
7.7 
131. 

0.5 
26216. 

o 
N 



============================================================================================================== 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

============================================================================================================== 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOVELKA 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

PITKÄAIKAINEN NETTO VELKA 

2992. 
577. 

2415. 

4576. 
791. 

3785. 

4955. 
976. 

3979. 

4995. 
811. 

4184. 

6184. 
1257. 

4927. 

8409. 
1955. 

6454. 

10544. 
2582. 

7962. 

11308. 
2603. 

8705. 
============================================================================================================== 

LYHYTAIKAINEN BRUTTOVELKA 
LYHYTAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

LYHYTAIKAINEN NETTOVELKA (t) TAI 
NETTOSAAMINEN (-) 

1917. 
2087. 

-170. 

2272. 
2666. 

-394. 

2644. 
3389. 

-745. 

3256. 
4274. 

-1018. 

4950. 
5471. 

-521. 

5748. 
6539. 

-791. 

6392. 
7976. 

-1584. 

7741. 
8929. 

-1188. 

=================================~============================================================================ 

KOKO ULKOMAINEN NETTOVELKA 2245. 3391. 3234. 3166. 4406. 5663. 6378. 7517. 
Z-OSUUS BKTMH:STA 8.0 11.0 9.2 7.9 9.8 11.5 11.1 10.8 
KOKO ULKOMAISEN NETTOVELAN 150. 209. 276. 323. 397. 477. 586. 753. 

KORKOMENOT 
Z-OSUUS BKTMH:STA 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 
MARKKINAHINTAINEN 28071. 30744. 35231. 40228. 44858. 49243. 57401. 69845. 

BRUTTOKANSANTUOTE (BKTMH) 
============================================================================================================== 

PITKÄAIKAINEN BRUTTOVELKA 
PITKÄAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

PITKÄAIKAINEN NETTOVELKA 

LYHYTAIKAINEN BRUTTOVELKA 
LYHYTAIKAINEN BRUTTOSAAMINEN 

LYHYTAIKAINEN NETTOVELKA (t) TAI 
NETTOSAAMINEN (-) 

1974 

12650. 
2965. 

9685. 

12221. 
10549. 

1672. 

1975 

18902. 
3459. 

15443. 

15326. 
11283. 

4043. 

1976 

23721. 
3789. 

19932. 

15499. 
12780. 

2719. 

1977 

30356. 
4615. 

25741. 

15999. 
15070. 

929. 

1978 

35444. 
5784. 

29660. 

15166. 
19974. 

-4808. 

1979 

35371. 
6696. 

28675. 

19489. 
24467. 

-4978. 

============================================================================================ 
KOKO ULKOMAINEN NETTOVELKA 11357. 19486. 22651. 26670. 24852. 23697. 
Z··OSUUS BKTMHI STA 12.9 19.1 19.7 21.0 17.8 14.6 
KOKO ULKOMAISEN NETTO VELAN 1009. 1415. 1749. 2434. 2854. 2985. 

KORKOMENOT 
Z-OSUUS BKTMHISTA 1.1 1.4 1.5 1.9 2.0 1.8 
MARKKINAHINTAINEN 88143. 101882. 115003. 127065. 139918. 161957. 

BRUTTOKANSANTUOTE (BKTMH) 
============================================================================================ 

o 
w 
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LIITETAULUKKO 31 SUOMEN ULKOMAISEN VELAN VUOSI MUUTOKSET 70-79 

==================================================================================== 
1970 1971 1972 1973 1974 

=~========================================================================~========= 
1 PITKÄT RAHOITUSLAINAT JA 
TOIMITUSLUOTOT, BRUTTOVELAN MUUTOS 

2 SUORIEN SIJOITUSTEN 
BRUTTOVELAN MUUTOS 

3 PITKÄAIKAISEN ULKOMAISEN 
BRUTTOVELAN MUUTOS 

4 PITKÄT RAH.-, VIENTI- & KEHITY 
SL.UOTOT, BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 

5 SUORIEN SIJOITUSTEN 
BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 

6 PITKÄAIKAISEN UL.KOMAISEN 
BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 

789. 

