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Selvi.tykseni   on   kaksi.osainen.   Sen   ensimmäi.sessä   osassa   käsi.tte-
1en   liike-,   säästö-`ia   osuuspankkien   keskikorkojen   säätelyä   ja
korkojen   kehitystä   1970-luvun   alkupuolelta   ai.na   kesään   1986.
Toisessa   osassa  katson,   miten   liike-ja   säästöpankkien   anto-
1 ainauskanto`i.en   korkojakaumat   ovat  muuttuneet   vuosi.na
1975   -   1986.

1970-luvul la   harjoitetti.i.n   ti.ukkaa   luotonsäännöstelypol i.ti.i.kkaa.
Rahapoliti.i.kan   keskeisenä   välineenä   ol i.   pankki.en   keskuspankki.-
velan   ehtojen   säätely.   Suomen   Pankki.   oli   1971   poistanut   pankkien
antolai.nauksen   keski.koron  ylärajan,   jonka   jälkeen   panki.t   li.utti.-
vat  keski.korkojaan  ylöspäi.n.   Rahapoliti.i.kan   tehon   parantamiseksi
Suomen   Pankki.   vuonna   1978   asetti    uudestaan   pankki.en   keskikorolle
ylärajan,   jonka  johdosta   pankki.en   korkomargi.naali   supi.stui..

1980-luvulla   rahoitusmarkki.noiden   kehitys   oli   nopeata.   Anto-
1ai.nauskorko`ien   tiukan   säätelyn   `ia  yri.tysten   kasvaneen   tuotto-
ti.etoi.suuden   sekä   tekni.ikan   suomien   mahdolli.suuksi.en   johdosta
säätelyn   ulkopuol i.sen   rahoi.tuksen   määrä   li.sääntyi   nopeasti..
Tällöi.n   koron  merkitys   rahoituksen   väli.tyksessä   li.sääntyi..
Toukokuussa   1983   otetti.in   ensi.mmäinen   askel    pankkien   anto-
1 ai.nauskorkojen   vapauttami.seksi.   Muutoksen   myötä   lii.kepankki.en
antolai.`nauksen   keskikorko   nousi   nopeasti.   Lokakuussa   1984
säätelyjärjestelmää   muutettiin   jälleen.   Tämän  jälkeen  myös
pai.kalli.spankkien   keskikoron  yläraja   nousi..   Vuoden   1986   alusta
pankki.en   antolai.nauskorko`ien   efektii.vi.nen   säätely   lopetetti.in.
Tällöin   suhteessa   peruskorkoon  määri.telty  yläraja   oli   kai.ki.11e
pankei.11e   sama   ja   ni.in   korkea,   ettei   se   ra`joi.ttanut   uusi.en
luotto`ien   koron   asetantaa.   Pankit   saattoi.vat  tämän  jälkeen
vapaasti.   asettaa   uusi.en   luottojensa   korot  markkinatilanteen  ja
korko-odotusten   perusteella.   Elokuun   alusta   korkojen   muodolli.-
nenkin   säätely   lopetetti.i.n,   kun   pankki.en   antolainauksen   keski.-
koron  ylära`i.a   poistetti.i.n.   Koron   merki.tys   rahoi.tuksen   väli.-
tyksessä   kasvoi   säätelyn   lieventämisen   myötä   `ia   periodi.n   lopussa
korko   oli.   rahapoli.tii.kan   keskei.nen   väli.ne.

Mui.den   kuin   vekseli.luotto`ien   korot   ovat  yleensä   si.dottu   Suomen
Panki.n   peruskorkoon   ja  muuttuvat   vai.n   si.1loi.n,   kun   peruskorko
muuttuu.   Antolainauksen   k`eski.koron   astei.ttai.nen   vapauttami.nen
säätelystä   näkyy   si.ksi   nimenomaan   pankkien   uusi.en   luottojen
koroi.ssa.   Uusien   luottojen   ai.kai.sempaa   vapaampi   koronasetanta   on
siten   väljentänyt  pankkien   luottokanto`jen   korkojakaumaa.
Korkojakaumien   laajenemi.nen   heijastanee  myös   pankkin   pyrki.mystä
aikaisempaa   selvemmin   porrastaa   luotto`iensa   korkoja   lai.nanotta-
jan   luottokelpoisuuden   mukaan.   Tämä   tuli   mahdolliseksi.,   kun
Suomen   Pankki   astei.ttai.n   nosti   yksittäi.sen   lai.nankoron  ylärajaa
sekä   vuoden   1986   alusta   poi.sti.    sen   kokonaan.
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1       JOHDANTO

Tämän   esi.tyksen   ensimmäi.sessä   osassa   tarkastelen   li.i.ke-,

säästö-ja   osuuspankki.en   antolai.nauskorko`ien   säätelyä   ja   korko-

jen   kehi.tystä   1970-1uvun   alkupuolelta   vuoden   1986   kesään   asti..

Toisessa   osassa   tarkastelen   li.ike-ja   säästöpankki.en   antolai-

nauksen   korkojakaumaa   vuodesta   1975   vuoden   1986   ensi.mmäiseen

neljännekseen   asti.   Li.ikepankkien   osalta   käsi.ttelen   eri.kseen

lyhyitä   ja   pitki.ä   lai.noja   sekä   koko   luottokantaa.   Säästöpankkien

osalta   seuraan   ai.noastaan   koko   luottokannan   jakauman  kehitystä.

Tarkastelussa  katson,   miten   jakaumat  ovat  muuttuneet  ajassa   sekä

mi.ten   korkosäätelyssä   tapahtuneet  muutokset   näkyvät  jakaumi.ssa.

Tarkasteluperi.odi.n   alussa   harjoitetti.i.n   ti.ukkaa   luotonsäännös-

telypolitii.kkaa.   Anto-ja  ottolainauskorot  oli.vat  halli.nnol-

1i.sesti   säädeltyjä   ja  alhaiset.1970-luvun   alkuvuosi.en  jälkeen

reaali.korot   oli.vat  negatiivi.si.a   usean   vuoden   ai.kana.   Ti.ukka

säätely  ja  alhaiset  korot  johti.vat  säätelyn  ulkopuolisten

lyhyi.den  markki.noiden   syntyyn.   Koron  merki.tys   rahoituksen

väli.tyksessä   li.sääntyi   vapaan   koronmuodostuksen   markkinoiden

kasvaessa   nopeasti.   Yhä   suurempi.   osa   rahoi.tuksesta   välittyi

halli.nnolli.sesti   säädeltyä   korkoa  korkeamalla   korolla.   Koron

merki.tys   rahapol i.tiikassa   kasvoi. ,   korkosäätelyä   li.evennettiin

asteittai.n  ja   periodin   lopussa   si.i.tä   luovutti.i.n   kokonaan.

Tällöi.n   korosta   oli   tullut  rahapolitiikan   keskei.nen   väli.ne.

Rahoi.tusmarkkinoi.den  muutokset  vai.kuttivat  antol ai.nauskorkojen

säätelyyn  ja   korkojen   kehitykseen.   Periodi.n   alusta   ai.na   vuoteen

1983   antolainauskorkojen   säätely   oli   tiukkaa.   Tämä   oli.   harjoite-

tun   rahapoliti.i.kan   tehon   kannalta   välttämätöntä.   Antolai.nauksen

keskikorko   suhteessa   peruskorkoon   pysyi.   tänä   aikana   lähes

ennallaan.   Säätelemättömi.en   lyhyi.den   markki.noiden   kasvaessa   `ia

ni.iden  merkityksen   li.sään`tyessä   rahoituksen   väli.tyksessä

l ievennetti.in   antolai.nauskorkojen   säätelyä   asteittai.n.   Säätelyn

purkaminen   kävi   nopeasti..   Se   aloitettii.n   toukokuussa   1983   ja
tammi.kuussa   1986  efekti.ivi.nen   säätely   lopetettiin.   Hei.näkuussa

1986  antolai.nauskorot  vapautetti.in   kokonaan   säätelystä.   Vapaut-

tami.sen   myötä   pankki.en   antolai.nauskorot   nousivat   nopeasti.



suhteessa   peruskorkoon.   Perintei.sen   antolai.nauksen   korko

lähestyi   markkinakorkoa.   Kun   säätely   lopetettiin,   määräytyivät

uusien   luottojen   korot  pitkälti.   markkinakoron   perusteella.

Korkosäätelyn   vai.heet  esi.tetään   luvussa   1.

Kuvl'o    1

KESKIKORKOSÄÄTELYN   VAIHEET

Perus-
korko 65 77/78                83/84  86

Korkosäätelyn   purkaminen   on   merkinnyt   myös   pankki.ryhmi.en

välisten   korkoerojen   supistumista.   Ti.ukan   korkosäätelyn   valli.-

tessa   sallitti.in   säästö-ja   osuuspankeilla   lii.kepankkeja

korkeampi   keskimääräinen   antolainauskorko.   Syynä   tähän   olivat

erot   pai.kallispankki.en   ja   lii.kepankki.en   toimi.nnassa   ja   tuotto-

rakenteessa.   Korkosäätelyn   purkami.sen   nvötä   koron   merki.tys

rahoituksen   väl i.tyksessä   kasvoi..   Markkinaehtoisen   va,..ai.nhan-

ki.nnan   korkeita   kustannuksia   salli.tti.i.n   astei.ttai.n   si.i.rtää

antolai.nauskorkoihin.   Täl`1öi.n   liikepankki.en   antolai.nauskorko

nousi   nopeasti   paikalli.spankki.en   koron   tasolle   ja   kaikkien

pankki.en   korot   nousi.vat   suhteessa   peruskorkoon.

