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OSAI

LIIKEPANKKIEN   KESKUSPANKKILUOTON    EHDOT   VUOSINA    1950    -1984



1       JOHDANTO

Tässä   li.i.kepankkien   keskusDankki.rahoituksen   ehtoja,   näärä   ja

kustannuksi.a   vuosina   1950   -1984   kartoi.ttavan   selvityksen   ensi.m-

mäisessä   osassa   tarkastellaan   liikepankkien   keskuspankki.1uoton

käyttöön   sovellettuja   ehtoja   osana   Suomen  Panki.n   rahapolitiikkaa.

Keskuspankkiluotolla   tarkoi.tetaan   tällöin   sitä   osaa   riankeille

myönnetystä   keskuspankkirahoituksesta,   jota   on   säädelty   luotto-

kiintiöi.den   avulla-.   Keskuspankkiluoton   synonyymi.na   käytetään   sekä

rediskonttaus-että   keskuspankkivelkaa.

Tarkastelun   vi.itekehikkona  käytetään   hintateoreetti.sta  keskus-

pankki.velkamalli.a.   Sen   mukaan   keskuspankkivelan   optimi.taso   on

kohdassa,   jossa   velan   rajakustannuksetl   ovat  yhtäsuuret  kuin

rajatuotot.2   Tähän   perustuen   voi.massa   ollei.den   luottoehtojen

pohjalta   laadi.taan  keskuspankkivelan   keski.-,   1isä-ja   rajakorko-

asteikot.   Korkoasteikot  on  tekstissä   esi.tetty   sekä  kuvioina  että

taul ukkoyhteenvetoi.na.   Keskuspankkil uoton   peruskoron   synonyymi.na

käytetään   redi.skonttokorkoa   ja  Suomen  Panki.n   peruskorkoa.

Keskuspankkiluoton  korkoasteikkojen   ohel la   selvi.tyksessä   kartoite-

taan   vuosina   1950  -1984   sovelletut  keskuspankkiluoton   peruskorkoi-

set  kiintiöt   ja   nii.den  k`ytkeytyminen  mui.hin   rahapoli.ti.i.kan   välinei-

sii.n  kuten   obligaati.oiden   termii.ni.kauppoihin,   kassavarantotalle-

tuksiin,   antolai.naustavoi.tteisf in   sekä   päiväluottomarkkinoi.hin.

1Keskuspankkivelan   rajakustannus   tai.   margi.naali.kustannus   on
korkokustannus,   joka   aiheutuu   si.itä,   että   keskuspankkivelan  määrää
li.sätään  yksi  yksikkö.

2Keskuspankkivelan   rajatuotto  tai   marginaali.tuotto   on   korkotuotto,
joka   ansaitaan   sii.tä,   että   luotonantoa   lisätään  yksi.   yksikkö
keskuspankkivelkaa   kasvattamalla.
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Li säksi   tarkastellaan   keskuspankki.1uottojärjestelrissä   suori.tettuja

uudistuksia   ja   rakennemuutoksia   sekä   järjestelTnän   merkityksen

mu u ttuml. s ta .

Selvi.tyksen   loppupuolella   esi.tetään   lii.kepankkien   antolainauksen

eni.mmäis-ja   keskikoron  ylärajat,   joi.den   noudattaminen   oli   keskus-

pankkiluoton  käyttöoikeuden  yleisenä   edellytyksenä.   Lopuksi   esi.te-
tään  yhteenveto  keskuspankkiluottojärjestelmän  kehityksestä   ja

pääpiirteistä   koko  tarkasteluajanjaksolta.
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2       TAUSTAMALLI

Tarkastelukehi.kkona  ja   pankkien   käyttäytymisen   perustana  käytetään

hintateoreetti.sta     mallia   keskuspankkivelan  riäräytymiselle.3

Tasapaino   eli.   pankkien   optimaalinen   luotonannon   ja   keskuspankki-

velan   taso   (K°)   saavutetaan,   kun   keskuspankki.velan   marginaali.kus-

tannukset   (MC)   ovat  yhtäsuuret   kui.n   luotonannon   marginaalituotot

(MR).   Tällöin   keskuspankkivelkaa   käyttävä   pankki   maksimoi.   voit-

tonsa.   Kyseisessä   mallissa  keskuspankki   voi   kontrolloi.da   joko

välittönästi   tai   välillisesti.   kolmea   parametria:   keskuspankkivelan

peruskorkoa   (rp),   peruskorkoisten   luottokii.nti.öiden   näärää   (KP)
sekä   lisäkorkoastei.kon  jyrkkyyttä.   Näitä   teki.jöi.tä   muuttamalla

keskuspankki.   voi   muuttaa  pankkijärjestelnän   optimaalisen  keskus-

pankki.velan  määrää   rahapolitiikan   kul loi.stenkin   tavoi.ttei.den
mukaan.

3HUOMO    -KORKMAN     (1980),    OKSANEN     (1974),    TARKKA    (1981).
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Kuvio   1

0PTIMAALISEN    KESKUSPANKKIVELAN    MALLI

Velan
rriäärä

KP         =  Keskuspankkivelan  peruskorkoinen  kiintiö
KY          €                        "                       yläraja
ABC       =                       .'                      ke sk ikorkoast.e ikko"                    iriarginaalikorkoasteikko

=  Opt.imaalinen  keskuspankkivelan  t.aso
=  rirginaalikustannus  optinipist.eessä

Mallissa  keskuspankki.velan  margi.naali.korolla   on   keskeinen  "rki.tys.

Se  yhdessä   pankki.en   luotonannon  marginaalituoton  kanssa  näärää

keskuspankkivelan  kulloisenki.n  opti.mitason,   jota   kohti   pankkien

oletetaan   sopeutuvan.   Täl löi.n  margi.naalikoron  tason  ja   rahamarkki-

noiden  tilan  väli.11e  muodostuu   riippuvuus,   jonka   perusteella

rahamarkkinoiden  kulloistakin  kireyden  tai   keveyden  astetta   voidaan

li.ki.riärin  mitata.   Tähän   ri.ippuvuuteen  perustuen  selvi.tyksessä   on

pyri.tty  konstruoimaan  kul loinkin  sovellettu  keskuspankkivelan
lisä-ja  "rginaalikorkoastei.kko.   Lisäkorkoastei.kon  ja  keskuspankki-
velan  nEärätietojen  perusteella  on  ollut  mahdolli.sta  laskea

kulloinkin  toteutunut  keskuspankkivelan  "rgi.naalikorko.

Esitetyn  mllin  yhtenä   heikkoutena  on  oletus   voi.ton  maksimoi.nnista

täydellisen  kilpailun   vallitessa.   Kun  Suomessa  pankkijärjestelmä.on



17

melko   keski.ttynyt  ja   rahamarkkinoilla   vallitsee   lähinnä   oligopoli.s-

ti.nen   ki.1pai.lu,   pai.nottuvat   pankkien   päätöksi.ssä   lyhyen   ajan   voiton

ohella   nDrös   mu`it   teki.jät   kuten   markkinaosuuksi.en   säilyttäminen   tai

valtaus,   perinteisistä   asi.akkai.sta   huolehtiminen   jne.   Tämän   vuoksi.

kyseisen   taustamalli.n   käyttö   on   vai.n   li.kimääräi.nen   oletus   pankkien

käyttäytymi.sestä.   Voi.daan  nDtös   ajatella,   että   pankit  pyrkivät

maksimoimaan   voittonsa   Ditkällä   tähtäimellä,   joka   lyhyellä   aika-

väli.llä   edellyttää   huolehtimista  markkinaosuuden   säi.1yttämisestä

sekä   osi.ngonjaon   turvaavasta   mi.ni.mi.voi.tosta.   Kyseistä   käyttäytymis-

oletusta   on  kutsuttu   normaal ivoi.ttohyDoteesiksi.4

Toi.saalta,   jos   lähdetään   siitä   oletuksesta,   että   pankit  pyrkivät

kokonsa   maksimointii.n   (esimerki.ksi   ottolai.nauksensa   tai   taseensa),

nii.n   optimaalinen   keskuspankkivelka    (KÅ)   on   tällöin   kohdassa,

jossa   pankkien  keskimääräiset  kustannukset  ovat  yhtä   suuret  kuin

keskimääräiset  tuotot  ja   voitto   si.ten   nolla.5   Kuten   alla   olevasta

kuviosta   ilmenee,   voiton   ja   koon  maksi.mointi.oletusten   välimaastoon

jää   alue   (Kå   -KÅ).,   jossa   on  mahdolli.sta   painottaa   sekä   voittoa

että   koon   kasvattami.sta.   Tällöi.n   optimi   olisi   pisteessä,   jossa

panki.n   lisälaajentamisesta   saatava   hyöty   on  yhtä   suuri.   kui.n   voi.ton
supistumi.sesta   aiheutuva   tappi.o.

4LASSILA        (1966),    KUKKONEN    (1974),    CREUTZBERG    (1982).

5SMITH    (1978),    s.179.
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Kuvio  2

MAKSIMAALISEN    KESKUSPANKKIVELAN    MALLI

Tuotto/
kustannus

Taseen  koko,
keskuspankki-
velka

•Kå =  Voiton  maksimoiva  keskuspankkivelan  taso
K8  =  Taseen  koon  maksimoiva  keskuspankkivelan  taso
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3       KESKUSPANKKILUOTON    EHDOT   VUOSINA    1950    -    1984

3.1      Rediskonttausehdot   ennen   vuotta   1950

Ensi.mmäisen   ja   toi.sen   maailmansodan   väli.senä    aikana   pankei.11a   oli

luottoa   Suomen   Pankilta   vuosi.na   1918   -1933   ja   1939   -1941.

Keskuspankki.1uottoa   myönnettiin   rediskonttaamalla   pankki.en   salkui.s-

sa   olleita   tavara-ja   fi.nanssi.vekseleitä   sekä   antamalla   hypoteek-

ki.lai.noja   luottolai.toksille.   Luoton   käyttöä   rajoi.tettii.n   säätele-

mällä   vekseli.en   redi.skonttauskelpoi.suutta   sekä   puuttumalla   suora-

naisesti.   pankkien   luotonantoon  yleisölle.6   Li.säkoron   perimistä

keskuspankki.luotosta   käytettiin   luotonoton   ra`ioi.ttami.skeinona   vai.n

vuonna   1921,   jolloin   eduskunnan   pankki.valtuusmiehet   kehotti.vat

johtokuntaa   perimään   1   prosenttiyksikön   lisäkoron  ylisuurista

rediskonttauksi.sta.7

Toisen  maailmansodan   aikana   rahamarkki.nat   oli.vat   nii.n   kevyet,   että

panki.t  eivät   tarvi.nneet   luottoa  Suomen  Panki.sta.   Keskuspankkiluoton
käyttötarvetta   alkoi   esiintyä   vähäisessä   määrin   vuonna  1945,   mjtta

huomattavammaksi   luoton   tarve   kasvoi   seuraavina   vuosi.na8.   Rahapoli-

tii.kan   kannalta   pankkien   keskuspankkivelan   merkitys   oli.   vielä   melko

6Suomen   Pankin   vuosikirjat   1918   -1944   sekä   ROSSI    (1951),   Suomen

Panki.n   korkopolitiikka   vuosina   1914   -1938,    liiteosa.

7Maali.skuun   1.    päivänä   1921   Suomen   Pankin   johtokunnalle   lähettä-

mässään   kirjelmässä   eduskunnan   pankki.valtuusmi.ehet   kehottivat
johtokuntaa   soveltamaan   niiden   pankki.en   redi.skonttaami.i.n   vekselei.-
hin,   jotka   käyttävät  Suomen  Panki.n   luottoa   li.i.kkeensä   laajuuteen  ja
laatuun   nähden  yli   sen,   mitä   johtokunta   katsoo   olevan   oi.keassa
suhteessa   pankei.11e   annettavaan   kokonai.sluottoon,   korkomäärää,   joka
oli.1   prosentin   korkeampi   kuin   muuten   voi.massa   oleva.    Suomen   Pankin
vuosikirja   1921,    s.   7   -8.

8KIVIALHO    (1953),    s.    86   -87.
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vähäinen,    sillä    vuosina   1945   -1949   sen   keskimäärä   oli    vai.n   6   %

Suomen   Pank\i.n   koko   koti.maisesta   luotonannosta.9

Määrälli.sesti   pankkien   luotonottoa   Suomen   Panki.sta   ryhdytti.i.n

rajoi.ttamaan   vuonna   1947,   kun   inflaatio   alkoi   kii.htyä   ja   raha-

markki.nat   kiri.styivät.   Tällöin   velkaantumi.s-eli.   rediskonttaus-

oi.keudelle   asetettii.n  markkamääräinen  yläraja,   joka   oli   kunkin

redi.skonttaavan   li.ikepanki.n   oman   pääoman   kaksinkertaisen   määrän

suurui.nen.1°   Raja   oli   voimassa   huhtikuun   loppuun   1950.    Keskuspankki.-

luotto   perustui   pankkien   salkuissa   olevi.en   li.ikeasiakkaiden

3   kuukauden   tavara-ja   rahoitusvekselei.den   rediskonttaamiseen

Suomen   Pankissa.

Rediskontattujen   vekselei.den   korko   vuosi.na   1945   -1949   oli   yleensä

sama   tai   alempi.   kui.n   se,   jolla   li.ikepanki.t   olivat   ne   ai.koinaan   itse

di.skontanneet.   Korko   oli   kuitenkin   vähintään   sama   kuin   Suomen

Pankin   omilta   asiakkailtaan   peri.mä   di.skonttokorko.   Kun   redi.skontat-

tujen   \tekselei.den  korosta   ei   laskettu   keskikorkoti.etoja,   ni.i.n

viralli.sena   rediskonttokorkona   i.1moitetti.in  yleensä   Suomen   Pankin

soveltama   ali.n   diskonttokorko.

3.2      Redi.skonttausehdot   vuosina   1950   -1959

1950-luvulla   rediskonttauksista  ja   ni.iden  ehtojen   säätelystä

muodostui   varsinai.nen  TTäärällisen   rahapoli.ti.i.kan   väli.ne  ja   raha-

markki.noi.den   kehityksen   säätelykei.no.   Tähän   myötävaikutti   pää-

asiassa   kolme.  sei.kkaa.   Ensinnäki.n   eddskunnan   asettama  yläraja

setelikatteeseen  hyväksyttävälle   vekselimäärälle   rajoitti   Suomen

Pankin   vekseliluottoa   valtiolle   ja  yksityi.si.11e.   Toi.seksi.   pankki.en

rediskonttovelan   kasvu   keskimääri.n   vi.idesosan   suuruiseksi   Suomen

Panki.n   koko   luotonannosta  mahdolli.sti   rahamarkkinoi.hi.n   vai.kuttami.-

sen   pankki.en   kautta.   Kolmanneksi   valtuuksien   saami.nen   sakkokoron

9Suomen   Pankin   vuosiki.rjat   1945   -1949.   Valtaosa   Suomen   Panki.n

kotimai.sesta   luotonannosta  myönnetti.i.n   suoraan   valtiolle   ja
yritysasiakkai.11e.

10Suomen   Panki.n   johtokunnan   pöytäki.rjat   vuodelta   1947.
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käyttöön   antoi.   Suomen   Panki.11e   kei.non   pankki.en   li.i.alli.sen   keskus-

pankkivelkaantumisen   hillitsemi.seksi.

1950-1uvun   alussa   Suomen   Pankin   rediskonttokorkopoli.ti.i.kassa

tapahtui.   merkittävä   muutos.   Rediskonttauksi.sta,   jotka  yl ittivät

keskuspankin   tarkoi.tuksenmukai.seksi   katsoman   määrän,    aletti.i.n   peri.ä

li.säkorkoa   varsinaisen   redi.skonttauskoron   ohella.   Li.säkorkoa

peri.tti.in   aluksi   enintään   1/2   prosentti.a   koko   velasta.   Vuoden   1952

puolivälistä   lisäkoron  yläraja   nostettii.n  3   prosentti.i.n  ja   elokuun
alusta   1957   edelleen  5   prosenttii.n.   Sovellettu   li.säkorkoastei.kko

oli.   alkuvaiheessa  yksiportainen,1952   puoliväli.stä   neli.portainen   ja

elokuusta   1957   lineaarisesti   nouseva.   Redi.skonttauspoli.tii.kan

ohella   käytetti.i.n   vuosina  1955   -1957   kassavaranto-ja   lisenssi-

talletuksi.a   kireän   rahapoli.tiikan   vami.stami.seksi.  .Rediskonttaus-

määräysten   ulkopuolella   Suomen   Pankki   alkoi   vuodesta   1959   myöntä-

mään   keskuspankki.1uottoa   myös   obli.gaati.oiden   temiini.kaupoi.lla.

Redi.skonttausvelka,   joka   oli   tarkoitettu   lähi.nnä   li.ikepankki.en

tilapäisten  ja   kausi.luonteisten  maksuvalmi.usvaihteluiden   hoitami-

seksi,   koostui.   valtaosin   pankkien   rediskonttaamista   asi.akas-

v ek s e 1 e i. s tä .

Vuodesta   1953   keskuspankkivelkaan   luettiin  mukaan  myös   pankkien

pano-ja   ottotili.11ä   Suomen   Panki.ssa   ollut  velka   tai.   siitä   vähen-

nettiin  kysei.sellä   tili.llä   ollut  saatava.   Lisäkorkoa   laskettaessa

kokonaisvelasta   saatettiin  vähentää   ntyös   "ita   Suomen  Pankin

määräämiä   eriä   (esim.   saha-,   vi.enti.-ja   juustomei.jeri.en   vekselit).

Velan  ti.lapäisluonnetta  korostettii.n  siten,   että   rediskonttausehdot

olivat  edullisimmat   niille   pankeille,   joi.den   redi.skonttaukset

olivat  suhteelli.sen  pienet  tai   jotka  vain   lyhyen   ajan  käyttivät

redi.skonttausoikeutta.

P`ediskonttausoi.keus   ja   lisäkorottomat  rediskonttauskiinti.öt

jaettiin   li.i.kepankki.en   kesken   näiden   omien   pääomi.en   suhteessa   koko

1950-1uvun   ajan.   Redi.skonttauskoron   määräytymi.stä   muutettii.n

lokakuun   alusta   1958   si.ten,   että   Suomen  Pankki   alkoi   soveltaa  yhtä

yhtenäi.stä   redi.skonttausten   peruskorkoa.   Rediskonttokorko   ei   tästä
lähtien   enää   rii.ppunut  vekseli.in  merki.tystä   diskonttokorosta.
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3.2.1      Kii.ntiöt   ja   li.säkorkoasteikot   1950.1   -1952.6

Pankei.11e   nyönnetyn   keskuspankki.luoton   eli.    rediskonttausten

peruskorko   oli   1940-ja   1950-1uvulla  yleensä   sama   kuin   se   korko,

jolla   pankit   olivat   kyseiset   vekseli.t   asi.akkailtaan   di.skontanneet.

Helmi.kuun   alusta   1949   syyskuun   loppuun   1950   Suomen   Pankki    sovelsi

kui.tenki.n   poikkeuksellisesti   1/2   prosenttiyksikköä   alempaa   korkoa

kui.n   millä   vekselit   oli.   alun   perin   di.skontattu.   Korkoedun   panki.t

saivat  kuitenki.n   hyväkseen   vain,   jos   di.skontatun   asiakasvekselin

korko   oli.   enintään   81/2   %   aikana   1.2.    -30.6.1949   ja   enintään

71/2   %   aikana   1.7.1949   -30.9.1950.    Näi.11ä    toimenpitei.1lä   Suomen

Pankki   houkutteli.    rahalai.toksi.a   seuraamaan   koron   alennuksia,   jotka

se  oli.   toteuttanut  omassa   asiakasluotonannossaan,   ja   pyrki   tätä

kautta   alentamaan  yleistä   korkotasoa   koko   maassa.1l

Huhti.kuun   14.    päivänä   1950   annetulla   lailla   Suomen   Panki.n   setelis-

tön   katteeksi   hyväksyttävälle  vekselimäärälle   säädettiin  yläraja.12

Toi.menpi.teellä   pyrittii.n   rajoittamaan  Suomen  Panki.n   luotonanto-

mahdolli.suuksi.a   ja   etenki.n   supistamaan   Suomen  Pankin   vekseliluottoa

valti.olle.   Tähän   sekä   suhdannenousun   jarruttami.seen   vi.itaten   Suomen

Pankki.   alensi   liikepankki.en   redi.skonttausoikeuden  ylärajan   touko-

kuun   1950   alusta   puoleen   aikai.semmasta   eli.   kunki.n   rahalaitoksen

osakepääoman  ja   vararahastojen  yhteismäärän   suuruiseksi.13

Rediskonttausoikeus   jakautui.1.5.1950   pankeittain   seuraavasti.:

11Pankki.valtuusmi.esten   kertomus   vuosi.lta  1949   -1950.

12Joulukuussa   1939   Suomen  Panki.n   ohjesääntöä   muutettiin   valti.on
setelirahoituksen  mahdolli.stamiseksi   si.ten,   että   myös   valtion
vekseli.t  kelpasi.vat   setelistön   katteeksi.   01ojen   vakaannuttua
soti.en   jälkeen   pankkivaltuusmi.ehet  esi.tti.vät   vuonna  1947,   että
pankin  mahdolli.suuksi.1le   antaa   luottoa   valti.olle   ja  yksi.tyisille
asiakkai.11e  tul isi   asettaa  yläraja   seteli.rahoituksen   lopettamiseksi.
ja   rahan   arvon   tukemi.seksi.   Esi.tys   saavutti   valti.oneuvoston
kannatuksen   ja   eduskunnan   hyväksymisen   vasta   vuonna   1950   (Suomen
Pankin   vuosi.kirja   1950,    s.   26   -28).

13Suomen   Pankin   kiertoki.rje  2.5.1950.
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LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUS0IKEUS    1..5.1950

HOP

KOP

0K0
PYP

SKOP
ÅAB

s MoP15

mi.1j.    mkl4

5.1
22.1
3.2

22.2
3.3
0.7
0.8

%-jakauma

YHTEENSÄ 57.4

Asetettua   rajaa   pankit  pystyivät   noudattamaan   helmikuun   1951

puoli.väliin   saakka,   jonka   jälkeen   ni.i.den   velka   suhdannenousun   nDtötä

alkoi   nopeasti   kasvaa.   Toukokuun   lopussa   velka   oli   jo   kaksinkertai-

nen   rajaan   verrattuna,   mutta   supi.stui   Suomen  Pankin   toimenpitei.den

ja   runsai.den   vi.entitulojen  johdosta   lähelle   nollaa   vuoden   lopussa.16

Rediskonttausten  määrärajoi.tusten   tehostami.seksi.   ja   joustavoi.ttami.-

seksi.   `iohtokunnan   rahapolii.ttisia   valtuuksia   laajennetti.i.n   si.ten,

että   pankki.valtuusmiehet  oi.keutti.vat  Suomen  Panki.n   lokakuun   alusta

1950   perimään   rediskontatuista   vekseleistä   saman   tai   johtokunnan

harki.nnan   mukaan   enintään   1/2   %   korkeamman   koron,    kuin   mi.11ä

vekseli.t   oli   ai.koinaan   diskontattu.17

Mai.nittua   1/2   prosentin   li.säkorkoa   sovelletti.in   rediskonttauksiin

s eu raav asti :

14Selvityksessä   esitetyt  kaikki   markkaluvut  ovat  mi.ljooni.a
nyk.ymarkkoja.

15SMOP   =   Suomen   Maatalous-Osake-Pankki..

16TUDEER    (1955),    s.14.

17Rahamarkki.noiden   kiri.styessä   pankit   olivat  yl i.ttäneet  Suomen
Pankin   asettaman   rediskonttauskaton.   Tämän   estäminen   jättämällä
lunastamatta   pankki.en   shekkejä   tai   rediskonttaamatta   pankki.en
vekselei.tä   katsotti.in   lähes   mahdottomaksi,   koska   se   oli.si.   tuottanut
häi.ri.öitä   ja   levottomuutta   rahamarkki.noi.11a.   Tähän   perustuen   panki.n
johtokunta   oli.   tullut   si.ihen   tulokseen,   että   lisäkoron   peri.minen
määrätyn   rajan  ylittävistä   rediskonttauksista   oli   joustava,   mutta
samalla   luotonoton  jarrutuksen   kannalta   tark.oi.tustaan   vastaava
keino    (KIVIALH01955,     s.137).



24

13.10.1950   -21.02.1951

22.02.1951   -02.07.1951

03.07.1951   -24.06.1952

1/2   prosenti.n   lisäkorko   koko

redi skonttausvel asta

1/2   prosentin   li.säkorko   omat

pääomat  yli.ttävältä   velan   osalta,
muutoin   sama   korko   kuin   mi.11ä

vekseli.t   oli   alun   peri.n   diskon-

tattul8

1/2   prosentin   lisäkorko   koko

rediskonttausvelasta,   jos   velan

TTäärä   yli.tti   omat   varat.   Jos   velka

ylitti.   omat   varat   vielä   lokakuun
19511opun   jälkeen,    ao.    pankki

joutui   Suomen  Pankin   kii.nteään

valvontaan   eli   ali.stamaan   kai.kki

0.5   mmk    suuremmat   luotot   Suomen

Pankin   hyväksyttäväksi.19

Sovellettui.hin   lisäkorkoastei.kkoi.hin   perustuvat  keskikorko   ja

margi.naali.korkokäyrät   on   esitetty   kuviossa  3.

18Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1950,    s.   21.

19Suomen   Panki.n   kirje   19.2.1951.
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Kuvio   3.

Rediskonttausten  lisäkorkoasteikot   lokakuusta  1950
kesäkuuhun   1952

rm,LKP

LPP
LKY   =   Rediskonttausvelan  yläraja

:å    :  Rediskonttausten  peruskorko"                     marginaalikorko
rk     =                    "                      keskikorko
ry     =  Rediskonttauskiintiön  ylityksen  keskikorko
OP      =   Pankin   oma   pääoma

Peruskorkoinen  rediskonttauskiintiö
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Keskuspankki.velka,   joka   oli   tarkoitettu   lähinnä   tilapäisten   ja

kausi.luontei.sten   maksuvalmiusvaihteluiden   tasaamiseksi,   koostui

vuosina   1950   -1952   valtaosaltaan   redi.skontatuista   vekselei.stä.

Rahamarkki.noi.den   kiristymisen   vuoksi   myönnettii.n   kuitenki.n   kesä-

kuussa   1950   eräille   luottolaitoksi.11e  maksuvalmiuden  ylläpitämi.-

seksi   hypoteekkilainoja.   Lai.nat,   joi.den   korko   oli.   prosenttiyksi.kön

korkeampi   kui.n   tavaravekseleiden,   maksetti.i.n   takaisin   saman   vuoden

syyskuun   piioliväl i.ssä.2°   Kun   tavaravekseleiden   osuus   kaiki.sta

vekselei.stä   supi.stui   15   -20   prosentti.in   keskuspankkivelan   samalla

kasvaessa,   Suomen   Pankki   uhkasi   toukokuussa   1951   ryhtyä   rajoi.tta-

maan   rediskonttaukseen  kelvollisia   vekseleitä   siten,   että   vai.n
"puhtaat   tavaravekseli.t"   voisivat   tullö   kysymykseen.21   Suomen   Panki.n

omassa  yritysluotonannossa   tavaravekseleitä   "suosittii.n"   si.ten,

että   ni.iden   korko   oli   prosenttiyksi.kön   alempi   kui.n  mui.den

Vekseleiden.22

3.2.2     Kiintiöt   ja   lisäkorkoastei.kot  1952.7   -1957.7

Kun   rahamarkki.nat  keväällä   1952   uudelleen   ki.ristyivät  ja   kun   edellä

mai.nitut  rediskonttauksia   supistamaan  pyrkineet  toimenpiteet  eivät

enää   estäneet  keskuspankkivelan  kasvua,   alettii.n  Suomen  Pankissa

harkita,   mihin  toimenpitei.si.in  olisi   ryhdyttävä,   jottei.   redi.skont-

tausluottoi.hin   turvautumi.nen  "odostuisi   pysyväksi.   Rahan   arvon

vakauttamisen  kannalta   oli.   tärkeätä,   että   eli.nkeinoelämän   luoton

tarve  tyydytettäi.siin  säästövaroilla  eikä   setelirahoituksella.23

Saadakseen   paremmat  aseet   rediskonttausten  hilli.tsemiseksi   johtor

kunta   kääntyi   kesäkum  alussa  1952   pankki.valtuusmiesten   puoleen.

Redi.skonttojen  säätelyvaltuuksista  johtokunta  totesi   tällöin,   että

20Suomen   Panki.n   vuosikirja   1950,    s.    19   ja  41   sekä
Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1950,    s.12.

21Suomen   Pankin   kirje  22.5.1951.   Käsitys   oli.   heijastuma   klassisen

pankkiteorian   "trade   bi.1ls   doktri.inista",   jonka   mukaan   vain
tavaravekselit  kelpaavat  terveen  keskuspankki.luoton   perustaksi
(KIVIALH01949,    s.    20).

22Suomen   Pankin   vuosiki.rjat  1950   -1952.

23KiviALHO    (1953),    s.    88.
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sovellettu   1/2   prosentin   lisäkorko   ei   ilmeisesti   ollut   läheskään

riittävän   korkea   estämään   redi.skonttausten   paisumi.sta   kohtuuttoman

suuriksi   ja   pakottamaan   rahalaitoksi.a   harki.tsemaan,   kannattaako

ni.i.den   Suomen   Pankin   turvin   li.sätä   enää   luotonantoaan.

Uutena   kei.nona   johtokunta   esitti   rediskonttokorkoa   koskevia

riäräyksiä   muutettaviksi   siten,   että   johtokunnan   valtuuksi.a   peri.ä

sakkokorkoa   lisättäi.sii.n.   Täten   rediskontattaessa   rahalaitosten

vekseleitä   sovellettaisi.in   samaa   tai.   johtokunnan   harkinnan   mukaan

enintään   3   %   korkeampaa   korkoa,    kui.n   mi.11ä    vekselit   oli   aikoinaan

diskontattu.   Aina   peri.ttäisi.in   kuitenki.n   vähi.ntään   Suomen  Pankin

asiakkai.1taan   ottama   diskonttokorko.   Korkeampaa   korkoa   sovellet-

taisiin   silloin,   kun   rahalaitoksen   rediskontot  yli.ttävät  johto-

kunnan   sille   asettaman  ylärajan   tai   jatkuvat  pitempään   kuin   on

pidettävä   tarpeellisena.   Pankki.valtuusmi.ehet  hyväksyi.vät  johto-
kunnan   esityksen   17.6.1952.24

Pankkivaltuusmi.esten   antamien   lisävaltuuksien   perusteella   johto-

kunta   päätti   korottaa  kesäkuun  25.   päivästä   1952   alkaen   sen   rajan,

johon   rahalai.tokset   saivat   ilman   lisäkorkoa   redi.skontata   asiakas-
vekseleitään,140   prosenttiin   asianomaisen   rahalaitoksen   omi.sta

varoi.sta.   Sömalla  johtokunta  päätti.,   että   tämän   rajan  ylittävältä

velan   osalta   rahalai.tosten   oli.   maksettava   lisäkorkoa,   joka   nousi

portaittain   1/2   prosenti.sta  3   prosentti.in.25   Tämä   oli.   ensimmäi.nen
kerta   sodan   jälkeen,   kun   Suomen  Pankki   alkoi.   soveltaa   progressi.i-

vi.sesti   nousevaa   lisäkorkoasteikkoa   redi.skonttaukseen.

Li.säkorkoa   peri.tti.i.n  kunkin  ylitysportaan  osalta   seuraavan   asteikon

mukaan:

24Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1952,    s.19.

25Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   4/20.6.1952.
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REDISKONTTAUSTEN    LISÄKORKOASTEIKKO    25.6.1952    ALKAEN

Redi.skonttauski.i.nti.ön                              Yl i.tysportaan             Koko   velan
yl itysT]ortai.den   rajat,                          l i.säkorko,                     lisäkorko
%   omasta   pääomasta                                    %   vuodessa                     portaan

y 1 ä r a`i a 1 1 a ,
%   vuodessa

0.03
0.15
0.42
0.43   -   3.0

Jos   redi.skonttaavan   rahalai.toksen   ottolai.naus  ylei.söltä   ja   koti.-

maisilta   luottolaitoksilta   aleni   toukokuun  31.    päi.vän   1952   hääräs-

tä,   korotetti.in   lisäkorosta   vapaan   redi.skonttausoikeuden   rajaa

samalla  määrällä,   kun   taas   rajaa  vastaavasti   alennettiin,   jos

rahalai.toksen   ottolainaus   lisääntyi.26  Korotukset  tai   alennukset  ja

edellä   esitetyt  lisäkorkorajat  määrättii.n  yhdeksi   kuukaudeksi

eteenpäin  kerrallaan   rahalaitosten  julkaistua  kunkin   kuukauden

tilai.1moituksensa.   Lisäkorkoastei.kko,   joka   oli   voi.massa   ai.na

heinäkuun   loppuun  1957   saakka,   on   esi.tetty   graafisesti   kuviossa  4.27

Uusien   ohjeiden   mukaan   kunkin   panki.n   "peruskorkoi.nen"   rediskont-

tauski.i.ntiö   oli   ri.ippuvainen   sekä   omien   varojen  määrästä   että

ottolainauksen  kehityksestä   seuraavasti:

Panki.n   li.säkoroton        =   1.4   x   pankin   oman   pääoman   riärä   mii.nus
redi.skonttauskii.nti.ö        pankin   ottolainauksen   lisäys   ajankohdasta
kunakin   kuukautena             31.5.;1952   tai   plus   panki.n   ottolai.nauksen

vähennys   ajankohdasta   31.5.1952

26Määräyksellä   pyritti.i.n   sii.hen,   että   ottolai.nauksen   kasvu
käytettäi.si.i.n  maksuvalmi.uden   parantamiseen  ja   rahalaitokset  täten
aikaa   nvöten   vapautuisi.vat   redi.skonttauksi.staan   (KIVIALH01953,
s,   88).

27Lineaarisen   aDproksimaati.on   tälle   portai.ttain   nousevalle
li.säkorkoastei.kolle   on   esittänyt  OKSANEN    (1977),    s.   57.
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Kuvio   4.

Rediskonttausten  lisäkor.koasteikko  kesäkuusta
1952   heinäkuuhun   1957

rm'LKY

Velan
määrä
( mmk )

ååå:;k3:::å:S:å: åå:ä:äå::::å::å:::ei:k:  ,rm,
Peruskorkoinen  rediskonttauskiintiö
Rediskonttausten  määrä,   jolla  lisäkorko  nousee
ylärajalleen
Rediskonttausten  peruskorko
Rediskonttauskiintiön  ylityksen  alin  margi-
naalikorko
Rediskonttauskiintiön  ylityksen  korkein  margi-
naalikorko
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Tällä   kaavalla   laskettuna   rahalai.tosten   li.säkorottomi.en   kiintiöiden

yhtei.smäärä   oli   vuoden   1952   puoli.välissä   ja   kunki.n   soveltamisvuoden

lopussa   seuraava.

LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUSKIINTlöT   30.6.1952    -31.7.1957

Aj ankohtana

30.06.1952
31.12 .1952
31.12 .1953
31.12 .1954
31.12.1955
31.12 .1956
31.07.1957

Redi.skonttaus-

å:'#:iåt28

134 . 8
108 . 1
49.9
21.5
24.n
28.4
24.2

K,'int,'öt,
%   omasta
pääomasta

Li.ikepankki.en
ottol ai nauk sen
muutos   ajankoh-
dasta   31.5.1952,
milj.    mk

+33.7
+184 . 5
+3 9 7 . 1
+584.4
+531. 9
+571. 5

Käytännössä   uusi.en   kiinti.ömääräysten   soveltaminen  johti   si.ihen,

että   redi.skonttaavat  rahalaitokset  maksoivat  lähes   poi.kkeuksetta

3   prosenti.n   li.säkorkoa  koko   redi.skonttausvelastaan   vuosina

1954   -1956.29   Ki.reän   redi.skonttauspoli.tiikan   tueksi   Suomen   Pankki

solmi   helmikuun   alusta   1955  yl i.määräiset  kassavarantosopi.mukset   eri

rahalaitosryhmien  kanssa  ja   otti   saman   vuoden  hei.näkuun   alusta

käyttöön   ns.1isenssi.talletukset.3°   Näi.11ä   toimenpiteillä   pyri.ttiin

alkaneen   noususuhdanteen   hillitsemiseen   ja   i.nflatorisen   kehi.tyksen

estämiseen.31

2q{unki.n   pankin   redi.skonttauskii.ntiö   määräytyi   sen   oman
ottolai.nauskehityksen   perusteella.   Tämän   vuoksi   peruskorkoiset
luottokiinti.öt   eivät   vuoden   19541opussa   eivätkä   nD/öhemmi.nkään
menneet   nollaksi,   vaikka   koko   lii.kepankki.sektori.n   ottolai.nauksen
kasvu  ylitti   140   %   1iikepankki.sektorin   omi.sta   pääomista.

29Redi.skonttauspolitiikassa   Suomen  Pankin  kanta   oli.   edelleen   se,
että  yl imääräistä   luotonottoa  keskuspankista  ei   oltu   tarkoi.tettu
käytettäväksi   pankki.en   pysyvään   vaan   ai.noastaan   nii.den   ti.1apäiseen
rahoi.tustarpeeseen   (Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1956,
s,   4).

30Hei.näkuun   alusta   1955   huhtikuun   loppuun   1957   maahantuojat

velvoitettii.n   tallettamaan  Suomen   Pankkii.n   10   -20   %   hei.11e
myönnettyjen   tuontil l.senssien   arvosta.

31Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1955.    s.   7.
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Sakkokoronta   redi.skonttausmahdolli.suutta   li.sättiin   elokuun   alusta

1953   jonkin   verran.   Sijoittaessaan   kassavarojaan   eni.ntään   kolmen

kuukauden   valtionvekselei.hin,    rahalaitokset   saivat   oi.keuden

li.säkorotta   redi.skontata   eni.ntään  yhtä   paljon  .vksi.tyisiä   vekseleitä

kuin   kunki.n   rahalaitoksen   ottolainaus  yleisöltä   valti.onvekselien

oston   jälkeen   väheni.   Tämän  yl i.määräisen   rediskonttausoi.keuden

käyttö   edellytti   Siiomen  Panki.n   erillistä   lupaa   valti.on   vekseleiden

ostami.seen.32

Huojentaakseen   redi.skontto`i.a   vähän   käyttävi.en   pankki.en   sakkokorko-

rasi.tusta   ja   korostaakseen   keskuspankki.luoton   ti.lapäisluonnetta

Suomen  Pankki.   Däätti   li.eventää   voimassa   olevaa   li.säkorkoastei.kkoa

tietyi.ltä   osin   vuonna  1956.   Täten   rahalaitos,   jonka   ottolai.naus   oli

alentunut  joulukuun   lopun  1955   näärästä   ja   jolla   ei   ollut  ollut

redi.skonttauskuukautta   lähinnä   edeltäneiden  12   kalenterikuukauden

ai.kana   velkaa   Suomen   Pankille   kauempaa   kuin  yhteensä   60   päivää,   oli.

vapaa   redi.skonttaamaan   omi.en   varojen  määrään   saakka   lisäkorotta

huhti.kuun   aiusta   19561ähti.en33.   Syyskuusta   1956   huojennusta

lisätti.i.n  päätöksellä,   jonka  mukaan   rahalaitos,   jolla   redi.skont-

tauskuukautta   lähi.nnä   edeltäneiden  12   kuukauden   ai.kana   ei   ollut

ollut   velkaa   Suomen  Panki.1le   kauempaa   kuin  yhteensä   120   päi.vää.   oli

vapaa   redi.skonttaamaan   omien   varojen  näärään   saakka   lisäkorotta  ja

omat  varat  ylittävältä   osin  mksamaan   vain  1   prosentin   li.säkoron34.

Lisäkoron   alai.seen   keskuspankkivelkaan   luetti.in   redi.skontattujen

markkavekselei.den   ohella  "ös   rahalaitosten   di.skonttaamat  ulkomaan

rahan  nääräi.set  vekselit  sekä   1.4.1953   lähtien   rahalaitoksen  pano-

ja   ottoti.li.11ä   oleva   velka   Suomen   Pankille35.   Vastaava   saatava   pano-

ja   ottotilillä   `otettii.n   vähennyksenä   huomi.oon  8.6.1953   lukien36.

32Suomen   Panki.n  .kiertoki.rje   n:o   4/1:8.1953.

33Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o  4/15.3.1956.

34Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   6/11.9.1956.

35Suomen  Pankin   ki.ertokirje   n:o   1/18.3.1953.

36Suomen   Panki.n   kiertoki.rje   n:o   2/5.6.1953.
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Toukokuussa   1956   johtokunta   esitti.   pankki.valtuusmiehille   redis-

konttausten   li.säkoron  ylärajan   nostami.sta   si.ten,   että   Suomen  Pankki

voi.si.   soveltaa   redi.skontatessaan   rahalaitosten   vekselei.tä   enintään

5   %   korkeampaa   korkoa   kui.n   mi.1lä   vekseli.t   oli    alun   perin   di.skontat-

tu.   Lisäkoron  TTäärä   rii.ppui.si   rahalaitoksen   kokonai.svelan  määrästä

Suomen   Panki.11e   sekä   käyttöajan   pituudesta.   Perusteena   li.säkoron

ylärajan   nostami.selle  johtokunta   i.lmoitti,   että   Suomen  Pankki   voi.si.
täl löi.n   rahamarkkinakehi.tyksen   hallittavuuden   heikentymättä   luopua

uusimasta   seuraavan   kesäkuun   lopussa   Däättyviä   kassavarantosopimuk-

si.a.   Lisäksi   johtokunta   oli   valmi.s   supistamaan   lisenssi.talletusjär-

jestelmää.37

Toukokuun   lopussa   pankki.valtuusmi.ehet  päätti.vät,   että   redi.skonta-

tessaan   rahalaitosten   vekseleitä   Suomen  Pankki   sai   1.10.1956

1ähtien   soveltaa   enintään  3   %   korkeampaa   korkoa   kui.n  millä   vekseli.t

oli   diskontattu   rediskonttausmäärii.n,   jotka   eivät  ylittäneet

rahalai.toksen   omi.a   varoja;   eni.ntään  4   %   korkeampaa   korkoa   kuin

mi.11ä   vekselit  oli   diskontattu   rediskonttausmääri.in,   jotka  olivat

yhtä   suuret  tai.   suuremmat  kuin   rahalaitoksen   omat  varat,   mutta
eivät  ylittäneet   niiden  kaksinkertaista  määrää;   sekä   enintään  5  %

korkeampaa  korkoa   kui.n  mi.1lä   vekselit   oli   diskontattu   redi.skont-

tausmääri.in,   jotka   olivat  yhtä   suuret  tai   suuremmat  kuin   rahalai.-

töksen   omien   varojen   kaksi.nkertai.nen  määrä.   Koron   piti   kuitenki.n

ai.na   olla   vähi.ntään   sama   kuin   Suomen   Pankin   asiakkailtaan   vastaavan

laatuisista   vekselei.stä   peri.mä   diskonttokorko.38  Li.säkoron  ylärajat

on  esi.tetty   oheisessa   taulukossa,   jossa  OP   tarkoittaa  kunki.n   panki.n

omi.en   varojen  näärää.

37Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1956,    s.12.

38Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1956,   s.12.
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REDISKONTTOVELAN    LISÄ(ORON    YLÄRAJAT    1.10.1956    ALKAEN

Li. säkorkoprosenti.n                Rediskonttausvelan   vastaava   määrä
yläraja,   %                                      suhteessa   omaan   pääomaan    (OP)

e n i n tä ä n
e n i n tä ä n
e n i n tä ä n

eni.ntään   1    x   OP
yli.                 1    x   OP   ja   eni.ntään   2    x   OP
yl,.                  2    xOP

Huhti.kuussa   1957   rahalaitoksi.11e   lähettämässään   ki.rjeessä39   Suomen

Pankki   tähdensi   pidättyvän   luotonantopolitiikan   välttämättömyyttä.

Maksutaseen   tasapai.nottami.seksi   ja   inflatori.sen   kehit`yksen   estämi-

seksi   oli   välttäritöntä,   että   keskuspankkirahan  määrä   ei.   kasvanut.

Mikäli   talletuskehityksen   paranemi.nen   jatkui,   oli.   pankkien   käytet-

tävä   sen   suomat  mahdolli.suudet   ensi   si.jassa   keskuspankki.velkansa

supiStam1.seen.

Edellä   mai.ni.ttujen  luottopolii.ttisten  tavoi.tteiden   perusteella

Suomen   Pankki.    päätti.    samalla   asettaa   li.i.kepankkien   redi.skonttauk-

selle.enimntii.smäärän,   joka   oli   kullekin   rahalaitokselle  .yhtä   suuri

kuin   sen   omien   varojen   kaksinkertainen  nfiärä   lisättynä   sen  Suomen

Pankissa   olevan   shekki.tili.n   saatavasaldolla.   Näin   määrättyjen

redi.skonttauslimiitti.en  yhteissummaa   korotetti.i.n   li.säksi   niin

paljon   kui.n   valtion   saatava   shekki.ti.lillä   Suomen   Pankissa  ylitti.
60   milj.   markkaa.   Valtion   shekki.ti.1in  kehityksestä   aiheutunut

korotus   jaettii.n   eri.   pankeille   ni.iden   omi.en   varojen   mukaisessa

suhteessa.   Voimassa   ollei.ta   lisäkorkomääräyksiä   ei   muutettu.

Rediskonttauskaton  kaava   oli.   täten:

Pankkikohtai.nen   =   2   x   pankin   oman   pääoman   määrä   plus
rediskonttaus-           pankin   shekkiti.li.saatäva  suomen   panki.lta   plus
katto                                  pankin   osuus   x   (valtion   shekki.tili.saatava   Suomen

Pankilta  -60  mk)

Redi.skonttauskatto   oli.si   tullut   voimaan   elokuun   alusta   1957,   mutta

jo  kesäkuun   lopussa   oli   nähtävissä,   että   siitä   ei   voitu   pitää

39Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   1/6.4.1957.
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kii.nni.   talouden   ollessa   ajautumassa  yhä   syvempään   kustannuskri.i-

sii.n.   Tästä   syystä   rediskonttauskatto  kumottii.n   kesäkuun   lopussa   ja

korvattii.n   uusi.11a   lisäkorkomääräyksi.11ä.4°   Syyskuun   1957   Duoli-

välissä   Suomen   Pankki   pani   toimeen   devalvaati.on   ja   uudet,    noin  39   %

entisiä   korkeammat   valuuttakurssit  tuli.vat   voi.maan   s`yyskuun   16.

päi.vänä.   Samalla   säädettii.n   vi.enti.maksulaki    devalvaati.on   tuomien
vi.enti.tulojen   osittai.seksi   si.tomi.seksi.   sekä   vapautettii.n   tuonti.

suurelta   osin  määrällisistä   rajoituksista.41

3.2.3     Ki.intiöt   ja   lisäkorkoastei.kot   1957.8   -1959.12

Elokuusta   1957   keskuspankkivelan   lisäkorkoastei.kon   soveltamisessa

tapahtui   huomattava  "utos.   Pankki.valtuusmiesten   edelli.sen   vuoden

toukokuu;sa   antamien   valtuuksien   perusteella   lisäkorkoa   voitiin

periä   koko   velasta   aina  5   prosenti.n  ylärajaan   saakka.   Tämä   mahdol-
listi   keskuspankki.velan   sekä   keski.-että   marginaali.koron   nostami.sen

ai.kaisempaa   huomattavas.ti   korkeammalle   tasolle.   Toinen  merki.ttävä

muutos  oli   se,   että   tähän   saakka   sovelletusta  portaittain  progres-

sii.vi.sesti   nousevasta   lisäkorkoastei.kosta   luovuttii.n  ja   siirryttiin

käyttämään   tasaisesti   nousevaa   lineaarista   li.säkorkoasteikkoa.

Elokuun   alusta  1957   Suomen  Pankki.   päätti   ottaa   käyttöön   uudet

rediskonttausehdot.42  Niiden  mukaan   lisäkoron   rasi.tus  "odostui   sitä

pi.enemhäksi,   mitä   pienemmät  suhteellisesti   olivat   rahalaitosten
rediskonttaukset.   Suomen  Pankin  tavoitteena   oli   siten  pyrkimys

suosia   ni.itä   rahalai.toksia,   joiden   redi.skonttaukset  oli.vat  vähäi.-

set.   Lisäkorkoa  alettiin  veloi.ttamaan   rediskonttauksi.sta  välittö-
risti.   ilman   peruskorkoista  ki.inti.ötä.   Li.säkorko   nousi   lineaari.sesti.

nollasta   ai.na  5   prosentti.in   saakka,   kun   kokonai.svelka   nousi.

nollasta  3.3   kertaa  oman   pääoman   suurui.seksi..   Vastaava  margi.naali.-

nen   li.säkorko   nousi   samalla   velkavälillä   nollasta   prosentista  10

40Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o  2/27.6.1957.

41Suomen   Pankin   vuosiki.rja   1957,    s.   8.

42Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   2/27.6.1957.
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prosentti.in.43   Verrattuna   ai.kaisemmi.n   sovellettuun   li.säkorkoastei.k-
koon   lisäkorko   oli.   uudessa   astei.kossa   3   %   samassa   kohdassa   kuin

vanhassa   eli.   velan   ollessa   kaksi   kertaa   omi.en   varojen   suuruinen.

Ylei.sellä   redi.skonttauspolitiikallaan   Suomen  Pankki   pyrki   raha-

markkinoilla   luomaan   sellaiset  ahtaat  puitteet,   jotka   devalvaation

toimeenpaneminen   ja   jälki.hoi.to  edellytti.44   Uusi   li.säkorkoastei.kko

on  esitetty   graafiseti.   kuviossa  5.

Lisäkorkoasteikkoa   lievennetti.in   samalla   sellai.sen   rahalaitoksen

osalta,   joka   vai.n   lyhyen   ajan  käytti.   rediskonttausoi.keutta.   Täten

rahalaitos,   jolla   redi.skonttauskuukautta   lähinnä   edeltäneiden

kahdentoista   kalenterikuukauden   aikana   ei   ollut  Suomen  Pankille

velkaa   kauempaa   kuin  yhteensä   120   päivää,   oli   velvolli.nen   maksamaan

lisäkorkoa   vai.n   si.ltä   osalta  kokonaisvelkaansa,   joka  yli.tti.

rahalaitoksen   omi.en   varojen  määrän.45

Lisäkorosta   vapautetti.in   vuoden   19571opusta   lukien   rahalaitosten

redi.skonttaamat  vientisahojen  vekseli.t  siltä   osin  kuin   rahalai.-

tokset  nyönsivät   sahateollisuusasiakkailleen  vekseliluottoa  yli

edellisen   hankintakauden   Träärän.46   Tällä   huojennuksella   Suomen

Pankki   pyrki.   sahatavaran   tuotannon   elvyttämi.seen.   Lisäkorkoa   ei

myöskään  peritty   rahalai.tosten  lyhytai.kaisista   vientivekselei.stä

maaliskuun   lopusta   alkaen.47

43Velan   vuotui.sen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   oli   1.5xK/Q   ja   marginaa-
1isen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   3xK/Q,   jossa   K   on   keskuspankkivelan
määrä   ja  0   on   omien   varojen  määrä.

44Pankkivaltuusmiesten  kertomus   vuodelta  1957,    s.   4.

45Velan   li.säkorkoprosenti.n   kaava   oli   näi.11ä   1.5x(K/Q-1)   ja
marginaalisen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   1.5x(2K/Q-l).

46Suomen  Pankin   kiertokirje   n:o   4/31.12.1957.

47Lisäkorosta   vapaan   redi.skonttausoikeuden   nb/öntämi.sellä   Suomen
Pankki   antoi   rahalai.toksille  mahdolli.suuden  käyttää   ottolainauksen
l i.säys   luotonannon   laajentami.sen   (Pankki.valtuusmiesten   kertomus
vuodelta   1958,    s.   3).
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Kuvio   5.

Rediskonttausten  lisäkorkoasteikko  elokuusta   1957
huhtikuuhun   1958

rm,LKy

rk,LKy

LKP    =    o

::;:K;

2xOP 3 . 3xOP
=LKy

Velka
( nmk )

:  Rediskonttove|an  :::å::å::::å::å:::ei;k:  ,rm,
=  Peruskorkoinen  rediskonttauskiintiö
=  Rediskonttovelan  määrä,   jolla  lisäkorko

nousee  ylärajalleen
=   Rediskonttovelan  peruskorko

"                         keskikorko,   kun  velka  on  LKy
"                       marginaalikorko,   kun  velka

on   LKy
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Toukokuun   alusta   1958   Suomen   Pankki.   kevensi.   kokonaisuudessaan

redi.skonttausehtoja   ja   vapautti   rahalaitokset  maksamasta   lisäkorkoa

suunni.lleen   si.itä   redi.skonttausmäärästä,   jota   si.11oisen   luotto-

volyymi.n  ylläT7itämi.nen   edellytti..   Perusteena   rahapoli.tii.kan

keventämiselle   oli   työllisyyden  ja   taloudelli.sen   aktiviteetin

turvaaminen   laskusuhdanteessa.   Uusi.en   redi.skonttausohjeiden48   mukaan

lisäkorkoa   ei   peritt.v,   jos   rahalaitoksen   velka  Suomen  Pankille   oli

enintään  60   %   rahalaitoksen   omi.en   varojen   määrästä.   Rahalaitoksen

kokonai.svelan  yli.ttäessä   edellä   mainitun   li.mi.itin,   Suomen   Pankki

peri   velasta   lisäkorkoa   tasai.sesti   ylenevän   asteikon   mukaan.   Jos

rahalai.toksen   kokonaisvelka   oli   omi.en   varojen   nääräinen,   lisäkorko

oli   0.6   %   koko   velasta;   jos   velka   oli   puoli.toi.stakertai.nen   omi.i.n

varoihin   verrattuna,1isäkorko   oli   1.35  %  koko   velasta;   ja   jos

velka   oli   yhtä   suuri   kui.n   omien   varojen  kaksinkertainen  määrä,

li.säkorko   oli   2,1   %   koko   velasta.49   Li.säkorkoastei.kko   on   graafisesti

esi.tetty  kuviossa  6.

Kevennyksen   johdosta  Suomen  Pankki   katsoi.   tarpeettomiksi   ne

lisäkorkoa  koskeneet  helpotukset,   jotka   siihen   asti   oli   myönnetty

rahalai.toksi.1le,   joiden   redi.skonttaukset  olivat  olleet  lyhytai.kai.-

sia.   Rahalaitosten.   joi.den  velka  ylitti   omi.en   varojen  kaksinker-

taisen  määrän,   oli   kuitenki.n   neuvoteltava   redi.skonttausehdoista

erikseen   Siiomen   Pankin   kanssa,   koska   li.säkoron   eni.mmäi.ssuuruus   oli.

pankkivaltuusmi.esten   päätöksellä   samalla   alennettu  5   prosentista
3   prosenttii.n   toukokuun   alusta   lukien.50

48Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   1/26.4.1958.

49Vuotui.sen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   oli   1.5x(K/Q-0.6)   ja
marginaali.sen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   1.5x(2K/0-0.6),   kun  K   on
kokonai.svelka   ja   0   oma   pääoma.

50Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1958,    s.   4.
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Kuvio   6.

Rediskonttausten  lisäkorkoasteikko  toukokuun  alusta
1958 oulukuun   lop uun   1959.

0 . 6xOP
=LKP

ABC
ABDE
LKP
LKy

:å;:K:
rm,LKy

2xS:y

Rediskonttove|an  :å:ä:äå:f::å::åä::ei:k:   (rm,
Peruskorkoinen  rediskonttauskiintiö
Rediskonttovelan  määrä,   jolla  lisäkorko
nousee  ylärajalleen
Rediskonttovelan  peruskorko"                    keskikorko,   kun  velka   on  LKy

"                  marginaalikoron  vähimmäistaso,
kun  velka  ylittää  luottokiintiön  LKP
Rediskonttovelan  marginaalikorko,   kun  velka
on  LKy  =  marginaalikoron  enimmäistaso
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Li.säkorkoa   laskettaessa   redi.skonttausvelasta   vähennettiin   em.

saha-ja   vienti.vekseli.en   lisäksi   toukokuun   alusta   luki.en   riärä,   joka

vastasi   valtion   saamaa   ja   nostamaa   luottoa51   rahalai.toksi.lta

tammikuussa   1958   tehdyn   sopimuksen   mukaan.   Kesäkuussa   vähennys-

oi.keus   ulotettiin  koskemaan  nyös   rahalai.tosten   antamaa   vekseli.-

1uottoa   juustovarastojen   rahoittamiseksi   ja  marraskuussa   ni.i.hin

metsäteolli.suuden   vekseleihin,   jotka   liittyivät  valtion  ja   vi.enti.-

teollisuuden   väl iseen   sopi.mukseen  yl imääräisi.sti   paperi.puun

hakkuista.   Seurauksena   kaikista   lievennyksistä   sekä   toi.saalta

ottolai.nauksen  kasvusta   oli.,   että   rahalaitokset  vapautui.vat

toukokuun  jälkeen  käytännöllisesti   katsoen  kokonaan   lisäkoron

suori.ttamisesta  Suomen  Pankille.52

Suomen  Pankki   muutti   toukokuun   alusta   1958   lähti.en  "ös   lisäkoron

veloi.tusta,   joka  sii.hen  saakka  oli   suori.tettu   päivittäin.   Tästä

lähti.en   lisäkorot  kultaki.n  kalenteri.kuukaudelta   veloitetti.i.n

seuraavan   kuukauden   ensimmäisenä   päi.vänä.   Samalla   lisäkoron

laskentaperustei.ta  muutetti.i.n  ni.in,   että   lisäkorko   laskettiin

rahalaitoksen   velan  keskimäärästä   kalenteri.kuukauden   ai.kana.   Täten

rahalaitos,   joka   kuukauden  ai.kana   ti.1apäi.sesti   yli.tti   li.säkorosta

vapaan   redi.skonttausl i.mi.iti.n,   ei.   joutunut  suorittamaan   lisäkorkoa,

jos   se  kuukauden  muina   päivinä   vähintään   samassa  riääri.n   alitti

kyseisen   limiitin.53

Lokakuun   alusta  1958   redi.skonttauskoron  määräytymi.stä   muutetti.i.n

olennai.sesti.54  Kyseisestä   ajankohdasta   lähtien  Suomen  Pankki.   alkoi

soveltaa  yhtä  yhtenäi.stä   peruskorkoa   rahalaitosten   vekseleitä

rediskontattaessa  pankkivaltuusmiesten  17.9.1958   tekemän   päätöksen

perusteella.   Ai.kaisemmi.n   vekselien   "li.säkoroton"   rediskonttokorko
oli.   sama   kuin   se   korko,   mi.11ä   rahalai.tokset   oli.vat   vekseli.t   alun

51Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta  1958,    s.   4.

52Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1958,    s.   4.

53Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   1/26.4.1958.

54Suomen  Panki.n   kiertokirje   n:o   2/26.4.1958.



40

peri.n   diskontanneet.55   Samassa  yhteydessä   johtokunnan   valtuudet

periä   li.säkorkoa   rahalaitoksen   kokonaisvelan   kuukausi.keski.määrästä

vahvi.stetti.in   edelleen   eni.ntään   3   prosenti.ksi.56

Rahamarkki.noi.den   vuonna   1959   edelleen   keventyessä   Suomen   Pankki.

sopi   liikepankki.en   kanssa   sii.tä,   että   nämä   ottivat  kokonaan   tai.

osittain   hoitaakseen   Suomen  Panki.n   omien   luottoasiakkai.den   luoton-

tarpeen.

3.2.4     Kassaobli.gaati.oi.den   temii.nikauppojen   ehdot   vuonna   1959

Ensimntiistä   kertaa   sodan   jälkeen   Suomen   Pankki   alkoi.   vuonna   1959

myöntämään   keskuspankkiluottoa   nDtös   obligaatioiden   termi.ini.kaup-

pojen   muodossa.57   Perustan   kaupoille   loi   valtion   vuonna  1958
1iikkeeseen   laskema   ja   li.i.kepankkien   merki.tsemä   30   mi.lj.   markan

suurui.nen   kassaobli.gaati.olai.na.   Lii.kepankkien   kesken   laina   jakautui

Seuraavasti..58

LIIKEPANKKIEN    0RLIGAATI0KAUPPAKIINTlöT   2.1.1959   ALKAEN

mi.1j.    mk            %-osuus

3.0                   10.0
8.5                   28.3
8.5                   28.3

SKOP                        10.0                     33.3

YHTEENSÄ            30.0                   100.0

Obligaatiokauppojen   avulla,   joita   Suomen  Pankki   ilmoitti   tekevänsä

2.1.1959   alkaen,   pyri.tti.i.n   luomaan  yksinkertainen  ja   tarkoituksen-

mukainen  "5nettely   nii.den   vaihteluiden   tasoittami.seksi.,   joita

ni.menomaan  kuukausien   vaihteissa   esi.i.ntyi.   rahalaitosten  kassantar-

55Suomen  Panki.n   kiertoki.rje   n:o  4/18.9.1958.

56Pankki.valtuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1958,    s.   14.

57Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   6/30.12.1958.

58Suomen   obli.gaatiokirja   vuodelta   1959.
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peessa.59   Toisaalta   li.i.kepankkien   halukkuutta   ostaa   kysei.set

obligaatiot   li.sättii.n   Suomen   Panki.n   sitoumuksella   tehdä   näi.1lä

obligaatioi.lla   peruskorkoi.sia   termi.i.ni.kauppoja.60   Kauppoi.hin   ei

si.ten   sovellettu   nii.tä   erikoi.smääräyksi.ä,   jotka   koski.vat   rahalai-

tosten   varsi.naista   redi.skonttausvelkaa  Suomen  Pankille.

Suomen   Pankin   li.i.kepankilta   ostamat   kassaobli.gaatiot   oli.1unastet-

tava   takai.sin   14   päivän   kuluessa.   Suomen   Pankin   ostokurssina   oli.

tällöin   obligaati.oiden   nimelli.sarvo.   Lii.kepankin   lunastuskurssi

määräytyi   siten,   että   nimellisarvoon   li.sätti.in   alla   olevan   taulukon

mukai.nen  korko   siltä   ajalta,   jonka  kukin   obligaati.oerä   oli   yhtä-

jaksoisesti.   ollut  Suomen  Pankin   omistuksessa.

Termi i ni obl i gaati oi den
korkopäivien   lukumäärä

1-5
6-8
9-11

12   -   14

Temii.nikaupan   korkokanta,
%   vuodessa

61/2
63/4
7
71/4      (=   redi.sonttauskorko)

Kuten  temi.inien   lyhytaikaisuudesta   ilmenee,   kassaobligaatiokaupat

olivat   tarkoi.tetut  vain  ti.1apäi.sen   kassanvahvi.stuksen  hanki.ntaan.

Liikepanki.n   lunastettua  kai.kki   "ymänsä   obli.gaatioerät   se  voi   tehdä

uusia   obligaatiokauppoja   aikaisintaan  16   päivän   kuluttua   viimei.ses-

tä   lunastuksesta.   Aika,   jona   lii.kepanki.n  nyymi.ä   kassaobli.gaatioita

oli   Suomen   Panki.n   omi.stuksessa,    sai   yhteensä   olla   enintään

90  päivää   kalenterivuodessa.6l

Valtion   päätettyä   laskea   liikkeeseen   vi.elä   toi.sen  30   mi.1j.   markan

nääräisen   lai.nan   (vuoden   1959   kassaobligaati.olai.nan)   Suomen  Pankki

i.lmoitti.,   että   se  16.6.19591ähtien  ostaa   rediskonttaavilta

rahalaitoksilta   tämän   lainan   obligaati.oita   ehdoin,   joita  samasta

59Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1958,   s.   5.

60PUNTILA    (1972).    s.    31.

61Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o  6/30.12.1958.
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ajankohdasta   sovelletaan  nyös   vuoden   1958   kassaobligaati.olai.naan.

Uudet   ehdot   oli.vat:62

Suomen  Pankin   soveltamana   ostokurssina   oli   obli.gaati.oiden   ni.mel-

1i.sarvo.   Lunastuskurssi   määräytyi   si.ten,   että   nimelli.sarvoon

li.sättiin   alla  maini.ttu   korko   siltä   ajalta,   jonka   obligaati.ot

oli.vat   olleet  Suomen  Pankin   omistuksessa.