1. 

790. 

253. 

220. 

473. 

1850. 

o. 

1850. 

208. 

194. 

402. 

2003. 376. 1197. 

28. 57. 132. 

2031. 433. 1329. 

384. -16. 241. 

245. 80. 157. 

629. 64. 398. 

==================================================================================== 
7 PITKÄAIKAISEN ULKOMAISEN 
NETTOVELAN MUUTOS 

317. 1448. 1402. 369. 931. 

=~================================================================================== 

8 LYHYEN BRUTTOMÄÄR. TUONTI- JA 
VIENTIENNAKKOVELAN MUUTOS 
9 YRITYSTEN 'MUUN LYHYEN 
PÄÄOMAN' BRUTTOVELAN MUUTOS 

10 MVPlN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOVELAN MUUTOS 

11 SPlN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOVELAN MUUTOS 

1~! SPlN BRUTTOMÄÄRÄISEN 
VALUUTTAVARANTOVELAN MUUTOS 

13 MVPIN LYHYEN ULKOMAISEN VELAN 
BRUTTOMUUTOS 

14 LYHYTAIKAISEN ULKOMAISEN 
BRUTTOVELAN MUUTOS 

979. 254. 621. 790. 2895. 

-3. -8. 18. 44. 267. 

-8. -7. 12. -16. 32. 

253. 98. 85. O. O. 

13. 221. -206. 26. 310. 

462. 167. 126. 505. 922. 

1696. 725. 656. 1349. 4426. 

=~================================================================================== 
15 LYHYEN BRUTTOMÄÄR. VIENTI- JA -9. -330. 607. 1044. 1628. 

TUONTIENN.-SAAMISEN MUUTOS 
16 YRITYSTEN 'MUUN LYHYEN -26. 43. 11. 78. 164. 

PÄÄOMAN' BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 
17 MVPIN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 76. 53. 103. -23. 55. 

BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 
18 SP:t~ "MUUN LYHYEN F'AÄOMAN' 145. "57. 111. -'74. -152. 

BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 
19 SPlN BRUTTOMÄÄRÄISEN 553. 777. 145. -405. -265. 

VALUUTTAVARANTOSAAMISEN MUUTOS 
20 MVPlN LYHYEN ULKOMAISEN 445. 410. 446. 211. 186. 

BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 
-.----_._----------------------------------------------------.. ~----_.----_._--_._--------
21 LYHYTAIKAISEN ULKOMAISEN 

BRUTTOSAAMISEN MUUTOS 
1184. 1010. 1423. 831. 1616. 

=~================================================================================== 

22 LYHYTAIKAISEN ULKOMAISEN 
NETTOVELAN MUUTOS 

512. -285. -767. 518. 2810. 

===========================================================~======================== 

2~-I KOKO ULKOMAISEN NETTOVELAN 829. 1163. 635. 887. 3741. 
MUUTOS 

PITKÄAIKAISEN ULKOMAISEN 13. 134. -98. 43. 39. 
NETTOVELAN KORJAUSTERMI 

MAKSUTASEEN VIRHETERMI 162. 127. -76. 55:1 .• 848. 

VAIHTOTASE, VAJE POSITIIVINEN 1004. 1424. 461. 1481. 4628. 
==================================================================================== 
~=================================================================================== 
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============================================ 
1975 1976 1977 1978 1979 

============================================ 
5284. 4345. 3709. 3264. 1387. 

291. 227. 196. 190. 181. 

5575. 4572. 3905. 3454. 1568. 

============================================ 
266. 251. 443. 858. 457. 

130. 170. 343. 375. 610. 

396. 421. 786. 1233. 1067. 

5179. 4151. 3119. 2221. 501. 

============================================ 
1312. -214. -1169. -1176. 690. 

101. 136. -76. 237. -158. 

186. -243. 73. 47. -8. 

282. 29. 208. 33. 146. 

-285. -71. -7. -33. 785. 

1500. 536. 1278. 16. 3052. 