Antolainauksen   keski.korkosäätelyn   purkaminen   ja   keski.määräi.sen

koron   nousu   suhteessa   peruskorkoon   näkyvät   pankki.en   luottokanto-



jen   korkojakaumissa.   Varsi.nkin   li.i.kepankki.en   jakaumi.ssa   korko-

säätelyn   lieventämi.stä   koskevat  päätökset  näkyvät  nopeasti   `ia

selvästi.   Lii.kepankki.en   korkojakauman   hajonta   on   koko   peri.odin

ajan   ollut   säästöpankki.en   hajontaa   suurempi   ja   kasvanut  verraten

tasaisesti,   si.11oi.nkin   kun   antolainauksen   keskikorko   on   pysynyt

muuttumattomana   tai.   al entunut   suhteessa   peruskorkoon.   Säästö-

pankkien   luottokannan   korkojakauma   on   koko   peri.odi.n   ajan   ollut

huomattavasti   keskittyneempi.   Keskikorkosäätelyn   l i.eventämi.sen

myötä   sen   hajonta   on   kuitenki.n   kasvanut   vii.me   vuosi.na.



2       ANTOLAINAUSKORKOJEN    SÄÄTELY

2.1     Antolai.nauskorkojen   säätely   ja   kehi.tys   1960-1uvulta

vuoteen   1978   asti

1960-luvun   alusta   vuoden   1971   toukokuuhun   asti.   Suomen   Pankki

sääteli   pankki.en   antolainauksen   keskikorkoa.   Ylära`iana   oli

maali.skuusta   1962   huhtikuuhun   1965   peruskorko   ja   toukokuusta

19651ähti.en   peruskorko   +  0.5  prosentti.yksikköä.   Kun   Suomen

Pankki   toukokuussa   1971   korotti   peruskorkoa   1.5   prosentti.-

yksikköä   edellytti   se,   että  ylei.nen   korkotaso,   si.i.s   sekä
anto-että   ottolai.nauskorot,   nousevat  vain  yhdellä   prosentti.-

.yksi.köllä.   Samassa  yhteydessä   kumotti.in   määräykset,   jotka

koski.vat  koron   di.fferointia,   rahalai.tosten   keski.määräi.stä

antolainauskorkoa  ja   vähintään   vuoden   pi.tuisten   laino`ien

korkoja.   Li.ikepankeilta   edellytetti.i.n   kui.tenki.n,   etteivät  ne

ilman   Suomen   Panki.n   lupaa   li.u'uttai.si   korkojaan   suhteessa

peruskorkoon.

Kesäkuussa   19711iikepankkien   antolainauksen   keski.korko   oli

muutaman   kymmenyksen   alle   peruskoron,   säästöpankkien   runsaat

puoli.   prosentti.yksi.kköä  yli.   peruskoron   ja   osuuspankki.en   hi.eman

tätäkin   korkeampi.   Tämän   jälkeen   kai.kki   pankkiryhmittymät

l iu'utti.vat  antolainauksen   keskikorkoja   nopeasti   ylöspäi.n

(kuvi.o   2).



Kuvl'o   2

ÅNTOLÅINAUKSEN   KESKIKOFIKO    -    PEFIUSK0f]KO

LIIKEPANK|T
SÄÄ§TOPÅNKIT
0SUUSPANK]T

'j
-_?JJ/f,/

'-`-_'---'<,``#
'j

l\,/--,J/-,,_

1 / ]]'T -
1]

1111'1       '

lu1,1,1„1„1,„

'1'      111      ''      111111'1111 111111111111'1       '1'1' i
1970 1975 1980 1985

Suomen   Pankki.   puuttui   korkojen   li.ukumaan   syksyllä   1977.   Tällöi.n

keskikorot  olivat  ylittäneet  sen   tason,   jolla   ne  olivat  suh-

teessa   peruskorkoon   ennen  ylärajan   poi.stami.sta.   Kun   Suomen

Pankki   alensi.   peruskorkonsa   1.10.1977   luki.en  yhdellä   prosentti.-

yksiköllä,   edellytti.   se  aluksi.,   että   antolainauskorkojen
l iukuminen   pysäytetään   ja   että   kunki.n   rahalai.toksen   keskimää-

räi.nen   antolainauskorko   ei   vuoden   19771opussa   eikä   sen   jälkeen

yli.tä   si.tä   tasoa,   jolla   se   oli   30.6.1977,   peruskoron  muutokset
huomi.oon   ottaen.   Koska   li.ukumi.nen   oli.   jatkunut   pitkään,   sen

pysäyttämi.nen  olisi   edellyttänyt  korkojen   selvää   alentami.sta
uusi.ssa   luotoissa.   Suomen   Pankki   myönsi   pankeille   lisää

sopeutumisai.kaa.   Määräaikaa,   johon   mennessä   li.ukumat   pi.ti

pysäyttää,   pi.dennetti.i.n   keväällä   1978  kahteen   otteeseen   nii.n,
että   lopullinen   määräaika`  oli.   syyskuu   1978.   Ennen   määrajan

umpeutumista   Suomen   Pankki   täydensi   keski.korkosäätelyohjei.taan.



2.2     Keski.korkosäätelyn   ohjeet   1978   -1986

2.2.1     Keski.korkosäätelyn   käyttöönotto   1978

1970-luvulla   rahapolitii.kkaa   harjoi.tetti.in   säätelemällä   pankkien

luotonantoa   keskuspankki.velan   määrää   ja   sen   kustannuksia

muuttamalla.   Keskuspankkivelan   kustannukset   nousivat  astei.ttai.n

velan  kasvaessa.   Jotta   rahapoli.ti.i.kalla   pystyttäisii.n   vaikutta-

maan   pankkien   luotonantoon   oli   oleelli.sta,   etteivät  pankit

voi.neet   si.irtää  kasvaneen   velan   kohonnei.ta   kustannuksia   anto-

l ai.nauskorkoihinsa.   Antolai.nauskorkojen   l i.ukumi.nen   ylöspäi.n

säätelyn   lopettami.sen   jälkeen   1971   oli.   tässä   mi.elessä   heikentä-

nyt  rahapolitiikan   tehoa.   Tämän   vaikutusväylän   tehon   paranta-

miseksi.   Suomen   Pankki   asetti.    toukokuussa   19781iikepankkien,

Posti.pankin   sekä   säästö-ja   osuuspankkien   antolainauksen   keski.-

korolle  ylärajan,   joka   piti   saavuttaa   vuoden   19841oppuun

mennessä.   Yläraja  määri.telti.in   si.ten,   että   se  vastasi   toteutu-

nei.ta   keskimääräi.siä   korkoja   vuonna   1975.

2.2.2     Keskikorkosäätelyn   li.eventämi.nen   1983,   si.irto-oi.keus

1980-luvun   alussa   korkosäätelyn   ulkopuolella   väli.ttyvän   rahoi.-

tuksen  määrä   kasvoi   nopeasti.   Pankit  väli.tti.vät  notari.aattiensa

kautta   korkeakorkoi.sta   lyhyttä   rahaa.   Yri.tykset,   varsinki.n

valti.onyhti.öt,   olivat  jo   1970-1uvulla   ryhtyneet   tasaamaan

tilapäi.siä   likvidi.teeti.n  yli-tai.   alijäämi.ä   suoraan   keskenään.

Toi.mi.nta   ei   ti.ettävästi.   ollut  kovi.n  ylei.stä,   mutta   vaara   sen

lisääntymi.sestä   oli   olemassa.1980-1uvun   alkupuolella   pankki.en

tasei.si.i.nsa   ottama   korkeakorkoi.nen  ottolai.naus,   erityi.sotto-

1ai.naus,   lisääntyi   nopeasti..   Pankit  eivät   kuitenkaan   voi.neet

si.i.rtää   erityisottolai.nauksen   kustannuksi.a   antolai.nauskorkoi.-

hi.nsa,   koska   niitä   säädelti.in   edelleen   tiukasti.   Näi.n   ollen

pankit  kanavoi.vat  korkeakorkoi.sta   ottolainausta   rahoi.tusyhtiöi.-
densä   kautta  yleisölle.   Rahoitusyhti.öi.den   luotonantoa   ja   korkoa

ei   säädelty   ja   nii.den   toi.mi.nta   kasvoi   nopeasti..   Säätelyn

ulkopuolisen   rahoituksen   määrä   kasvoi.   `ja   koron   merki.tys   rahoi.-

tuksen   väl ityksessä   li.sääntyi .