Termi.ini.obligaati.oi.den        Termi.i.nikaupan   korkokanta,
korkopäi.vien   lukumäärä        %   vuodessa
k oronvel oi tu ska utena

(=   rediskonttauskorko)

Ai.kaa,   jona   rahalai.tosten  ntyymi.ä   kassaobli.gaati.oita   oli.   Suomen

Pankin  omistuksessa,   pidennettiin  ja   se  sai   nyt  olla   enintään

yhteensä   120  päivää   vuodessa.

Vuonna  1959   obligaati.oi.den   temii.ni.kauppoja   rahalaitoksilla   oli

syys-joulukuun   aikana.

3.2.5     Yhteenvetotaulukko   kii.nti.öistä   ja   li.säkorkoasteikoista

1950-1 uvul ta

Keskuspankkiluoton   eli   redi.skonttovelan   li.säkorkoasteikkojen

parametrit  1950   luvulta  on  yhteenvetona  esi.tetty   taulukossa  1.
Taulukkoon   on   aikajärjestyksessä   merki.tty   peruskorkoisen   keskus-

pankkivelan   eni.mäi.smäärä    (LKP),   koko   keskuspankkivelan   eni.mmäis-

määrä   tai   se  häärä,   jolla   li.säkorko   nousee  ylärajalleen   (LKy)   sekä

tätä   vastaava   keskikorko   (rk,   LKy).   Margi.naali.korkoasteikolta   on

merkitty   kii.nti.ön  ylityksestä   aiheutuva   alin  korko   (rm,   LKP)   sekä

yli.n   korko   (rm,   LKy).   Viimei.seen   sarakkeeseen   on  merki.tty   kulloin-

62Suomen  Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o  4/16.6.1959.
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Taulukko   1

KESKUSPANKKILUOTON    KIINTIÖT,    PEDISKONTTOKORKO    SEKÄ    LIsmoRKOASTEIKKO

VUODEN    1947    LOKAKUUSTA   VUODEN    1959    LOPPUUN

Lähti.en                             LKP              LKy                  rk,LKy      rm,LKP rm,LKy           rp

19471okakuu              2.OxOP      2.OxOP         r   +O            r   +0 r  +0            7.25DP!:::""##!!;!i  !  ;1949helmikuu|19501okakuu|0|1)|1950marraskuu|0|1)|1951maaliskuu|1.OxOP|1)|1951heinäkuu(l.OxOP|1)!:::::::::::u1::::::!::1l±AT11 Prp-o.5         6.75     ,rp-O.55.75'rp-O.55.751rp+O.55.751rp+O.517.751rp+O.517.75'rp+o.5(7.75'rp+O.515.751lrp+3.0!5.75'11

1:;::  ::::::;2::2!:::;::!   :)        1::::::!:::;::::::3,0,3.33xoP!::::::•::::;:::::::_!i;#i;!;p!;;::;

!rp+3.o     16.50     ,rp,1.O16.501rp+1.O17.50Irp+10.O17.50,rp+11.5!7.501::::::1;:::1rp+5.1|6.75|;

joul ukuu

i3  :  :åii::i::::e:u3Tåspå;å:i;håås:ar;::`;:f3;2ot3:ä3d  -,   vähennys  +)

1)   Rediskonttauksilla   ei.   ollut  ehdotonta  ylärajaa.   Liiallista
velkaantumi.sta  jarrutti   mahdollisuus  joutua  Suomen  Panki.n
valvontaan   sekä   velvollisuus   tietojen   lähettämi.seen   suurten
asiakkai.den   luotoista.

2)   Astei.kkoja   sovellettii.n   rediskonttauksia   vain   vähän   käyttävi.i.n
pankkei.hin.   Mui.hin   sovelletti.in   edelleen   kesäkuun   1952
astei.kkoa.

3)   Astei.kkoa   sovelletti.in   redi.skonttauksi.a   vai.n   vähän   käyttävi.in
pankkeihi.n.
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kin   voi.massa   ollut   redi.skonttokorko   eli   keskuspankkiluoton   perus-

korko    (rp).

Keskuspankki.1uoton   kiinti.öi.den   jakoperuste,    kunki.n   li.i.kepanki.n   oman

pääoman   määrä63,    pysyi   ennallaan   koko   1950   luvun   ajan.   Omien   varojen

suhteellisen  näärän   vai.htelun   ja  yhden   pankkifuusi.on   johdosta   eri

pankki.en   ki.i.nti.öosuudet  jonki.n   verran   muuttuivat.   Seuraavassa

asetelmassa   on   esitetty   pankki.kohtaisten   kiinti.öosuuksien   kehi.tys

1950-1 uvul l a .

LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON   KIINTlöosuuDET   JA
NIIDEN    MUUTOS    1950-LUVULLA

Pankki                   Ki intiöosuus
1.5 .1950

%

HOP

KOP

0K0
PYP

SKOP

åA#4

K i i ntiöosuus
31.12.1959

%

Kii.ntiöosuuden
muutos   50-1uvulla,
%-yksi.kköä

YHTEENSÄ

3.3     Rediskonttausehdot   vuosina  1960   -1969

Vuoden   1960   alkuun   mennessä   Suomen   Pankki   oli.    lähes   kokonaisuudes-

saan   lopettanut  luotonannon  yksityisille   asiakkailleen   si.i.rtämällä

näri   muiden   pankkien   asi.akkaiksi.   Näi.n   histori.alli.sta   perua   oleva

lii.kepankkitoimi.nto   päättyi   Suomen   Panki.ssa   ja   mahdollisti   pankin

keskittymi.sen   rahapol itii.kan   hoi.tami.seen.65

630mii.n   varoihin   luettiin   osakepääoma,   vararahastot,   osakeantitilin
saldo  sekä   voi.tto-ja   tappiotilin   se   määrä,   joka   sanotulle   ti.1ille
oli   vuosikokouksessa   päätetty   jättää   (Suomen  Panki.n   kirje   liike-
pankeille   19.2.1951).

64Suomen  Maatalous-Osake-Pankki    (lyhenne   SMOP)   yhdistettiin   vuonna
1958   Kansallis-Osake-Pankkiin.

65VALVANNE   (1965),    s.   31   ja   Pankki.valtuusmiesten   kertomukset

vuosilta   1960   -1962.
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Rediskonttauspoliti.i.kan   tehostamiseksi   ja   rahapoliti.ikan   ulotta-

mi.seksi    li.i.kepankki.en   ulkopuolelle   Suomen   Pankki    otti   vuosiksi

1961   /-1962   käyttöön   kaikkia   rahalaitoksi.a   koskeneet   kassavaranto-

talletukset.   Vuoden  1963   alkupuolella   luovuttiin   redi.skonttaus-

oi.keuden   nääräytymi.sestä   suhteessa   lii.kepankkien   omii.n   pääomi.i.n   ja

si.irrytti.i.n   järjestelmään,   jossa   kullaki.n   rahalaitoksella   oli.

markkamääräi.nen   redi.skonttauskii.ntiö.   Ki.intiöi.den  yhtei.smäärän

lisäksi   Suomen   Pankki.   päätti   tästä   lähtien   si.ten   nDJös   kiintiöiden

pankki.kohtaisen   jakautuman.   Jakautumaa  muutettii.n   vuosina   1963   ja

1967   li.säämällä   keskusrahalaitoksina   toimivi.en   pankki.en   suhteel-

1i.sta   osuutta   ki.inti.öi.stä.

Redi.skonttausehtojen   säätelyn   osoi.ttauduttua   riittämättömäksi

Suomen  Pankki   sovelsi   1960-luvun   puoli.väli.ssä   antolainauslimii.ttiä

sekä   antolainauksen  kasvutavoi.tetta   tavanomaisen   li.säkorkojärjes-

telmän   ohella.   Kannustimena   tavoi.ttei.den   saavuttamiseksi   käytettiin

redi.skonttausten   li.säkorkojen  palautusta   sekä   redi.skonttokoron

alennusta.1960-1uvun  loppupuolella   käytettiin   keskuspankkiluoton

säätelyn   lisäksi   kassavarantotalletuksia   (1967   -1969)   sekä

antolainaussuhdetta   (1969  -1970),   joka   rajoitti   pankkien   antolai-

nauksen  kasvun   tietyksi   prosentiksi.   ottolainauksen  kasvusta.

Ki.intiömääräysten  alainen  keskuspankkivelka  myönnettiin   edelleen

pääasi.assa   rediskonttausten  muodossa,   minkä   lisäksi.   otettii.n   huo-
mi.oon   pankkien   shekki.tili.11ä   Suomen  Pankissa   oleva   velka   tai   saata-

va.   Vuodesta  1968   keskuspankkivelkaan   luetti.in  "ös   rahalaitoksen

Suomen  Panki.ssa   pi.tämän   i.ndeksitasaustilin   velkasaldo  tai   sii.tä   vä-

hennetti.in  tilin   saatavasaldo.   Li.säkorkoa  laskettaessa   velasta   sai

vähentää   Suomen  Panki.ssa   olleet  kassavarantotalletukset  kokonai.suu-

dessaan   (1961   -1962)    tai   puolet   ni.i.den   TTäärästä    (1967   -1970).

Kiintiömääräysten   ulkopuolella   pankki.en   kanssa   tehti.in   1.yhytai.kai-

si.a   peruskorkoisi.a   obligaati.oiden   termi.inikauppoja   koko   1960-1uvun

ajan   pankkien   kuukauden   sisäi.sten  maksuvalmiusvai.htelui.den   helpot-

tamiseksi.   Li.säksi   Suomen   Pankki   teki.  .poikkeukselli.sesti   obligaa-

ti.oi.den   ti.lapäisiä   ja  ylinriäräisi.ä   temiinikauppoja   peruskorkoa

korkeammalla   korolla   pankkien   maksuvalmiuskri.isi.en   hoi.tami.seksi
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rediskonttauskattojen   Voi.mass6   ollessa.   Vuonna   1968   otetti.i.n

käyttöön   vi.iden   vuoden   ajaksi   peruskorkoisiin   obli.gaatiokaupDoihin

perustuva   rahoi.tusjärjestely,   jolla   Suomen   Pankki.   tuki.   asunto-

rakennustuotannon   rahoitusta.66

3.3.1      Ki.inti.öt   ja   li.säkorkoastei.kot   1960.1    -1962.3

Vuoden   1960   alusta   Suomen   Pankki.    alensi    li.säkorosta   vapaan   redi.s-

konttausli.miiti.n   60   prosenti.sta   30   prosentti.in   kunkin   panki.n   omi.en

varojen  määrästä.67   Tällä   toi.menDiteellä   pyri.ttii.n   sii.hen,   että

panki.t   parantaisivat  maksuvalmi.uttaan   ja   siten   varautui.sivat

turvaamaan   luotonannon   jatkuvuuden   suhdantei.den   heikentyessä.68

Rahalai.toksen   kokonai.svelan  ylittäessä   edellä   mainitun   alennetun

limi.itin   Suomen   Pankki   peri   velasta   li.säkorkoa   tasaisesti.   ylenevän

asteikon   mukaan.   Li.säkorko   nousi    siten,.  että   rahalai.toksen   koko-

naisvelan   ollessa   puolet   omi.en   varojen   riärästä,1i.säkorko   oli.

0.3   %   koko   velasta   ja   velan   ollessa   cmien   varojen   määräi.nen,

li.säkorko   oli   1.05   %   koko   velasta.69   Jos   rahalai.toksen   kokonai.svelka

yli.tti   omien   varojen  määrän.   sen   oli   neuvoteltava   erikseen   redi.s-
konttausehdoi.sta   Suomen  Panki.n   kanssa.7°   Li.säkorkoasteikko   on

esi.tetty   graafi.sesti   kuvi.ossa  7.

66Suomen   Panki.n   ohjesäännön   mikaan   luottoa   obli.gaati.oita   vastaan
sai   antaa   enintään   pankien   omien   varojen   puoleen   määrään   asti..   Tämä
säännös   on   rajoi.ttanut   obli.gaatioluoton   laajemman   käytön
keskuspankki.luot.on   "öntämi.smuotona,   VALVANNE    (1965),    s.   47.

67Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   6/11.12.1959.

68Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1960,    s.   4.   Vuoden   1959

jälkipuolella   alkanut   pankkien   maksuvalmiuden   heikkenemi.nen   jatkui.
koko   vuoden   1960   ajan   ottolainauksen   varsin   huomattavasta   kasvusta
huoli.matta.   Pääsyynä   tähän   oli.vat   pankkien   lii.alliset
1 uottol upauk set.

69Vuotuisen   lisäkorkoprosentin   kaava   oli   l.5x(K/Q-0.3)   ja
margi.naalisen   li.säkorkoprosentin   kaava   1.5x(2K/Q-0.3),   jossa  K   on
kokonaisvelka   ja   0   on   oma   pääoma.

700mien  varojen  ylittävältä   osalta   sovellettii.n  tällöi.n  portaittain
kasvavaa   lisäkorkoa,   `ioka   nousi   enimmäi.smääräänsä   3   prosentti.i.n,
kun   rediskonttausten   Träärä   oli   150   %   rahalaitoksen   omi.sta   varoi.sta.
Tätä   astei.kkoa   sovelletti.in   heinäkuun   alusta   1960.
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Kuvio   7
Keskus ankkivelan   lisäkorkoasteikko  vuoden  1960
alusta  maaliskuun  lo uun   1962

ABCDE
ABFGHI
LKP
LKy(T)   =  Keskuspankkivelan-lisäkoron  yläraja  tammikuun

alusta  1960
LKy(H)   =  Keskuspankkivelan  lisäkoron  yläraja  heinäkuun

alusta  1960
LKy(M)   =  Keskuspankkivelan  lisäkoron  yläraja  marraskuun

alusta  1960

Keskuspa:kkive|an  åå:ä::::f::å::å:::ei:k:  , rm,
Peruskorkoinen   (ro)   kiintiö
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Vuoden   1960   alusta,    kun   peruskorkoiset   ki.inti.öt   oli.vat   30   %   kunkin

Dankin   omasta   pääomasta;    ki.i.nti.öiden   pankki.kohtai.nen   markkamäärä   ja

suhteellinen   jakautuma   oli   seuraava:

LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   KIINTlöT    1.1.1960    ALKAEN

Pankki                    Ki.intiöt             Kii.nti.öi.den
milj.    mk              %-jakautuma

4.0                             7.1
21.4                          38.1

6.5                            11.5
21.0                          37.4

2.8                           5.0
0.5                            0.9

YHTEEIISÄ                      56.2                          100.0

Syyskuussa   1960   Suomen   Pankin   johtokunta   esitti.   pankki.valtuusmi.e-

hi.11e   rediskonttauksista   perittävän   lisäkoron   korottamista

3   prosenti.n   enimmäi.smäärästä   4   prosentti.in.   Aiheen   korottamiseen

antoi.vat   erään   li.i.kepanki.n   huomattavan   suuret,   omat   varat  yli.ttävät

rediskonttaukset  sekä   varautumi.nen   antolainauksen   odotettavissa

olevan   kasvun   jarruttamiseen.   Pankki.valtuusmi.ehet   hyväksyivät

korotetut  valtuudet  14.9.196071   ja   johtokunta   ilmoitti   pankeille,

että   lisäkoron  ylärajan   korotus   tulee   voi.maan  marraskuun   alusta

196o72 .

Helmi.kuun   alusta   1961   rahapolitiikkaa   tiukennettii.n   suhdantei.den

yl i.kuumenemisen   ja   maksutaseen   hei.kentymisen   välttämi.seksi.   Tämä

toteutettiin   rediskonttausten   li.säkorkoa  korottamalla.73  Jos

rahalaitoksen   kokonaisvelka   Suomen   Pankille   oli.   kalenterikuukauden

aikana   keskimääri.n   enemnän   kuin  30   %   rahalaitoksen   omien   varojen

määrästä.   rahalaitoksen   oli   maksettava   varsinai.sen   koron   lisäksi

7lpankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1960,    s.12.

72Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   4/29.10.1960.    Li.säkorko   nousi.

4   Drosentti.i.n,   kun   rahalai.toksen   rediskonttaukset   olivat  90  %   sen
omia   varoja   suuremmat.

73Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1961,    s.   3   -4.
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velastaan   Suomen   Pankille   li.säkorkoa   2.5   %   1askettuna   riiärästä,

joka   oli   yhtä   suuri   osa   rahalaitoksen   kokonaisvelan   kuukausi.keski.-

määrästä   kuin  yllä   mai.ni.tun   rajan  yli.ttävä   velan   osa   oli   rahalai-

toksen   omi.en   varojen  TTäärästä.74   Lisäkorkoa   veloi.tettii.n   enintään

4   %   rahalaitoksen   koko   velasta,   johon   lisäkorko   lineaari.sesti

nousi,    kun   kokonaisvelka   oli.1.9   kertaa   omi.en   pääomi.en   suurui.nen.

Lisäkorkoa   ei   kui.tenkaan  peri.tty,   jos   rahalaitoksen   katevarojen

suhde   katettavi.in   sitoumuksi.i.n   tä.ytti   Suomen  Panki.n   asettamat

ehdot.75   Tällä   ei   kuitenkaan   ollut  käytännön   merkitystä,   sillä

pankit   eivät   täyttäneet  Suomen  Pankin   niiden  maksuvalmi.udelle   tätä

kautta   asettamia   ehtoja.76

3.3.2     Kassavarantotalletukset  ja   keskuspankki.1uoton

ehdot  1962.4   -   1963.4

Huhtikuun   lopussa   1961   Suomen   Pankki   solmi.   pankki.en   kanssa   kassa-

varantosopimuksen   saadakseen   rajoi.tettua   kai.kki.en   rahalai.tosten

luotonantoa.   Sen  mukaan   rahalai.tokset   si.toutuivat  tallettamaan   osan

toukokuun   1961   -huhtikuun  1962   aikana   tapahtuneesta   talletusten

kasvusta   Suomen   Pankkiin.77

Huhti.kuun   lopussa   1962   Suomen   Pankki.   poisti   lisäkorosta   vapaan

redi.skonttausoi.keuden   rahalaitosten  keskuspankkivelan   edelleen

rajoittamiseksi.   Tämä   merkitsi.1isäkoron  kasvua  3/4   prosentti-

yksi.köllä.   Rahalai.tosten   oli   nyt  maksettava   varsinaisen  koron
lisäksi.   päi.vi.ttäisestä   kokonaisvelastaan   li.säkorkoa  2.5   %  vuodessa

laskettuna  riiärästä,   joka  oli  yhtä   suuri   osa   rahalaitoksen  koko-

naisvelasta   kuin   tämä   velka   oli   rahalaitoksen   omien   varojen

määrästä.   Li.säkorkoa   veloitettiin   kuitenkin   eni.ntään  4   %   koko

74Vuotuisen   li.säkorkoprosentin   kaava   oli   2.5x(K/Q-0.3)   ja
margi.naalisen   lisäkorkoprosentin   kaava   2.5x(2K/0-0.3),   jossa  K   on
kokonaisvelka   ja   Q   on   oma   pääoma.

75Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   1/31.1.1961.

76Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1961,    s.   4.

77Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1961,    s.   4.
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velasta,   johon   lisäkorko   lineaari.sesti   nousi.,    kun   kokonaisvelka   oli

1.6   kertaa   omien   pääomi.en   suurui.nen.78   Li.säkorkoastei.kko   on   esi.tetty

graafisesti   kuviossa  8.   Huhti.kuussa  1962   "ös   kassavarantosopimusta

jatkettiin   vuodeksi   eteenpäin.   Marraskuussa   1962   Suomen  Pankki

palautti   kuitenki.n   kai.kki.   kassavarantotalletukset  heikentyneen
ottolai.nauskehityksen   takia.79

Huhtikuun  28.    päivästä   19621uki.en   em.    redi.skonttausehtoja   li.even-

nettiin   siten,   että   li.säkorkoa  näärättäessä   rahalaitos   sai   vähentää

kokonaisvelastaan  Suomen  Panki.11e   varat,   jotka   se   oli   tallettanut

erityiselle   kassavarantotili.11e  Suomen   Pankki.i.n.   Lisäkorosta

vapautetti.i.n  kokonaan   ne   rahalaitokset,   joilla   oli   velkaa  Suomen

Pankille  enintään   10   päivän   ai.kana  kalenterikuukaudessa.8°

Valtion   vuoden  1959   kassaobligaatiolainan   eräännyttyä   15.5.1962  `

valtio   laski   li.ikkeeseen  28.6.1962   uuden  30   milj.   markan   kassa-

obligaatiolainan,   jonka   rahalaitokset  merkitsivät.   Suomen  Pankki.

ilmoi.tti.   edelleen   ostavansa  kassaobligaati.oita   rediskonttaavi.lta

rahalaitoksilta   redi.skonttauskorolla  ja  yhteensä   enintään  120

päivän   ajaksi   vuotta   kohti..81   Rahalaitosten   kesken   uusi.   kassaobli.-

gaati.olaina  jakautui   seuraavasti..

78Suomen  Panki.n   kiertokirje   n:o  1/29.3.1962.   Vuotuisen   lisäkorko-

prosentin  kaava   oli   2.5xK/O   ja  marginaalisen   li.säkorkoprosentin
kaava   5.OxK/0,    jossa   K   on   kokonaisvelka   ja   Q   on   oma   pääoma.

79Pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1962,    s.   4   -5.

80Suomen  Pankin   kiertoki.rje   n:o   2/27.4.1962.

81Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   4/21.6.1962.
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Kuvio   8.
Keskus ankkivelan  lisäkorkoasteikko  huhtikuun  alusta
1962   huhtikuun   23 äivään   1963

rm,LKy

rk,LKy

l. 6xOP              Rediskonttaus-
(Lisäkoron       katto   1.9.62-
yläraja)

Velka
( nmk )

å3Sc  :  Keskuspan:kive|an  åå:ä:äå:E::å::åå::ei;k:  ,rm,
LKy     =                        "                  määrä,   jolla  lisäkorko

nousee  ylärajalleen
RKy     =  Keskuspankkivelan  enimmäismäärä  =  rediskonttaus-

katto
LKP     =  Keskuspankkivelan  peruskorkoinen  kiintiö
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LIIKEPANKKIEN    0BLIGAATI0KAUPPAKI"TIÖT    28.6.1962   ALKAEN

milj.    mk                       %-osuus

5.0
14.0
14.3
26.7
40.0

YHTEENSÄ 100.0

Syyskuun   alusta   1962   Suomen  Pankki   asetti   rediskonttauksi.11e

ylärajan   li.ialli.sen   luotonannon   rajoittami.seksi.   Rediskontattujen
vekselien   määrä   sai.   kulloinkin   o11a   eni.ntään   240   %   asianomaisen

rahalaitoksen   omi.sta   varoi.sta   edellisen   kalenterikuukauden   lopussa.

Näi.n   laskettua   rediskonttausten  enimmäismäärää   tarkistetti.in

kuitenkin  kuukausittai.n   siten,

1                         että   sitä   lisätti.in   sLimmalla,   joka   oli.   puolet  asi.an-

omaisen   rahalaitoksen  ylei.söltä   vastaanottami.en  varsi-

naisten  talletusten  Träärässä   edellisenä   kalenterikuu-

kautena  tapahtuneesta   vähennyksestä   tai   vastaavasti

vähennetti.in   summalla,   joka   oli   puolet  edellä   tarkoi.-

tettujen  talletusten  lisäyksestä,   sekä

että   sitä   lisättii.n   samalla   summalla,   millä   asi.anomaisen

rahalaitoksen  ulkomaisilta   rahalaitoksi.1ta   ottamat

ulkomaanrahan  nääräiset  talletukset  vähenivät   ede.1.1isenä

kalenterikuukautena,   tai   vastaavasti   vähennettiin

samalla   summalla,   millä   tarkoitetut  talletukset

1isääntyivät.82

Kaavan  muodossa  esitettynä   rediskonttauskatto   oli   seuraava:

82Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   6/31.8.1962.
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Rediskonttaus-=   2.4   x   pankin   oma   pääoma   plus
katto                             0.5   x  yleisötalletusten   vähennys   tai.   mii.nus

0.5   x  ylei.sötalletusten   li.säys,   plus
1.0   x   ulkomaisten   talletusten   vähennys   tai   mi.inus
1.0   x   ulkomai.sten   talletusten   li.säys

3.3.3     Kiinti.öjärjestelmän   uudistus   vuonna   1963   ja

keskuspankkiluoton   ehdot   1963.4   -   1965.4

Vuoden   1963   alkupuolella   oli   saavutettu   suuri.n   pii.rtei.n   ne   tavoi.t-

teet,   joi.hin  redi.skonttausten  rajoittami.sella  oli   pyritty.  Tähän

perustuen   Suomen   Pankki.   huhtikuun  24.    päi.västä   luki.en   päätti
muuttaa   rediskonttausehtoja  si.ten,   että   rahalaitoksi.lle  annettiin

tietty  li.säkorosta  vapaa  redi.skonttausoikeus  ja  että   lisäkorko-

astei.kon  jyrkkyyttä   vähennettii.n.   Myös   rediskonttauskattoa  alen-

nettiin,   koska  Suomen   Pankki   pi.ti.   sitä   liian   korkeana.83   Samalla

sii.rrytti.in   omiin  pääomi.in   suhteutetui.sta   redi.skonttauskii.ntiöistä

markkamääri.nä   määriteltyi.hin   rediskonttauskiinti.öihi.n.   Huhtikuusta

1963   huhtikuuhun   1966   sovelletun   lisäkorkoastei.kon  ylei.nen  muoto   on

esitetty  kuviossa  9.

Uudessa  kiinti.öjärjestelTnässä   Suomen  Pankki   siirtyi   redi.skont-

tausoi.keuden  markkamääräi. seen  määri.ttelyyn   vahvistamalla   rediskont-

tausten  eni.mnäismäärät  kullekin   rahalaitokselle   erikseen.   Pankki-

kohtaisi.a   enimmäismääri.ä   määrättäessä   kii.nni.tetti.in   huomi.ota

lähinnä   kunkin   rahalaitoksen   sitoumusten   suuruuteen.   Suhteelli.sesti.

suurimmat  redi.skonttausmäärät   sallittiin  niille  rahalaitoksille,

jotka   toimivat  keskusrahalaitoksina.   Näi.n   aikaisempaa   omi.in

pääomiin   perustuvaa   redi.skonttausoi.keuden   suhteelli.sta   jakautumaa

jonki.n  verran  tasoitettiin.   Ohjei.den  "kaan  kai.kkien  rahalaitosten
rediskonttauksien  yhtei.smäärä   voi   olla   enintään  545   milj.   markkaa.84

83Suomen  Pankki.   lähti.   sii.tä,   että   maksutaseen   kehitystä   ajatellen
ei   voitu   salli.a   sellai.sta   luotonannon  yleistä   laajentamista,   mikä
johtaisi   redi.skonttausten  pysyvään   lisäämiseen.   Rahalai.tosten  tuli.
rajoittaa   antolai.nauksensa  kasvu   ottolai.nauksen   sallimi.in  puittei-
si.in   (Pankkivaltuusmi.esten  kertomus   vuodelta   1963,    s.   4).

84Suomen  Pankin   kiertokirje   n:o  4/23.4.1963.
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Kuvio  9  .

KeskusDankkivelan   lisäkorkoasteikko  huhtikuun   24   Däi-

rm'LKY

rk'LKY

rm'LKP
rp

västä   1963   huhtikuun   loppuun   1966

ABC  =  Keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko   (rk)
ABDE=  Keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko   (rm)
LKP   =  Peruskorkoinen  rediskonttauskiintiö
LKY   =   Rediskonttausten  enimmäismäärä
OBL  =  Ylimääräisiin  obligaatiokauppoihin  perustuva

keskuspankkivelka   (korolla  rp+5)
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Redi.skontattujen   vekseli.en  määrä   sai   eri   rahalai.tosten   osalta   olla

eni.ntään   seuraava:

LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUSKIINTIÖT    24.4.1963    ALKAEN

Pankki           Li. säkoroton        Eni.mrTäi. s-         Enimmäi s-              Muutos
mä ä rä
ml.1j.    mk

60.0
60.0
13.3
1.7

23.3
23.3

mara ,               riäri.en                 aikaisemmasta
milj.   mk           %-jakautuma        jakautumasta

YHTEENSÄ                181.6

Rahalaitos,   `ionka   kokonaisvelka   Suomen   Pankille   oli   enintään

kolmannes   rahalaitoksen   rediskonttauksille  edellä   asetetusta

eni.mmäi.smäärästä,   oli   vapaa   lisäkoron  maksami.sesta.   Jos   rahalai-

toksen   päivi.ttäinen  kokonaisvelka   oli.   tätä   suurempi,   sen  oli

maksettava   varsinaisen   koron   lisäksi   Suomen   Panki.11e   li.säkorkoa

0.5   7o   kuukaudessa  määrästä,   joka   oli   yhtä   suuri   osa   rahalaitoksen

kokonaisvelasta  kuin  yllä   mainitun   rajan  yli.ttävä   velan   osa   oli.

rahalaitoksen   redi.skonttauksil le  asetetusta   enimmäismäärästä.85

Li.säkorkoa   veloitettiin   enintään  4   %   vuodessa   rahalaitoksen  koko

Vel asta.86

85Vuotui.sen   lisäkorkoprosentin   kaava   oli   6x(K/Q-1/3)   ja   margi.naali-
sen   li.säkorkoprosenti.n   kaava   6x(2K/Q-1/3),   jossa  K   on   kokonaisvelka
ja  Q   on   rediskonttausten  enimmäismäärä.

86Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   4/23.4.1963.
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3.3.4      0bli.gaati.oi.den   temi.i.nikaupat   1964.9   -1965.9

Rahalaitosten   keskuspankki.aseman   ki.ristyttyä   loppuvuodesta   1964

Suomen   Pankki.   otti.   käyttöön   syyskuun   lopusta   uuden   obligaati.oiden

temiini.kauppajärjestelyn.   Mi.käli.    rahalai.toksella   voimassa   olleen

redi.skonttauskaton   pui.ttei.ssa   ei   enää   ollut  tarvi.ttavaa   rediskont-

tausvaraa   edes   kassatarpeensa   kausiluonteisi.11e   ja   ti.1apäisille

vaihtelui.11e,   Suomen   Pankki   oli    valmi.s   määrätyin   edellytyksi.n   tuke-

maan   sen   maksuvalmiutta   tilaDäisin   obligaati.okaupoi.n.   Obli.gaatiot

Suomen   pankki   osti.   eni.ntään   kolmen   päivän   ajaksi   ja   nii.den   osto-ja

takai.si.nmyynti.kurssi.n   ero   vastasi.12   prosenti.n   vuotuista   korkoa

niiltä   päivi.ltä,   jotka   obligaatiot   olivat  Suomen  Pankin   omi.stuksessa.

Suomen  Panki.n   valvontaan   joutumatta   rahalaitos   sai   tehdä   kyseisiä

obli.gaatiokauppoja   vai.n   kaksi   kertaa.   Kolmannella   kerralla   kaikki

vähintään   1   mi.1j.   markan   luotot   oli   hyväksytettävä   Suomen

Pankissa.87   Syyskuussa   1965   tämä   järjestely   kumottii.n.88

Rahalaitosten   maksuvalmiudessa   joulun   vai.hei.1la   tapahtuvan   voimak-

kaan   kausi.luontei.sen   heikent.vmisen   vuoksi   Suomen   Pankki    ilmoitti

joulukuussa   1964   olevansa   tarvi.ttaessa   valmi.s   suori.ttamaan   kunkin

rediskonttaavan   rahalaitoksen   kanssa  yl i.määräisen   obligaati.okaupan.

Obligaati.ot   Suomen  Pankki.   osti.   23.12.1964   ja   rahalaitosten   oli.

ostettava   ne   takaisin   vi.imeistään  31.12.1964.   Takai.si.nm.yynti.kurssi.

määrättiin   siten,   että   kurssiero  vastasi   11   prosenti.n   vuotuista

korkoa.   Nänti   kaupat  tapahtui.vat   sy.yskuussa  käyttöön   otetun   jär-

`iestelyn   ulkopuolella.89

Suomen   valti.on   vuoden   1962   8   prosentin   kassaobli.gaatiolaina   erään-

tyi.   28.6.1965.   Samalla   päätt.vi   lai.naan   perustuva   redi.skonttaaville

rahalaitoksi.11e  myönnett`y   mahdollisuus   suorittaa   obli.gaati.oiden   pe-

ruskorkoi.si.a   temi.inikauppoja.   Suomen   Pankki   oli   kui.tenkin   valmi.s

87Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   6/26.9.1964.

88Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   6/11.9.1965.

89Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   7/21.12.1964.
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edelleen   jatkamaan   tämänkaltai.si.a   temii.nikauppoja   rahalaitosten

kanssa   ostamalla   nii.ltä   mui.ta   obli.gaatioita.9°   Termiini.kauppojen

kurssierosta   muodostuva   korko   Didettii.n   edelleen   rediskonttauskoron

suuruisena   ja   eni.mnäi.sai.ka  yhteensä   120   päivänä   vuodessa.   Suomen

Pankin   omistuksessa   olevi.en,   kultakin   rahalaitokselta   ostettujen

obli.gaati.oi.den  yhteismäärä   sai   nimelli.sarvoltaan   olla   eni.ntään   seu-

raava:

LIIKEPANKKIEN    0BLIGAATI0KAUPPAKIINTIÖT    28.6.1965    ALKAEN

milj.    mk         %-osuus

YHTEENSÄ

3.3.5     Antolai.nausli.mii.tti.   ja   lisäkorkoasteikko

säästö-ja   osuuspankki.järjestöi.ssä   1964.2   -1965.10

Vuoden  1964   alkupuolella   käytyjen   neuvottelujen   tuloksena  Säästö-

pankki.en  Keskus-Osake-Panki.n   rediskonttauksi.sta   ei   peri.tty   lisä-

korkoa   helmikuusta  1964   lähti.en   sii.nä   tapauksessa,   että   sen   ja

säästöpankki.en  yhteenlaskettu   antolainauksen  kasvu   pysyi.   vastaa-

vasti.  yhteenlasketun   ottolainauksen  kasvun  puitteissa   (antolainaus-

|i.mi.itti).91   Kasvu   laskettii.n   kummassaki.n   tapauksessa   kumulatiivi.-

sesti   antolainauksen   perustasosta,   jona   oli   vuoden  19631oppu.   Jos

antolai.naus   jonki.n   kuukauden   lopussa  ylitti.   antolainauslimii.tin   eli

ottolainauskasvun,   Säästöpankkien  Keskus-Osake-Pankin   oli   makset-

tava  Suomen  Panki.1e   lisäkorkoa.   Lisäkorko  määräytyi.   siten,   että   se

oli   vuotta   kohden  yhtä   monta   prosentti.a   panki.n  kokonai.svelasta  Suo-

men   Pankille   kuukauden   lopussa   kui.n   antolai.nausli.miitin  ylitys   oli.

prosenttia   antolainauslimi.itistä,   enintään   kuitenkin  4   %.   Li.säkor-
koasteikko   on   esi.tetty   kuviossa  10.

90Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   2/29.5.1965.

91Suomen   Panki.n   ki.rje   n:o   8.2.1964.
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Kuvio    10.

Osuus- a  säästö ankki estön  keskus ankkivelan
lisäkorkoasteikko  helmikuun  1964   alusta   lokakuun
loDouun   1965

ABC  =   KeskusDankkivelan  keskikorkoasteikko   (rk)
ABDE  =  Keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko

määrätyllä  velkatasolla   (rm)
Y       =  Antolainaukselle  asetetun  limiitin  ylitys,   %
rm      =   dY.KPV   +   dKPV.Y
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Vastaavaaa   järjestelyä   sovelletti.i.n  Osuuskassojen   Keskus   Oy:n   j.a

osuuspankki.en   li.säkoron   laskemisessa.92   Helmi.kuun   alusta   1965   Suomen

Pankki   muutti   em.   ohjeita   siten,   että   antolainauslimiitti   oli   vai.n

80   %   ottolainauksen   kasvusta,   jos   velka   Suomen   Panki.11e   oli   suuri

ja  90  %   ottolainauksen   kasvusta,   jos   velka   oli   pieni.93   Muutoksella

pyri.tti.i.n   si.ihen,   että   em.   rahalaitokset  käyttäi.si.vät  osan   otto-
lainauksensa   kasvusta   maksuvalmi.utensa   parantamiseen.   Muiden

rahalai.tosten   redi.skonttauksissa   noudatettiin  enti.siä   määräyksi.ä.

Edellä   mainitut  Trääräykset  keskusrahalaitosten   redi.skonttauksista

peri.ttävästä   li.säkorosta   kumotti.i.n  marraskuun  alusta   19651uki.en.

3.3.6     Antolainaustavoi.tteet  ja   rediskonttausehdot

1965.4   -   1966.4

Valuuttati.1anteen   hei.kentymisen   takia  Suomen  Panki.n   toimenpiteet

vuoden   1965   aikana  kohdi.stui.vat  ensi.sijaisesti   maksutaseen   paranta-

miseen.   H.uhtikuussa   1965   Suomen  Pankki.   vaati   niitä   rahalaitoksia,

joi.den  maksuvalmius   oli   siinä   määrin   heikentynyt,   että   voi.massa

olevat  rediskonttausli.mii.tit  eivät  ni.ille  riittäneet,   rajoittamaan

antolainaustaan.94   Näiden   pankkien   antolainaus   sai.   lokakuun   lopussa

1965   olla   enintään   9   %   suurempi   kuin   vuoden   alussa.   Samaa   tavoi.tet-

ta   suositeltii.n  muillekin   rahalaitoksi.11e.   Tavoi.tteen   saavuttaville

pankei.11e  Suomen  Pankki   lupasi   erityisen  hyvi.tyksen95   redi.skonttaus-
koroi.sta,   mihin   pankkivaltuusmiehet  antoivat   valtuudet  19.5.1965.

Näi.den   valtuuksien  perusteella  johtokunta  palautti   huhti-1okakuulta

1965   maksetut  lisäkorot  tavoitteen   saavuttanei.11e   pankei.11e.   Lisäk-

si   johtokunta  "önsi   1/2   prosenti.n  alennuksen  noudatetusta   redi.s-

92Suomen   Panki.n   kirje   n:o   8.2.1964.

93Suomen   Pankin   kirje   n:o   13.2.1965.

94Kun   pelkästään   redi.skonttausoikeutta  koskevilla  määräyksi.11ä   ei
oltu  kyetty   pysäyttämään   luotonantoa  maksutaseen  edellyttämi.i.n
puittei.sii.n,   Suomen  Pankin   oli.   ryhdyttävä   "ös   määrälli.sesti   sääte-
lemään   pankkien   luotonantoa, .kunnes   riittävä   rahataloudelli.nen
tasapai.no  oli.   saavutettu   (Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta
1965,    s.   4).

95Suomen  Panki.n   kiertokirje   n:o   1/30.4.1965.
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konttausten   peruskorosta   ajaksi.   marraskuu   1965   -huhtikuu   1966   nii.1-

1e   pankei.11e,   joi.den   luotonanto   oli   kasvanut   eni.ntään   8   %   tavoi.te-

kautena   ja   1   prosentin   alennuksen   ni.i.1le,   joilla   se   oli.   kasvanut

eni.ntään   7   %96.

Syyskuussa   1965   Suomen  Pankki.   asetti   kaikkia   rahalai.toksia   koskevan

6   kuukauden   tavoitekauden   ajaksi   marraskuu   1965   -huhtikuu   1966,

jona   aikana   antolai.nauksen  kasvu   oli.   ra`ioitettava  3   prosenttiin.

Kausilii.kkeen   huomi.oon  ottaen   tavoite  asetettiin   siten,   että   kunkin

rahalaitoksen   luotonannon   määrä   sai.   huhti.kuun   19661opussa   olla

enintään   13   %   suurempi   kuin   vuoden   19641opussa.97   Tämän   Suomen

Pankki.   määräsi   edellytykseksi   sille,   että   rahalaitos   voi   marras-

kuun   1965   -   huhtikuun  1966   ai.kana  yl ittää   voi.massa   olevan   huhti-

kuussa   1963   i.1moi.tetun   rediskonttauslimii.ti.n.   Nii.11'e   rahalaitoksil-

1e,   jotka  pysyttävät   luotonantonsa  asetetui.ssa   rajoi.ssa,   Suomen

Pankki   lupasi   palauttaa  marraskuun   1965   -huhti.kuun  1966   ajalta   pe-

rityt  lisäkorot.   Li.säksi.,   jos  tavoitekauden  luottokasvu  jäi   eni.n-

tään   12   prosenttii.n,   Suonm  Pankki.   lupasi   1   prosenttiyksikön   alen-

nuksen   noudatetusta   rediskonttausten   peruskorosta98   seuraavan  6   kuu-

kauden   ajaksi.   Käytännössä   tämä   alennus   nDrönnettiin   tammi-lokakuul-

ta   1966.99

3.3.7      Vekselien   rediskonttauskelpoi.suuden   rajoittami.nen

loppuvuodesta   1965

Marraskuun   alusta   1965   Suomen  Pankki   rajoitti   vekseli.en   rediskont-

tauskelpoisuutta,   koska   redi.skonttojen   si.1loisella   tasolla   oli.   re-

di.skontattaviksi   tuotu  vekselei.tä,   jotka  ei.vät  täyttäneet  keskus-

pankkiluotolle   kohtuudella   asetettavi.a   vaati.muksia.1°°   Uudet   ehdot
ol ivat:

96Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1965,   s.18.

97Suomen   Panki.n   kiertoki.rje   n:o   5/11.9.1965.

98Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   6/11.9.1965.

99Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1966,   s.14.

100Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   7/16.9.1965.
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Varsinaisen   redi.skonttausmateriaali.n   muodostivat

sellaiset  teolli.sten   tai   kaupallisten  yri.tysten   normaa-

1issa   li.iketoiminnassa   esi.intyvät   tunnusteet,   jotka

perustuivat   vaihto-omaisuuden   hankkimiseen.   Tavaravekse-
li.en   ohella   nDJös   finanssivekseli.t   oli.vat  hyväksyttäviä,

mi.käli   ko.1uotto   oli   annettu   esim.    raaka-ainehankintc+

jen  tai   valmi.iden  tuotteiden  varastojen   rahoittamiseen.
Redi.skontattavina   ei   kui.tenkaan   pi.detty   vekselei.tä,

joi.1la   rahoitettii.n  käyttöomai.suutta,   esi.m.   koneiden

ostoja   tai   lii.kerakennuksia.

Redi.skontattaviksi.   ei   hyväksytty   seuraavanlaisi.a   li.i.ke-

vekselei.tä,   joi.11a  tapahtuva   rahoitus   oli   pysytettävä

rahalaitoksen  omien  varojen  ja   ottolai.nauksen  puitteissa:

a)                       rakennusl iikkeiden,   kiinteistöyhtiöiden,

asuntorosakeyhtiöi.den   tms.   vekseli.t,   joi.11a

rahoitetti. in  talonrakennustoimintaa;

vähittäi smyynni.ssä   syntyneet  yksityi sten

henkilöiden  tunnusteet,   jotka  edustavat

kulutusluottoa,   ja

autoli.i.kkei.den   vekselit

Rediskonttauskelpoisi.a   ei.vät  Tvöskään   olleet  ns.

henkilöluoton  rryöntämi.sestä   syntyneet  taikka  kuntien,

kuntainli.ittojen,   ammatti-ja   oppi.koulujen  kannatus-

yhdi.stysten  ei.vätkä  yleensä   eri.lai.sten  yhdi.stysten,
li.i.ttojen  ja   säätiöiden  vekselit.

Määrä`ykset  eivät   koskeneet  vi.entivekseleitä   eivätkä   sellaisia

metalli.teolli.suuden  toimitusluottovekseleitä,   joiden  ostamiseen

Suomen  Pankki   oli   erikseen   sitoutunut.

Samalla   rediskontatun   vekselin   vähi.mnäi.smääräksi.   vahvistettii.n

10  000   markkaa   ja   vekseli.n  jäljellä   olevaksi   vähimmäi.sajaksi

7   päivää.
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3.3.8     Luotonannon   rajoitukset  ja   redi.skonttausehdot

1966.5   -1967.5

Toukokuun   alusta   1966   Suomen   Pankki   tiukensi.   huomattövasti   redi.s-

konttausehtoja   jyrkentämällä   li.säkorkoasteikkoa   samalla,   kun

peruskorkoisten   redi.skonttauskiintiöiden  yhteismäärä   sopeutettiin
valli.nneeseen   velkatasoon.1°]   Toi.menpiteellä   pankki.   pyrki   jarrutta-

maan   valuuttavarannon   laskua   ja   rediskonttausten  kasvua.

Kun   rahalaitoksen   redi.skonttovelan   kuukausikeskimäärä  ylitti

redi.skonttauskiintiön,   rahalai.toksen   oli   maksettava   varsi.naisen

koron   li.säksi   koko   velastaan   lisäkorkoa   11/3   %   kuukaudessa

laskettuna  näärästä,   joka   oli.  yhtä   suuri.   osa   rahalaitoksen   redis-

konttovelasta  kuin   redi.skonttauski.intiön  ylittävä   osa   oli.

rediskonttauskiinti.östä.1°2   Lisäkorko   nousi   li.neaari.sesti   ylärajal-

1een  4   %,   kun   kiinti.ön  ylitys   oli   25   %.   Toukokuusta   1966   maalis-

kuuhun   1969   sovellettu   li.säkorkoasteikko   on   esitetty  kuvi.ossa  11.

Rahalaitoksille. asetetti.in  antolainaustavoi.tteet  ajaksi

1.5.   -31.10.1966  ja   vahvistetti.in   seuraavat   redi.skonttauskiintiöt:

LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUSKIINTlöT    1.5.1966    ALKAEN

K i 1` n t i ö t
ml'lj.    mk

Val vontaraja
ml'lj.    mk

287 . 5
287.5
62.5
7.5

112.5
112 . 5

K i i n t i ö i. d e n
%-jakautuma

YHTEENSÄ 870.0

101Suomen   Pankin  ki.ertokirje   n:o   1/28.4.1966.

102Vuotuisen   li.säkorkoprosentin  kaava   oli   16x(K/Q-1)   ja   margi.naali.-

sen   lisäkorkoprosenti.n   kaava   16x(2K/Q-1),   jossa  K   on   kokonaisvelka
ja  Q   on   rediskonttauskiintiö.
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Kuvio 11:  Keskusoankkivelan  lisäkorkoasteikko   touko-
kuusta   1966   - maaliskuuhun   1969

Korko
(%)

rm,LKY

rm,LKP

rk'LKY

ABC     =  keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko    (rk)
ABDE  =  keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko    (rm)
LKP    =  peruskorkoinen  luottokiintiö
LKY     =  keskuspankkivelan  yläraja
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Suomen  Pankki   ei   asettanut   rajoituksi.a   sellaisen   rahalai.toksen

luotonannolle,   jolla   ei.   ollut   rediskonttauksia   tai   jonka   redi.s-

konttaukset   pysyivät   tavoi.tekautena   vähintään  25  %   redi.skonttaus-

ki.i.nti.ötä   pi.enempinä.   Muun   rahalaitoksen   oli   rajoitettava   luoton-

antonsa   kasvua   si.ten,   että   sen   luotonanto   tavoi.tekauden   lopussa   oli

enintään   15   %   suurempi.   kui.n   joulukuun   19641opussa.

Jos   rahalaitoksen   redi.skonttaukset  tavoi.tekauden   aikana  yli.ttivät

redi.skonttauski.i.nti.ön   enemmän   kuin   25   %,   Suomen   Pankki.   voi.   kui.ten-

kin   harkinnan   mukaan   asettaa   nDrös   muunlai.si.a  yksityi.skohtaisia

vaatimuksi.a   rahalaitoksen   luotonannolle   (rahoitussuunnitelma).

Lokaku.un   lopussa  1966   rahalaitoksille   asetetti.in   uudeksi   tavoi.te-

kaudeksi   ajanjakso  1.1.1966   -30.6.1967.   Tänä   aikana   oli.vat

toukokuun   alusta  1966   vahvistetut   redi.skonttauski.inti.öt   sekä

lisäkorkoasteikko   edelleen   voimassa.   Uusi.en   ohjeiden   tavoitteena

oli,   että   rahalai.tokset  rajoi.tti.vat  redi.skonttauksensa  asetettujen

kii.nti.öiden   puitteisii.n.   Aikaisemmi.n   tapahtuneet  ki.intiöiden

ylitykset  tuli.   saada   loppumaan   pääosaltaan   tammikuuhun  1967
mennessä   ja   kokonaan   kesäkuuhun   1967   mennessä.

Ni.iden   rahalai.tosten,   jotka  31.10.1966   päättyneenä   tavoitekautena

oli.vat  pysyttäneet  rediskonttauksensa  kiintiöiden  puittei.ssa,

Suomen  Pankki   edellytti   nyös   uutena  tavoi.tekautena  mukauttavan

luotonantonsa   tal letusten  kehi.tykseen   samoi.ssa   rediskonttausrajois-

Sa   Pysyen.

Rahalaitoksien,   joiden   rediskonttaukset  lokakuussa  1966  ylitti.vät

redi.skonttauskiintiön   enemmän   kui.n  25   %,   oli   Suomen  Pankille

esitettävän   ohjelman  mukaan   suDistettava   luottokantaansa   siten,

että   näiden   redi.skonttaukset  tammi.kuussa  1967   olivat  enintään  25  %

kiinti.ötä   suuremmat  ja  kesäkuussa  1967   eni.ntään   kii.ntiön   määräi.set.

Uusi.en   luottojen  nDtöntäminen   ja   aikaisempien   luottojen   uusi.minen

sai.   tapahtua   vain  Suomen  Panki.n  kullekin   rahalai.tokselle   vi.ikoit-

tain   vahvistami.en   ohjelmien   pui.tteissa.

Kesäkuun   alussa   19671ähettämässään   ki.ertokirjeessä   Suomen  Pankki

totesi,   että   redi.skonttaustasolle  asetetut  rajat  saavutetti.i.n  ja
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rediskonttausten   kuukausi.keskimäärä   oli   vuoden   1967   alkupuolella

pysytellyt   tavoi.tteeksi.   asetetun  800  mi.lj.   markan   rajan   alapuolel-
la.   Tämä   ei   kuitenkaan   johtunut  yksinomaan   rahalai.tosten   omi.sta

toimenpi.teistä,   vaan   si.i.hen   osaltaan  myötävaikutti.   Suomen  Panki.n

valti.olle  nDröntämä   300   mi.1j.   markan   luotto.103

Vuoden   1967   alkupuolella   kävi.   ilmeiseksi,   että   maksutasevajeen

poi.stamiseksi   tarvi.ttavi.en   talouden   rakennemuutosten   aikaansaami.nen

pelkästään   raha-ja   finanssi.poli.i.ttisi.n   keinoi.n   oli.si   vi.elä   vaati-

nut  huomattavan   pi.tkän   ajan.   Kun   talouden   kasvu   oli.   pysähtynyt  ja

työttömyys   lisääntyi.   uhkaavasti.,1aukaistii.n   tilanne   alentamalla

lokakuussa  1967   markan   arvoa   24   prosentilla.104

3.3.9     Kassavarantotalletukset  ja  keskuspankkiluoton   ehdot

1967.2   -   1969.8

Suomen  Pankki   oli.   nvöntänyt   valti.olle   vuoden   19661opussa  300   mi.1j.

markan   lainan   poikkeuselli.sena   ja   kertakaikki.sen   toi.menpiteenä

avoimen  kassakri.i.si.n   välttämiseksi.   Lainan   ehtona   oli,   että

vastaava  määrä   varoja   sidotaan   rahalaitosten   talletuksina  Suomen

Pankkiin.   Kassavarantotalletuksi.11a   Suomen  Pankki.   pyrki   nii.den

haittavaikutusten  poistamiseen,   jotka  aiheutuisivat  tällaisesta

keskuspankkirahan   tarjonnan   lisäämi.sestä.

Vapaaehtoinen   kassavarantospimus   saatii.n   ai.kaan   vielä   joulukuussa

1966  ja   sen  mukaan   rahalaitokset  tallettivat  osan   ottolainauksen

kasvusta   helmikuun   puoli.välistä   1967   alkaen   erityi.selle  kassa-

varantotilille  Suomen  Pankki.i.n.   Talletusten   enimriismäärä   oli

300  mi.lj.   markkaa   tai   enintään  3   %   ottolainauskannasta.   Tileille

15.12.1967   mennessä   kertyneet  varat  Suomen  Pankki.   palautti.   raha-

1ai.toksi.lle   sitä   mukaa   kuin   valtio   lyhensi   mainittua   lainaansa

•  Suomen   Panki.lle.

103Suomen   Panki.n   kiertoki.rje   n:o   4/5.6.1967.

104Suomen   Panki.n   vuosiki.rja   1967,    s.11.
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Kesäkuun   alusta   1967   Suomen   Pankki.   korotti.   Osuuskassojen   Keskus

Oy:n   ja   Säästöpankki.en  Keskus-Osake-Panki.n   kii.nti.öt   90   milj.

markasta   120   milj.   markkaan   mui.den   pankkien   ki.inti.öiden   ja   keskus-

pankkiluoton   li.säkorkoasteikon   pysyessä   ennallaan.1°5   Rediskonttaus-

ki.i.ntiöiden  yhteissumma   nousi   täten   756   mi.1j.   markkaan.

Ki.intiöpäätös   merki.tsi.   OKO:n   ja   SKOP:n   suhteelli.sen   ki.i.ntiöosuuden

pienti   kohoami.sta.   Pankkikohtai.set  kiintiöt   ja   niiden   suhteelli.nen

jakautuma   oli   siten   1.6.19671ähtien   seuraava.

LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUSKI  ]NTIÖT    1.6.1967    ALKAEN

Pankki                   Ki intiöt           Enimmäis-           Ki. inti.öi den          Muutos
ml.1j.    mk ri ä rä t

milj.   mk

62.5
287.5
150.0
287 . 5
150.0

7.5

%-j akautuma          aikai semmasta
jakautumasta

YHTEENSÄ 945.0

Kiintiön  yli.tyksen   osalta  Suomen  Pankki.   edellytti.,   että   rahalai-

tosten   rediskonttausvelka   ei   mi.nään   päi.vänä   saanut  ylittää  ki.i.n-

tiötä   enemrin   kuin  25  %.   Jos   rahalaitosten   rediskonttauski.inti.ö   oli

pääosaltaan   käytössä,   Suomen  Pankki   saattoi   harkintansa  mukaan
vaati.a   rahalaitokselta  määräaikaisen   luotonanto-ja   rahoitussuunr

nitelman,   joka   tähtäsi   ki.intiössä   pysymiseen.   Suomen  Pankki   saattori.

myös   vaatia   rahalai.toksen   luotonannon  ja  n"iden   si.joitusten

ohj el moi nti. i n  muutok si a.

Li. säkoron  alaisen   rediskonttausvel an  laskentatapaa  tarkistetti.i.n

samalla   si.ten,   että   rediskonttausvelasta  saati.in  aikana

1.5.   -31.12.1967   vähentää   puolet   si.i.tä   määrästä,   mikä   rahalaitok-

sella   oli.   kassavarantosopimuksen  mukaisesti   talletettuna  Suomen

105Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   5/5.6.1967.
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Pankkiin,   mahdolliset   ennakolta   tehdyt   talletukset  mukaan   luet-

tuina.   Säästöpankki.en  Keskus-Osake-Pankki    sai   tämän   vähennyksen

tehdä   nvös   säästöpankkien   ja   Osuuskassojen  Keskus   Oy   osuuskassojen

kassavarantotalletusten  osalta.   Vähennysoikeutta  jatkettii.n  vielä

vuonna   1968106.   Kesäkuussa   1968   Suomen  Pankki   päätti,   että   jäljellä

olevat  kassavarantotal letukset  ovat  nostettavi.ssa  jo  syys-joulukuun

aikana,   jos   ne  käytetään   asuntorakennustuotannon   rahoittami.seen.

Muutoin   ne   olivat   nostettavissa   vasta   helmikuussa   1969.107

Edellä   mai.ni.tut  redi.skonttausehtojen  tarkistukset  toteutettiin

pitäen   silnällä   erityi.sesti   sitä,   että   kassavarantosopi.muksen
mukainen   talletusvelvollisuus   oli   kä.ytännössä   kohdi.stunut  epätasai.-

sesti   eri   rahalaitoksi.i.n  ja   rahalaitosryhmi.in   nii.den   ottolai.nauksen

kehi.tyksessä   i.1mennei.den   eroavuuksi.en   johdosta.108

Huhtikuun   alusta   1968   lukien   pankki.en   keskuspankkivelkaan   luettii.n

myös   rahalai.toksen   Suomen   Pankissa   pitämän   i.ndeksi.tasaustilin

velkasaldo  tai   sii.tä   vähennettiin  tilin   saatavasaldo.109  Vekselien

rediskonttauskelpoisuutta  muutettiin  marraskuun   alusta  1968   lähtien

si.ten,   että   redi.skontattavi.ksi.   voitiin  hyväksyä   nvös  kunti.en  ja

kuntainliittojen  vekseleitä.110

Asuntorakennustoi.mi.nnan  elvyttämiseksi.   Suo"}n  Pankki   päätti

maaliskuussa  1968   ottaa  käyttöön   erityi.sl uottojärjestelyn  asunto-

106Suomen  Panki.n   kiertokirje   n:o   1/2.1.1968.

107Pankkivaltuusmiesten  kertomus   vuodelta   1968,    s.   7.

108Suomen  Pankin   kiertoki.rje   n:o  4/5.6.1967.

109Suomen  Pankin   ki.ertokirje   n:o  4/30.3.1968.   Järjestely   perustui
indeksisidonnaisuuden   purkamiseen   siten,   että   Suomen  Pankin
johtokunta   päätti   20.3.1968   pankkivaltuusmiesten   suostumuksella
rahoittaa  korotta  ja  täysimääräisesti   sen  velan,   joka   rahalaitok-
sille   syntyi   i.ndeksiehtoisille  talletuksille   vi.elä   maksettavi.en
indeksihyvityksi.en   vuoksi..   Ehtona   oli.,   että   vakauttami.ssopimus
saadaan  aikaan  ja   että   rahalaitokset  alentavat  ns.   väli.11isen

;:gååii:,':§38i. Prosenttiyksiköksi   (Pankkivaltuusmiesten  kertomus

l10Suomen  Pankin   kiertoki.rje   n:o   9/31.10.1968.
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rakennustuotannon   rahoi.ttamiseksi..   Sen   perusteella   Suomen   Pankki

antoi    rahalai.toksi.11e   enintään   vi.iden   vuoden   ajaksi.   friiäräsuuruisen

yl imääräi. sen   obl i.gaatiokauppaoi.keuden   asui.nrakennustuotannon

rahoi.tusta   varten.   Luottotuki.,   joka  yhteismäärältään   oli   aluksi

60   milj.   mk,   mutta   jonka   Pankki   nDröhemmi.n   korotti   70.5   milj.

markkaan,   annettii.n   rahalaitoskohtaisesti.   Säästöpankeille   tuleva

luotto   annetti.in   keski.tetysti   Säästöpankkien  Keskus-Osake-Panki.n   ja

osuuskassoille   tuleva   luotto  Osuuskassojen  Keskus   Oy:n   välityksel-

lä.   Luotosta   veloi.tetti.in   korkoa  7   %   vuodessa.111

Rahalai.tosten  maksuvalmiuden   olennaisen   paranemisen  myötä   redis-

konttauskii.nti.öiden  käyttöaste   aleni   vuoden  1969   alkupuolella.

Koska   samansuuntaisen  kehityksen   oletettiin  jatkuvan,   kävivät   ne

Suomen  Pankin  antamat  ohjeet  tarpeettomiksi.,   jotka  koskivat

rahal aitosten  mahdolli.suutta  yl i.ttää   rediskonttauskiintiönsä.   Tämän

vuoksi   pankki   kumosi   huhtikuun   1969   alusta   lisäkoron   veloitusta

koskeneet  Trääräykset.112

3.3.10     Anto-ottolainaussuhde  ja   redi.skonttausehdot

1969.9   -1969.12

Syksyllä   1969   oli.   todettavi.ssa,   että   rahalai.tokset  ei.vät   olleet

toi.votul la   tavalla   onnistuneet  ehkäisemään   maksuvalmi.utensa

heikkenemistä   ja   että   ni.iden   luotonannon   kasvu   oli   aikai.semmi.n

annettujen   luottolupausten   seurauksena  muodostumassa   suuremmaksi.

kuin   suhdannepoli.tiikan   kannalta   oli.si   ollut   suotavaa.   Suomen

Pankki   ryhtyi   tällöi.n   neuvottelui.hin   rahalai.tosten  kanssa   luoton-

annon   kasvun   rajoi.ttami.sta   koskevan   sopi.muksen   aikaansaami.seksi..

Neuvottelujen   tuloksena   Suomen   Pankki.,   liikepanki.t,   Osuuskassojen

Keskus   Oy,   Suomen  Säästöpankki.1ii.tto,   Osuuskassojen   Keskusl ii.tto  ja

Postisäästöpankki.   tekivät   syyskuun  24.   päivänä   sopimuksen   luoton-

antopolitiikan   suuntaviivoista   vuosiksi   1969   -1970113.   Sopimuksen

111Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta  1968,   s.   7.

112Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   1/3.4.1969.

113Suomen   Panki.n   vuosiki.rja   1969,    s.13.
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mukaan   kukin   rahalai.tos   rajoi.ttaa   antolainauksensa   kasvun   siten,

että   se   kulloinki.n   vii.meksi   kuluneiden   12   kuukauden   aikana   on

eni.ntään   90   %   samanaikai.sesta   ottolainauksen   kasvusta.   Ne   raha-

lai.tokset,   joiden   antolainaus   jo   oli   kasvanut   tätä   enemmän,

pyrkivät   saavuttamaan  mainitun   enimnäi.srajan   viimei.stään   maal iskuun
loppuun   1970   mennessä.114

Tehostaakseen   suhdannenousun   jarruttami.sta  Suomen  Pankki   päätti

samana   päi.vänä   kui.n   sopimus   antolainaussuhteesta   allekirjoitetti.in

ottaa   uudelleen  käyttöön   rediskonttauksiin   sovellettavan   lisäkorko-

asteikon  ja   lisäksi.   alentaa   rahalaitosten   rediskonttauski.i.ntiöitä

siten,   että   ne   ovat  loka-joulukuun   1969   ai.kana  85  %  ja   tammi-

maaliskuun   1970   ai.kana  75   %   voimassa   olevista   peruskorkoi.sista

kiintiöistä,   joiden  yhteismäärä   oli   756   mmk.   Ålands  Akti.ebanki.n

redi.skonttauskiintiö   pysytettii.n  kuitenkin  toistaiseksi   ennallaan

(6    mi.1j.    mk).

Li.säkorkoa   redi.skonttauksi.sta   alettiin   periä   si.11oin,   kun   rahalai-

toksen   rediskonttausten  kuukausi.keski.riärä  yl itti.   edellä   asetetun

redi.skonttauskii.ntiön.   Li.säkorkoa   veloitettii.n  tasaisesti  yl enevän

asteikon  mukaan  enintään  4   g  koko   velasta,   johon   li.säkorko   nousi,

kun   kiinti.ön  yli.tys   oli   25  %.115  Jos   redi.skonttaavan   rahalaitoksen

rahoitustarve  yli.tti.   kiinti.ön   enemmän   kuin  25   %,   Suomen   Pankki   voi,

mi.lloi.n   se  katsoi   erityisiä   syi.tä   olevan  olemassa,   harkintansa

mukaan   tehdä   rahalaitoksen  kanssa   obligaatioiden  ylinfiäräisiä

termiini.kauppoja   ehdoin,   jotka   pankki.   nfiäräsi..116   Lisäkorkoasteikko

on  esitetty   kuvi.ossa  12.

114Maali.skuussa   1970   Suomen   Pankki   i.lmoi.tti.    rahalaitoksi.11e,   että   se
ei   enää   pitänyt   antolai.nausopimuksen  jatkumista   aiheellisena,
etenkin  kun  kaikki   panki.t  ei.vät   kykeni.si   nääräaikaan  mennessä
saavuttamaan   asetettua  tavoi.tetta.   Lisäksi.   vuoden  19691opulla
sovi.ttu   suhdannetalletus-ja   i.nvestointi.rahastomenettely   oli.
vaikuttanut  erityi.sesti.   liikepankkien  maksuvalmiuteen  ja  muuttanut

:g%:n::t;i?pimuksen  pohjaa   (Pankki.val tuusmiesten   kertomus   vuodelta

115Lisäkorkoprosenti.n  kaava   oli   16x(K/O-l)   ja  margi.naalisen
lisäkorkoprosentin  kaava   16x(2K/0-1),   jossa  K   on   kokonaisvelka   ja   Q
on   rediskonttauski. i.nti.ö.

116Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   3/24.9.1969.
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Kuvio   12 :   Keskusoankkivelan   lisäkorkoasteikko   lokakuun
alusta   1969   - oulukuun  lo uun   1969

ABCD
ABEFG
LKP
LKY
OBL

äå;#;Så:kk::åEå:  :å:ä:äå:::iå:Eå:::ei:k:  ,rm,
Peruskorkoinen  luottokiintiö
Rediskonttausten  yläraja
Obligaatioiden  ylimääräisiin  termiinikauppoihin
perustuva  keskuspankkiluotto



m

Lokakuun   alusta   joulukuun   loppuun   1969   voi.massa   ollei.den   redi.s-

konttauskiintiöiden  yhtei.ssumma   oli   643.5   milj.   markkaa,   ja   se

jakautui   eri.   rahalaitosten  kesken   seuraavasti.:

LIIKEPANKKIEN    REDISKONTTAUSKIINTIÖT    1.10.1969   ALKAEN

Pankki.                  Ki intiöt               Kiintiöiden          Muutos
milj.   mk                %-jakautuma

195.5
195.5
42.5
6.0

102.0
102.0

a i k a i. semma s ta
jakautumasta

YHTEENSÄ                   643. 5

Ki.i.ntiöi.den   markkamäärä   kytkettiin  kunkin   pankin   ulkomaisen   nettcr

velan   kehi.tykseen.   Täten   kunkin   kuukauden  7.    päi.vänä   saman   kuukau-

den  redi.skonttauski.i.nti.ötä-korotettiin   (alennettii.n)   ilmoitetusta

ki.i.ntiöstä   sillä   markkamäärällä,   jolla   rahalaitoksen   ulkomainen

nettovelka   oli   pienentynyt   (kasvanut)   elokuun   19691opusta   po.

kalenterikuukautta   edeltäneen  kuukauden   loppuun.   Rahalai.tosten

rediskonttausvelka  ei.   mi.nään   päi.vänä   saanut  yli.ttää  edellä   mainit-

tujen  peri.aatteiden  mukai.sesti   laskettua  kii.nti.ötä   ene"än  kuin

25  %.   Kiintiöiden   kytkentä   ulkomaiseen   nettovelkaan   kumotti.i.n

kui.tenkin   jo  marraskuun  7.   päivästä   luki.en,   jolloi.n   palatti.in

edellä   esi.tettyi.hin  ki.inti.öihin.

3.3.11     Yhteenvetotaulukko  ki.inti.öistä   ja

1 isäkorkoasteikoi sta  1960-1 uvul ta

1960-1uvun   alkupuolella   (24.4.1963)   sii.rrytti.i.n   omiin   pääomi.i.n   suh-

teutetuista   redi.skonttauski. intiöi stä   markkaTnääri.nä   määritel tyi.hin

kiinti.öihin,   jotta  eri   rahalai.tosryhmi.en   si.toumusten   suuruus   voi-

taisiin   aikaisempaa   paremmi.n   ottaa   huomi.oon   kiinti.öiden   suuruutta

vahvistettaessa.   Tähän   perustuen  keskusrahalaitoksina   toi.mivi.en

pankkien   osuutta   kiinti.öistä   lisättiin  kahdesti   1960-1uvulla.   Tämä
i.lmenee   selvästi   seuraavasta  1960-luvun  kehitystä   kuvaavasta   ase-

telmasta.
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LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   LUOTTOKIINTIÖT    1.4.1970    -30.9.1971

Pankki        Ki.intiöt          Ki.intiöt             Ki.intiöt          Kiinti.öiden     Muutos
1.4.-                   1.10.-                    1.12.1970-      %-jakautuma      ai.kai.sem-
30.9.1970,      30.11.1970,       30.9.1971,
milj.    mk            milj.   mk               milj.    mk

149.5                    184.1                       253.1
149.5                    184.1                       253.1

32.5                      39.8                         54.8
104.0                    127.9                       175.9

91.0                     111.6                        153.5
4.0                         5.2                            7.2

masta
jakautu-
masta

YHTEENSÄ         530.5                     652.8                        897.6

Syyskuussa   1970   Suomen  Pankki   vahvi.sti.   1oka-marraskuun   1970   ajaksi

liikepan.kki.en   luottokii.nti.öi.den  yhteismääräksi   652.8   milj.   markkaa

eli   80  %   si.itä   perustasosta,   joka   valli.tsi   syyskuun  1969   loppuun.126

Ki.i.ntiöi.den   nostolla   pyri.tti.i.n   estämään   lii.kepankkien   maksuvalmius-

aseman   li.ialli.nen   ki.ristyminen   kausiteki.jöiden   sekä   suhdannevaraus-

ten  keräämi.sen  johdosta.

Lokakuussa   1970   Suomen  Pankki   kehotti   nii.tä   li.ikepankkeja,   joilla

keskuspankkiluoton  tarve  oli   jo  yli.ttänyt  tai   oli   vaarassa  yli.ttää

vahvistetut  luottoki.i.ntiöt,   alentaman  asiakkai.11e  nyönnettyjä

tavara-ja   rahoitusvekseli.1imii.ttejä   vähintään  20  prosentilla.

Li. ikepankkeja   kehotetti.in   ni.i.n   i.kään   alentamaan  osamaksurahoitus-

yhtiöille  nvöntämi.ään   rahoituslimiittejä   vähintään  20  prosenti.11a
sekä   rajoittamaan  konttoriverkostonsa   luotonmyöntämisvaltuuksi.a.127

Samalla  Suomen  Pankki   salli   eri.tyi.sen   luotonvarausprovi.sion   perimi-

sen  aloittami.sen  yri.tysluotoista.  Kyseiset  rajoitukset  olivat
voimassa   elokuuhun   1972   saakka.

Joul ukuun   alusta  li.ikepankkien   luottokii.nti.öt   vahvi.stetti.i.n

897.6   milj.   markaksi   eli   10   %   ns.   perustasoa   korkeammi.ksi..   Korotus

126Suomen  Pankin   kiertokirje   n:o  8/30.9.1970.

127Suomen  Panki.n   kiertoki.rje   n:o   10/23.10.1970.
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LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOT0t`l    KIINTIÖOSUUDET    JA

NlinEN    MUUT0S    1960-LUVULLA

Pankki.               Ki.inti.öosuus
1.1'1960,    %

7.1
38.1
11.5
37.4

5.0
0.9

K i i ntiöosuus
31.12.1969,    %

6.6
30.4
15.8
30.4
15.8
1.0

K i. i n t i ö o s u u d e n
muutos   60-1uvulla,
%-yksikköä

-0.5
-7.7
+4.3
-7.0

+10 . 8
+0.1

Y.HTEENSÄ                 100.0 100 . 0 ±0

Keskuspankki.velan   li.säkorkoastei.kkojen   parametrit   1960-luvulta   on

yhteenvetona   esi.tetty   taulukossa  2.   Taulukkoon   on   aikajärjestykses-
sä   merkitty   Deruskorkoi.sen   keskuspankkiluoton   näärä    (LKP),   keskus-

Dankki.luoton   enimmäi.smäärä   tai.   se   määrä,   jolla   velan   lisäkorko

nousee  ylärajalleen   (LKY)    sekä   tätä   vastaava   keski.korko   (rk,LKY).

Marginaali.korkoastei.kolta   on  merki.tty   kii.ntiön  ylit.yksestä   ai.heu-

tuva   ali.n   korko    (rm,LKP)    sekä   ylin   korko    (rm,LKY).   Viimei.sessä

sarakkeessa   on   esit,etty   keskuspankki.luoton   peruskorko   kunaki.n

ajankohtana,   jotta   lisäkorkoja   oli.si   mahdollista   verrata   perus-

korkojen   tasoon.
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Taulukko   2

KESKUSPANKKILUOTON    KIINTIÖT,     REDISKONTTOKORK0    SEKÄ    LISÄKORKOASTEIKK0

VUODEN    1960    ALUSTA   VUODEN    1969    LOPPUUN

OP     =   rahalaitoksen   oma   pääoma
AT     =   talletusten  muutos   (1isäys  -,   vähennys  +)
AU     =   ulkomailta  otettujen  talletusten  muutos   (1isäys  -,   vähennys  +)
AUV   =   ulkomaisen   nettovelan  muutos   (1isäys   -,    vähennys   +)

1)   Asteikkoja   sovelletti.i.n   silloin,   kun   rahalaitoksen  keskuspankki-
1uotto  ylitti.   omi.en   varojen  määrän.   Jos   se  ei.  yli.ttänyt,   ni.i.n
si.11oin   sovellettiin   edelleen   tammikuun   1960   asteikkoa.

2)   Milj.   markkaa.
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3.4      Keskuspankki.1uoton   ehdot   vuosi.na   1970   -1979

1970-1uvun   alussa   keskuspankki.luoton   nDtöntämisessä   luovutti.i.n

vekseli.en   rediskonttauksesta   ja   sii.rrytti.in   vekselien   di.skonttauk-

seen   keskuspankki.luoton   päämuotona.   Vuoden   1975   syyskuusta   keskus-

pankki.1uottoa   alettii.n   nyöntää   nyös   Suomen   Pankin   päiväluotto-
markkinoi.1le   tekemien   sijoi.tusten   pui.tteissa.1970-1uvun   lopulla

poistetti.i.n   vekseli.en   diskonttaus   ja   si.irrytti.i.n  yksinomaan
shekki.tili.1uoton   käyttöön   kiinti.öi.den   alaisen   keskuspankkiluoton

m.yöntämisessä.   Pankki.kohtöi.sten   luottoki.i.nti.öiden   suhteita   muutet-

ti.i.n   pai.kallispankki.en   keskusrahalaitosten   hyväksi   vuosina   1970,

1974   sekä   1979.   Valtiontalouden   pankei.ssa   aiheuttaman   maksuvalmius-

vaihtelun   tasaamiseksi.   sovelletti.i.n   vuosina   1970   -1975   järjeste-

l.vä,   jossa   Posti.pankki.-teki    li.i.kepankkeihi.n   vaihtelua   vastaavi.a

talletuksia  Suomen  Panki.n   asettamien   rajojen   puittei.ssa.

Lisäkorkoastei.kko,   joka   vuonna   1970   oli   korvattu   obligaatioi.den

yli.määräi.si.11ä   termi.ini.kaupoi.lla   ja   ni.i.ssä   sovelletulla   kurssi-

erolla,   otettii.n   uudelleen.käyttöön   vuoden   1971   alusta.   Samalla

si.irrytti.in   li.säkoron  määräytymisessä   portaittain   nousevaan  ja   koko

velasta   perittävään   li.säkorkoon.   Vuonna   1976   tällai.sesta   asteikosta

luovuttiin  ja   si.i.rrytti.in   portaittain   nousevaan  margi.naali.sen

li.säkoron   astei.kkoon.   Vuonna   1980   keskuspankkiluottoon   kytketystä

lisäkorkoastei.kosta   luoviitti.in  ja   si.irrytti.in   päi.väluottoihi.n

sovellettuihi.n   lisäkorkoDortai.siin.

Keskuspankkiluottojärjestelntin   ri.nnalla   käytetti.in   vuodesta   1975

t]äiväluottomarkkinoita,   `iotka   muodostivat   pankei.lle   vaihtoehtoi.sen

rahoituslähteen   `ia   sijoi.tuskohteen.   Vuosi.na   1977   ja   1978   sovellet-

tiin   näiden   lisäksi.   keskuspankki.rahoituksen   tavoi.tetasojärjestel-

mää,   jolla   pyri.ttii.n   varmistamaan   keskuspankki.rahoituksen   supi.stu-

mi.nen  iim.   tuontitalletusten   purkami.sta   vastaavasti..   Tavoitetaso-

järjestelmi.en   pui.tteissa   oankei.1la   oli.   mahdolli.suus   saada   osa

keskuspankki.velan   lisäkoroi.sta   takaisin   ja   si.ten   parantaa   kannatta-
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vuuttaan.117   Vuonna   1979   otetti.in   käyttöön   kassavarantosopi.mukseen

perustuvat  kassavarantotalletukset.   kun   pankki.en   velka   Suomen
Panki.1le   voimakkaasti.    supistui.

3.4.1      Keskuspankki.1uoton   nDtöntämi.stekniikan   uudi.stus   vuonna   1970

Vuoden   1970   alusta   Suomen  Pankki   uudisti.   keskuspankki.1uoton

myöntämistekni.i.kan.   Vekseli.en   rediskonttaus,   jota   peri.ntei.sesti   oli

käytetty   tärkeimpänä   keskuspankki.1uoton  nyöntämismenetelmänä,   oli.

osoittautunut  niin  Suomen  Pankin   kuin   rahalaitosten  kannalta

tekni.sesti.   hankalaksi   ja   paljon   työtä   vaati.vaksi.   Mui.den   luotto-

muotojen   käyttöönoton   teki   lisäksi   helpommaksi   vuoden   19681opussa

toteutettu   leimaverolain  muutos,   joka   vapautti.   Suomen  Pankin  ja

rahalai.tosten   väl iset  varainsi.i.rrot  kokonaan   lei.maverosta.118

Uusien   ohjei.den  mukaan   keskuspankkiluottoon   luetti.in   nyt

di.skontatut  rahalaitoksen  hyväksymät  veksel it

diskontatut  rahalaitosten  väli.set  vekselit

diskontatut  rahalaitoksen  omat  vekseli.t

rediskontatut  veksel i.t

rahalai.toksen   Suomen  Pankissa  pitämän   shekkiti.lin

vel k asal do

rahalaitoksen  Suomen  Pankissa  pitämän   indeksitasaustilin

velkasal do

ja   näi.den  yhtei.smäärästä   vähennettii.n

rahalaitoksen  Suomen  Pankissa   pi.tämän   shekki.ti.li.n

saatavasal do

puolet   v.   1966   kassavarantosopimuksen  mukaisista

k as savarantotal l etuk s i sta

117Rahapoliti.ikan   taustaa   ja   perusteita  1970-1uvulla   tarkastellaan
arti.kkelissa  K0IVISTO   (1978)   ja   rahapoliti.ikan   mahdollisuuksia
arti.kkeleissa   KULLBERG    (1981)    ja   KARJALAINEN    (1983).

118Pankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1969,   s.   5.
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Keskuspankki.luoton   päämuotona   Suomen   Pankki    alk.oi    di.skonttaamaan

rahalaitosten   omi.a   samoin  kuin   ni.i.den   toi.stensa   maksettaviksi

asettamia   vekseleitä.   Redi.skonttaamista   suositelti.i.n   vain   raha-

l ai.tosten   lyhytaikaisen  kassatarpeen   rahoittami.seen.   Redi.skont-

tauskiinti.ön   sijasta   alettii.n  käyttää   nimi.tystä   luottokiintiö.119

3.4.2     Ki.intiöt,   kiinti.örakenteen  muutos   ja   lisäkorkoastei.kko

1970.1    -   1970.12

Rahalaitoksille   vahvistetti.i.n   tammi-maaliskuuksi   1970   uudet

luottoki.inti.öt,   joi.den  yhteismäärä   oli.   567.5   mi.1j.   markkaa   eli.   75   %

siitä   perustasosta,   joka   vallitsi   syyskuun   1969   loppuun.120  Ki.i.ntiöt

olivat  pankei.ttain   seuraavat:

LIIKEPANKKIEN   PERUSKORK0ISET   LUOTTOKIINTlöT   1.1.    -31.3.1970

Pankki             Kiintiöt                       Kiinti.öiden
milj.   markkaa          %-jakautuma

172.5
172.5
37.5
90.0
90.0
5.0

YHTEENSÄ                      567.5

Samalla  nEärätti.in,   että   keskuspankkiluoton  kuukausikeskimäärä   ei.

saanut  yl i.ttää   rahalaitoksen  peruskorkoi.sta   luottokiinti.ötä.   Tähän

liittyen  syyskutjssa  1969   annetut  ohjeet  lisäkoron  veloi.tuksesta

kumotti.in.   Samoi.n   pankkivaltuusmiehet   päättivät   jo  12.12.1969

johtokunnan  esi.tyksestä   kumota   redi.skonttausten   lisäkorkoa  koske-
neet  perimi.svaltuudet.121   Lisäkorkoista   keskuspankki.1uottoa   rahalai-

tosten   oli   kylläkin  mahdollisuus  edelleen   saada,   mutta   vain

119Pankkivaltuusmiesten  kertomus   vuodelta   1969,    s.   5.

120Suomen  Pankin   ki.ertokirje   n:o   6/31.12.1969.

12lpankkivaltuusmiesten   kertomus   vuodelta   1969.    s.17.
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poi.kkeukselli.si.sta   syi.stä   ja   Suomen   Panki.n   harki.nnan   mukaan.   Luotto

myönnettiin   pankei.11e   obligaatioiden   termii.nikauppojen   muodossa.

Ylimääräi.si.ä   obligaati.oiden   temi.inikauppoja   Suomen   Pankki   teki

tietyin   ehdoin   si.11oin,   kun   rahalaitoksen   keskuspankkiluoton   tarve

ei   pysynyt   luottokii.ntiön   puittei.ssa.   Kukin  kauppa   tehti.in

7   kalenteri.päivän   ajaksi..   Suomen   Pankki   osti   obli.gaatiot  kurssii.n

991/2   %   ja   nDri   ne   takai.sin   kurssi.in   100   %.   Suomen   Pankki    ilmoitti.

1i.säksi,   että   se   tuli   ki.inteästi   seuraamaan   tällaisten   kauppojen

suuruutta  ja   syi.tä   ja   että   se  saattoi.   tiukentaa  kauppojen  ehtoja

sellai.sen   rahalaitoksen  osalta,   jonka   luotontarve  jatkuvasti   tai

toistuvasti.  yl i.tti   luottoki.intiön.122  0bligaati.oi.den   termi.ini.-

kaupoissa   sovellettu  1/2   prosentin  kurssiero  merki.tsi   vuosi.tasolla

26   prosentin   nimelliskorkoa.   Keskuspankki.luoton  margi.naal i.korko

nousi   si.ten  äkki.jyrkästi   rahoitustarpeen  yl i.ttäessä   peruskorkoi.sen

luottoki. i.ntiön.   Tämän   sekä   obl igaatiokauppoi.hi.n   li.i.tettyjen   mui.den

ehtojen  katsottiin  tehokkaasti.   jarruttavan  kii.ntiöiden  yli.tyksiä.

Maaliskuussa   1970   Suomen  Pankki   vahvisti.   huhti-elokuun   ajaksi   uudet

luottokiintiöt,   joiden  yhtei.ssumma   oli.   530.5   mi.1j.   markkaa   eli   65  %

sii.tä   perustasosta,   joka   vallitsi.   syyskuun  19691oppuun.   Alennusta

perusteltiin   sillä,   että   suhdannenousun   hilli.tsemi.nen   sekä
vai.htotaseen   odotettavissa   oleva  heikkeneminen   vaativat  edelleen

jatkamaan   rajoittavaa  luottopoliti.ikkaa.123

Samassa  yhteydessä   säästöpankkien  Keskus-OsakeLpankin   ja  Osuuskas-

sojen  Keskus  Oy:n   kii.ntiöitä   tarki.stettiin  siten,   että   edellisen

ki.intiö   mainitulla  perustasolla  korotetti.in  120  milj.   markasta

160   mi.1j.   markkaan   ja   jälkimriisen  120  milj.   markasta  140   milj.

markkaan.124   Tämä   merki.tsi   OKO:n   ja   SKOP:n   suhteelli.sen   ki.intiöosuu-

den   lisäystä.   Luottokiinti.öiden   voimassaoloaikaa   pi.dennetti.i.n

elokuussa   saman   vuoden   syyskuun   loppuun.125

122Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   6/31.12.1969.

123Suomen   Pankin   vuosiki.rja   1970,    s.14.

124Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   4/25.3.1970.

125Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   7/28.8.1970.
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johtui   sii.tä,   että   joulukuussa  keskuspankki.1uoton   tarpeessa

tapahtuu  yleensä   huomattava  kausinousu   etenkin   setelistön   lisään-

tymisen   vuoksi..   Kiintiöiden   pankkikohtainen   jakautuma   pidettiin

edelleen   ennallaan.128

Oheisessa   kuviossa   13   on   esi.tetty   vuonna   1970   sovellettu   keskus-

pankkivelan   li.säkorkoastei.kko,   joka   perustui   yksi.nomaan   obligaa-

tioiden   termi.i.nikaupoi.ssa   sovellettuihin   ehtoi.hin.129

Marraskuussa   1970   johtokunta  totesi   pankkivaltuusmi.ehille   lähettä-

TTässään  kirjeessäl30,   että   luottokiinti.öt  yl i.ttävää   rahalaitosten

kassantarvetta   oli   vai.keata   hoitaa   pelkästään   obligaatiokaupoi.n.

Obligaati.okauppojen   tarve  oli   muodostunut  paljon  odotettua   suurem-

maksi.   ja   eräiden   rahalaitosten  osalta   obli.gaati.osalkku  oli.   käynyt

tähän   tarkoi.tukseen   ri.i.ttämättö"äksi..   Kun  kai.kki   ennusteet  viitta-

sivat  siihen,   että   rahalai.tosten  keskuspankki.velka  kasvaisi.   vielä

seuraavanakin   vuonna,   johtokunta  katsoi.,   että   sen  tuli.si   edelleen

saada   valtuudet  hoitaa   rahalaitosten   luottokiintiöi.den  mahdolli.set

yl itykset  di.skonttaus-tai   redi.skonttaustietä.   Tämä   edellytti.
lisäkoron  käyttämistä   sankti.ona  ja   obligaatiokauppojen   rajoi.tta-

mista  vain  tiettyihin  eri.tyistapauksi.i.n.

Pankkivaltuusmiehet  päättivät  marraskuun  24.   päi.vänä   1970  muuttaa

12.12.1969   tekemäänsä   korkopäätöstä   siten,   että   Suomen  Pankin

johtokunnal la   oli   oi.keus,   riippuen   rahalaitoksen   velasta   Suomen
Panki.11e,   harki.ntansa  mukaan   periä   rahalaitokselta   li.säkorkoa

eni.ntään  4   %.

128Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   12/30.11.1970.

129PUNT|LA    (1972),    s.   30.

130Pankkivaltuusmi.esten   kertomus   vuodelta   1970,    s.   17   -18.
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Kuvio  13:   Keskus

Korko'    %

rm'    LKP

rkt    oBLY

ankkivelan  lisäkorkoasteikko  vuonna
1970

velka

ABC     =  Keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko
ABDE  =  Keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko
LKP     =  Peruskorkoinen  luottokiintiö
oBLY  =  Obligaatioiden  termiinikauppojen  enirrmäis-

määrä
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3.4.3      Posti.panki.n   li.i.kepankkei.hi.n   tekemi.en   talletusten

järjestelmä   1970.3   -   1975.12

Valti.ontalouden   pankei.ssa   kuukauden   aikana   ai.heuttaman   maksuval-

miusvaihtelun   tasaami.seksi.   Postipankki   alkoi   vuonna   1969   tehdä

li.ikepankkeihin   vai.htelua   vastaavi.a   talletuksi.a.   Näi.den   talletusten

keskimääräisen   keventävän   vai.kutuksen   poistami.seksi   Suomen  Pankki

otti.   ne   vuonna  1970  kiintiöpoli.tiikassa   huomioon   si.ten,   että   kunkin

rahalai.toksen   luottokii.nti.ötä   Suomen  Pankissa   alennetti.in  maalis-

kuun   alusta   1970   luki.en   määrällä,   joka   vastasi   Posti.pankin   asian-

omai.seen   rahalaitokseen   tekemien   talletusten  kuukausikeskimäärääl31

Vuoden   1971   alusta   heinäkuun   loppuun  1973   Postipankin   talletuksia

lii.kepankei.ssa   ei.   enää   vähennetty   pankki.en   ki.inti.öi.stä.   Etenki.n

vuonna  1971   talletusten  määrä   kohosi   ;uureksi   kireän   rahapoli.tii.kan

johdosta,   mutta   aleni   vähäiseksi   jo   vuonna  1972   rahamarkkinoiden

kevennyttyä.

Elokuusta   1973   alkaen   Suomen  Pankki   otti   kii.nti.öpoli.tii.kassaan

uudelleen   huomioon   li.ikepankki.en  Postipanki.lta   saamat  talletukset.

Nyt   li.ikepankkien   ki.inti.öi.stä   vähennetti.i.n   kuitenki.n   vai.n   se   osa

Postipanki.n   talletusten   kuukausikeskimäärästä,   joka  ylitti   noi.n  4  %

si.11oisista   kiintiöistä.   Ilman  kiinti.ön   alennusta   pankit   saivat

ottaa  Postipankilta  talletuksi.a  seuraavat  määrät:132

milj.   markkaa          %-jakautuma

YHTEENSÄ 50.0 100.0

131Suomen  Pankin  kiertokirjeet   n:ot  2/9.2.1970,   4/25.3.1970,
8/30.9.1970   ja   12/30.11.1979.

132Suomen  Pankin   kiertoki.rje   n:o   6/19.6.1973.
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Syyskuun   alusta   1973   edellä   mainittujen   talletusten  määrä   nostet-

ti.i.n   neli.nkertai.seksi   200   mi.1j.    markkaan,   jonka   suurui.sena   se

nidetti,.n   tåmmikuun   ,oppuun   1974.133

Helmikuun   alusta   1974   PSP-talletusten   kii.ntiö   korotettiin   kaksi.n-

kertaiseksi   eli   400   mi.lj.   markkaan.   Kiintiötä   ei   saanut   enää

ollenkaan  ylittää.   Pankki.kohtaisesti   talletuski.i.nti.öt  jakautuivat

Seuraavasti : 134

milj.   markkaa          %-jakautuma

113.0
113.0
24.5
78.0
68.5
3.0

28.3
28.3
6.1

19.5
17.1
0.7

YHTEENSÄ                     400.0 100 .0

Vuoden   1976   alusta   looetettii.n   liikepankkien   Postipanki.1ta   saami.en

talletusten   järjestely.135   Kun   Postipanki.11e   samalla   annettiin   oi.keus

osallistua   Suomen  Panki.n   päi.väluottomarkkinoille   tallettajana,

sii.rtyivät   valti.ontalouden   pankei.ssa   ai.heuttamat  maksuvalmi.usvai.h-

telut  kokonaan   tasoitettavaksi   päi.väluottomarkki.noi.den  kautta.136

3.4.4     Kii.ntiöt  ja   portaittai.nen   li.säkorkoasteikko

1971.1    -1973.8

Vuoden   1971   alusta   Suomen   Pankki   toteutti   huomattavan   muutoksen

keskuspankki.1uoton   li.säkorkoasteikon   soveltamisessa.   Li.säkoron

rTääräytymi.sessä   si.irryttii.n   portai.ttain   kasvavaan   ja   koko   velasta

peri.ttävään   lisäkorkoon,   mikä   nosti   margi.naali.koron   kunkin   velka-

133Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   10/27.8.1973.

134Suomen  Panki.n   kiertoki.rje   n:o   2/22.1.1974.

135Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   12/19.12.1975.

136Suomen   Panki.n   kiertoki.rje   n:o   11/19.12.1975.
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portaan   alarajalla   äärettömäksi.   Tämän   ajateltii.n   hi.1li.tsevän
voimakkaasti   keskuspankkiluoton   li.i.allista   käyttöä.   lJusi.   astei.kko

poikkesi   huomattavasti.1950-ja   1960-1uvulla   sovelletuista

asteikoi.sta,   joi.ssa   lisäkorko   velan   kasvaessa   nousi   lähes   poikkeuk-

setta   1 i. neaari. sesti .

Ensi.mmäi.nen   uusi.1isäkorkoastei.kko   astui.    voi.maan   vuoden   1971   alusta

samalla,   kun   li.ikepankki.en   luottoki.inti.öt   päätettii.n   pysyttää

tammi.kuun   ajan   samansuuruisina   kui.n   miksi    ne   oli    vahvistettu

joulukuuksi   1970.   Ki.i.ntiön  yl ityksestä   peri.ttävä   li.säkorko   ntiäräy-

tyi.   yksi.tyiskohtai.sesti   seuraavasti.:137

LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON    LISÄKORKOASTEIKK0

1.1.1971   -31.8.1973

Ki.i.ntiön  ylitys   kuukaudessa   keskimääri.n,
7o   kiinti.östä

eni.ntään   10   %
i.ntään   20   %
i.ntään   30   %

termi i ni kaupat

Li.säkorko   koko   velasta,
%   vuodessa

1
2.5
4

Obligaatioiden   termii.nikauppamenettely   kytketti.in   li.säkorkoi.sen

keskuspankkiluoton   jatkoksi.   Kun   liikepankki   ylitti   luottokiinti.ön-

sä   enemrin   kuin  30   %,   Suomen   Pankki   voi   harki.ntansa   mukaan   velvoit-

taa   li.i.kepankin   tekemään   obligaati.oiden   vii.koi.ttaisi.a   termi.i.ni.kaup-

poja   ehdolla,   että   Suomen   Pankin   ostokurssi.   oli   991/2   %   ja

takaisi.nmyyntikurssi   100   %.   Vuotui.seksi   termiini.kaupan   koroksi

muodostui.   tällöi.n  26   %  yksinkertaista   korkoa   laski.en.

Uusi.1i.säkorkoasteikko,   jota   sovelletti.in   vuoden   1971   alusta

elokuun   19731oppuun,    on   esi.tetty   kuvi.ossa   14.138   Kun   lisäkorko   nousi.

melko   jyrkin   portain   peruskiinti.ön  ylityksestä   lähti.en  ja  kun   se

peritti.in  koko   velasta,   oli.   vastaava  marginaali.korkoastei.kko

137Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   13/22.12.1970.

138Pankki.1akon   taki.a   li.säkorkoa   ei   peritty   huhti.-elokuussa   1973.
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epä`iatkuva.   Kunki.n   yli.t.vsportaan   reunapi.steessä   marginaali.korko   oli

ääretön   ja   T)ortaiden   muissa   pistei.ssä   se   oli.    vakio   `i.a   .vhtä    suuri

kui.n   velan   keskimääräinen   korko.    Tällai.sen   margi.naali.korkoastei.kon

haittapuolena   on   se,   että   se   ei   anna   päätöksenteolle   parempaa

pohjaa   kuin   huomion   ki.innittäminen   pelkästään   velan   keskimääräi.seen

korkoon.   Jotta   velan   rajakustannusta   oli.si   voi.tu   paremmin   arvioi.da

ja   kä.vttää   ekonometrisissa  mallei.ssa,   on   kysei.selle   li.säkorko-ja

margi.naali.korkoasteikolle   esi.tetty   ai.naki.n   kaksi.   erilai.sta   li.neaa-

ri.sta  yksi.nkertaistusta   eli   aDDroksi.maatiota.139   Pankkien   epätäydel-

lisen   keskuspankkivelkakontrollin   huomi.oon   ottamiseksi    on   li.säksi.

esitetty   epävamuuskorjattuja   rajakorkoasteikkoja.140

Lii.kepankin   näkökulmasta   kysei.sen   astei.kon   margi.naali.korko   voidaan

ri.nnastaa   kiintiön  ylityksen   korkokustannukseen   kunkin  ylityspor-

taan   osalta.   Kii.ntiön  yli.tyksenä   hanki.tun   rahoituksen   hinta   on

alimmi.1laan   kunkin   portaan  yläreunassa   kuten   kuvi.osta   14   näkyy.

Tällöi.n   näTrä   kolme   marginaali.korkopistettä   olisivat   Dankki.en

opti.mi.kohtia   lisäkorkoastei.kolla.141   Lisäkorkoastei.kolle   voidaan

laatia   nyös   log-1i.neaarinen   aDproksi.maatio,   jonka   marqinaali.korko-

astei.kko   on   sama   kuin   kunkin  .yli.t.vsportaan   keskikorkoasteikko.

integroimalla  yl i.t.vsportaan   keskikorkoasteikko.142

Vuoden   1971   alusta   keskuspankki.1uottoon   ei.   enää   luettu   rahalai-

tosten   i.ndeksitasausti.1in   saldoa   eikä   siitä   vähennetty   kassavaran-

totalletuksia   kysei.sten   järjestelyjen   Durkauduttua.143   r.1aali.skuun

1971   alusta   keskuspankki.1uoton   käyttöä   ja   lisäkorkoa   koskevi.ssa

139KUKKONEN    (1974),    s.    36    ja   OKSANEN    (1977),    s.    62.