3096. 173. 307. -876. 4507. 

============================================ 
-775. 936. 848. 882. 693. 

-2. 265. 4. 415. 628. 

111. -212. 345. 64. 136. 

277. 44. 143. 258. 84. 

23. 44. 209. 2556. 907. 

308. 485. 445. 719. 1708. 

-58. 1562. 1994. 4894. 4156. 

============================================ 
3154. -1389. -1687. -5770. 351. 

============================================ 
8333. 2762. 1432. -3549. 852. 

-40. 51. -52. 44. 8. 

-341. 1642. -800. 899. -'1'9. 
--------------------------------------------

7952. 4455. 580. -2606. 761. 
============================================ 
=========================~================== 
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LIITETAULUKKO 41 SUOMEN ULKOMAINEN VELKA VUOSITASOLLA 70-79 

=================================================================================== 
1970 1971 1972 1973 1974 

=================================================================================== 
1 PITKÄ RAHOITUSLAINA- JA 
TOIMITUSLUOTTOVELKA 
2 SUORIEN SIJOITUSTEN 
BRUTTOVELKA 

3 PITKÄAIKAINEN ULKOMAINEN 
BRUTTOVELKA 

4 PITKÄ RAH.-, VIENTI- & 
KEHITYSLUOTTOSAAMINEN 
5 SUORIEN SIJOITUSTEN 
BRUTTOSAAMINEN 

6 PITKÄAIKAINEN ULKOMAINEN 
BRUTTOSAAMINEN 

5633. 7849. 

551. 560. 

6184. 8409. 

853. 1080. 

404. 875. 

1257. 1955. 

9850. 10565. 11774. 

694. 743. 876. 

10544. 11308. 12650. 

1464. 1402. 1607. 

1118. 1201. 1358. 

2582. 2603. 2965. 

=~================================================================================= 

7 PITKÄAIKAINEN ULKOMAINEN 
NETTOVELKA 

8 LYHYT BRUTTOMÄÄR. TUONTI-
VJENTIENNAKKOVELKA 
9 YRITYSTEN 'MUUN LYHYEN 
PÄÄOMAN' BRUTTOVELKA 

JA 

10 MVPlN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOVELKA 

11 SPlN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOVELKA 

12 SPlN BRUTTOMÄÄRÄINEN 
VALUUTTAVARANTOVELKA 

13 MVPlN LYHYTAIKAINEN 
ULKOMAINEN BRUTTOVELKA 

14 LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN 
BRUTTOVELKA 

4927. 

3019. 

182. 

31. 

604. 

106. 

1008. 

4950. 

6454. 7962. 8705. 9685. 

3336. 3957. 4747. 7642. 

183. 190. 234. 500. 

23. 34. 20. 107. 

704. 788. 788. 788. 

327. 122. 147. 457. 

1175. 1301. 1805. 2727. 

5748. 6392. 7741. 12221. 

=================================================================================== 
1~; LYHYT BRUTTOMÄÄR. VIENTI- & 
TUONTIENN.-SAAMINEN 

16 YRITYSTEN 'MUUN LYHYEN 
PÄÄOMAN' BRUTTOSAAMINEN 

17 MVPIN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOSAAMINEN 

11:1 SPIN 'MUUN LYHYEN PÄÄOMAN' 
BRUTTOSAAMINEN 

19 SPIN BRUTTOMÄÄRÄINEN 
VALUUTTAVARANTOSAAMINEN 

20 MVPIN LYHYTAIKAINEN 
ULKOMAINEN BRUTTOSAAMINEN 

21 LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN 
BRUTTOSAAMINEN 

1858. 1572. 2179. 3223. 4851. 

143. 186. 210. 289. 453. 

124. 178. 281. 259. 318. 

570. 631. 743. 789. 637. 

1879. 2657. 2802. 2397. 2132. 

897. 1315. 1761. 1972. 2158. 

5471. 6539. 7976. 8929. 10549. 

=~================================================================================= 

22 LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN 
NETTO VELKA 

-521. -791. -1584. -1188. 1672. 