Ensi.mmäi.nen   askel    säädeltyjen   korkojen   vapauttami.seksi.   otetti.i.n

keväällä   1983.   Tällöi.n   muutetti.i.n   antolai.nauksen   keski.koron

ylärajan  määri.ttelyä.   Toukokuun   alusta   lukien   pankit   sai.vat

oikeuden   si.i.rtää   osan   taseisiin   sisältyvän   eri.tyi.sottolai.nauksen

kustannuksista   antolai.nauskorkoihi.n.   Antolai.nauksen   keski.koron

yläraja   oli.   uuden   järjestelmän   mukaan   liikepankeilla   ja   Posti-

pankilla   vanhan   järjestelmän   mukaan   `ioulukuun   lopulle   1984

asetettu  yläraja   li.sättynä   40  %:11a   erityi.sottolainauksen   tämän

ylärajan  yl ittävi.stä  kustannuksi.sta.   Säästö-ja   osuuspankei.1la
vertai.lukorkona   käytetti.i.n   ai.na   kysei.sen   ajankohdan  ylärajaa

vanhan   säätelyjärjestelmän   mukaan.   Ni.ille   ajankohdi.11e,   joi.11e

ei   vanhan  järjestelmän  mukaan   ollut  määrätty  ylärajaa,   se

lasketti.in   interpoloi.malla.   Erityi.sottolai.nausta   hankki.nei.lle

pai.kalli.spankeille  yläraja   laskettiin   kuukausittain,   mui.lle
n el jä nnesvuo si tta i n .

Säätelyä   li.evennetti.i.n   edelleen   lokakuun   alusta   lähti.en   korotta~

malla  40  prosentista   50  prosentti.i.n   se  osa   erityisottolai.nauksefl

kustannuksista,   jonka   pankit   saavat   sii.rtää  antolai.nauskorkoi.-

hinsa.   Li.evennystä   .jatkettiin   vuodenvaihteessa.1.1.1984  alkaen

pankit  saivat  oikeuden   si.irtää  60   prosenttia  edellä  määri.tel-
1yi.stä   eri.tyisottolai.nauksen   kustannuksi.sta   antolai.nauskorkoi.-

hin4

2.2.3     Keskikorkosäätelyn   muutos   1984

Antolai.nauksen   keski.korkosäätelyä   muutettiin   jälleen   syksyllä

1984.   Samassa  yhteydessä   nuutetti.i.n   myös   pankkien   kanssa

solmi.ttua   kassavarantosopi.musta.   lJudi.stuksi.11a   pyri.tti.i.n

tasapuoli.stamaan   ja  yhtenäi.stämään   pankki.en   toimintaedelly-

tyksi.ä.   Lokakuun   alusta   voimaan   tulleen   järjestelmän  mukaan

panki.n   antolainauksen   keskikorko   ri.ippui.   panki.n   koko   markka-

ottolai.nauksen   keski.korosta.   Keski.k_oron  yläraja   oli   peruskorko

l i.sättynä   30   prosenti.11a   kustannusvaikutuksesta,   joka   aiheutui

siitä,   että   pankin  koko   koti.mai.sen   markkaottolai.nauksen   keski.-

korko  ylittää   tason   peruskorko   mi.i.nus   6.5   prosenttia.   Mi.käli.

ottolainauksen   keskikorko   nousee,   seuraa   kaavasta,   että

30  prosenttia   noususta   voidaan   si.i.rtää   åntolai.nauskorkoi.hi.n.



Järjestelmän   väljyyttä   li.säsi   sääntö,   jonka   mukaan   kalenteri.-

vuoden   ai.kana   toteutuneen   koron   ja  ylära`jan   poikkeami.en   summa

sai   olla   enintään   nolla.

Uuteen  järjestelmään   sii.rrytti.i.n   astei.ttai.n.   Pankit,   `joiden

keski.korko   nousi,   sai.vat   seuraavan   vuoden   aikana   asteittai.n

korot.taa   korkojaan.,   kun   taas   pankit,   `i.oi.den   keski.korko   aleni.,

saivat  2  vuotta   sopeutumisaikaa..

2.2.4     Keski.korkosäätelyn   muutokset   1985   -1986

Koko   vuoden   1985   ajan   oli.vat   kai.kki.en   pankkien   uusien   luottojen

korot  olleet  keski.koron  ylärajan  yläpuolella.   Voi.massa   olevan

järjestelmän  jatkami.nen   olisi   merkinnyt   si.tä,   että   panki.t

joutui.si.vat  alentamaan  `iopa   huomattavasti.   uusien   luottojensa
korkoja   pysyäkseen  ylärajan   puittei.ssa.   Tämä   olisi   jälleen

kasvattanut  pai.neita  li.sätä   säätelyn   ulkopuoli.sta   luotonantoa.

Li.beral i.soinni.n   jatkamista   pi.detti.i.n   kui.tenkin   suotavana.

1.1.1986   alkaen   muutettii.n   pankkien   antolainauksen   keskikoron

ylärajan   säätelyjärjestelmää.   Uuden   `järjestelmän  mukaan  yläraja
oli   kai.kille   pankeille   sama.   Se   määriteltii.n   nyt   suhteessa

peruskorkoon   eikä   ri.i.ppuvaiseksi   markki.nakorosta   kuten   ai.kai.-

semmi.n.   Aluksi   ylärajaksi   määriteltii.n   peruskorko   +   1.75

prosenttiyksikköä.   Jos   pankin  markkaottolai.nauksen   keskikorko

yli.tti   peruskoron   enemmän   kuin   1.25   prosentti.yksi.köllä,   oli.

yläraja   ottolainauksen   keski.korko  +  0.5  prosenttiyksikköä.
Jälkimmäi.stä   sääntöä   saattoivat  käyttää   ulkomaalai.somi.stei.set

panki.t,   joilla   lähes   koko   ottolai.naus   oli   markkinaehtoi.sta.
Uusi   järjestelmä   antoi   pankeille   keskimäärin   noin   0.25  prosent-

tiyksikköä   korotusvaraa.

\jusien   luottojen   korko   nousi   nopeasti   alkuvuodesta   1986.   Kun

peruskorko   alennetti.in   puoli.   prosentti.yksi.kköä   1.3.1986   alkaen,

ei   keski.koron  ylärajaa   suhteessa   peruskorkoon   muutettu.   Kun

peruskorkoa   toukokuussa   1986   alennettiin   edelleen  yhdellä

prosenttiyksi.köllä,   nostetti.in   keskikoron  ylärajaa   suhteessa

peruskorkoon  0.25   prosenttiyksi.kköä.   Tällöi.n   keski.koron  yläraja



oli   peruskorko  +   2.0  prosentti.yksi.kköä,   tai.   vai.htöehtoi.sesti

1   prosentti.yksi.kkö  yli   ottolai.nauskoron,   mikäli   tämä  yli.ttää

peruskoron  yli   yhdellä   prosentti.yksiköllä.   Päätöksellä   halutti.in
taata,   että   uusien  luotto`ien  korot  voisi.vat  määräytyä   verraten

vapaasti   rahamarkki.nati.1anteen   mukaan   eikä   keskikoron  yläraja

rajoi.ttaisi.   koron  vapaata   asetantaa.

Alkuvuodesta   1986   toteutetut  antolai.nauskorkosäätelyn   lieven-

nykset  olivat  jo   käytännössä   poi.staneet  antolainauskorkojen

hallinnollisen   säätelyn.   Muodolli.sesti   hallinnolli.nen   säätely

lopetetti.i.n   elokuun   alusta   1986.   Tämän   jälkeen   uusien   luottojen

korot  voi.vat  määräytyä   vapaasti   rahamarkki.nati.l anteen   mukaan.

Tällöi.n   päiväkorkojen  muutokset  ja   korko-odotukset  hei.jastuvat

entistä   herkemmi.n   näi.den   luottojen   korkoon.

2.3     Antolai.nauskoron  ylärajan   säätely   1961   -1985

Antolainauksen   keski.koron   säätelyn   lisäksi.   Suomen   Pankki.   on

säädellyt  ylintä   sallittua   antolai.nauskorkoa.   Peruskoron

muutoksen  yhteydessä   1965   antolainauskoron  ylärajaa  korotetti.in

1   prosenttiyksi.köstä   3   prosenttiyksi.kköön  yl i   peruskoron.   Kun

peruskorko   toukokuussa   1971   nousi    1.5   prosenttiyksi.kköä,   mutta

ylei.sen   korkotason   edellytettiin   nousevan   vai.n  yhdellä   prosent-
ti.yksi.köllä,   alennetti.i.n  yl intä   antolai.nauskorkoa   suhteessa

peruskorkoon  0.5   prosentti.yksi.kköä   (kuvi.o   3).   Peruskoron

alennuksen  yhteydessä   vuoden   alusta   1972   ei   yli.ntä   antolainaus-

korkoa   alennettu,   joten   suhteessa   peruskorkoon   se   nousi

0.75   prosentti.yksi.kköä.   Tämä   mahdolli.sti.1ai.nojen   korkoporras-

tuksen   huomattavan   li.säämi.sen.
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ÅNTOLAINAUSKofloN   YlffiAJA
PEPUSKORKO

Kuvl.o   3
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`/uosi.na   1972   -1982   peruskorkoa  muutettii.n   useaan   otteeseen,

mutta   antolainauskoron  yläraja   pysyi.   suhteessa   peruskorkoon

muuttumattomana   aina   kesäkuun   alkuun   1982.   Kun   Suomen   Pankki

1.6.1982   alkaen   alensi   peruskorkoa  0.75  prosentti.yksikköä   pysyi

ylin   salli.ttu   antolainauskorko   muuttumattomana.   Se   oli   edelleen

12.50  %.   Pankki.en   antolai.nauksen   keskikoron  yläraja   alennetti.in

peruskoron   muutosta   vastaavasti..   Nämä   muutokset   salli.vat
korkojen   laajemman   porrastuksen,   mutta  edellytyksenä   oli,   ettei

keskikorko   nouse.