1400KSANEN    (1977),    s.    41    -45    `i.a   TARKKA    (1981),    s.10   -14.

14lsAARINEN     (1973).

142Jos   velan   margi.naalikorkoasteikko   on   MC   =   0,01/y   +   0.1025,    niin

keski.korkoasteikko   on   AC   =   1n.y°S°l   +   0,1025   +   8,   jossa   y   =   .yli.tyk-
sen   TTäärä   ensimnäi.sellä   velkaportaalla,   0,01   on   li.sär.orko   ja   0,1025
on   kestr`i.määräi.nen   korko   k.vseessä   olevalla   velkaDortaalla   ja   R   on
v a k 1. o .

143Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   13/22.12.1970.
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Kuvio l4:   Keskusoankkivelan lisäkorkoasteikko  tammi-
kuun   1971   alusta  elokuun  lop uun   1973

Velka

ABC       =  keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko
ABDEFG=  keskuspankkivelan "marginaalikorkoasteikko"
LKP       =  oeruskorkoinen  luottokiintiö
LKY       =  keskuspankkivelan  yläraja
r£,IKP = kiintiön  ylitykseen  liittyvä  alin  marginaalikorko
rå,LKY  =  marginaalikorko,   kun  veian  määrä  on  LKY
ry±       =  kiintiön  ylitysportaan  i  keskimääräinen  korko
OBL       =  obligaatioiden  ylimääräisiin  termiinikauppoihin

perustuva  keskuspankkiluotto
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ohjei.ssa   si.i.rrytti.in   kuukausi.keski.määrään   pohjautuvasta   laskennasta

päiväkohtai.seen   laskentaan.144   Muutos   edellytti   r]ankkien   välisten

päi.väluotto-oDeraati.oiden   käyttöä   ni.inä   päivi.nä,   joi.na   maksuval-

miusrasitus   oli   korkea.   Tämä   antoi.    i.1mei.sesti   erään   sysäyksen

Dankki.en   väl i.sten   päi.väluottomarkkinoi.den   kehi.ttymiselle.

Lii.kepankkien   luottokiintiöt   pidettiin   tammi.kuun   1971   tasolla   aina

syyskuun   loppuun   saakka.145   Keskuspankki.1uoton   tarpeeseen   nähden

ki.inti.öi.den   pysyttäminen   tällä   tasolla   merkitsi   nii.den   lievää

väljentämistä.   Keventymi.nen   salli.tti.in,   koska   rahapoliti.i.kassa

olti.in   si.irtymässä   noususuhdanteen   hi.1li.tsemisestä   asteittain

kokonai.skys.yntää   ja   työlli.syyttä   tukevi.in   toimi.i.n.   Suuri   vai.hto-

taseen   vajaus   sekä   voimi.stunut  hintapaine   rajoi.ttivat  kuitenkin

elvyttävi.ä   rahapoli.i.tti.si.a   toimia.146

Lokakuun   1971   alusta   luottokiintiöiden  .vhtei.smäärä   korotetti.in

1224   milj.   markkaan   eli   50   %   ns.    Derustasoa   korkeammiksi.   Lisä-

korkoastei.kko   ja   liikepankkien   suhteelli.set   ki.intiöosuudet   Di.det-

tiin   ennallaan.147   Korotuksella   nyrittii.n   tukemaan   investointien

rahoi.tusmahdollisuuksia   sekä   täydentämään   suhdanne-ja   i.nvestoi.nti-

talletusten   vaDauttami.sen   elvyttäviä   vai.kutuksi.a.   Vuonna   1972

kii.ntiöt   oli.vatkin   melko   väljät   keskuspankkiluoton   käyttöön   nähden.

Vuoden   1973   ai.kana   toteutetuilla   rahapolii.ttisilla   toi.menpi.tei.11ä

pyri.ttiin   asteittai.n  kiristämään   rahoitusmarkki.noita   pankki.en
luottokasvun   hi.dastami.seksi   ja   suhdannetilanteen  yl i.kuumenemi.sen

hillitsemi.seksi..   Kesäkuussa   1973   Suomen   Pankki    ilmoitti,   että

liikepankkien   luottokiintiöt   ovat  elokuun   loppuun   saakka   edelleen

150  %   perustasostaan  sl6   mk   ja   syyskuun   alusta   140   %   samasta

perustasosta   ja   että   kiintiöi.tä   edelleen   alennetaan   vuoden   loDulla,

144Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   2/25.2.1971.

145Suomen   Pankin   ki.ertokir`ie   n:o   1/29.1.1971.

146Suomen   Pankin   vuosi.ki.rja   1971,    s.10.

147Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   16/21.9.1971.
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mi.käli   taloudelli.sessa   kehityksessä   ei   ilmene  yllättäviä   pii.rtei-

tä.148   Alennus   ei   tullut  koskaan   voimaan,    sillä   kii.ntiöitä   jouduttiin

korottamaan   keskuspankki.velan   huomattavan   kasvun   takia.

Samassa  yhteydessä   päätetti.in,   että   li.ikepankit   saivat  oi.keuden

pitää   Suomen   Pankissa   olevalla   shekkitilillään   velkaa   enintään   10   %

kulloisestakin   luottokiinti.östä.   Kyseinen   oikeus   pDrönnetti.in

korvaamaan   li.i.kepankei.11a   ollut   oikeus   peruskorkoi.siin   obli.gaatio-

kauppoi.hin,   joka   päättyi   27.6.1973   obligaatioiden   erääntyessä.

Li.i.kepankki.en  Postipankilta   ottami.1le   talletuksille   asetettii.n   1.8.

1ukien   kiintiöt,   joiden  .ylimenevältä   osalta   keskuspankkiluotto-

ki.intiöitä   alennettii.n.

Hei.näkuusta   1973   Suomen  Pankki    ei.   enää   redi.skontannut   vekseleitä.

Koko   keskuspankki.1uotto   perustui   tästä   lähtien   diskontattuihin

vekselei.hin   sekä   shekkiluottoon.

3.4.5     Kii.nti.öt,   ki.intiörakenteen   muutokset   ja

lisäkorkoastei.kko   1973.9   -1976.4

Syyskuun   alusta   1973   Suomen  Pankki   korotti    lii.kepankkien   luotto-

kii.nti.öi.den  yhteismäärän   190   prosentti.in   perustasosta   eli.

1550.4   milj.   markkaan,   jotta   rahoitusmarkki.nat   eivät   olisi

valuuttavarannon   supi.stumi.sen   vuoksi   ki.ristyneet   tavoiteltua

jyrkemmi.n.149

Samalla   niitä   määri.ä,   jotka   liikepankit   saivat   ottaa  Postipankilta

talletuksina   ilman,   että   keskuspankki.luottoki.inti.öitä   vastaavasti

alennettiin,   korotettii.n   aikaisemmasta   noin   nelinkertai.si.ksi   eli

yhteensä   200   milj.   markkaan.150

Keskuspankkiluoton   lisäkorkoastei.kon   porrastusta   li.sätti.i.n   kolmesta

Dortaasta   neljään   portaaseen   ja   li.säkoron   nousua   tasoi.tettii.n

148Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   6/19.6.1973.

149Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   10/27.8.1973.

150Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   10/27.8.1973.
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jonkin   verran   aikai.semmasta.   Li.säkorko   koko   velasta   nousi.   nyt

prosenttiyksikön   välein  4   prosentin  ylärajalle,   kun   ki.i.nti.ön

yli.tys   oli.    suurempi.   kui.n  40   %   mutta   eni.ntään.50   %.

Milloi.n   lii.kepankki.   ylitti    luottokiinti.önsä   enemmän   kui.n   50   %,

Suomen   Pankki    voi    harkintansa   mukaan   velvoittaa   li.i.kepanki.n

tekemään   obli.gaatioiden   vii.koi.ttai.sia   termi.inikauppoja   ehdolla,

että   Suomen   Pankin   ostokurssi   oli.   991/2   %   ja   takaisi.nmyyntikurssi

100   %.   Mai.ni.ttu   li.säkorkoastei.kko,   jota   sovelletti.i.n   syyskuun

alusta   1973   maali.skuun   loDpuun   1976,    on   esi.tetty   ohei.sessa

teksti.taulukossa   sekä   kuviossa   15.151

LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON    LISÄKORKOASTEIKK0

1.9.1973   -31.3.1976

Ki.intiön  .ylitys   päivässä,
%   kiintl.östä

e n i. n tä ä n
e n i. n tä ä n
enintään
eni.ntään
i.gaati.okaupat

Li.säkorko   koko   velasta,
%   vuodessa

Vastaavasti   kuin   ai.kaisemmin   sovelletulla   li.säkorkoasteikolla

margi.naali.korko   oli   ääretön   kunki.n  ylitysportaan   alareunassa   ja

keskimääräisen   koron   suuruinen   muualla.   Kii.nti.ön   ylityksen   korko-

kustannus   oli   puolestaan   alimmi.11aan   kunki.n  ylitysportaan  yläreu-

nassa   kuten   kuviosta   näkyy   ja   siten   nämä   pisteet   oli.vat   optimi-

Di.steitä   velan   käyttäjän   kannalta.152   Myös   tästä   lisäkorkoasteikosta

on   esitetty   kaksi   eri.1ai.sta   li.neaari.sta   approksimaatiota   ja   niihi.n

r`erustuvaa   marqinaali.korkoastei.kkoa,   joi.ssa   marginaal i.korko   nousee

tasai.sesti.153

151Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   10/27.8.1973.

152SAARINEN     (1973).

153KUKKONEN    (1972),     s.    36    ja    OKSANEN     (1977),     s.    63.
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Kuvio  15 :  Kes ivelan  lisäkorkoasteikko  s
kuun   1973   alusta  maaliskuun  lop uun   1976

ABC            =  keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko
ABDEFGH   =  keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko
LKP           =  peruskorkoinen  luottokiintiö
LKY            =  keskuspankkivelan  yläraja
rå,   LKP  =  kiintiön  yiitykseen  iiittyvä  aiin  marginaaii-

korko
r3,   LKY   =   marginaalikorko,   kun  velka   on   LKY
ry±            =  kiintiön  ylitysportaan  i  keskimääräinen  korkc
OBL            =  obligaatioiden  ylimääräisiin  termiinikauppoi-

hin  perustuva  keskuspankkiluotto
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Helmi.kuun   1974   alusta   Suomen   Pankki.   päätti   korottaa   li.ikepankkien

luottoki.intiötä   runsaat  40   %   rahoitusmarkki.noi.den   lii.allisen

kiristymisen   välttämiseksi..   Tämä   merkitsi   sitä,   että   liikepankki.en

keskuspankki.1uottoki.inti.öt  nostettiin   si.11oi.sesta   190   prosenti.sta

270   prosenttii.n   perustasostaan.   Ki.i.nti.öi.den  yhtei.smäärä   nousi   si.ten

2   203,2   milj.   markkaan.   Samalla   kiintiöi.den  ylitys   rajoitettii.n

50   prosenttii.n,   jonka  yli.   menevä   rahoitustarve   oli   kokonaan

hoidettava   obligaatioi.den   vi.ikottaisilla   termi.ini.kaupoilla.   Lisäksi

li.ikepanki.t   oikeutetti.in   ottamaan  Posti.panki.1ta   vastaan   talletuksia

määrä,   joka   oli.   aikai.sempaan   verrattuna   kaksi.nkertai.nen   ja   jota   ei

saanut  yli.ttää.154   Lokakuun   1971   alusta   huhti.kuun   19741oppuun

sovelletut  pankkikohtai.set   luottoki.inti.öt   on  esitetty   oheisessa

tek sti taul ukossa .

LIIKEPANKKIEN    PERUSKOP.K0ISET    LUOTTOKIINTlöT
1.10.1971    -30.4.1974,    MMK

Pankki              01.10.1971-      01.09.1973-      01.02.1974-      Ki.intiöiden
31.08.1973        31.01.1974        30.04.1974        %-jakautuma

437
437

95
304
266.

621
621
135
432
378

11.4                           16.2

28.2
28.2
6.1

19.6
17.2
0.7

YHTEENSÄ 1550.4                 2   203.2 100 . 0

Toukokuun   1974   alusta   luottoki.inti.öi.den   räärää   korotettii.n   vajaat

10   %,   jolloin   ki.i.ntiöt   nousivat  2   400   milj.    markkaan.155   Korotus   oli

mitoitettu   hyvin   ni.ukaksi.   ja   vain   ne   rahalaitokset,   jotka   harjoit-

tivat  erittäin  pidättyvää   luotonantopoli.ti.i.kkaa,   kykenivät  vältty-

mään   lisäkorkojen   maksamiselta.   Samalla   Suomen   Pankki    i.1moitti,

että   se  oli.   päättänyt   asteittai.n  rmiuttaa   liikepankkien  kii.ntiöiden

keski.näisi.ä   suhtei.ta   suuntaan,   jossa   pankki.en   markki.naosuuksille

oli.   annettu   ai.kaisempaa   suurempi   painol56.   Ensi.mmäinen   kiinti.öraken-

154Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   2/22.1.1974.

155Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   7/24.4.1974.

156Suomen   Pankin   lehdistöti.edote   24.4.1974..
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teen  muutos   toteutettiin   toukokuun   kiinti.ökorotuksen  yhteydessä.

Pankkikohtaisesti   kiintiöt   jakautuivat  1.5.19741ähti.en   seuraa-

vasti :

LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   LUOTTOKIINTlöT    1.5.    -17.6.1974

Pankki                   Kiinti.öt                Kii.ntiöi.den
milj.    mk                %-jakautuma

141.6
667.2
420.0
645 . 6
508.8
16.8

Muutos
ai.kai.semmasta
j ak autumasta

YHTEE\ISÄ            2   400.0

Kesäkuun   18.    päi.västä   19741ukien   liikepankkien   keskusDankkiluot-

toki.i.nti.öitä   korotetti.in   noin   15   %   2   800   milj.   markkaan.   Kireän

ylei.slinjan   mukaisesti   ki.intiöi.den   korotus   oli   mi.toi.tettu   kansan-
talouden   rahoitustarpei.siin   nähden   nii.n   ni.ukaksi,   ettei   se   antanut

edellytyksi.ä   pankki.en   luottopolitiikan   keventämiselle.

Samassa  yhteydessä   toteutetti.i.n   toinen   li.ikepankkien  ki.intiöiden

keskinäi.sten   suhtei.den   tarkistus.   Se   oli   samansuuntai.nen   kui.n

toukokuussa   1974   toteutettu   muutos,   jossa   pankkien   markkinaosuuk-

sille   annetti.in   entistä   suurempi   pai.no.   Pankkikohtaisesti   kiintiöt

jakautuivat   18.6.1974   lähtien   seuraavasti.:157

157Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   8/17.6.1974.
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LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   KIINTlöT    18.6.1974    -30.6.1976,    MMK

Pankki                   Ki i.nti.öt             Ki. inti.öt
18.6.1974-        01.10.1975-
30.09.1975        30.06.1976

Ki.inti.öi.den  .     Muutos
%-jakautuma        ai.kaisemmasta`        jakautumasta

162.4
767.2
498.4
716.8
638.4
16.8

5.8
27.4
17.8
25.6
22.8
0.6

-0.1
-0.4
+0.3
-1.3
+1.6
-0.1

YHTEENSÄ                   2    800.0 100 . 0 0.0

Maksutaseen   jyrkän   heikkenemisen   vuoksi    rahaDoliti.ikan   riainonistet-

tä   si.i.rretti.in   vuonna   1975   selvemmin   kotimai.sta   k.ysyntää   rajoitta-

vaksi.158   Maaliskuun   1975   alusta   Suomen   Pankki   päätti   tiukentaa   ki.in-

tiöiden  ylitystä   koskevia   keskuspankki.luoton   ehtoja.   Kii.ntiöi.den

ylitysoi.keus   rajoit.etti.in   edelleen  50   prosentti.in,   mutta  mahdolli-
suus   tyydyttää   tämän  yl i.ttävä   rahoi.tuksen   tarve   automaattisin  obli.-

gaatiokaupoin   kumottiin.   Obligaatioiden   termi.inikauppojen   muodossa

tapahtuva   lisärahoitus   oli   kyseisestä   ajankohdasta   lähti.en   riippu-

vai.nen  Suomen  Pankin   kanssa   käydyi.stä   neuvottelui.sta   ja   niissä   ase-

tetuista   ao.    pankin   maksuvalmi.uden   hoitoa   koskevi.sta   ehdoista.159

Syyskuun   1975   alusta   Suomen   Pankki.    avasi.   päiväluottomarkki.nat,

joi.11e   keskuspankki.luottoon   oikeutetut   lii.kepanki.t   saivat   oikeuden

osallistua.16°   Päiväluottomarkki.noi.den   kehi.tystä   ja   säätelyä   tarkas-

tellaan   erikseen   tärän   selvi.tyksen   osassa   11.

Lokakuun   1975   alusta   Suomen   Pankki    alensi   keskuspankkiluottoon

oikeutettujen   liikepankki.en   luottokiinti.öiden  yhtei.smäärää   runsaat

10   %   2   500   milj.   markkaan.   Pankkikohtainen   kii.ntiörakenne   `7.a   kes-

kuspankkivelan   lisäkorkoasteikko   Di.detti.i.n   ennallaan.161   Alennuksella

pyritti.i.n   jarruttamaan   vaihtotaseen   vajeen   edelleen   syvenemi.stä.

158Suomen   Panki.n   vuosikirja   1975,    s.16.

159Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   3/7.3.1975.

160Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   6/27.8.1975.

16lsuomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   7/25.9.1975.
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Vuoden   1976   alusta   lopetetti.in   lii.kepankkien   Posti.panki.lta   saami.en

talletusten   järjestely   ja   samalla  Postipanki.11e   annetti.in   oikeus

osalli.stua  päiväluottomarkkinoille   tallettajana.

3.4.6     Kiinti.öt   ja   uudi.stettu   lisäkorkoastei.kko

1976.5   -   1979.6

Huhtikuun   1976   alusta   keskuspankki.luoton   lisäkorkoastei.kon   raken-

netta  muutetti.in.   Tämä   johtui   sii.tä,   että   alun   perin   ki.intiöpoli-

tii.kkaa   si.lTnällä   pi.täen   laadi.ttu   korkoastei.kko   oli.   melko   harva-

väli.nen,   mikä   ai.heutti.   tarpeettoman   suurta   heilahtelua   edellisenä

vuonna   avattujen   päiväluottomarkki.noiden   korossa   ja   luottomääri.ssä.

Uudessa   astei.kossa   keski.määräinen   korko   asetetti.in   lähes   tasaisesti

nousevaksi   ja   ki.inti.ön  yli.tyskorko,   joka   samalla   oli.   marginaali.nen

lisäkorko,   portaittai.n   kasvavaksi.   Samalla   lisäkorkoasteikkoa

hieman   lievennetti.in,   mi.kä   alensi   koko   velan   enimmäi.slisäkoron

salli.tusta  4   prosenti.sta   vajaaseen  3   prosentti.in.

Yksi.tyi.skohtaisesti   li.säkorko   määräyt.yi   seuraavasti..162   Kun   liikepan-

kin   keskuspankki.1uoton   määrä   ylitti.1uottokiinti.ön,   liikepanki.n   oli

Deruskoron   li.säksi   naksettava   päivi.ttäisestä   ki.intiön  yli.tyksestään

lisäkorkoa.   Lisäkorkoa   peri.tti.in   kussakin  ylitysvälissä   olevan

velan   osasta   seuraavan   asteikon  mukaan   ja   kuukauden   ai.kana   kertynyt

li.säkorko   maksetti.i.n   Suomen   Panki.11e   seuraavan   kuukauden   alussa.

162Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   2/22.3.1976.
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LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON    LISÄKORKOASTEIKK01.4.1976    ALKAEN

Ylitysvälin   rajat,
%   peruskorkoisesta
1uottoki.i.ntiöstä

eni.ntään      5   7o
enintään   10   %
enintään   15   %
eni.ntään   20   %
eni.ntään   25   %
enintään   30   7o
enintään   35   7o
enintään   40   %
enintään   45   7o
eni.ntään   50   %
igaatioiden  yl imää-

räi.set   termii.nikaupat

Y 1 i ty svä 1 i n
l i säkorko,
%   vuodessa

1.75
3.25
4.75
6.25
7.75
9.25

10.75
12.25
13.75
15.25

16.75

Y 1 i ty svä 1 i n
k ok on a i sk o rk o
(peruskorko   +
1 i. sä k o rk o ) ,
%   vuodessa

Li.säkorkoasteikko,   joka   oli.   voimassa   huhtikuun   alusta   1976   huhti-

kuun   loppuun   1977,   on   esi.tetty   graafi.sesti   kuvi.ossa   16.

Ti.ukalla   rahapoli.tii.kalla   vuosi.na   1977   -1978   Suomen   Pankki   pyrki.

edistämään   vai.htotaseen   tasaDainottumi.sta   ja   i.nflaation   hidastumis-

ta.   Ylei.stä   kireyttä   ylläpidetti.i.n   r>ankkien   luottoki.inti.öitä   alen-

tamalla.    Hei.näkuun   alusta   1976   Suomen   Pankki    alensi    pankkien

keskuspankki.1uottokii.nti.öi.tä   8   %   2   300   mi.1j.   markkaanl63   ja   vuoden

1977   alusta   9   %   2100   mi.1j.    markkaanl64   sekä   toukokiiun   alusta   1977

vajaat   10   %   1900   mi.lj.    markkaan.165   Ki.inti.öalennuksilla   pyri.ttiin

vähentämään   lii.kepankkien   keskuspankki.rahoitusta   lähi.nnä   tuonti.-

talletusten   purkautumi.sta   vastaavasti..   Kannustaakseen   pankkeja

supistamaan   keskuspankkivelkaansa,   Suomen   Pankki    sovelsi   keskus-

pankkirahoituksen   tavoi.tetasojärjestelmää   tammi-elokuussa   1977.166

163Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   3/28.5.1976.

164Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   7/15.10.1976.

165Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   2/5.4.1977.

166SAARINEN    (1979)    ja   Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   11/21.12.1976.
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Kuvio   16:    Keskus

Korko

ankkivelan  lisäkorkoasteikko
huhtikuun  alusta   1976   huhtikuun   lo uun   1977

ABC     =  keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko
ABDEF=  kes.kusoankkivelan  marginaalikorkoasteikko
OBL     =  obligaatioiden  ylimääräisiin  termiinikauppoihin

perustuva  keskuspankkiluotto
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Tavoitteet  saavuttanei.11e   pankeille   palautetti.i.n   osa   li.säkorois-

ta.167

Toukokuun   1977   kii.ntiönalennuksen  yhteydessä   päi.vittäi.nen   kii.ntiön

eni.mnäi.syl itysoikeus   nostettii.n  50   prosenti.sta  70   prosentti.in.

Ylitysoi.keuden   lisäämisellä   pyrittii   si.i.hen,   että   markkamääräi.nen

ylitysmahdollisuus   ei   supistui.si   lii.kaa.   Samalla   ki.inti.ön  ylityk-

seen  kytkettyä   lisäkorkoasteikkoa  muutetti.in   siten,   että   kunki.n

5   prosenti.n   li.säyli.tyksen   korko   nousi   1   prosenttiyksikön   enti.sen

11/2   prosentti.yksikön   asemesta.   Täri   merkitsi.1isäkorkoasteikon

loi.venemi.sta   ja   siten  myös   keskuspankkiluoton   keski.koron   alenemi.s-

ta.

Li.säkorkoasteikko,   joka   oli   voi.massa   toukokuun   alusta   1977   kesäkuun

loppuun   1979,   on   esitetty   oheisessa   taulukossa   sekä   kuvi.ossa   17.

LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON    LISÄ(ORKOASTEIKK01.5.1977    ALKAEN

Yl i.tysväl in   rajat,
%   peruskorkoisesta
1 uottok i i ntiöstä

enintään      5   %
enintään   10   %
enintään   15   %
enintään  20   %
eni.ntään   25   %
enintään   30   %
enintään  35   %
eni.ntään  40   %
enintään   45   %
eni.ntään   50   %
eni.ntään   55   %
enintään   60   %
eni.ntään   65   %
enintään   70   %
igaatioiden  yl imää-

räi.set  termiinikaupat

Yl i tysvä 1 i n
1 i sä k o rk o ,
%   vuodessa

1.75
2.75
3.75
4.75
5.75
6.75
7.75
8.75
9.75

10.75
11.75
12.75
13.75
14.75

16.75

Y 1 i. ty s vä 1 i. n
koko nai skork o
(peruskorko  +
1 i säkorko) ,
%   vuodessa

26

167Suomen  Panki.n   rahapoli.ti.ikan   teoreettisia   perusteita   ja   kysei.si.nä
vuosina   sovellettua   "kokonai.staloudellista   rahoi.tuskehi.kkoa"
selostetaan   arti.kkelissa   AIRIKKALA   (1978).



97

Kuvio    17:   Keskus

rm'    LKY

ankkivelan  lisäkorkoasteikko  touko-
kuun  alusta  1977   kesäkuun  lo uun   1979

ABC     =  keskuspankkivelan  keskikorkoasteikko
ABDEH=  keskuspankkivelan  marginaalikorkoasteikko
OBL     =  obligaatioiden  ylimääräisiin  termiinikauppoihin

perustuva  keskuspankkiluotto
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Vuonna   1978   rahapoli.ti.ikalla   pyri.tti.in   tukemaan   kysynnän   kasvua

siten,   että   li.i.alli.sta   rahoitusväljyyttä   ei   syntyisi   rahapolitiikan

ohjaustehon   säilyttämiseksi.   ja   inflaati.on   hidastami.sen   turvaamisek-

si.168   Vuoden   1977   tammi-elokuussa   sovellettu   keskuspankkirahoituksen

tavoi.tetasojärjestelmä   otetti.in  uudelleen  käyttöön   vuoden  1978

ajaksi..169   Tavoi.ttei.den   saavuttami.seen   perustun.eet   lisäkorkojen

hyvi.tykset   alensi.vat   pankki.en   keskuspankkirahoituksen   kustannuksia

vuonna   1978   keski.määri.n   1.3   prosenttiyksi.kköä.170

Helmikuussa   1978   toteutetun   devalvaation   jälkeen   rahamarkkinat

alkoi.vat   nopeasti.   keventyä.   Kesäkuun   alusta   19781ii.kepankkien

keskuspankki.luottoki.inti.öt   alennetti.in   1400   mi.lj.   markkaanl71   ja

syyskuun   alusta   1000   milj.   markkaanl72.   ToimenDiteillä   kiinti.öt

sopeutettii.n   pankki.en`suDistuneeseen   keskuspankkivelkaan.   Lisäksi

syyskuun   alusta   li.säkorkoastei.kkoa   li.evennettii.n   alentamalla

li.säkorkoa   kauttaaltaan  yhdellä   prosentti.yksi.köllä.

Vuonna   1979   rahoi.tusmarkki.noi.den   edelleen   kevennyttyä   liikepankkien

keskuspankkiluottokii.ntiöiden  yhteismäärä   alennetti.i.n   huhtikuun

alusta   luki.en   1000   milj.   markasta   500   mi.lj.   markkaan.173   Toi.men-

piteellä   kiinti.öt   sopeutetti.in   pankkien  keskuspankkirahoituksen

edelleen   supi.stumi.seen.   Hei.näkuun   alusta   1976   kesäkuun   loppuun   1979

sovelletut  li.i.kepankki.n   pankkikohtaiset  ki.i.nti.öt   on   esi.tetty

oheisessa   taulukossa.

168Suomen   Panki.n   vuoski.rja   1978,    s.12.

169Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   14/28.12.1977   ja   15/22.6.1978.

170Suomen   Panki.n   vuosiki.rja   1978    sekä    SAARINEN    (1979).

171Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   11/24.5.1978.

172Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   17/16.8.1978.

173Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   2/13.3.1979.
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LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   KIINTIÖT    1.7.1976    -30.6.1979,    MMK

Pankki.1.7.-                 1.1.-              1.5.1977-1.6.-              1.4.-              1.4.-
31.12.1976   30.4.1977   31.5.1978   31.8.1978   30.6.1979   30.6.1979

HOP                             133.4
KOP                            630.2
0KO                           409.4
SYP                           588.8
SKOP                         524.4
ÅAB                                13.8

121.8               110.2
575.4              520.6
373.8              338.2
537.6              486.4
478.8             433.2

12.6                   11.4

81.2
383 . 6
249.2
358.4
319.2

8.4

YHTEENSÄ      2300.0            2100.01900.01400.0

Maali.skuussa   1979   Suomen   Pankki   ja   rahalai.tokset   allekirjoi.ttivat

kassavarantosopimuksen,   jonka   perusteella   pankit   voitiin   velvoi.ttaa

Ditämään   varoja   kassavarantotalletuksina   Suomen   Pankissa.   Talletuk-

sia   aletti.in   kerätä   huhti.kuun   lopun   1979   ottolainauskannan   perus-

teella   rahamarkkinoi.den   li.ialli.sen   keveyden   ehkäisemi.seksi.174

3.4.7      Keskuspankkirahoitusjärjestelmän   uudistus   vuonna   1979

Heinäkuun   alusta   1979   Suomen   Pankki.    uudi.sti    pankkien   keskuspankki.-

rahoitusjärjestelmää.175   Aikaisemmassa   järjestelmässä   kullakin

li.i.kepankilla   oli   markkamääräi.nen   kii.ntiö,   jonka   puitteissa   sillä

oli   oikeus   ottaa   peruskorkoista   keskuspankkiluottoa   vekseleitä

di.skonttaamalla.   Lisäksi.   kii.nti.ön   sai   ylittää   eni.ntään  70   prosent-

tia,   mutta   tällöin  ylityksestä   joutui   maksamaan   Dortaittai.n

nousevaa   lisäkorkoa.   Jos   jonki.n   panki.n   päi.vi.ttäinen   rahoitustarve

oli   ki.inti.ön   eni.mrii.syl itystäkin   suurempi,    se   joutui.   vi.i.meisenä

velkaantumi.smahdoll isuutena   tekemään   obligaatioiden  yl imääräi.siä

termi.inikauppoja.   joiden   kurssi.ero   oli   1/2   %   viikkoa   kohti.

Uudessa   järjestelmässä   vekselien   diskonttauksesta   luovutti.in   ja

li.ikepankkien   keskuspankkiluotto  ryönnettiin  yksi.nomaan   peruskor-

koi.sena   shekki.tililuottona.   Samalla   kalenterikuukauden   keski.arvona

174Suomen   Pankin   vuosi.kirja   1979,    s.19.

175Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   6/6.6.1979   ja   vuosiki.rja   1979,

s*    14   -19.
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määriteltyjen   pankkikohtaisten   luottoki.i.ntiöi.den  yhtei.smäärä

alennetti.i.n  200   mi.1j.   markkaan   ja   mahdollisuus  yli.ttää   kiinti.ö

lisäkorkoa   vastaan   poistettii.n.   Tämä   vähensi  .oleelli.sesti   kii.n-

ti.öiden   mrki.tystä,    si.1lä   "1isäkorkoinen"   keskuspankki.rahoitus

myönnetti.in   tästä   alkaen  yksi.nomaan   Suomen   Pankin   päiväluotto-

markkinoi.den   kautta.

Obli.gaatioiden  yl i.määräiset   termiini.kaupat   säi.lytettiin   edelleen,

sillä   pankkien   päi.väluotoi.11e   oli   asetettu   markkamääräi.set   ehdot-

tomat  ylärajat.   Nii.tä   suurempi   rahoi.tustarve   oli   edelleen   katettava

obli.gaatioiden   temiinikaupoi.lla.   Temi.i.nikauppojen   kurssiero

alennetti.in.  kuitenkin  1/2   Drosentista   1/3   prosentti.in   vii.kolta   eli

vuosikorkona  26   prosenti.sta   17   prosentti.in.   Tällä   toimenpiteellä

termii.nikauppojen   korkotaso   asetetti.i.n   sopusoi.ntuun   rahapol i.ti.i.kan

kevennetyn   yleisl i.njan   kanssa.

Lähi.nnä   maksul i.ikkeestä   johtuvi.en   vai.hteluiden   tasaami.seksi.   kunki.n

li.ikepanki.n   päi.vittäi.nen   shekki.tili.luotto   sai   olla   eni.ntään  2.5

kertaa   luottoki.inti.ön   suuriiinen.   Luottoki.i.nti.ön  ylitystä   kuukauden

ai.kana   täytyi   kuitenki.n   vastata   vähintään   saman   suurui.nen   ali.tus,

sillä   kuukausi.keskiarvona   luottokiinti.ötä   ei   voinut  ylittää.