=================================================================================== 
23 KOKO ULKOMAINEN NETTOVELKA 4406. 5663. 6378. 7517. 11357. 
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============================================= 
1975 1976 1977 j.978 1979 

============================================= 
17735. 22178. 28578. 33450. 33208. 

1167. 1543. 1778. 1994. 2163. 

18902. 23721. 30356. 35444. 35371. 

============================================= 
1972. 2131. 2634. 3431. 3746. 

1487. 1658. 1981. 2353. 2950. 

3459. 3789. 4615. 5784. 6696. 

============================================= 
15443. 19932. 25741. 29660. 28675. 

============================================= 
8954. 8740. 7571. 6395. 7084. 

611. 746. 670. 914. 732. 

293. 51. 128. 176. 168. 

1070. 1099. 1329. 1418. 1494. 

172. 102. 94. 60. 846. 

4226. 4761. 6207. 6203. 9165. 

15326. 15499. 15999. 15166. 19489. 

============================================= 
4498. 5433. 6281. 7163. 7855. 

822. 1023. 1053. 1535. 2115. 

429. 217. 392. 448. 667. 

914. 958. 1094. 1334. 1309. 

2154. 2198. 2682. 5211. 6609. 

2466. 2951. 3568. 4283. 5912. 

11283. 12780. 15070. 19974. 24467. 

============================================= 
4043. 2719. 929. -4808. -4978. 

============================================= 
19486. 22651. 26670. 24952. 23697. 

============================================= 
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LIITETAULUKKO 5: LUVANVARAISEN LYHYTAIKAISEN ULKOMAISEN 

RAHOITUSVELAN MUUTOS 1976-1979, MMK 

========================================================================== 
1976 1977 1978 1979 

========================================================================== 
1 
2 
3 

VIENNIN RAHOITUS 
TUONNIN RAHOITUS 
MUU RAHOITUS 

4 SUORA LYHYTAIKAINEN RAHOITUS 
YHTEENSÄ 

182. 
66. 
41. 

289. 

80. 
61. 
80. 

221. 

223. 
-142. 

14. 

95. 

-136. 
-118. 
-443. 

-697. 

========================================================================== 

6 
7 

VIEN~IM RAMOITUS 
TUONNIN RAHOITUS 
MUU RAHOITUS 

8 LYHYTAIKAINEN RAHOITUS 
PANKKIEN NIMISSÄ YHTEENSÄ 

73. 
-226. 

479. 

326. 

710. 
O. 

750. 

1460. 

-419. 
O. 

735. 

316. 

-193. 
799. 

1790. 

2396. 

=~======================================================================== 

KOKO LYHYTAIKAISEN LUVANVARAISEN 
RAHOITUSVELAN MUUTOS 

615. 1681. 411. 1699. 

========================================================================== 

LIITETAULUKKO 6: LUVANVARAINEN LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN 

RAHOITUSVELKA 1975-1979, MMK 

=================================================================================== 
1975 1976 1977 1978 1979 

=================================================================================== 
1 
2 
3 

VIENNIN RAHOITUS 
TUONNIN RAHOITUS 
MUU RAHOITUS 

4 SUORA LYHYTAIKAINEN RAHOITUS 
YHTEENSÄ 

1339. 
153. 
402. 

1894. 

1521. 
219. 
443. 

2183. 

1601. 
280. 
523. 

2404. 

1824. 
138. 
537. 

2499. 

1688. 
20. 
94. 

1802. 

=================================================================================== 
:5 
6 
7 

VIENNIN RAHOITUS 
TUONNIN RAHOITUS 
MUU RAHOITUS 

8 LYHYTAIKAINEN RAHOITUS 
PANKKIEN NIMISSÄ YHTEENSÄ 

1987. 
226. 

125:2. 

3465. 

2060. 
O. 

1731. 

3791. 

2770. 
O. 

2"4S1. 

5251. 

2351. 
O. 

3216. 

5567. 

2186. 
799. 

l:iOU6. 

7991. 