Keskikorkosäätelyä   lievennetti.i.n   toukokuun   alusta   1983,   kun

pankit   saivat  oi.keuden   sii.rtää   osan   eri.tyi.sottolai.nauksen
kustannuksi.sta   antolai.nauskorkoihi.n.   Samassa  yhteydessä  yl i.n

antolai.nauskorko   korotetti.i.n   12.5  prosenti.sta   13.0   prosenttii.n

eli   4.5   prosenttiyksi`kköön  yli   peruskoron.   Kun   siirto-oi.keutta

laajennettiin   vuoden   alusta   1984  poistetti.in   antolainauskoron

yläraja  yhteisöjen   shekkiti.1i-ja   vekseli.1uotoilta.   Tämä
mahdolli.sti   keskikorkosäätelyn   pui.tteissa   näi.den   luottojen   koron

nostami.sen   markki.nakoron   tasolle.

Kun   keski.korkosäätelyä   edelleen   lievennetti.i.n   vuoden   1986   alusta

luki.en   poistetti.i.n  ylin   antolainauskorko   kokonaan.   Koska
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keskikorkosäätely   ei   enää  ollut  efekti.ivi.nen   saattoi.vat  panki.t

tämän  jälkeen   vapaasti.   määri.tellä   uusi.en   luottojen   korot

markkinati.1 anteen   mukaan.

2.4     Antolai.nauksen   keskikoron  ylärajan   kehitys

2.4.1     Antolai.nauksen   keski.koron  ylära`ia   1978   -1984

Kun   Suomen   Pankki.   toukokuussa   1978   asetti    pankki.en   keskikoroille

ylärajan   määri.telti.i.n   ne   si.ten,   että   keskikorot   sopeutumisperio-
di.n   jälkeen   olisivat  keskimääri.n   samalla   tasolla   peruskorkoon

nähden   kuin   vuonna   1975.

Säästö-ja   osuuspankkien   antolai.nauksen   keski.korko   oli

1970-1uvulla   ollut  0.6   -0.9   prosenttiyksikköä   lii.kepankkien

korkoa  korkeampi.   Toteutuneen   kehi.tyksen   sekä   säästö-ja

osuuspankki.en   tuottorakenteen   perusteella   säästö-ja  osuus-

pankeille   asetetti.i.n   korkeammat  ylärajat  kuin   lii.kepankei.11e  ja
Posti.panki.1le.1970-1uvun   alkupuolella   osuuspankkien   keskikorko

oli   ollut  0.1   -0.2   prosenttiyksi.kköä   säästöpankki.en   keski.korkoa

korkeampi.   Vuodesta   1976   lähtien   säästö-ja   osuuspankkien

toteutuneet  keski.määräi.set  korot  oli.vat  olleet  lähes   samalla

tasolla.   Kummalleki.n   pankkiryhmälle  määritelti.in   samat  ylärajat.

Ryhmien   sisällä   valli.tsi   varsin   suuri.a   eroja   pankkikohtaisissa

toteutuneissa   keski.koroissa.   Nii.tä   sallittii.n  myös   tämän

jälkeen,   mutta   ero`ia   kavennetti.in   alentamalla  yksittäi.sen   panki.n

osalta   sovellettavaa  ylärajaa   huomattavasti   enemmän   kui.n   koko

ryhmän   keskikoron  ylärajaa.

Lii.kepankkien   väli.11ä   oli   myös   suuri.a   eroja   toteutunei.ssa

koroi.ssa.   Ni.itä   ei   pidetty   perusteltui.na,   `ioten   kai.kille

liikepankeille   asetetti.in   sama  yläraja   vuoden   19841opussa.

Postipankilla  yläraja   oli   sama   kui.n   li.i.kepankei.1la   j.a   vastasi

li.kimain   Posti.panki.n   korkoa   vuonna   1975.

Lii.kepankkien   yläraja   31.12.1984   oli.   7.65   %   (peruskorko   oli

7.25   %).   Säästö-ja   osuuspankki.ryhmien  yläraja   31.12.1984   oli

8.3   %  ja  yksittäi.sen   panki.n   9.0   %.    Sopeutumi.speri.odin   ajaksi
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Suomen   Pankki.   asetti   keskikorolle   puolen   vuoden   välein   alenevat

pankki-ja   pankki.ryhmäkohtai.set  ylärajat.   Jokai.sella   pankilla   ja

pankkiryhmällä   lähtötasona   oli   keskikorko   30.6.1977.   Tältä

tasolta   lii.kepankki.en  yläraja   aleni.   tasaisesti..   Säästö-ja

osuuspankei..lla   sekä   ryhmän   että  yksittäi.sen   panki.n  yläraja   aleni.

ensi.n   loivasti.   ja   peri.odin   lopussa   jyrkemmin   (kuvio   4).