Posti.panki.11e   uudessa   järjestelmässä   myönnetti.in   Däi.vittäisten

maksuvalmi.usheilahtelujen   varalle   oikeus   50   mi.lj.   markan   riäräi.seen

peruskorkoiseen   luottoon,    kui.tenkin   si.ten   että   kuukausi.keski.arvona
luottoa   sai   olla   eni.ntään   10   mil`i.   markkaa.   Tämä   korvasi   Posti-

panki.n   kanssa   aiemmin   tehdyt   peruskorkoi.set   obli.gaatioiden   termii.-
ni.kauoat,   joiden   tekomahdolli.suus   samalla   lakkautetti.i.n.   Shekki.-

luoton   li.säksi   Posti.pankki    sai.   oi.keuden   käyttää   päiväluottoa

600   mi.1j.    markan   eni.mmäi.smäärään   saakka.   Päi.väluotto   nyönnettiin

val ti.ontaloudesta   aiheutuvien   maksuvalmi.usvai.htelui.den   hoi.tamisek-

sl..176

Samassa  yhteydessä   muutettii.n   keskuspankkiluoton   käyttöoi.keuden

pankki.kohtaista   jakautumaa.   Uudessa   kiintiöjakautumassa   otettii.n

176Suomen   Panki.n   ti.edote   tiedotusvälinei.11e   7.6.1979.
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huomi.oon   erot   pankki.en   suhdanne-ja   kausiluonteisi.ssa   maksuvalmi.us-

vai.htelui.ssa   sekä   lisäksi   pankkien  markkinaosuuksissa,   joita

mitattiin   ottolainauskannan   jakautumalla.   Pankki.kohtaisesti.

kii.ntiöt   jakautui.vat   seuraavasti.1.7.19791ähtien.

LIIKEPANKKIEN    PERUSKORK0ISET   KIINTlöT    1.7.1979    ALKAEN

Pankki                  Kiintiötl77
milj.    mk

11.0
49.4
41.8
51.0
45.4

1.4

K i. i n t i ö i. d e n
%-jakautuma

5.5
24.7
20.9
25.5
22.7
0.7

Muutos
a i k a i semmas ta
j ak au tuma sta

YHTEENSÄ                   200.0 100 .0

Ottolai.nauskannan   mukaanoton   vuoksi   kii.ntiöjakautuma   muuttui

selvästi   paikalli.spankki.en   keskusrahalai.tosten   hyväksi:   Osuus-

pankkien  Keskuspankki.   Oy:n   kiintiöosuus   kasvoi   3.1   prosentti.yksik-

köä   ja   Säästöpankkien  Keskus-Osake-Pankin  2.7   prosenttiyksikköä.

3.4.8     Yhteenveto   kii.ntiöi.stä   ja   li.säkorkoasteikoi.sta

1970-1 uvul ta

1970-1uvulla   pankki.kohtaisten   luottoki.i.ntiöiden   jakautumaa   "utet-

tiin   pai.kalli.spankki.en   keskusrahalaitosten   hyväksi   vuosi.na   1970,

1974   sekä   1979.   Muutoksilla   li.sättiin   pankkien   markki.naosuuksi.en

pai.noa   ki i.nti.öi.den   jakautumi.sessa.   Ki.i.nti.öosuuksissa   tapahtuneet

muutokset  1970-1uvulla   on   esi.tetty   pankei.ttain   seuraavassa

a setel ma s sa .

177Suomen   Panki.n   vuosi.kirja   1979,    s.16.



102

LIIKEPANKKIEN    KIINTltbAKAUTUMA   JA    SEN    MUUTOS    1970-LUVULLA

Pankki               Ki.i.ntiö-               Ki. intiö-               Kiintiöosuuden   "utos
OSuuS
1.1.1970 ,
%

osuus                        1970-luvulla,
31.12.1979           %-yksikköä
%

-1.1
-5.7
+5.1
-7.7
+9.7
-0.3

YHTEENSÄ ±0

Keskuspankki.luoton   lisäkorkoastei.kon   parametri.t   1970-1uvulta   on

yhteenvetona   esi.tetty   taulukossa  3.   Taulukkoon   on   ai.kajärjestyk-
sessä   merkitty   peruskorkoiset  kiintiöt   (LKP),   keskuspankki.1uoton

enimrii.smäärä   tai   se  määrä,   jolla   lisäkorko   nousee  ylärajalleen

(LKY).   Keskuspankkiluoton   margi.naalikorkoastei.kolta   on   taulukkoon

merkitty   kiinti.ön   ylityksestä   aiheutuva   ali.n   korko   (rm,   LKP)    sekä

yli.n   korko   (rm,   LKY).   Taulukon   oi.keaan   reunaan   on   merkitty   keskus-

pankkiluoton   peruskorko   (rp),   jotta   lisäkorkojen   korkeutta   voi.si
verrata   peruskoron   tasoon.   Lisäksi   taulukossa   on   esitetty   obli.gaa-

tioiden  yli.määräi.si.ssä   termiinikaupoi.ssa   sovellettu   kurssiero

vuosikoroksi   "unnettuna   (OBL).

Taulukkoon   ei   ole   merki.tty   ki.inti.öiden   ti.1apäi.si.ä   korotuksia,   jotka

joulukuussa   1975   -1977   suoritetti.in   seteli.stön   kausi.huipun

aiheuttaman  maksuvalmi.usrasi.tuksen   tasaami.seksi..   Ne   on   esi.tetty

Selvityksen   osassa   ii.178

178Ks.    osa   il,    s.156    -
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Taulukko   3

KESKUSPANKKILUOTON    KIINTlöT,    PERUSKORK0    JA    LISÄKORKOASTEIKK0

VUODEN    1970    ALUSTA   VUODEN    1979    LOPPUUN1

1970   tammi.kuu

567.5-Pspa  |  1.OxLKP

530.5-Pspa  |  1.OxLKP

1.oxLKP

1.oxLKP

1.3xLKP

1.3xLKP

1.3xLKP

1.3xLKP

1.3 xLKP

l.5xLKP

1970   maal iskuu  |

1970   huhti.kuu     |

19701okakuu

1970   joulukuu

1971   tammikuu

1971   kesäkuu

652.8-pspa

897.6-pspa

897.6

897 . 6

|19711okakuu        |1224.0

|  1973   heinäkuu     |  1224.0

|  1973   elokuu

i  1973   syyskuu

i   1974   helmi.kuu

11974   toukokuu

1974   kesäkuu

|  19751okakuu

1976   huhti.kuu

1224.o-Pspb

|  1550.4-pspb

::::::          !:::::::
2800.0

2500.0

2500.0

1976   heinäkuu    |2300.0

1977   tammikuu 2100.0

|  1977   toukokuu    |  1900.0

1977    1okakuu

1978   toukokuu

1978   kesäkuu

1978   syyskuu

1900.0

1900.0

1400.0

1000 . 0

1979   huhti.kuu    |     500.0

1979   heinäkuu

1979   marraskuu

200.0

200.0

1.5xLKP

l.5xL,KP

1.5xLKP

1.5xLKP

1.5xLKP

l.7xLKP

1.7xLKP

1.7xLKP

1.7xLKP

l.7xLKP

l.7xLKP

1.oxLKP

l.oxLKP

rp
r
r
r

P

8.50

9.25

9.25

9.25

9.25

9.25

9.25

9.25

9.25

9.25

a)   PSP   =   Postipanki.n   li.ikepankkeihin   tekemien   päi.vätalletusten
kuukausi.keskiriärä

b)   PSP   =   a-kohdassa   mainittujen   talletusten  kuukausikeskiTnäärä   si.1tä   osin
kuin   se  yl i.tti.   PSP-talletuskii.nti.ön

1)   Vastaava   taulukko   1950-1uvulta   on   si.vulla   43  ja   1960-1uvulta
si.vulla    7i
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3.5     Keskuspankkiluoton   ehdot   vuosi.na   1980   -1984

3.5.1      Ki.intiöiden   rruutokset   ja   ehdot   vuosi.na   1980   -1984

Helmi.kuun   1980   alusta   liikepankkien   peruskoroi.sten   keskuspankki.-

1uottoki.intiöi.den  yhteismäärä   korotetti.in  200   mi.1j.   markasta

1000   mi.lj.   markkaan   ja   samalla   obli.gaati.oiden  ylimääräiset

termi.ini.kaupat   lakkautetti.in.179   Toimenpi.teet   olivat   osa   keskuspank-

kirahoituksen   säätelyjärjestelrin   tarkistusta,   jolla   li.säkorko-

astei.kko   otetti.in   uudelleen   käyttöön.   Nyt   lisäkorkoa   ei   enää

kytketty   kii.nti.ön  yli.tykseen,   vaan   kunkin   panki.n   käytössä   olevan

päiväluoton   määrään.   Obligaatioi.den   termii.ni.kauppojen   lakkauttami.-

sen   taki.a   päiväluoton  yläraja   poi.stetti.in   pankki.en   li.kvi.di.teetin

varmi.stamiseksi.   Näin   lisäkorkoi.nen   päiväluotto   alkoi.   toimia

tästä   lähtien   pankki.en   viimei.senä   velkaantumismahdolli.suutena

keskuspankkii.n.180

Kiinti.öi.den   puittei.ssa   pankeille   nvönnetti.i.n   enää   vai.n   keskuspank-

kirahoituksen   Deruskorkoinen   osa.   Peruskorkoiset  kii.ntiöt  määri-

teltiin   edelleen   päi.väarvojen   kuukausikeskiarvona.   Kunkin   li.ike-

pankin   päivittäinen   shekki.ti.liluotto   sai   olla   enintään   1.3   kertaa
kii.nti.ön   suuruinen.   Tällöi.n   markkamääräinen  yl itysmahdolli.suus

pysyi   aikaisempaan   verrattuna   ennallaan  kertoimen   pi.enentymi.sestä
huolimatta.   Tarkistuksi.11a   ei.   pyritty   muuttamaan   rahapoli.ti.ikan

si.11oi.sta   kireähköä   perussäv.vä,   vaan   tavoi.tteena   oli    rahapoliti.ikan

ohjaustehon   parantaminen.181

Kesäkuun   1980   alusta   kiinti.öiden  yhteismäärä   alennettii.n

1000   milj.   markasta   900   milj.   markkaan   pankkien   luotonannon   kasvun

hidastami.seksi..182   Uudelleen   kii.ntiöi.tä   alennettiin   elokuun   alusta,

179Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   2/30.1.1980.

180Ks.    osa   11,    Suomen   Panki.n   päi.väluottomarkki.nat,    s.

181Suomen  Pankin   tiedote   tiedotusvälineille  30.1.1980.

182Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   11/20.5.1980.
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900   mi.lj.   markasta  700   milj.   markkan,   jotta   olisi   neutraloi.tu

lyhytai.kai.sista   pääomanlii.kkeistä   johtuva   li.i.kepankki.en   keskuspank-

ki.aseman   keveneminen.183

Kireän   otteen   edelleen   säi.lyttämi.seksi   sekä   rahamarkkinoi.den

kausiluontei.sen   kevenemi.sen   välttämiseksi   kiintiöi.tä   tarkistetti.in

vi.elä   loppuvuodesta   siten,   että   joulukuun   alusta   niiden  yhteismäärä

alennettii.n   700   milj.   markasta  600   milj.   markkaan.184

Loppuvuodesta   rahamarkkinoi.ta   ol i.   keventämässä   nyös   kätei.svara-

luottojärjestelyn   käyttöönotto.   Marraskuun   puoliväl istä   Suomen

Pankki   alkoi   pankki.valtuusmi.esten   päätöksellä   myöntää   pankeille

korotonta  kätei.svaraluottoa.   Kätei.svaraluottojärjestelmäl lä

pyrittiin   vähentämään  käteisrahan   tarpeetonta  käsittelyä   ja
kuljetusta   sekä   supistamaan   pankkien   kassanpidon   kustannusrasitus-

ta.185

Kunkin   panki.n   päivittäinen   käteisvaraluotto   sai   olla   eni.ntään

pankin   kassassa   olevien   kätei.svarojen   eli.   seteli.en   ja   kolikkojen

yhtei.smäärän   suuruinen.186  Käteisvaraluotto   pi.dettiin   maksuli.ikkee-
seen   liittyvänä   rati.onalisoi.nti.toi.menpi.teenä   keskuspankkirahoi.tus-

järjestelmän   ul.kopuolella.   Sen   likviditeettivai.kutukset   rajoi.ttui-
vat  vain   siirtymävaiheeseen.

Vuoden   1980   aikana   sovelletut  kiinti.öt   jakautuivat   pankki.kohtai.-

Sesti   seuraavastl..

183Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   13/29.7.1980.

184Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   18/26.11.1980.

185Eduskunnan   pankki.valtuusmiesten   kertomus   vuodelta   1980,   s.   25.

186Suomen   Pankin   vuosikirja   1980,    s.    16.
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LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTTOKIINTlöT    VUONNA    1980,    MILJ.    MK187

1.7.1979-      1.1.1980-      1.6.1980-      1.8.1980-         1.12.1980-
31.1.1980      31.5.1980      31.7.1980      30.11.1980      31.12.1980

11.0                    55.0                    49.5
49.4                 247.0                 222.3
41.8                 209.0                 188.1
51.0                 255.0                 229.5
45.4                227.0                204.3

38.5                   33.0
172.9                  148.2
146.3                  125.4
178.5                  153.0
158.9                  136.2

1.4                       7.0                       6.3                      4.9                      4.2

YHTEENSÄ            200.0            1000.0                  900.0 700.0                600.0

Vuonna   1981   ki.inti.öitä   alennetti.in   tilapäisesti   10   Drosenti.11a

tammikuun   ajaksi   setelistön   ja   si.dotun   varannon   kausiliikkeen

taki.a.   Helmi.kuun   alusta   ki.i.ntiöi.den  yhteismäärä   oalautui   entisen

suuruiseksi   eli   600   mi.lj.   markaksi.   Tällä   tasolla   ki.inti.öt   pidet-

tiin   seuraavan   vuoden   tammikuun   lopDuun   saakka.

Helmi.kuun   1982   alusta   ki.intiöiden  yhtei.smäärä   alennetti.in  600   milj.

markasta  400   milj.   markkaan   rahoitusmarkki.noiden   kausiluontei.sen

keveneiTiisen   rajoittamiseksi..   Tämän   jälkeen   kiintiöt   Di.detti.in

ennallaan   ai.na   vuoden   19831oppuun   saakka.

Vuoden   19831opulla   li.ikepankkien   luottokii.ntiöt   ja   nii.hin   perus-

tuva   peruskorkoinen   keskuspankki.luotto   päätetti.i.n   poi.staa   kokonaan.

Siten   seuraavan   vuoden   alusta   pankki.en   shekki.ti.1it   Suomen   Panki.ssa

eivät  kuukausikeski.arvona   saaneet   enää   olla   luoton   puolella.

Muutoksen   tavoitteena   oli.   ensisijai.sesti   rahapoli.tiikan   ohjaus-

järjestelmän   selkeyttämi.nen   ja  yksi.nkertai.staminen.   Vuoden   1984

alusta   pankki.en   keskuspankki.rahoitus   nvönnetti.i.n  yksinomaan

pä i vä l uottona.

Vuosina   1981   -1984   voi.massa   olleet   li.i.kepankki.en   peruskorkoiset

luottoki.inti.öt   olivat   Dankeittai.n   seuraavat.

187Suomen   Pankin   vuosi.kirja   1980,    s.16.
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LllKEPANKKIEN  K[9{USPANKKlluoTTOKIINTIÖT   1981   -1984.   M|LJ.   MK188

Pankkl             1.1,-
31.1.1981

29.70" '33.3,
4#'la.tc
5" '3?.n
ft'la.SS
Wa.n

1.2.1981-
31.1.1982

33.0
2ffl lvg.1--,1§',
ffiTuis8.o
ffii'3C.1
m,.L

1 . 2 . 1982 -
31.12.1983

22.0
22e=+98.8" g1.C
2e9=510a.0
20H eo'8

6*   a.8

1.1..
31.12.1984

yHTEENSÄ           eoo* 5vo.O    :eeo.i:  600.0        900TO  pO®.o

t

3.5.2     Yhteenveto  kiintiöistä   vuosilta  1980  -1984

Vuonna  1979  toteutetun  keskuspankklrahoitusjärjestelmän  uudistuksen

seurauksena  keskuspankkiluottokiintiöiden  rahapollittinen  "rkltys
väheni   huomattavasti,   kun  lisäkorkoinen  keskuspankklrahoitus  tästä

lähtien  nyönnettlln  yksinomaan  pälväluottomarkklnolden  kautta.

Peruskorkoisten  luottokiintiöiden  muutoksia  käytettitn  vuoslna
1980  -1983  kuitenkin  edelleen  määrällisen  rahapolitiikan  yhtenä
välineenä,  minkä  takia  kiintiöillä  ja  etenkin  niiden  "utoksilla

oli  vielä  tiettyä  indikaattoriarvoa.

Vuosina  1980  -19831iikepankklen  peruskorkolsten  kiintlöiden

pankkikohtalnen  jakautima  pldettlin  ennallaan  eli.   samana  miksi   se
oli  miutettu  heihäkuun  elusta  1979.   Ohelsessa  taulukossa  on

yhteenvetona  esitetty  pankkikohtalsessa  kilntiöjakautumassa
tapahtuneet  suhteelliset  "utokset  vuosina  1950  -1983.  Siltä
ilmenee  selvästi  keskusrahalaitoksina  toimivien  liikepankkien

kiintiöosuuden  nousu  ja  varsinaisten  liikepankklen  kilntiöosuuden

lasku,

188Sumen  Pankin  vuoslklrjat  1981  -1983.
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LIIKEPANKKIEN   KESKUSPANKKILUOTTOKIINT|ÖT    |981    -1984,    MILJ.    MK188

Pankki               1.1.-                          1.2.1981-
31.1.1981               31.1.1982

29.70                        33.0
49.4                        247.0
41.8                         209.0
51.0                         255.0
45.4                        227.0

1.4                               7.0

1. 2 .1982-
31 . 12 .1983

22.0
222.3
1 88 . 1
229 .5
204 . 3

6.3

1.1.-
31.12.1984

YHTEENSÄ               200.0                      1000.ri                           goo.o

3.5.2     Yhteenveto   ki.i.nti.öistä   vuosilta   1980   -1984

Vuonna   1979   toteutetun   keskuspankkirahoitusjärjestelnfin   uudistuksen

seurauksena  keskuspankkiluottokiintiöi.den   rahapolii.tti.nen  mrkitys

väheni   huomattavasti.,   kun   lisäkorkoi.nen   keskuspankkirahoi.tus   tästä

lähtien   rryönnettii.n  yksinomaan   päi.väluottomarkki.noi.den   kautta.

Peruskorkoi.sten   luottoki.i.ntiöi.den   muutoksia   käytettii.n   vuosina

1980   -1983   kuitenki.n   edelleen   määrälli.sen   rahapoli.ti.ikan  yhtenä

välineenä,   minkä   taki.a   ki.i.nti.öillä   ja   etenki.n   niiden   "utoksi.11a

oli.   vi.elä   tiettyä   i.ndi.kaattori.arvoa.

Vuosina   1980   -1983   lii.kepankkien   peruskorkoisten   kii.ntiöi.den

pankki.kohtainen   jakautuma   pidettii.n   ennallaan   eli   samana   mi.ksi   se

oli   muutettu   hei.näkuun   alusta   1979.   Oheisessa   taulukossa   on

yhteenvetona   esitetty   pankki.kohtai.sessa  kiinti.öjakautumassa
tapahtuneet   suhteelliset  muutokset   vuosina   1950   -1983.   Si.itä

i.lmenee   selvästi   keskusrahalaitoksina   toimi.vi.en   liikepankkien

ki.intiöosuuden   nousu   ja   varsinaisten   li.i.kepankkien   kii.ntiöosuuden

l ask u .

188Suomen   Pankin   vuosi.kirjat   1981   -1983.
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LIIKEPANKKIEN    KESKUSPANKKILUOTON    KIINTIÖOSUUKSIEN    SUHTEELLISET

MUUTOKSET   1950   -    1983

Pankki        Kiintiö-Ki.i.nti.öosuuden   "utokset,   Z-yksi.kköä     Ki.inti.ö-
osuus                1950-           1960-           1970-          Yhteensä        osuus
1.5.1950,      luvulla      luvulla      luvulla      1950-1983      1980-1983,
%%

8.9
39.9

5.6
38.7
5.7
1.2

YHTEENSÄ          100.0

-1.8             -0.5
-1.8             -7.7
+5.9              +4.3
-1.3              -7.0
-0.7           +10.8

+0.1

±0.0

-1.1              -3.4
-5.7           -15.2
+5.1            +15.3
-7.7           -16.0
+9.7           +19.8
-0.3             -0.5

±0.0

Taulukossa  4   on  yhteenvetona   esitetty   vuosi.na   1980   -1984   sovel-

1ettu   keskuspankkiluoton   ki.i.ntiöjärjestelmä.   Si.i.hen   on   ai.kajärjes-

tyksessä   merki.tty   li.i.kepankkien   peruskorkoi.sten   kiinti.öi.den

yhtei.smäärä   (LKP)    sekä   keskuspankki.luoton   peruskorko   (rp).   Ki.i.nti.ön

ylitys   li.säkorkoa   vastaan   (LKY)   ei-kysei.sinä   vuosina   enää   ollut

mahdolli.sta.   Li.säkorkoa  koskevat  parametrit   on   si.ten   poi.stettu

taulukosta.   Li.säkoron   perinnän   sii.rtymistä   päiväluottomarkki.noi.11e

sekä   soveltamista   päi.väluottoihi.n   on   selvitetty   tämän   tutkimuksen

toi.sessa   osassa.189

189Ks.    osa   11,    s.    200-.
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Taulukko  4

KESKUSPANKKILUOTON    PERUSKORK0ISET    KIINTIÖT   JA    PERUSKORK0

VUODEN    1980    ALUSTA   VUODEN    1984    LOPPUUN1

Lähti.en LKP    =    LKY rp OBL

1980   tammi.kuu2 200 8.50 17

1980   helmi.kuu 1000 9.25

1980   kesäkuu 900 9.25

1980   elokuu 700 9.25

1980   joulukuu 600 9.25

1981    tammi.kuu 540 9.25

1981   helmikuu 600 9.25

1982   helmikuu 400 9.25

1982   kesäkuu 400 8.50

1983   hei.näkuu 400 9.50

1984   tammi.-jouluk uu 0 9.50

1)   Vastaava   taulukko   1950-1uvulta   on   sivulla         ,1960-1uvulta
sivulla          ja   l970-1uvulta   sivulla        .

2)   Kii.nti.öi.hin   kytkettyä   li.säkorkoastei.kkoa   ei   käytetty   enää
vuosina   1980   -1983,   jolloi.n   li.säkorkoa   peri.ttii.n   päiväluotoi.s-
ta.

Vuoden   1984   alusta  yli.   kolnu   vuosikymmentä   käytössä   olleesta

kii.nti.öiden   säätelystä   ja   kiintiöpoliti.ikasta   luovuttiin.   kun

pankkien   peruskorkoi.set   luottoki.inti.öt   poi.stetti.in.   Samalla

päivämarkkinoi.den   asema   muodostui   yhä   keskei.semnfiksi    rahapoliti.i-

kassa.   Ne   oli.vat   jo   jonki.n   ai.kaa   tarjoneet  Suomen   Panki.11e   väli.-

neen,   jonka   kautta   päi.väkorkoa   muuttamalla   oli   mahdollista   vaikut-

taa   markki.nakorkoon   pankki.-ja  yrityssektori.ssa.   Kiintiöjärjestel-

män   poi.staminen  merki.tsi   si.ten   siirtymistä  yhä   enenevässä   määri.n

korkojen   kautta   vaikuttavaan   rahapolitii.kkaan.
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3.6     Muut  keskuspankki.luoton   käyttöoikeuden   ehdot

Vuodesta   1959   alkaen   Suomen   Pankki   asetti   keskuspankkiluoton   käyt-

töoikeuden  edellytykseksi.   sen,   ettei.1uottoa  käyttävä   rahalaitos

sovella   antolai.nauksessaan  Suomen   Pankin   määräämän   eni.mmäi.skoron

ylittäviä   korkoja.   Enimmäiskorkoriäräyksen   piiriin   tulivat  1960-ja
1970-1ukujen   kuluessa   kai.kki   rahalaitokset.190

Eni.mriäiskoron   lisäksi   Suomen   Pankki    asetti   vuodesta   1960   alkaen

keskuspankki.1uottoa   käyttävien   rahalaitosten   antolai.nauksen

keskikorolle  ylärajan,   jonka   noudattaminen   oli.   nvöski.n   keskuspank-

kiluoton  käytön   ehtona.   Keskikoron  ylärajan  määräämisellä   pyrittiin

estämään   keskuspankki.luoton   lisäkorosta   aiheutuvan  kustannusrasi.-

tuksen   siirtämi.nen   pankki.en   asi.akkaille  ja   siten   li.säämään   nfiäräl-

1i.sen   rahapoli.tiikan   tehoa.   Toisaalta   rahalai.tosten   antolai.nauksen

keski.korko   pyrittii.n  ylärajan   avulla   pi.tämään   Suomen   Panki.n

peruskoron   tuntumassa   ja   si.ten   Suomen  Panki.n   hallinnassa.

3.6.1      Antolainauksen   eni.mmäi.s-ja   keskikoron  ylärajat

1960-1 uvul 1 a

Li. i.kepankkien   keskuspankki.velkaantumisoikeuden  yleisehtona   anto-

1ainauskorkojen   säätely   alkoi.   toisen   maailmansodan   jälkeen   vuonna

1959.   Kysei.sen   vuoden   maaliskuussa   Suomen   Pankki    i.1moitti.   redis-

konttausoikeuden  yleiseksi   edellytykseksi   sen,   että   redi.skonttaava

rahalai.tos   ei   huhti.kuun   1.    päivästä   19591ukien   veloi.ta   antolai.-

nauksessaan   korkeampaa   korkoa   kui.n  7   %.   Voimassa   oleva   rediskont-

tauskorko   oli.   silloin  6   3/4   %   ja   redi.skontattavi.ksi   hyväksyttii.n

vain   sellaiset  vekselit,   .ioista   rahalaitokset  olivat  veloittaneet

eni.ntään  6   3/4   prosenti.n   koron.191

Luottojen  kysynnän   rajoittamiseksi   antolainauskorkojen   porrastusta

laajennetti.in   kesäkuun   alusta   19601ähti.en.   Täten   redi.skonttaavien

190Koroi.sta   ja   korkopoli.ti.i.kasta   Suomessa,   Suomen   Pankki.1978/A:46.

191Suomen   Pankin   ki.ertokirje   n:o   1/24.3.1959.
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rahalaitosten   salli.ttiin   siitä   lähti.en   soveltaa  yli   7   prosenti.n

mutta   korkei.ntaan  s   prosentin  korkoa   luottomäärään,   joka   oli

eni.ntään   10   %   rahalaitoksen   luotonannosta  ylei.sölle   toukokuun

lopussa   1960.   Korkeampaa   korkoa   kehotetti.i.n   soveltamaan   luottoi.hin,

joita   pyritti.i.n   supistamaan   tai   joi.den  kasvua   halutti.i.n  hi.llitä.

Tällai.siksi.   katsotti.i.n  m.   tuonti-,   varasto-,   auto-ja   kulutus-

l uotot.192

Lisäedellytykseksi   em.1uottojen   korkojen   nostami.selle   asetettiin

se,   että   rahalai.toksen   punnittu   keski.määräi.nen   antolainauskorko   ei

saanut   nousta   tasolta,   jolla   se   oli   toukokuun   lopussa   1960.193   Tämän

takia   rahalaitosten  oli   alennettava   vastaavasti.   eräiden  "i.den

luottojen  korkoa,   joita   saivat  olla   vienti.1uotot,   pienyritysluotot

sekä   eräät   kotimarkki.nateolli.suusluotot.   Alennuksia   ei.   saanut

kohdistaa   henki.löluottoihin.   Samalla   Suomen   Pankki   kumosi   määräyk-

sen,   jonka   mukaan   rediskontattaviksi   kelpasi.vat   vain   vekseli.t,

joi.den   korko   oli   eni.ntään  6   3/4   %.3

Maaliskuusta   1961   Suomen   Pankki.   korotti.   sen   luotonannon   määrää,

johon   voitii.n   soveltaa   keski.korkoa   korkeampaa   korkoa.   Siten  yli.

7   prosenti.n  mutta  korkeintaan  s   prosentin  korkoa   sai.   soveltaa

eni.ntään  20   prosentti.i.n   rahalaitoksen   luotonannosta  yleisölle

vuoden  1960   lopussa   edellyttäen.   että   rahalai.toksen   punnittu

keskimääräi.nen   antolainauskorko   ei.   yl ittänyt  7   prosenttia.194

Maali.skuussa   1962,   kun   rediskonttokorko   maali.skuun   30.    päi.västä

lukien  korotetti.in  6   3/4   prosentista  s   prosenttii.n,   Suomen  Pankki

salli   rahalai.tosten   soveltavan  yli   8`prosentin  mutta  korkei.ntaan

9   prosentin   korkoa   luottomäärään,   joka   kunkin   kuukauden   lopussa   oli

eni.ntään  20  %   rahalai.toksen   luotonannosta  yleisölle   edellisen

kuukauden   lopussa.   Lisäedellytyksenä   oli.,   että   rahalaitoksen

punnittu  keskimääräinen   antolai.nausko.rko   ei   yl ittänyt  s   prosent-

192Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   2/1.6.1960.

193Lii.kepanki.t  yhteensä   6.92   %.

194Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   2/9.3.1961.
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ti.a.195   Huhtikuun  28.   päi.västä   lähti.en   em.   korkorajat   laski.vat  yhden

prosentti.yksi.kön,   kun   Suomen  Pankin   redi.skonttokorko   alennetti.i.n

s   prosenti.sta  7   prosentti.i.n.   Rahalaitosten   tuli.   soDeuttaa   anto-

lai.nauksen   keski.korkonsa   eni.ntään   7   prosenttii.n   toukokuun   1962

loppuun   mennessä.196   Heinäkuussa   1962   Suomen   Pankki   korosti..   että

rahalaitos,   jonka   keskimääräi.nen   antolainauskorko   vi.elä   heinäkuun

lopussa   ylittää   7   %.    oli    velvolli.nen   maksamaan   keskuspanki.11e   sen

korkotulon,   jonka   rahalaitos   oli   kuukauden   ai.kana   saanut   korkorajan

`y1ittämi.sestä.197

Luotonannon   huomattavan   kasvun   ja   valuuttavarannon   alentumi.sen

jarruttami.seksi   Suomen   Pankki    li.säsi   toukokuusta   19651uotto-

korkojen   porrastami.smahdollisuuksi.a   siten,   että   rahalai.tokset

luoton   kysynnän   ja   käytön   rajoittami.seksi   sai.vat  laajentaa   vekseli-

ja   shekkiluotoi.sta   perityn   koron   di.fferenti.oi.nti.a   aina   10   prosenti.n

ylärajaan   asti..   Li.säedellytyksenä   oli.,   että   rahalai.toksen  keski-
määräi.nen   antolai.nariskorko   (indeksi.li.sää   lukuun   ottamatta)   ei   tärin

johdosta   kui.tenkaan   noussut   suuremmaksi.   kui.n   71/2   %.   Vähi.ntään

vuoden   pituisten  luo.tto`ien   korko   tuli   kui.tenki.n   pitää   ennallaan.

Redi.skonttauskorko   oli.   edelleen   7   %.198   Nämä   ohjeet   oli.vat   voi.massa

vuoden   1971   toukokuun   loppuun   saakka.

3.6.2     Antolai.nauksen   eni.mmäis-ja   keskikoron  ylärajat

1970-1 uvul 1 a

1970-luvun   alkupuolella   Suomen   Pankki    li.evensi    antolainauksen

keski.korkosäätel.yä   kumoamalla   korkoporrastusta,   keskimääräi.stä

antolainauskorkoa   sekä   vähi.ntään   vuoden   pi.tuisia   luottoja   koskeneet

rajoitukset.   Tänti   tapahtui   kesäkuun   alusta   1971,    samalla   kun

keskuspankki.1uotosta   peri.ttävä   korko   nostettiin  7   prosentista

195Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   1/29.3.1962.

196Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   2/27.4.1962.