=================================================================================== 
KOKO LUVANVARAINEN LYHYTAIKaINEN 

RAHOITUSVELKA YHTEENSÄ 
5359. 5974. 7655. 8066. 9793. 

=================================================================================== 



Foreign Capital Movements in Finland during the 1970s 

by Juhani Laurila 

SUMMARY 

The aim of this report is to present the statistical system 

used to record capital movements between Finland and the rest 

of the world and the available statistical data on these flows. 

In addition, it describes changes in Finland's foreign debt 

during the 1970s and in the underlying capital flows, as well 

as the main determinants of these developments including the 

application of controls on capital movements. 

The availability and reliability of the data base ~re also exam

ined, a general outline of developments in the 1970s being 

provided without trying to assess the impact or importance of 

various factors on these developments. 

The statistical apparatus is conceptually centred on credit 

budgeting statistics 1 , 'which serve as a link between monetary 

policy variables, on the one hand, and balance of payments 

1. The credit budget is a statistical compilation of the central 
bank's domestic net receivables from public, banking and corporate 
sector plus the central bank's net imports of long- and short
term foreign capital. Together, these items add up to the current 
account balance. The term "capital budgeting" refers to the use 
of these statistics for planning and/or monitoring purposes. For a 
more detailed description, the reader is referred to one of the 
following sources: Kari Puumanen, National Income, Balance of 
Payments and Credit Effects of Fiscal Policy, Bank of Finland, 
Economics Department, Discussion Papers KT 1/75; Reino Airikkala 
and Gavin Bingham, The Formulation and Conduct of Monetary Policy 
in an Open Overdraft Economy - the Case of Finland, Cahiers 
economigues et monetaires No 6, Banque de France, Paris,Avril 1976; 
Seppo Kostiainen and Tapio Korhonen, The Use of Flow-of-Funds in 
the Conduct of Monetary Policy in Finland, ibid. No 7. 
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variables, on the other, thus enabling the policy makingand con

trolling authority to measure and monitor'total credit expansion in 

the Finnish economy. Th~ repo~~ explains these relations in national 

accounting terms and then proceeds to disaggregate the foreign 

sector. Part of this data is presented in Tables 1 - 6 (pages 

99 - 108) of the annexe to this report, and the "key" included 

in this summary (pages 116 - 117) should facilitate its inter

pretation by English speaking readers. 

Finland was a net importer of foreign capital throughout the 

1970s, and this was reflected in the growth of net foreign debt, 

which varied between 10 and slightly more than 20 per cent of 

GDP at market prices (see the thick line in Chart 3 on page 26). 

The growth was 'caused mainly by an increase in the gross inflow of 

long-term foreign capital, whic~ on average, accounted for about 

60 per cent of the total gross inflow of foreign capital in the 

1970s. 

Gross inflows of short-term capital were, on average, offset by 

equally large gross outflows. These trends can also be seen in 

Chart 3, where liabilities appear above and assets below the 

horizontal axis and the shares of the long-term debt items are 

depicted by the dotted shading. The gross outflow of long-term 

capital was relatively small and steady over the period. 

Long-term borrowing has been an important complement to domestic 

credit, not only because of its m~gnitude as a statistical item, 

but also because it has constituted - together with domestic 

bank credits - a significant source of finance for large indus

trial enterprises and, increasingly since the latter years of 

the 1970s, for the government. 

It should be pointed out here that, unlike in several other coun

tries, the capital account items "Direct Investment" and "Port-
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folio Investment" were virtually negligible in Finland's bal

ance of payments in the 1970s in comparison to the item "Other 

Capital". To a large extent this can be attributed to certain 

institutional features of the Finnish economy. The domestic 

securities market is small and offers a comparatively narrow 

range of negotiable debt instruments with, it seems, a fairly 

low degree of substitutability. Therefore, this market has so 

far had no impact on either the financing of economic activity 

or the regulation of liquidity in the economy. Consequently, 

domestic bank credit is, together with foreign credits and loans, 

the major source of finance for the corporate sector, and hence 

the direct regulation of domestic and foreign credit has con

stituted a cornerstone of Finland's monetary policy.1 

Long-term borrowing abroad has played a central role in financing 

the growth of the Finnish economy and particularly: 