Kuvl.o   4

ANTOLÅINÅUKSEN   KESKIKORKOKATOT   MIINUS   PERUSKORKO

LIIKEPANKIT
SÅÄSTO-   JA   0SUUSPANKIT

`````
````

`````

X10

-----

'1' '1' '11 '1' '1' '1' '1'

7e 79 80 81 82 83 84

2.4.2     Keski.koron  ylärajan   kehi.tys   1983   -1986

Toukokuussa   1978   voi.maan   tulleen   säätelyjärjestelmän   mukaan

l i.i.kepankkien   `ia   Posti.panki.n   antolainauksen   keskikoron   ylära`ja

oli.si.   loppupisteessä,   joulukuussa   1984,   ollut   0.65   prosentti-

yksi.kköä   alhai.sempi.   kui.n   säästö-ja   osuuspankkien   keski.koron

yläraja.   Keväällä   1983   käyttöön   otettu   si.irto-oi.keus   kavensi

pankki.ryhmi.en   väli.siä   ero`ia.   Se   korko,   johon   osa   eri.tyi.sotto-

lai.nauksen   kustannuksi.sta   li.sättiin,   oli   li.ikepankei.11a   ja

Posti.pankilla   alhai.sempi   kui.n   säästö-ja   osuuspankei.1la,   mutta

l i.i.kepankit  `ja   Posti.pankki.   saivat   runsaamman   erityi.sotto-
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1ai.nauksensa   ansi.osta   enemmän   korotusoi.keutta,   joten   ni.i.den

yläraja   kasvoi.   nopeasti..   Kesäkuussa   19841ii.kepankki.en  yläraja

yli.tti   osuuspankki.en  ylärajan   ja   heinäkuussa   säästöpankki.en

ylärajan   (kuvi.o   5).

Kuvio   5

ÅNTOLAINÅUKSEN   KESK[KORON   YIÄRAJA   -   PERUSKORKO

LIIKEPÅNKIT
SÄÄSTOPANKIT
OSUUSPÅNKIT

I

2/

- ----£
---= 1

1

lllll'„ltl „1„1111„ 1'11'1111„

011111111111

1983 1984 1985 1986

Toukokuusta   1983,   jolloin   si.i.rto-oi.keus   otetti.in   käyttöön,

syyskuuhun   1984,   jolloi.n   si.i.rryttiin   uuteen   laskentatapaan,

li.ikepankki.en  yläraja   kasvoi.   0.78   prosentti.yksi.kköä   suhteessa

peruskorkoon.   Säästöpankki.en  ylära`ia   aleni   vastaavasti   0.03   pro-
senttiyksi.kköä   ja   osuuspankki.en   0.07   prosentti.yksi.kköä.    (Ilman

sii.rto-oi.keutta   paikalli.spankki.en  yläraja   oli.si   alentunut

0.14  prosentti.yksikköä.)   Jos   tarkastellaan   pelkästään   ni.itä

säästö-ja  osuuspankkeja,   joilla  oli.   eri.tyisottolai.nausta,

kasvoi   näi.den   osuuspankkien  yläraja   toukokuusta   1983   syyskuuhun

1984   n.   0.4   prosentti.yksi.kköä,   vastaavasti   säästöpankei.11a

kasvua   oli.   vai.n   0.01   prosenttiyksi.kköä.

Lokakuun   alusta   1984  käyttöön   otettu   säätelyjärjestelmä   korotti.

edelleen   li.i.kepankkien  ylärajaa.   Loppuvuodesta   1985  yläraja
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tosin   aleni   hi.eman   päiväkoron   ja   sitä   seuranneen   markki.nakoron

alenemisen   myötä.   Joulukuussa   1985  yläraja   oli   noussut   suhteessa

peruskorkoon  0.17   prosenttiyksi.kköä   edelli.sen   vuoden   lokakuusta.
Myös   säästö-ja   osuuspankkien  yläraja   kasvoi   uuden   järjestelmän

valli.tessa.   Säästöpankkien  yläraja   nousi   0.28  prosentti.yksikköä

ja   osuuspankkien   0.23   prosenttiyksikköä.   Joulukuussa   1985

1ii.kepankki.en  yläraja   oli   0.19   prosenttiyksi.kköä   sää.stöpankki.en

ja  0.25   prosentti.yksikköä   osuuspankkien  ylärajaa   korkeampi

(kuvio   5).

Korkosäätelyn   yhtenäi.stämi.sen   jälkeen   vuoden   1986   alusta

heinäkuun   loppuun,   jolloin   keski.korkosäätely   lopetettiin,   oli

antolainauksen   keski.koron  yläraja   kai.killa   pankei.11a   sama.

Tammikuusta   toukokuuhun   se   oli   peruskorko   +1.75   prosenttiyksik-

köä   ja   tämän   jälkeen   peruskorko   +2.0   prosentti.yksikköä.   Ulko-

maalaisomi.steisi.11a   lii.kepankei.11a  jJTäraja   nousi.   edellä   rii.-

ni.ttua   korkeammaksi   nii.den   korkeakorkoi.sen   ottolainauksen

perusteel 1 a.

2.5     Antolai.nauksen   keskikoron   kehitys

2.5.1     Antolai.nauksen   keski.koron   kehitys   1978   -1983

Kun   Suomen   Pankki.   toukokuussa   1978   tiukensi   keskikorkosäätelyä,

sopeuttivat  lii.kepankit  antolainauksensa   keskikoron   nopeasti

ylärajan   mukaiseksi..   Niiden   keskikorko   pysyi   ylärajan   alapuo-

1ella   aina   kesäkuuhun   1980   asti,   jolloin   se  ylitti   ylärajan

lievästi.   Kesäkuusta   1980   kesäkuuhun   19821iikepankkien   keski-

korko  ylitti   ylärajan,   jonka  jälkeen  jälleen   päästiin  ylärajan

alle.   Yksittäisten   liikepankkien   kehitys   oli   kuitenkin   varsin

erilainen.   Toiset  sopeutuivat  hyvin,   toiset  taas  ylittivät

ylärajan   keskimääräistä   enemmän.   Jos   pankit  jonakin   kuukautena

ylittivät  ylärajan.   tuli   hiiden  alittaa   se   vastaavasti   seuraa-
vina  kuukausina.   Lopputavoitteesta   pidettiin   kiinni.

Säästö-ja  osuuspankki.ryhmät  sopeuttivat  myös   heti   korkonsa

ylärajan   alapuolelle,   `iossa   ne  myös   pysyi.vät   ai.na   syyskuuhun

1982   asti..   Tällöi.n   säästöpanki.t  ylitti.vät  reilusti   ylärajan   ja
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jatkossa   ne   oli.vat   sen  yläpuolelta.   Syyskuussa   1982   myös

osuuspankit  kävi.vät  ylärajassa,   mutta   sen   jälkeen   ne   pysyivät

taas   sen   alapuolella   (kuvio   6).

Kuvl.o   6

KESKIKOFION   yLmÅUÅ   UÅ   KESKIKORKO   SUHTEESSA   PERUSKORKOON

SHTo-  UA  OSUUSPANKIT.    yLmuA   -  PEF]USKORKO
------ SXÄSTt]PAN{IT.    l{E§KIKORKO  -  PEflusK0flKO
---. OSUUSPANKIT.    KE§KIKORKO  -  PEÅUSK0flKO

LIIKEPANKIT.    YIÄflAJA   -   PEflusKORKO
---- llIKEPANX(T.    KESKIKOAKO  -  PEF]U§KORKO

----\`_=\ -,-=- t i-

- \-\-- - --\

'1' '1' '1' '1' '1' 11'

1978 1979 1980 1981 1982 1983

Vapaan   koronmuodostuksen   markkinoi.11a   vallinnut   korkeampi    korko

ja   pankkien,   varsi.nki.n   liikepankki.en,   tasei.si.insa   ottama

korkeakorkoinen  eri.tyisottolai.naus   aiheutti   pai.neita   anto-

1ai.nauksen   keskikorkoon.   Vuonna   19821ii.kepankki.en   säätelyn

ulkopuoli.nen   luotonanto   kasvoi.   tuntuvasti..    Vuoden   lopulla

keskikorkosäätelyn   alai.nen   antolai.nauskorko   laski   ylärajan

pu1.tteis1.1.n.
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2.5.2     Antolainauksen   keski.koron   kehi.tys   1983   -1986

Antolainauksen   keski.korkosäätelyn   lieventämi.nen   toukokuun   alusta

1983,   korotti.   li.i.kepankkien   keskikoron  ylärajaa. use1.mP1.en

1i.i.kepankkien   keski.korko   nousi    vuoden   1983   loppuun   mennessä

ylärajaa   enemmän.   Vuoden   1983   aikana   kertyneet  kumulati.i.viset

yli.tykset  si.irretti.in   seuraavalle  vuodelle,   `ionka   aikana
toteutuneen   keskikoron  ja   keskikoron  ylärajan   erotusten   summa

sai   olla   enintään   nolla   mukaan   luki.en   edelli.sen   vuoden   kumula-

tii.viset  yli.tykset.   Niiden   pankki.en   osalta,   joi.11a   vuonna   1983

jäi   käyttämätöntä   korotusoikeutta,   tätä   ei.   si.irretty   seuraavalle
vuodelle.    Vielä   alkuvuodesta   19841i.i.kepankki.en   keski.korko

yli.tti.   ylära`ian,   vasta   kesäkuusta   lähtien   keskikorko  jäi.

pysyvästi.   ylärajan   alapuolelle.   Li.ikepankkien   antolai.nauksen

keski.koron   nousu   alkoi   toukokuussa   1983   ja   jatkui.   ai.na   vuoden

1985   puoli.välii.n   asti..   Sen   jälkeen   nousu   hi.dastui   ja   loppuvuo-

desta   1985   keski.korko   jopa   hi.eman   aleni..   Päi.väluottokorkoa   oli

vuoden   1985   ai.kana   alennettu   useaan   otteeseen.   Vuoden   puoli.väli.n

`iälkeen  myös   pankkien  uusien   luottojen   korot  olivat  alentuneet.

Lii.kepankki.en   keski.korko   nousi   suhteessa   peruskorkoon   jälleen

alkuvuodesta   1986,   kun   keski.korkosäätelyä   lievennettii.n  ja

antolai.nauskoron  yläraja   poi.stetti.in   vuoden   alusta.   Kun   säätelyä

edelleen   väljennetti.in   toukokuussa   1986   ja   peruskorkoa   samalla