197Suomen   Panki.n   kiertoki.rje   n:o   5/21.7.1962.

198Suomen   Pankin   kiertoki.rje   n:o   1/30.4.1965.
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81/2   prosenttiin.199   Sen   si.jaan   antolai.nauskoron  ylärajaa   koskeva

rajoi.tus   pidettii.n   edelleen   voimassa   ja  ylära`ia   nousi.10   prosentis-

ta   11   prosentti.in.2°°   Antolainauksen   keskikorkorajoituksen   kumoami.sen

yhteydessä   pankeille   kui.tenki.n   tähdennetti.i.n,   että   Suomen   Pankki   ei

tulisi   sallimaan   merki.ttävää   keskikoron  ylöspäi.n   liu'uttamista,

koska   se   vaarantaisi.   keskuspankki.1uoton   säätelyyn   perustuvan

rahapoli.tiikan   tehon.

Vuoden   1972   alusta   toteutetun   korkotason  3/4   prosenti.n   alentamisen

yhteydessä   antolai.nauskorkojen  yläraja   pidettii.n   ennallaan  11   pro-

senttina.   Tämä   mahdollisti   kulutus-ja   tuontiluottojen   korkojen

pitämisen   aikai.semmalla   tasolla,   mikä   oli   osa   korkoratkaisua.201

Vuoden   1973   alusta   lukien   Suomen   Pankki   edellytti.,   että   ns.

pienluotoi.ssa   sovellettava   korko   oli.1ainojen   ja   vekseli.en   osalta
10   -11   %   ja   shekkiluottojen   osalta   vähintään   10   %.   Luottoprovi.sion

osuus   sai.   olla   enintään   2.5   %.202

Kesäkuussa   1973   Suomen   Pankki    ilmoi.tti   korkokannan  ylei.sestä

korottami.sesta   11/2   prosenttiyksiköllä   hei.näkuun   alusta   luki.en.

Pankki.en   edellytetti.i.n   korottavan   vastaavassa   nääri.n   antolai.-

nauskorkojaan.   Antolainauskoron  yläraja   nousi.   vastaavasti   eli.

11   prosentista   121/2   prosentti.i.n.203

Helmi.kuun   alusta   1975   Suomen   Pankki.    suositti    rahalaitosten   henki.1ö-

1uottojen   koroi.ksi.    "mui.den   sijoitusluottojen"   osalta   11.5   -12.5   %

ja   kulutusluottojen   osalta   lainoissa   ja   vekseleissä   11.5   -12.5   %

ja   luotolli.si.ssa   ottolainaustilei.ssä   vähi.ntään   11.5   %.   Luottopro-

Visio   sai    olla   enintään   2.5   %.204

199Suomen   Pankin   ki.ertoki.rje   n:o   8/21.5.1971.

200Suomen   Panki.n   ki.ert,oki.rje   n:o   7/21.5.1971.

201Suomen   Pankin   kiertokirje   n:o   17/17.12.1971.

202Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   9/29.12.1972.

203Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   3/14.6.1973.

204Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   2/31.1.1975.
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Lokakuun   alusta   1977   Suomen   Pankki   toteutti   korkotason  ylei.sen

alentamisen   1   prosenttiyksiköllä   inflaation   hilli.tsemi.seksi.   ja

kustannuspaineen   vähentämi.seksi.   Tämän   mukai.sesti    li.ikepankki.en

keskuspankkiluoton   peruskorko   aleni.   91/4   prosenti.sta  s   1/4

prosentti.i.n   ja   pankkien   antolainauskorkojen  yläraja   121/2   pro-
senti.sta   111/2   prosenttiin.   Suomen  Pankki.   edellytti   samalla,   että

antolainauskorkojen   pi.tkään   jatkunut  ja   rahapoliti.i.kan  tehokkuutta

hei.kentänyt  ylöspäin   li.ukuminen   pysäytetti.i.n   pankei.ssa.   Täten

kunki.n   rahalaitoksen   keski.määräinen   antolai.nauskorko   ei.   vuoden   1977

lopussa   ei.kä   sen   jälkeen   saanut  yli.ttää   korkotason  muutokset

huomioon   ottaen   sitä   tasoa,   jolla   keskikorko   oli   ollut  kesäkuun

lopussa   1977.205

Maaliskuussa   1978   Suomen   Pankki   pidensi    sitä   määräai.kaa,   jonka   se

edelli.senä   vuonna   oli.   antanut   rahalaitosten   antolainauksen   keski-

koron  ylöspäi.n   li.ukumi.sen   pysäyttämi.selle.   Täten   kunki.n   rahalai-

toksen   antolainaiiksen   keski.korko   ei    saanut   kesäkuun   lopussa   1978

ei.kä   sen  jälkeen  ylittää   sitä   tasoa.   jolla   se  Suomen  Panki.n

peruskoron  muutokset  huomi.oon   otettuna   oli.   ollut  kesäkuun   1977

1 opussa.206

Toukokuun   alusta   Suomen  Pankki.   alensi   korkotasoa   1   prosentti.yksi-

kön.   Keskuspankkiluoton   peruskorko   aleni   täten  s   1/4   prosenti.sta

71/4   prosentti.i.n   ja   pankki.en   antolai.nauskorkojen  yläraja   111/2

prosenti.sta  101/2   prosenttii.n.   Samalla   päätetti.in   pi.dentää
edelleen   antolai.nauskorkojen   liukuman   pysäyttämiselle   annettua

määräaikaa   3   kuukautta.

Toukokuun   1978   aikana   Suomen   Pankki.   asetti   rahalaitosten   anto-

1ainauksen   keski.korolle   alentami.saikataulun   vuosi.ksi.1979   -1984.207

205Suomen   Panki.n   ki.ertoki.rje   n:o   5/20.9.1977.

206Suomen   Panki.n   kiertokirje   n:o   5/21.3.1978.

207Suomen   Panki.n   ki.ertokirje   n:o   10/15.5.1978   sekä   Suomen   Pankin

kirjeet  Postipankille,   Osuuspankki.en  Keskusli.itto   r.y:lle   ja   Suomen
Säästöpankkili.itolle   17.5.1978.
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Sen  mukaan   rahalai.tosten   oli   asteittai.n   alennettava   luottojensa

keski.korkoa   siten,   että   Suomen  Panki.n   asettamat  ylärajat   saavute-

taan   vuoden  .1984   loppuun   mennessä.    Suomen   Pankin   peruskorolla

9.50   %   vuoden   1984  yläraja   oli   liikepankei.11e   sekä   Posti.pankille

9.90  %   ja   osuus-ja   säästöpankei.11e   10.55   %.208   Rajat   kytkettiin

peruskorkoon   siten,   että   ne  muuttuivat   samalla   prosenttiyksi.kkö-
määrällä   kui.n   Suomen   Panki.n   peruskorko.

3.6.3      Antolainauksen   eni.mmäis-ja   keskikoron  ylärajat

1980-1uvun   alkupuolella

1980-1uvun   alkupuolella   korko-oloi.hi.n   alkoivat   vai.kuttaa   vapaan

koronmuodostuksen   markkinoi.den   ja   pankkien   rahoitusyhtiöi.den

huomattava   kasvu.   Pankki.en   markki.nakorkoinen   ottolainaus,   joka   oli

siirtymässä   rahapoliittisen   säätelyn   ulkopuolelle,   palautetti.in

pankkien   taseisi.in   siten,   että   antolai.nauksen   keski.korko   saatettii.n
ri.ippuvaiseksi   taseeseen  ki. rjatusta   erityisottolainauksesta.

Antolai.nauksen   keskikorkojen   alentamisohjelmaa   vuodelta   1978

sovellettiin   sellaisenaan   lähes   vuoden   1983   puoli.välii.n   saakka.

Tämän   jälkeen   antolainauksen   keskikorkosäätelyä   jonkin   verran

lievennettiin   si.ten,   että   panki.t   saivat   sii.rtää   luottokorkoi.hi.nsa

osan  markki.nakorkoi.sen   ottolainauksensa   kustannuksista.

Lievennys   toteutettiin   toukokuun  1983  'alusta   siten.   että   pankeille

annettiin   oi.keus   si.irtää   osa  markkinakorkoi.sen   erityi.sottolainauk-

sen   kustannuksista   antolainauskorkoihinsa.   Antolainauskorkojen

korotusoikeutta  laskettaessa   erityi.sottolai.nauksen   kustannuksi.ksi

luettiin   vai.n   antolai.nauksen   keski.koron  yli.ttävät  korkokustannuk-

set.   Näi.stä   sai   siirtää   40   %  antolainauskorkoi.hin   toukokuun   alusta.

Siirto-oi.keus   päätettii.n   nostaa   lokakuun   alusta  50   prosenttii.n  ja

edelleen   vuoden  1984   alusta  60   prosenttiin.209

208KULLBERG    (1979),    s.    32    -33.

209Suomen   Pankin   vuosi.kirja   1983,    s.13   ja   KULLBERG    (1983),

s,    11   -12.
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Suomen  Pankki   suositteli.,   että   keskikoron   korottaminen   toeutetaan

pääasiassa   nostamalla   uusi.en  ja   uusittavien   luottojen   korkoja.
Sopeutuksen  ulkopuolelle  jäivät   koti.maisten   toimitusten   rahoitus-

luotot   (KTR-1uotot),   korkotuki.1uotot   sekä   mJut   vastaavat   luotot,

joiden   korot   oli.vat   viranomai.sten   määräämi.ä.   Suomen  Pankki   edellyt-

ti.1isäksi.,   että   ensiasunnon   hanki.ntaan   nDrönnettävien   lai.nojen

korkotasoa   ei   tämän   järjestelmän   soveltami.sen   seurauksena   nosteta

ja   että   muiden   asuntoluottojen   korkotasoa   korotetaan   mahdollisimman
vähän.210   Suositukset  kumottiin   lokakuusta   1984   alkaen   keski.korkosää-

telyn   uudistami.sen  yhteydessä.

Pankkien  ylin   sallittu   antolainauskorko   korotetti.in   12.5   prosenti.s-

ta  13.0   prosenttiin   toukokuun   1983   alusta   luki.en,    si.11ä   keski.korko-

säätelyn   muutoksen  yhteydessä   halutti.in   li.sätä   pankki.en   mahdolli-

suuksia   porrastaa   antolainauskorkojaan.   Samalla   kun   peruskorkoa

nostetti.in  yksi.   prosentti.yksi.kkö   hei.näkuun   alusta,   yl i.n   sallittu

antolai.nauskorko   nousi   14   prosentti.i.n.   Vuoden   1984   alusta   pankkien

antolainauskorkojen  yläraja   poistettii.n  kokonaan  yhtei.söjen

shekki.-ja   vekseliluotoi.lta.   Tämä   mahdollisti.   erityi.sesti   mark.ki.na-

rahasijoittaji.na  toimivien  yri.tysten  ja  yhtei.söjen   luottokorkojen

nostami.sen.   Kysei.sten   luottojen   korot  pi.dettii.n   kui.tenkin   edelleen

antolainauksen   keskikorkosäätelyn   piiri.ssä.211

Lokakuusta   1984   alkaen   Suomen   Pankki.   uudisti   antolainauksen

keskikorkosäätelyn  yhtenäi.stämäl lä   keski.koron  ylärajan  määräytymi.s-

perusteet.   Uuden  järjestelmän   mukaan   rahalai.toksen  markkaantolai.-
nauksen   keski.korko   sai   olla   si.tä   korkeampi.,   mitä   korkeampi.   oli.    sen

koko   kotimaisen   markkaottolainauksen   keskikorko.   Kui.tenki.n   anto-

1ainauskorkojen   nousu   sai   olla   eni.ntään  30   %   ottolai.nauskorkojen

noususta.   Käytännössä   tämä   merki.tsi.   sitä,   että   jos   pankin   ottc+

lainauksen   keskikorko   esim.   markki.narahaki.lpai.1un   johdosta   nousi

1   prosenttiyksi.kön,   sai.   antolainauksen   keskikorkoa   nostaa   enintään

0.3   prosenttiyksikköä   (ks.   kuvio  18).

210Suomen   Pankin   ti.edote   n:o  8/6.4.1983.

2llsuomen   Pankin   vuosiki.rja   1983,    s.14.
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Uudi.stuksen   tavoi.tteena   oli   sellainen   korkojen   ohjausjärjestelmä,

joka   ei.   estä   ratkaisevasti.   korkoki.1pailua   ei.kä   aseta   pankkeja   eri

asemaan   koroilla   kilpai.1taessa.   Säätel.yjärjestelmän   oli   nvös

tarjottava  mahdollisuus  jatkaa   asteittai.sta   si.i.rtymistä   kohti

vapaampaa   koronmuodostusta.

Syksyyn   1984   asti   voimassa   olleen   säätelyn   mukaan   li.i.kepankeilta

oli   vaadi.ttu   alempaa   antolainauksen   keski.korkoa   kui.n   paikallis-

pankei.1ta.   Edelli.sen   vuoden   toukokuusta   pankei.1le   nvönnetty   oikeus

si.i.rtää   osa   markkinarahatalletusten   korkokustannuksista   antolai-

nauskorkoi.hin   oli.   tosi.n   jo   kaventanut   tätä   eroa.   Suomen  Panki.n

toteuttama   keski.korkosäätelyn   uudistus  yhtenäisti   pankkien   toimin-

taedellytykset  nyt  myös   tältä   osi.n   si.ten,   että   sama   ottolainauksen

keski.korko   oi.keutti   kai.ki.ssa   Dankei.ssa   samaan   antolainauksen

keskikoron  ylärajaan.212

3.6.4     Yhteenvetotaulukko   vuosilta   1959   -1984

Seuraavaan   tauliikkoon  5   on  yhteenvetona   koottu   korkosäätelyn

keskei.set   korot:    Suomen  Panki.n   peruskorko   (rediskonttokorko)    sekä

antolainauksen  keskikoron  yläraja   ja   enimriäiskorko   vuosien

1959   -   19841opussa.

212Suomen   Panki.n   tiedote   n:o   29/7.9.1984.
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Taulukko   5

KESKUSPANKKILUOTON    PERUSKORK0    SEKÄ   RAHALAITOSTEN    ANTOLAINAUKSEN

KESKIKORON    YLÄRA]AT   JA    KORKEIN    SALLITTU    ANTOLAINAUSKORKO    (%,     p.a.)

Vuos,. Peruskorko An tol ai nauk sen Korkei.n
keski.koron  yläraja s a 1 1 i. t t uanto-1ai.naus-

L i i k epank i t Paikal l i s-
pa nk k i -järjestöt k o rk o

1959 6.75

6.92

10.65

7.00

1960 6.75 8.00

1961 6.75 7.00 8.00

1962-64 7.00 7.00 8.00

1965-70 7.00 7.50 10.00

1971 8.50 - 11.00

1972 7.75 - 11.00
11973-76

9.25 - 12.50

1977   kesäkuu 9.25 9.76 12.50

1977 8.25 8.76 9.65 11. 50

1978 7.25 7.76 8.65J 10.50

1979 8.50

1

11.75

1980 9.25 12.50

1981 9.25
1

12.50

1982 8.50 J 12.50

1983 9.50 14.00

'           9.9o' 1o.55'11984 9.50 14.00

1)   Vuoden   19841opulle   asetettu   tavoi.te   ottamatta   huomi.oon
toukokuusta   1983   voimaan  tullutta   oikeutta  korottaa   keski.korkoa
eri.tyisottolaina.uksen  korkokustannusten   perusteella   ja   lokakuun
1984  alusta   toteutettuna   keski.korkosäätelyn   kokonaisuudi.stusta.
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4       KESKUSPANKKILUOTTOJÄRJESTELMÄN    PÄÄPIIRTEET    1950   -1984

Li.i.keDankkien   käyttämän   keskuspankki.1uoton   säätely   on   ollut

keskei.nen   rahapoli.ti.ikan   väli.ne   tarkastellun  yli   30   vuoden   ajan-

jakson   aikana.   Tämän   on   tehnyt  mahdolli.seksi   se.   että   toi.sen

maailmansodan   jälkeen   lii.kepanki.t   ovat   lähes   jatkuvasti   olleet

velkaa   Suomen  Panki.11e.   Keskuspankkiluoton   säätelyä   on   täydennetty

ja   tehostettu   käyttämällä   tavanomai.sen   kiintiöpolitiikan   ri.nnalla
mm.   kassavarantotalletuksia   (1955-57,1961-62,1967-70,1979-),

antolai.nauksen   enimmäi.skoron  ylärajoja   (1959-),   antolai.nauksen

keskikorkokattoa   (1960-71,1977-),   antolainaustavoi.tteita   (1964-66,

1969-70) ,   keskuspankki.rahoi.tuksen   tavoi.tetasoja   (1977-78)   ja

päiväluottomarkkinoita   (1975-).   Vuoden   1984   alusta  yli   kolme

vuosikymmentä   käytössä   olleesta   ki.intiöi.den   säätelystä   ja   ki.i.ntiö-

poli.ti.i.kasta   luovuttii.n,   kun   pankki.en   peruskorkoiset   luottokii.nti.öt

poi.stetti.in.   Kii.nti.öjärjestelmän   poistaminen  ja   korvaami.nen   päi.vä-
markkinoilla  merki.tsi   sii.rtymi.stä   enenevässä   määrin   korkojen  kautta

vaikuttavaan   rahapoli.ti.ikkaan.

Li.ikepankki.en   keskuspankkiluotto,   joka   alun   perin   oli.   tarkoitettu

lähi.nnä   pankkien   ti.lapäi.sten   ja   kausi.1uontei.sten   maksuvalmiusvai.h-

te.1uiden   hoitami.seksi,   koostui   1950-ja   1960-1uvui.11a   pääasiassa

pankki.en   rediskonttaamista   asi.akasvekseleistä.1970-luvun   alussa

tekni.sesti   työläästä   redi.skonttausmenettelystä   luovutti.i.n  ja

siirrytti.i.n   pankkien   omi.en   vekseli.en   diskonttaukseen   keskuspankki-

luoton   päämuotona.   Vuoden   1975   syyskuusta,   kun   Suomen   Panki.n

päi.väluottomarkki.nat  perustettii.n,   keskuspankki.1uottoa   alettiin
myöntää   diskonttoluoton   lisäksi   "ös   Suomen  Pankin   päiväluotto-

markki.noiden   kautta.   Vuonna   1979   vekselien   di.skonttaus   poi.stettiin

ja   kii.nti.öiden   alai.nen   keskuspankki.1uotto   nyönnetti.in  yksinomaan

peruskorkoisena   shekkitili.luottona.   Vuoden   1984   alusta   pankki.en

luottoki.inti.öt   poistetti.i.n   ja   keskuspankki.1uotto  myönnettiin

yksi.nomaan   päi.väluottona.
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Keskusriankkiluottomääräysten   ulkopuolella   luottoa   nvönnetti.in

1950-1uvulla   sekä   pankin  yksityisille   asiakkaille   että   valti.olle.

Luotonanto   yksityi.si.11e   asiakkai.1le   sii.rrettiin   keskuspanki.11e

huonosti.    soveltuvana   toi.mintamuotona   1960-1uvun   alkuun   mennessä

suurelta   osi.n   li.i.kepankei.11e.   Valti.on   vekseleiden   poistaminen

setelikatteesta  ja  konvertointi   obli.gaati.olainaksi   1953   tyrehdytti.

inflatorisena   pi.detyn   luotonannon   valtiolle.   Muita  kii.ntiömääräys-

ten   ulkopuolella   olevia   luottoja   olivat  1950-1uvulla   m.   saha-,

vi.enti-ja   juustomei.jeri.en   vekseli.t,   valti.on   rahalaitoslai.na   sekä

vuodesta   1959   kassaobli.gaati.oiden   termii.nikaupat.1960-1uvulla

ki.intiömääräysten   ulkopuolella  olivat  m.   erityisrahoi.tusjärjes-

te|yt213,   viljaluotot   sekä   obli-gaatioi.den   peruskorkoiset  ja  ylimää-

räiset  temiinikaupat.1970-luvulla  eri.tyi.srahoi.tusjräjestelyt

vakiintuivat   omaksi.   selekti.i.viseksi.   rahapolitii.kan   väli.neekseen   ja

kii.nti.ömääräysten   ulkopuolella   olivat   vai.n   obligaatioiden   termi.ini.-

kaupat.   Peruskorkoiset  obli.gaati.oi.den   termii.nikaupat  päättyivät

vuonna   1973   ko.    obli.gaatioi.den   erääntyessä.   Obli.gaatioi.den  yli.-

määräiset  termi.inikaupat  lakkautettiin  tarpeettomina   vuonna  1980,

kun  pa.nkki.en   päi.väluottojen  markkamääräiset  ylärajat  poistettiin.

Vuodesta   1980   kii.ntiöriäräysten   ulkopuolella   pankeille   aletti.in

myöntää   korotonta  kätei.svaraluottoa   seteli.-ja   metallirahakassojen

rahoittami.seksi..

Keskuspankkiluottokii.ntiöt,   joiden  yhtei.smäärän   ja   lisäkorkoastei-

kon   asettaminen   olivat   osa  kulloistaki.n   kiintiöpolitii.kkaa,

j.aettiin   liikepankki.en   kesken   koko   1950-luvun   ajan   pankki.en   omien

pääomi.en   suhteessa.   Vuonna   1963   omaan   pääomaan   perustuvasta

jakautumasta   luovutti.in  ja   siirryttiin   suoraan  markkamääri.nä
riäri.teltyihi.n   kiintiöihin.   Samalla   keskusrahalaitoksi.na   toimivi.en

pankki.en   (OK0   ja   SKOP)   suhteelli.sta   osuutta   kiinti.öi.stä   li.sättiin.

Samaan   suuntaan   kiintiöjakautumaa   tarki.stetti.in   vuonna   1967.

1970-1uvulla   (1970,1974,1979)    1i.ikepankkien   kiintiöiden   keski-

213Metalliteollisuuden   toimitusluottojen   rahoi.tus   sekä   lyhyt-
aikai.sten   vi.entiluottojen  ja   uusvientiluottojen   rahoi.tus.
1970-1uvulla   metalliteollisuuden   toimitusluotot   laajeni.vat  koti-
maisten  toimi.tusten   rahoi.tusjärjestelyi.ksi.
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näisi.ä   suhteita  muutettii.n  edelleen   samaan   suuntaan,   jotta  eri.

Dankki.en   ja   pankki.ryhmien   todelliset  markki.naosuudet   saivat

aikai.sempaa   suuremman   pai.non   jakautumassa.   Vuodesta   1979   kiinti.öi.-

den   pankkikohtainen   jakaiituma   pi.detti.i.n   ennallaan   aina   ki.i.nti.öi.den

poistami.seen   saakka   vuoden   1983   lopussa.

Peruskorkoisi.a   ki.intiöitä   ja   niiden  yli.tysoikeutta   sekä   keskuspank-

kiluoton   enimmäi.smäärää   käytetti.i.n   li.säkoron   ohella   ki.i.nti.öpoli.-

tiikan   väli.neenä   kaikkina   kolmena   vuosi.kymmenenä.   Kun   keskuspankki.

ei.   krii.siti.1anteissa   voi.nut  kieltää   pankei.1ta   luotonottoa,   vai.kka

se   oli.si   merki.nnyt  em.   rajojen   tai.   kattojen  yli.tystä,   luotii.n

eräänlaiseksi   vi.i.mekäden   varaventti.i.li.ksi   obligaati.oiden   Derus-

korkoi.set   termiini.kaupat   (1959   -1973)    sekä   obligaati.oiden  yli.-

määräi.set   termii.ni.kaupat   (1964   -1980).   Ylimääräi.sten   termi.ini.-

kauppojen   toi.stuva  käyttö   merki.tsi   kui.tenki.n   vuodesta   1975   panki.n

joutumi.sta   Suomen   Panki.n   maksuvalmi.usseurantaan.   Vuonna   1980,    kun

l i.ikeDankkien   päiväluoton  markkarrääräi.nen  yläraja   poistetti.in,

obligaati.oi.den   teriTiiinikaupat   kumottiin   tarpeettomina.   Li.iallista

velkaantumi.sta   päiväluottomarkki.noi.11a   pyri.ttiin   edelleen   rajoit-

tamaan   maksuvalmiusseurantarajalla,   joka   päiväluotoille   oli.

asetettu   jo   vuonna  1975.

Keskuspankkiluoton   "normaali.na"   korkona   eli.   peruskorkona   oli.

vuosina   1950   -1958  yleensä   sama   korko   kuin   se,   jolla   li.ikepankit

olivat   redi.skontatut   vekseli.t   asi.akkai.ltaan   diskontanneet.   Koron

pi.ti   kuitenki.n   vähi.ntään   olla   sama   kuin   Suomen   Panki.n   omi.lta

asi.akkailtaan   peri.mä   diskonttokorko.   Kun   redi.skontattujen   vekseli.en

koroista   ei.   ollut  keski.korkoti.etoja,   i.1moitettiin   virallisena

rediskonttokorkona   vuoteen   1958   saakka   Suomen.  Panki.n   soveltama   ali.n

di.skonttokorko.   Lokakuun   alusta   1958   Suomen   Pankki   alkoi    soveltaa

yhtä   yhtenäi.stä   redi.skonttausten   peruskorkoa,   jota   nimi.tettii.n
redi.skonttokoroksi   tai.   Suomen   Pankin   vi.ralliseksi   di.skonttokoroksi.

1970-1uvun   alussa,   kun   redi.skontatut  vekseli.t  poistettiin,   aletti.in

redi.skonttokoron  asemesta  käyttää   ni.mitystä   keskuspankki.luoton

peruskorko.1970-`luvun   lopDupuolella   vaki.intui.   käyttöön   lyhyempi

nimitys   Suomen   Panki.n   peruskorko.
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Vuosi.na   1950   -1980   keskuspankki.1uoton   lisäkoron   eni.mmäismäärä,

li.säkorkoastei.kon   jyrkkyys   sekä   lisäkorkoastei.kon   muoto   oli.Vat

olennainen   osa   Suomen  Panki.n   ki.inti.öpoli.tiikkaa   peruskorkoisten

kiintiöi.den   ohella.1950-1uvun   alkupuolella   li.säkorkoa,   jonka

eni.mmäismäärän   pankkivaltuusmiehet   päättivät,   voitii.n   peri.ä

enintään   1/2   prosentti.a   koko   keskuspankki.velasta.   Vuodesta   1952

1isäkoron  yläraja   nostettii.n  3   prosenttii.n  ja   vuodesta  1957

5   prosentti.i.n.   Vuonna   19581i.säkoron  yläraja   alennettii.n  3   prosent-

tiin,   joka   pysyi   vuoden   1960   alkupuolelle.1960-luvulla   keskuspank-

kiluoton   li.säkoron   eni.mrräi.smäärä    oli.   4   %.  huhti.-syyskuuta   1969

1ukuun   ottamatta,   jolloin   lisäkorkoastei.kkoa   ei   käytetty.   Vuonna

19701i.säkorko   perustui   yksi.nomaan   obli.gaatioiden  yl i.määräisissä

temiinikaupoissa   sovellettuihin   ehtoi.hin.   Vuodesta  1971   keskus-

pankki.luoton   lisäkoron  yläraja   oli   4   7o   vuoteen   1979   saakka,   jolloi.n

ki.inti.öi.hin   kytketty   li.säkorkojärjestelmä   Doi.stettiin.   Päi.väluotto-

koron  yläraja,   jonka   pankkivaltuusmi.ehet  rryöski.n   päättävät,   oli

23   -30   %   vuosi.na   1975   -1980.   Vuodesta   1981   yläraja   sidotti.in

Suomen   Pankin   peruskorkoon   si.ten,   että   se   on   15   prosenttiyksikköä

kul loistaki.n   peruskorkoa   korkeampi..

Keskuspankkiluoton   lisäkorkoasteikot   oli.vat   vuosi.na   1950   -1980

yleensä   joko   li.neaari.sesti.   tai   portai.ttain   nousevi.a.   Li.säkorko
määräytyi   joko   koko   velan   tai.   vai.n   peruskorkoisen   ki.i.ntiön  ylit-

tävän   velan   perusteella.1950-1uvulla   li.säkorkoasteikot  oli.vat

aluksi   portai.ttain   nousevia   (1950   -1952  yksiportainen   ja

1952   -1957   neliportainen).   Elokuusta   1957   otetti.in   käyttöön

lineaarisesti.   nouseva   asteikko.   Samanlaisi.na   lisäkorkoastei.kkoja

sovellettiin   koko  1960-1uvun   ajan.1970-luvun   alussa   kiinti.öi.den

ylitysoikeus  ja   li.säkorkoasteikko   poi.stettiin  ja   korvatti.in
obligaati.oiden  yli.määräisillä   temii.ni.kaupoilla   ja   ni.issä   sovelle-

tuilla   ehdoilla.   Kun   näiden   käyttö   osoittautui.   hankalaksi,   keskus-

pankkiluoton   lisäkorkoastei.kko   palautetti.i.n   käyttöön.   Vuosina

1971   -1975   sovelletti.in   portaittai.n   nousevaa   ja   koko   velasta

peri.ttävää   lisäkorkoa.   Vuonna   1976   sii.rrytti.i.n   edelli.sen   asteikon

haittojen   taki.a   portaittain   tiheämmin   nousevaan  margi.naali.sen

lisäkoron   astei.kkoon.   Vuonna   1980   keskuspankkiluottoon   kytketystä

li.säkorkoastei.kosta   luovuttii.n   jälleen.   Tällöi.n   si.irrytti.in
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päiväluottoi.hi.n   sovellettui.hi.n   lisäkorkoportaisii.n.   Näwäkin

poistettiin   vuonna  1983.   Tällöin   päivämarkkinoilla   palattii.n   täysin

yhtenäiseen   luotto-ja   talletuskorkoon.

Keskuspankki.velan   lisäkorkoja   palautetti.i.n   pankei.11e   vuosina

1965   -1967   (antolainaustavoitteet)   sekä   vuosi.na   1977   -1978

(keskuspankkirahoi.tuksen   tavoitteet).   Palautukset  olivat  osa

tiukan   rahapolitii.kan   kauden   kannusti.n-ja   sanktiojärjestelmää.

Niillä   pyri.ttii.n   supistamaan   pankkien   keskuspankkivelkaa   ja

antolai.nausta   rahapoli.ti.ikan   tavoitteiden   edellyttämällä   tavalla.

Samalla   ne   alensivat  kireän   rahapolitii.kan   aiheuttamaa   kannatta-

vuusrasi.tusta   tavoi.tteet   saavuttanei.den   pankki.en   osalta.

Keskuspankki.1uoton   käyttöoi.keuden  yleisenä   edellytyksenä   Suomen

Pankki   on   vuodesta   19591ähtien   systemaatti.sesti   säädellyt  pankkien

antolainauksen   keski.koron   ja   enimmäi.skoron  ylärajoja.   Keskikoron

ylärajan  nääräämisel lä   on   pyri.tty   estämään   keskuspankki.velan
lisäkorosta   aiheutuvan   kustannusräsi.tuksen   sii.rtäminen   pankkien

asi.akkaille   ja   siten   varmistamaan  määrällisen   rahapoli.tiikan

tehokkuus.   Antolai.nauksen   enimnäiskoron   asettami.sella   taas   on

pyri.tty   tarkoituksenmukaisen  korkoporrastuksen   sovel tamiseen

pankki.en   luotonannossa.

Vuonna   1978   Suomen   Pankki   asetti   rahalaitoksi.11e   antolainauksen

keski.koron   alentamisohjelman   vuosi.ksi.1978   -1984.   Alentamis-

ohjelmalla   rahalaitosten   antolainauskorkojen  ylöspäi.n   li.ukumi.nen

pysäytettiin  ja  kullekin   rahalaitosryhmälle  määri.telti.i.n  keski.koron

alentamistavoite,   joka   oli   asteittain   saavutettava   vuoden  1984

loppuun   mennessä.   Toukokuun   alusta   1983   keskikorkosäätelyä   lieven-

netti.i.n   siten,   että   kaiki.1le   rahalaitoksille   annettii.n   oikeus

si.i.rtää   osa  markkinakorkoi.sen   ottolainauksen   kustannuksista

antolainauskorkoi.hin.   Lokakuun   alusta   1984   antolainauksen   keski-

korkosäätely  yhtenäistetti.in  kaikkien   talletuspankkien  osalta.   Sama

ottolainauksen  keskikorko   oikeutti   tästä   lähti.en   kaikissa   pankei.ssa

samaan   antolainauksen   keskikorkoon.
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