the relatively raDid structural changes in the economy 

in 1965 -1976, Le. capital dee!?eninq in t!ie primary 

sector conbined with increasing ca~ital requirements in 

the labour-receiving secondary and tertiary sectors 

further capital deepening since 1977 in Finland's 

traditionally capital-intensive eX90rt industries (forest 

and metal) and the improvement in the employment situation 

towards the end of decade 

the fairly heavy energy investment programme carried out 

in 1 9 74 - 1 9 7 6 . 

The increasing supply of commercially available credits and loans 

engendered by the exceptionally rapid expansion of the Euro

markets during the 1970s also provided an additional incentive 

1. For a description of the institutional set-up of the Finnish 
monetary system and its implications for monetary policy in 
Finland, see the publication Financial Markets in Finland: A series 
of articles which appeared in the Bank of Finland Monthly Bulletin 
in 1970 - 1972, Revised in 1978, Bank of Finland, Helsinki 1978. 
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to resort increasingly to foreign borrowing. Largely for this 

reason, the growth of long-term borrowing from foreign govern

ments and international institutions was outstripped by long

term borrowing abroad at commercial terms during the 1960s and 

1970s (Chart 9 on page 42 shows the distribution of long-term 

foreign debt by type of loan, the categories reading from top 

to bottom as follows: import credits, loans from foreign govern

ments and international institutions, bonds, other financial 

loans). Developments in interest rate differentials also favoured 

foreign borrowing until 1978. 1 

Owing to strong investment financing needs the demand for credit 

normally exceeded the supply in spite of a high savings ratio. 

Recourse to foreign capital markets was therefore one way of 

easing the limited availability of domestic credit. Bank of 

Finland, which has been delegated the controlling authority powers 

by the Council of State, has al~ays acknowledged the vital im

portance of the availability of foreign financing to the Finnish 

economy. Consequently, the application of capital controls was 

liberal in Finland during the 1970s. The treatment of capital 

inflows was stricter than that of outflows, only a few restrictive 

controls being applied to the latter. Medium- and long-term 

capital movements were subject to stricter regulation than were 

short-term capital flows. In fact, the most important and 

,restrictive capital control measures were'focused on the inflow 

of long-term capital in the form of financial loans and commercial 

credits, particularly in the years 1975 and 1976. 

1. For a more detailed account of annual developments, see the 
article "Finland's Foreign Assets and Liabilities", which appears 
every year in the first number of the quarterly journal "Unitas", 
published by the Union Bank af Finland. Statistics and camment 
can alsa be faund in the Bank af Finland Manthly Bulletin. 
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The types of authorisations applied during the 1970s and changes 

in the restrictiveness of capital controls are illustrated in 

Charts 25 (on page 74) and 27 (on page 80), respectively. Chart 

25 shows that about 60 per cent of total foreign liabilities 

were subject to individual authorisationj the uppermost portion 

of the diagram - less than 10 per cent - represents the central 

bank's foreign liabilities and the remaining portion - more than 

30 per cent - is short-term debt, which is unregulated or lib

erally controlled. Chart 24 (on page 74) presents a similar 

breakdown for gross assets and reveals that individual author

isation procedures were applied to only about 20 per cent of 

total gross foreign assets. 

The central bank's foreign assets accounted for 25 to 45 per cent 

of total gross foreign assets (mainly short-term). The remainder 

consisted of short-term expor-t credits, which were virtually 

free from regulation. 

As the statistics indicate, the central method of capital control 

was the utilization of individual authorisations and it was 

mainly applied to long-term foreign borrowing. This procedure 

was administratively feasible because in the 1970s Finland's 

approximately ten largest borrowers abroad, comprising both 

private enterprises and those jointly-owned by the state, 

imported between them, on average, more than half of the medium

and long-term capital in the form of financial loans and commer

cial credits. Thus, by focusing attention on the largest 

borrowers, the necessary preparatory work could be undertaken 

without excessive administrative costs or delays. 