alennettiin,   nousi   liikepankkieh   keski.korko   suhteessa   peruskor-

koon   huomattavasti    (kuvi.o  7).   Pankit   nostivat  jälleen   alku-

vuodesta   1986   uusien   luottojen   korkoja   suhteessa   peruskorkoon.
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Kuvio   7

L{:KEPÅNKK[EN    ÅNTOLÅ{NAUKSEN    KESKIKORON    YLÄflÅJÅ    -PERUSKORK0
L[!KEPANKKIEN   ÅNTOLAINÅUKSEN    KESKIKORKO    -    PEf]USKOFIKO

1

11

/,'/

_-,-``/// -

„1„11'1„ 1'1„1„1„

-,
„11''"1' 11!„!"11'

1983 •=, •= ' QRf=

Säästö-ja   osuuspankki.en   osalta keski.koron  yläraja   ei   noussut

suhteessa   peruskorkoon   si. irto-oi.keuden   käyttöönoton  yhteydessä

lukuun  ottamatta  joi.takin  eri.tyisottc. ai.nausta   käyttävi.ä

pankkeja.   Yläraja   oli.si   kui.tenkin   alentunut   hi.eman   toteutunutta
enemmän   ilman   siirto-oi.keutta.   Toukokuusta   1983   syyskuuhun   1984

pai.kalli.spankki.en   antolai.nauksen   keski.korko   aleni   ylärajan

puitteissa   (kuvio  8).   Lokakuun   alusta   1984   voimaan   tullut   uusi

säätelyjärjestelmä   korotti   pai.kall i.spankki.en   keski.koron  ylärajaa

ja   sekä   säästö-että   osuuspankki.en   keski.korot   nousivat.Peri.odi.n

alussa   molempi.en   keski.korko   oli   ylärajan  yläpuolella.   Huhti.-

kuussa   1985   osuuspanki.t   saivat   keskikoron  ylärajan   pui.ttei.si.i.n.

Säästöpankit   sen   sijaan   oli.vat  ylärajan  yläpuolella   ai.na   vuoden

1986   alkuun   asti.,   jolloi.n  ylärajaa  edelleen   korotetti.in.

Säästöpankki.en   keski.korkb   nousi.   osuuspankki.en   keski.korkoa

nopeammi.n,   koska   säästöpankkien   uusiin   luottoihi.n   soveltamat

korot  olivat  koko   vuoden   1985   noi.n   puoli.   prosentti.yksi.kköä

osuuspankki.en   korkoja   korkeammat   (kuvi.o   9).
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Efektiivi.sen   korkosäätelyn   lopettaminen   vuoden   1986   alusta   antoi

kai.kille   pankeille  mahdollisuuden   asettaa   uusi.en   luotto`ien   korot

markkinati.lanteen   mukaan.   Tämä   näkyy   selvästi   uusien   luottojen

korkojen   kehi.tyksessä.   Vuoden   1986   alusta   lähti.en   pankki.ryhmi.en

väliset  erot  uusien  luottojen   koroissa   supistui.vat  huomattavas-

ti.   ja   korkojen   kehi.tys   oli.   ai.empaa  yhdenmukaisempi    (kuvi.o   9).

Uusien   luottojen   koron   `ja   pankki.en   erityi.sottolainauskoron

väli.nen  yhteys   kasvoi   säätelyn   lieventämisen   myötä.   Korkojen

välinen  ero   supi.stui   vuoden   1985   aikana   runsaasta   2   prosentti-

yksiköstä   vajaaseen   prosentti.yksikköön   päi.väkoron   `ia   si.tä

seuranneen   eri.tyi.sottolai.nauskoron   laski.essa   uusien   luottojen

korkoa   enemmän   (kuvi.o   10).

Alkuvuodesta   1986   eri.tyisottolai.nauskoron  ja   uusien   luottojen

koron   välinen   ero   supi.stui   edelleen.   Vai.kka   peruskorkoa   alennet-

ti.in   tammi.-ja  maali.skuussa  yhteensä  yhdellä   prosentti.yksiköllä,

ei.   tämä   vaikuttanut   uusi.en   luottojen   korkoon.   Ei.   myöskään

päiväluottokoron   alentami.nen   vastaavana   ai.kana  yhteensä   puolella

prosenttiyksi.köllä   vai.kuttanut  uusi.en   luottojen   korkoihin.
Erityisottolainauskorko   laski   päiväluottokoron   laskiessa,   joten

ero   tämän   ja   uusi.en   luotto`jen   koron   väli.11ä   supistui   edelleen.

Toukokuussa   peruskorkoa  alennettiin   jälleen  yhdellä   prosentti.-

yksi.köllä.   Samoi.hin   aikoihi.n   päiväkorkoja   korotettiin   väli-

ai.kai.sesti   useal la   prosentti.yksi.köllä   devalvaati.ospekul aati.oi.den

estämiseksi.   Päiväkorkojen   nousu   nosti   myös   erityi.sottolai.naus-

korkoja,   mutta   uusien   luottojen   korkoi.hi.n   se   ei.   vai.kuttanut.

Uusien   luottojen   korot  aleni.vat   sekä   touko-että   kesäkuussa

h i. em a n .
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Kuvi.o   10

PANKIT   YHTEENSÄ------     PÄIVÄLUOTTOK0flxo
----     NOTAFIIÅATTITALLETUSTEN  KORKO
----    Ef]ITYISOTTOLAINAUKSEN  KORKO

-   -     UUSIEN  LUOTTOUEN  KoaKO
-    PEflusKORKO

%1412108

``>`

%14121006

`-:==i=t\`
_` . - ` - - `` -`,\

>=<``1-\
`

'              '              11              '              1              '              11              '               '

1''1'      11              '              '11               '

1985 1986

Kesällä   1986   siirrytti.i.n   korkopol i.tii.kassa   uuteen   vai.heeseen.

Suomen   Pankki   lopetti   korkosäätelyn   poistamalla   antolai.nauksen

keski.koron  ylärajan.   Säätelyä   oli.   jo   ai.kaisemmin   lievennetty

nii.n,   ettei.   ylära`ia   vi.ime  vai.heessa   ollut  enää   efekti.i.vinen.

Toukokuussa   1983   oli.   otettu   ensi.mmäi.nen   askel   korkosäätelyn

l i.eventämiseksi..   Tämän   jälkeen   säätelyä   purettiin   nopeassa

tahdi.ssa.   Kolmessa   vuodessa   sii.rrytti.in   ti.ukasta   säätelystä

ti.1anteeseen,   jossa   pankit   voi.vat  markkinati.1anteen   mukaan

määrätä   uusi.en   luottojensa   korot.   Suomen   Pankki.   on   koko   tarkas-

telukauden   a`ian   edellyttänyt  peruskorkosidonnai.suutta   pankkien

vai.htuvakorkoi.sissa   luotoi.ssa.   Si.ten  myönnettyjen   luottojen

korot  ovat  voineet  muuttua   vain   Suomen   Pankin   peruskoron

muutoksen  yhteydessä.   Loppuvuodesta   1986   Suomen   Pankki   on

sallinut   pankkien   soveltaa  lyhyi.ssä   ja   keskipitki.ssä   luotoi.ssa

sellai.siaki.n   korkosi.donnaisuuksi.a,   jotka   hei.jastavat  markkina-

ehtoisen   rahoituksen   kustannuksi.a.   Kai.kki   asuntolai.nat   säilyivät

edelleen   peruskorkosi.donnaisina.

2.6     Yhteenveto
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Antolai.nauksen   korkosäätelyn   purkami.nen   on   mahdollistanut

markkinaehtoi.sen   varai.nhanki.nnan   laajentamisen.   Val taosa

pankkien   varai.nhankinnasta   on   kuitenki.n   edelleen   normaali-

ehtoista  ottolai.nausta,   `iossa  korot  ovat  talletusten   vero-

huojennuslai.n   taki.a   pankkien   korkosopimuksen   säätelemi.ä.

Nykyi.sen   verohuo`jennuslain   voimassaolo   päättyy   vuoden   1988

1opussa.

Säätelyn   purkami.sen  myötä   antolainauskorot  nousivat.   Reaali.korot

nousivat   vi.elä   ni.melli.skorkoja   enemmän   i.nflaati.on   hi.dastuessa

huomattavasti..   Vuodesta   19831ähti.en   luotonottajat  ovat  joutu-

neet  maksamaan   lai.noi.staan   keski.määri.n   posi.ti.ivista   reaali.-

korkoa.
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3       LIIKE-JA    SÄÄSTÖPANKKIEN    ANTOLAINAUSKANTOJEN

KORKOJAKAUMAT    1975    -    1985

Seuraavassa   tarkastelen   li.ike-ja   säästöpankkien   antolai.naus-

kantojen   korkojakaumi.a.   Katson.   mi.ten   luottokannan   korkojakauma

on  muuttunut  ajassa   sekä   miten   antolai.nauskorkojen   säätelyssä

tehdyt  muutokset  näkyvät   korkojakaumi.ssa.   Li.i.kepankki.en   osalta

tarkastelen   paitsi   koko   kannan   jakaumaa,   myös   erikseen   shekki-

ja   vekseliluottojen   sekä   lainojen   jakaumaa.   Säästöpankkien

osalta   tarkastelen   pelkästään   koko   kannan   korkojakaumaa.   Vuosien

1975   -1980   osalta   tarkastelen   ai.noastaan   tilannetta   31.3.,

vuodesta   19811ähtien   joka   neljänneksen   lopun   ti.1annetta.

Ti.1astokeskuksen   korkoti.lastosta   saadut  ti.edot  on  korjattu

siten,   että   ne  vastaavat  peruskoron   tasoa   9  %.   Neljännesprosen-

tin   tarkkuudella  olevat  kantati.edot  on  yhdi.stetty  puolen

prosentti.yksikön   tarkkuudelle.   Nollakorkoisten   luottojen   määrä
on   kui.tenki.n   pidetty  muuttumattomana.   Kunki.n   korkoportaan