Chart 27 and the accompanying table (page 80) depicts variations 

in the restrictiveness applied in authorising long-term foreign 

borrowing in 1970 - 1978 . The top portion of the diagram 

represents the share of the value of fully approved, and the 

lowest portion the share of the value of fully rejected appli

cations as proportions of the total value of alI applications. 

The shaded areas in between represent applications which were 
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partially rejected, classified by the amount refused as a per

centage of the total. The value of the sums rejected in pro

portion to the total value of applications (given in millions 

of marks in the top line of the accompanying table) increased 

from 3 per cent in 1971 to 44 per cent in 1976 and then de

clined to 26 per cent in 1977 - 1978 (see the bottom line of 

the table). According to Chart 27 the degree.of restrictiveness 

increased in 1973, which was characterized by disturbances and 

uncertainties in the international money and capital markets, 

and again sharply in 1976 when the Bank of Finland introduced 

its restrictive demand management policy aimed at curbing the 

growth of consumption and investment activity.1 However, one 

should be cautioned against drawing conclusions about the 

general trend in the degree of restrictiveness, as applicants 

may have learned to anticipate the controlling authority's 

behaviour and adjusted their own behaviour accordingly. While 

recognizing the drawbacks of this kind of measure of restrict

iveness, the lack of better statistical data may justify the 

kind of representation used in Chart 27 since it does at least 
,_rJ -

indicate the timing and direction of sudden changes in re-

strictive practices. 

-As noted above short-term capital movements were by and large 

free from restrictive controls. The only exception worth men

tioning in this context were the restrictions imposed on short

term commercial credits granted by non-residents to residents. 

This so-called cash payments requirement was introduced in 

1970, abolished in 1972, reintroduced in 1973 and then gradually 

dismantled by March 1, 1979. 

1. A dG3Cription of the Finnish controls and their application 
during the 1970s can be obtained from several sources. See e.g. 
"Capital Import Policy in Finland" by Peter Nyberg in the Bank 
of Finland Honthly Bulletin, Nov. 1976, VoI. 52,No 11, and 
articles and items appearing in other issues. 



115 

Speculative shart-term capital mavements alsa increased 

markedly during the latter half af the 1970s. This was due ta 

amang ather things the increased awareness af the Finnish 

business sector of the benefits af actively planning their 

foreign currency pasitians. 1 Ta safeguard the adequacy af 

foreign exchange reserves the authorities have resorted ta 

monetary palicy, the opening af new stand-by credit facilities 

with foreign banks and the impravement af the existing statis

tical infarmatian system. 

To sum up, the inflaw af fareign capital during the 1970s was 

caused by lang-term barrawing abroad. This inflaw af long-

term capital was regulated by utilizing individual autharisatians. 

Contrals were applied in a liberal manner, except in 1976 when 

they were tightened in suppart af strict manetary palicy. Other 

flaws have been negligible in grass terms (partfalia and direct 

investment), or, at least, in net terms (shart-term capital flaws), 

and mainly free fram restrictive regulatians. 

1. A paint made by Kari Nars in "Fareign Exchange Strategies af 
the Firmi A Study af the Behaviaur af a Sample af Finnish Cam
panies under Exchange Rate Uncertainty 1970 - 77", Bank af 
Finland, B:32, Helsinki 1979, available in Swedish with an 
English Summary. 
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KEY TO THE STATISTlCAL TABLES IN THE ANNEXE 

Table 1 (pages 100 - 101): Current account financing in 1950 - 1979, 
million narks 

Net inflow of long-tenn caPita11
1 Net inflow of short-tenn capital 

Change in foreign exchange reserves 
Current account, deficit (+), surplus (-) 

Table 2 (pages 102 - 103): Finland's net fo2eign debt in 1950 - 1979, 
end of year figures, million narks 

Long-tenn liabilities, gross 
~gg=~~~_assets, gross 
Ngt_bQU9=tenn debt 
ShorE=terffi liabilities, gross 
Short-tenn assets, gross 
N§t=§hQ~=tenn debt (+) or assets (-) 
Net-foreI§n debt 
Net foreign debt as a perc~tage of GDP at narket prices 
Service charges on net debt 
Service charges on net debt as a percentage of GDP narket prices 

Tables 3 and 4 (pages 104 - 107): Table 3: Finland's foreiqn debt in 1970 - 1979, 
annual changes, Table 4: erJd of year figures, million narks 

1. Financial loans and import credits 
2. Direct investment and other4 
a:=EQng=t~ liabilities, gross 
4:-pInallcIäI loans and export credits 
5. Direct investment and other4 
~:=EQng=t§nn assets, gross 
7:=1Qng=t§rffi liabilities, net (= (3) - (6» 
ä:-Short=tenn import credits and prepayrnents 
9. Other short-tenn liabilities of the corporate sector 

10. Other short-tenn liabilities of the banking sector 
11. Other short-tenn liabili ties of the central bank 
12. Foreign exchange reserve liabilities of the central bank 
l~~_EQE~~gn exchange reserve liabilities of the banking sector 
11~_~hQ~=tenn liabilities, gross 
1S:-ShörE=tenn export credits and prepayments 
16. Other short-tenn assets of the corporate sector 
17. Other short-tenn assets of the banking sector 
18. Other short-tenn assets of the central bank 
19. Foreign exchange reserve assets of the central bank 
~Q.!._EQE~~gn exchange reserve assets of the banking sector 
61~_~hQ~=tenn assets, gross 
22~=N§t=§fiort-tenn debt 
23:-Net-föreign debt 
Adjustment te net foreign debe 
~eQ~1;b~~ous short-tenn capi taI incl. errors and omissions 
~f:~~=§~count, deficit (+) 
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Tables 5 and 6 (page 108): Short.-te:an refinancing from abroad 

1. Refinancing of exports 
2. Refinancing of imports 
3. Refinancing of other purpJses 
1~=IQ~r=~-guaranteed 
S:-RefInancing of exports 
6. Refinancing of imports 
7. Refinancing of other purpJses 
~~:~2~I~y barucs6 

Footnotes to the "Key": 

1. The link betweeri the tirre series in this table and that in Table 3 is as 
follows: Net inflow of long-term capital = long te:an liabilities, net plus 
adjustment to net foreign debt (line 7 plus the first line below line 23) . 
Net inflow of short-te:an capital = net short-term debt (line 22) minus 
miscellaneous short-te:an capital incl. errors and omissions (second line below 
line 23) plus central bank foreign exchange reserve assets, net (line 19 
minus line 12) plus the banking sector's corresponding assets, net (line 20 
minus line 13). "Short-term" refers to roaturities .. which are one year or less. 

2. The mark values of long-term liabilities and assets have been calculated 
by using the selling rates prevailing on Decernber 31st of the respective 
year. The difference between two subsequent end-of-year debt figures 
(Tables 2, 4, and 6) do not as a rule coincide with the flow figures 
(Tables 1, 3, and 5) indicating the corresponding annual changes because in 
the latter case the annual change is calculated cumulatively from·roonthly 
changes, which, in turn, are calculated by using the respective roonth's 
average selling rate. 

3. Figures include interest, coromissions, dividens and bonus issues related 
to foreign iteros. 

4. "Direct investment and other" includes the direct investment equity 
capital (the total value of net investment by operating enterprises), loans 
to subsidiaries and subscriptions to international financial institutions. 

5. Adjustment to net foreign debt refers to the corrections necessary for 
iteros which are included interchangeably in either long-term or short-term 
capitåL. It consists of iteros of marginal importance such as capital moveroents 
between private persons, minor direct investment flows and foreign long-
te:an lending of the central baruc. 

6. "Total by barucs" refers to short-term refinancing loans from abroad which 
are taken up by the foreign exchange barucs and then either relent to their 
doroestic custoroers or used to cover certain activities of the baruc. 
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