prosentuaaliset  osuudet  koko   luottokannasta  on   esitetty   li.i.ke~

pankki.en   shekkitili-ja   vekseli.1uottojen   osalta   liitteissä
1   -3,1ai.nojen   osalta   li.ittei.ssä   4   -6   ja   koko   kannan   osalta

li.i.ttei.ssä   7   -9.   Säästöpankki.en   koko   luottokannan   korkojakauma

on   li.itteissä   10   -1?.

3.1     Li.ikepankki.en   luottokannan   korkojakauma

3.1.1     Li.ikepankkien   shekkitili.-ja   vekseliluottojen   korkojakauma

Antolainauskorkojen   säätelyssä   tehdyt   lievennykset  tulevat  erit-

täi.n   selvästi   esii.n   li.ikepankkien   shekki.ti.li-ja   vekseli.-

luottojen   korkojakaumi.en   kehi.tyksessä.   Korkoporrastuksen   lisää-

mi.nen   ja   keski.koron   nousu   näkyvät   selvästi.   Kannan   korkojakauman

hajonta   kasvoi   korkojen   ti.ukan   säätelyn   ai.kana,   ai.na   1983   puoli-

väli.i.n   asti,   suhteelli.sen   hi.taasti.   ja   tasai.sesti.   Antolainaus-

korkojen   säätelyn   lieventämi.nen  ja  yhteisöjen   lyhyiden   luottojen

koron  ylärajan   poistami.nen   näkyvät   koron   nousuna   `i.a   hajonnan

kasvun   li.sääntymisenä   syyskuusta   19831ähti.en.   Shekki.ti.1i-ja

vekseli.1uottojen   korko   kasvoi.   säätelyn   poistami.sen   myötä   ja   oli

peri.odin   lopussa   markki.nakoron   tasolla.
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Tarkasteluperi.odi.n   alussa,   maali.skuun   lopussa   1975,1i.i.ke-

pankki.en   lyhyistä   luotoi.sta   (shekki.tili-ja   vekseli.luotot)
eniten.   noin   30   %,   oli   myönnetty   korolla,   `ioka   oli    .25   -.50

prosentti.yksikköä  yl i.   peruskoron.   Tarkasteluperiodi.n   lopussa
maali.skuussa   1986   oli   enää   vajaat  3   %  1yhyi.stä   luotoi.sta

myönnetty   tällä   korolla.   Keskikoron   noustessa   ja   korkoporras-

tuksen  kasvaessa  yksi.ttäi.sten   portaiden  osuudet  luottokannasta

pi.eneni.vät.   Periodi.n   lopussa   siiuri.n   korkoryhmä   käsi.tti   enää   13   7o

kai.kista   luotoista   ja   sen   korko   oli   5.50   -5.75   prosenttiyksi.k-

köä  yli   peruskoron.   Lyhyi.den   luottojen   keskikoron   nopea   kasvu

säätelyn   li.eventämi.sen   myötä   näkyy   selvästi   korkojakaumissa.

Maaliskuussa   1975  yli   85   %   lyhyistä   luotoi.sta   oli   myönnetty

korolla,   joka   oli   eni.ntään  2.50  prosentti.yksikköä  yli   perus-

koron.   Maaliskuussa   1986   enää   vajaat   30   %   luotoi.sta   oli   myön-

netty  näi.n   alhai.sella   korolla.

Vekseliluottojen   keskikorko   kasvoi.   vuodesta   1975   vuoden   1982

loppuun   noi.n  yhdellä   prosentti.yksiköllä   peruskorkoon   nähden

(kuvio   11).   Koko   kannan   keski.korko   oli    vuonna   1982   samalla

tasolla   kuin   vuonna   1975.   Maaliskuussa   1981   vekseli.luottojen

korko   laski   poi.kkeuksellisesti   noi.n  yhdellä   prosenttiyksiköllä

peruskorkoon   nähden.   On   mahdollista,   että   panki.t   pyrki.vät

saattamaan   keski.koron  ylärajan   pui.ttei.sii.n   alentamalla   vekseli-

korkoja.   Li.ikepankkien   antolainauksen   keski.korko   oli   kesä-,

syys-ja  joulukuussa   1980  yli.ttänyt  ylärajan.   Ylärajan   pui.ttei.-

si.i.n   päästii.n   kui.tenkin   vasta   syyskuussa   1982.   Kesäkuussa   1981

vekseliluottojen   korko   oli.   jo  palannut   uralleen.   Vekseli.luotto-

jen   keski.koron   aleneminen   maaliskuussa   1981   näkyy   selvästi.

korkojakaumi.ssa.   Edel li.svuosina   tasaantuneeseen   jakaumaan   tulee

tällöin   piikki.,   joka   kui.tenkin   hävi.ää   jo   seuraavaan   tarkastelu-

kohtaan   tultaessa   (1i.itekuvi.o   1   -3).
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Kuvl'o   11

LI:Kgp4NKIT    `/HTEENSÄ.     KESKIKORKO   -PERUSK0f}KO

SHEKKIT[L]LUOTOT
VEK§EL!LUOTOT
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KOK0   luoTTOKÅNTA

'
1 /\,,

11

///

-
^1,J /^\,,,,,,`'

` ; \ ,,

_ --- r   \//`'  '' ''

•,
1!        ,---t J

\,J--` ''

--,--==i-=-`:=+:,
','          ``

/,,,  ,  -11'1'11

'1'1111

`-lTT-'1''1-TTTT,,    !,1       ,1,1"

1976                  1978 1gso                 1982                 1984 1986

Shekki.tililuottojen   korko   kasvoi.   peri.odi.n   alusta   vuoden   1981

1oppuun   mennessä   runsaalla   puolella   prosenttiyksi.köllä,   mutta

vuoden   1982   ai.kana   se   laski   lähes   saman   verran.   Korkokannan

jakaumassa   vekseli.1uottojen   koron   nousu   näkyy  jakauman   laventu-

mi.sena   (1iitekuviot   1   -3).   Ly'hyi.den   luottojen   keski.koron

nousun   myötä   koron   ha`ionta   kasvoi..   Maali.skuusta   1975   maali.skuu-

hun   1982   se  kasvoi   vajaasta   puolestatoi.sta   prosentti.yksi.köstä

runsaaseen   kahteen   prosentti.yksi.kköön   (kuvi.o   12).
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Kuvi.o   12

LIIKEPANKIT    YHTEENSÄ.     LUOTTOKANNAN   KORON   HAJONTA    '/

LYHYET   LUOTOT
LÅINAT
KOK0   LUOTTOKÅNTA

'
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1976 1978 19eo 19e2 1984 1g86 `

1)   Hajonta,   joka   i.lmaisee   korkojen   vaihtelun   keski.koron
ympärillä,   lasketaan   kaavalla

huj,,"kÅ -- /
K

Z

k=1
pk.,rk-F,2

jossa
rk   =   korkoprosentti   luokassa   k,   esi.m.   8.25

K

F     =   keskikorko   k:[   rk.Pk

Pk   =  korolla   rk   flvönnettyjen   luottojen   osuus   kai.ki.sta   luotoista

K      =   korkoluokki.en   lukumäärä

Kesäkuun   alusta   19821ähti.en   Suomen   Pankki.   korotti.    peruskoron

alentami.sen  yhteydessä   uusi.en   luottojen   koron  ylärajaa   suhteessa

peruskorkoon  0.5  prosenttiyksi.köllä.   Tämä   näkyy   selvästi

jakaumi.ssa.   Maaliskuussa   19821yhyi.stä   luotoista   noi.n   5   %   oli.

myönnetty  ylärajaa   korkeammalla   korolla.   Kun  ylärajaa   nostetti.in

kesäkuun   alusta,   lisääntyi   vanhan  ylärajan  yli.ttävien   luottojen

osuus   nopeasti..   Kesäkuun   lopussa   vanhan  ylärajan  yläpuolella

mutta   uuden   pui.ttei.ssa   olevien   luottojen   osuus   oli   7   %.   Uudenkin



26

ylärajan  ylittävien   luottojen   osuus   oli   tällöi.n   noi.n   4   %.   Vaikka

Suomen   Pankki   sääteli   ylintä   salli.ttua   antolainauskorkoa

saattoi.vat   pankit   peri.ä   tätäki.n   korkeampaa   korkoa,   jos   luoton-

saaja   olennaisesti.   poikkesi   sovi.tuista   luottoehdoista.   Poi.k-

keukselli.sen   korkeata  korkoa   sovelletti.in   pääasi.assa   lyhyissä

1 u o to i. s s a .

Yli.ntä   sallittua   antolainauskorkoa   korotetti.i.n   jälleen   suhteessa

peruskorkoon   toukokuun   alusta   1983.   Tällöi.n   myös   si.i.rto-oikeus
otetti.i.n   käyttöön.   Maaliskuun   lopussa   1983  ylärajan  yli.ttävi.ä

luottoja   oli   noin   3   %  kannasta,   kesäkuun   lopussa   vanhan  ylärajan

yli.ttävi.ä   luottoja   oli.   6   %  ja   syyskuussa   jo   12   %,   `i.oten   pankit

nosti.vat  nopeasti   uusien   luottojen   korkoja  ylärajan   korotuksen

suomi.ssa   rajoissa   si.itäkin   huoli.matta,   että   keski.korko  yli.tti.

si.1le   asetetun  ylärajan.

Kun   toukokuun   alusta   1983   väljennettiin   antolai.nauksen   keski..-

korkosäätelyä,   hei.jastui   tämä   välittömästi   lyhyi.den   luottojen

korkoihi.n.   Shekkitililuottojen   korko   nousi.   hei.näkuusta   1983

maali.skuuhun   19841ähes   2.5   prosentti.yksikköä.   Vekseli.1uottojen

keski.koron   kasvu   alkoi   vasta   joulukuusta   1983,   mutta   maali.skuun

loppuun   1985   mennessä   myös   se   oli   noussut   runsaalla   2.5   pro-

senttiyksiköllä    (kuvi.o   11).   Korkojen   voimakkaaseen   nousuun

vai.kutti   siirto-oi.keuden   li.säksi.   vuoden   1984  alusta   voi.maan

tullut  päätös,   jolla  poistetti.in  yhtei.söjen   shekki.ti.li.-ja

vekseliluottojen   koron  yläraja   (peruskorko   +   4.5).   Korkojen

voimakas   nousu   näkyy   koron   hajonnan   huomattavana   li.sääntymi.senä

vuoden   1984   ai.kana   (kuvi.o   12).

Jakaumakuvissa   näkyy   selvästi.   yhteisöjen   shekki.ti.1i.-ja   vekseli-

1uottojen   ko.ron  ylärajan   poi.stami.nen.   Vuoden   1983   loppuun   asti.

vain   pi.eni   osa   luotoi.sta   oli   myönnetty  ylärajaa   korkeammalla

korolla.   joulukuussa   1983   runsaat   3   %.   Maaliskuussa   1984

peruskoron  yli   4.5  prosentti.yksi.köllä  yli.ttävi.en   luottojen   osuus

oli   jo   runsaat   13   %   ja   kesäkuussa   lähes   30   %.   Maali.skuussa   1985

osuus   oli   korkei.mmi.11aan;   lähes   37   %   1yhyi.stä   luotoi.sta   oli

myönnetty   korolla,   joka  yli.tti.   peruskoron  yli   4.5  prosenttiyksi.-

köllä.   Kun   tammi.kuun   alusta   1986   lukien   poistetti.i.n   kokonaan
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yli.n   sallittu   antolainauskorko,   kasvoi.   vanhan  ylärajan  ylittä-
vien   luottojen   osuus   10   prosentti.yksiköllä   joulukuusta   1985

maaliskuuhun   1986.   Kesäkuusta   1984   lähti.en   lii.kepankkien

antolai.nauksen   keskikorko   oli.  ylärajan   pui.tteissa,   joten   se   ei

enää  muodollisesti.kaan   rajoittanut  lyhyi.den   luottojen   koron

asetantaa.   Korkeakorkoi.sten   luottojen   osuuden   tuntuva   kasvu

maali.skuussa   1986   johtui    ilmeisesti   yksi.tyi.sille   henki.löi.11e

myönnettyjen   shekki.tili.-ja   vekseli.luottojen   koron   noususta

ylärajan   poistamisen  jälkeen.

Lyhyi.den   luottojen   korot  kasvoi.vat   nopeasti.   vuoden   1984   ai.kana

uudelle   tasolle,   jolle   ne   si.tten   asettuivat.'Tänä   aikana   koron

hajonta   kasvoi.   voimakkaasti,   mutta   1985   alusta   se   tasaantui.,

joski.n   se   taas   maali.skuussa   1986   oli.   kasvanut.   Panki.t   nosti.vat

ilmei.sesti.   nopeasti   ja   tuntuvasti   uusi.en   luottojen   korkoja.   Sitä

mukaan   kun   vanhat  luotot  erääntyi.vät  ja   uusitti.in,   nostetti.i.n

myös   niiden   korkoa.   jonka   seurauksena   hajonta   tasaantui.   Kun

yli.n   salli.ttu   antolainauskorko   poistetti.i.n   kokonaan   vuoden   1986

alusta   lähti.en.   saattoivat  panki.t  nostaa  myös  yksityi.shenki.löi-

den   shekkiti.1i-ja   vekseli.luottojen   korkoja.   Tämä   näkyy   keski.-

koron   nousuna   suhteessa   peruskorkoon  ja   koron   hajonnan   kasvuna

maaliskuussa   1986   (kuviot   11   ja   12).

3.1.2      Lii.kepankki.en   lai.nojen   korkojakauma

Li.i.kepankki.en   lyhyissä   luotoissa   selvästi.   esi.11e   tullut   luotto-

jen   korkojakauman   laventuminen   ja   keski.koron   nousu   näkyy   myös

lainoissa.   Vai.kka   lai.no`ien   keski.korko   suhteessa   peruskorkoon

pysyi.   hyvi.n   vakaana   ai.na   vuoteen   1983   asti.,   lisääntyi   kannan

korkoporrastus   tasaisesti.,   mi.kä   näkyy   koron   hajonnan   kasvuna.

Säätelyn   lieventämisen   myötä   laino`ien   keski.korko   suhteessa

peruskorkoon   nousi.   nopeasti,   mutta   koron   hajonnassa   ei.1983

jälkeen   tapahtunut  mai.ni.ttavi.a   muutoksia.

Joulukuun   lopussa   19821i.i.kepankkien   lainojen   korko   suhteessa

peruskorkoon   oli    samalla   tasolla   kuin   maaliskuussa   1975.    Väli.11ä

se   oli.   ollut   hi.eman   korkeampi.,   mutta   vuonna   1978   voimaan   tulleen

säätelyn   myötä   se   aleni    (kuvi.o   11).   Maali.skuussa   1975  yli.   70   %
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lai.noista   oli.   myönnetty   korolla,   joka   oli   eni.ntään  0.5   prosent-

ti.yksikköä  yli.   peruskoron,   `ioulukuussa   1982   vastaava   luku   oli

60  %.   Säätelyn   lieventämisen   myötä   keski.korko   nousi   nopeasti.   ja

maali.skuussa   1986   näin   alhaisilla   koroilla   oli   enää   nvönnetty

35  7o  kaiki.sta   lainoista.   Säätelyn   li.eventäminen   kasvatti

lyhyissä   luotoi.ssa  korkeakorkoi.sten   luottojen   osuutta   luotto-

kannasta   selvästi..   Lainoissa   korkosäätelyn   li.eventämi.nen   nosti

kai.kkien   lai.no`ien   korkoja   tasaisemmin.   Korko`iakauma   tasoi.ttui. ,

mutta   sen  muoto   pysyi.   suhteel li.sen  muuttumattomana.

Lai.no`ien   keski.korko   oli.   maali.skuussa   19831ähes   samalla   tasolla

kui.n   vuonna   1975   (kuvi.o   11).   Kui.tenkin   hajonta   oli    tällä

peri.odi.11a   kasvanut  va`iaasta   puolestatoi.sta   prosenti.sta
runsaaseen   kahteen   prosentti.in   (kuvio   12).   Kun   sii.rto-oi.keus

otetti.in  käyttöön   toukokuussa   1983,   johti   se  myös   lai.nojen

keski.koron   nousuun.   Kesäkuusta   1983   maali.skuuhun   19861ainojen

keskikorko   kasvoi   noi.n  yhdellä   prosentti.yksi.köllä   peruskorkoon

nähden.   Hajonta   kasvoi.   myös   aluksi,   mutta   laski.   uudestaan   nii.n,

että   se  joulukuusta   19831ähtien   on  ollut  vajaat  2  prosentti.-

yksikköä.

Yli.mmän   antolainauskoron   korotus   0.5   prosentti.yksiköllä   1.6.1982

alkaen   lisäsi.   jonki.n   verran   vanhan  ylärajan  yli.ttävien   lainojen

määrää.   Li.säys   oli   kui.tenkin   pi.eni   verrattuna   lyhyissä   luotoi.ssa

tapahtuneeseen   kasvuun.   Maal iskuussa   1983   vanhan   ylärajan

yli.ttäviä   lai.noja   oli   vain   noin   1   %   koko   lainakannasta.   Ylärajan

uusi   korotus   toukokuun   alusta   1983   johti   vähi.tellen   korotusta

edeltäneen  ylärajan  ylittävi.en   lai.nojen   osuuden   kasvuun.

Syyskuussa   1983   näi.den   lainojen   osuus   oli   vajaat   1   %.   mutta

joulukuussa   1985   jo   vajaat   4   %.   Kun   ylin   antolai.nauskorko

poistetti.in   vuoden   alusta   1986,   nousi.   maali.skuun   loppuun

mennessä   vanhan  ylärajan  yli.ttäneiden   lai.nojen   osuus

0.3  prosentista  0.5   prosenttii.n   lainakannasta.

Yhteenvetona  voi.daan   todeta,   että   lai.nojen   korot  ovat  kehi.tty-

neet   samaan   suuntaan   kui.n   lyhyiden   luottojen   korot.   Keski.korko-

säätelyn   lieventäminen   näkyy   selvästi   myös   lai.nojen   keskikoron

nousuna.   Yli.mmän   antolai.nauskoron   korotukset   suhteessa   perus-
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korkoon   ei.vät   lai.noissa   lisää   korkeakorkoi.sten   luotto`ien   osuutta

koko   kannasta   yhtä   paljon   kui.n   lyhyi.ssä   luotoissa.   Kun   korko

lyhyi.den   luottojen   osalta   nousi.,   kasvoi   luottokannan   korko-

jakauman   hajonta   samalla.   Lai.nojen   osalta   hajonta   ei   li.sään-

tynyt,   vaikka   keski.korko   nousi..

3.1.3     Li.ikepankkien   koko   luottokannan   korkojakauma

Tarkasteltaessa   koko   luottokannan   korkoa   ja   korkojakaumaa,   on

sii.nä   nähtävi.ssä   sama   kehi.tys   kui.n  yksi.ttäi.sten   aggregaatti.enki.n

kohdalla,   joskin   vaimeampana.   Keskikorko   seuraa   lähes   koko

tarkasteluperi.odin   ajan   lai.nojen   keski.korkoa.   Vasta   vuoden   1984

alusta   lähtien   koko   kannan   korko   kasvaa   hi.eman   nopeammi.n   kui.n

lainojen   korko   (kuvio   11).   Tämä   seli.ttyy   sillä,   että   alkuvuosi.na

lyhyi.den   lainojen   korossa   ei   tapahtunut   kovin   suuria   muutoksi.a.

Vuoden   1983   jälkeen   lyhyiden   lainojen   korot  nousivat   nopeasti..

Korkojen   nopeaan   nousuun   vaikutti.   säätelyn   lieventäminen,   joka

mahdollisti   lyhyiden   luotto`ien   koron   nostamisen   säätelyn

ulkopuoli.silla   markki.noilla   vallitsevan   koron   tasolle.   Vai.kka

yhtei.söjen   lyhyi.den   luottojen  korko   vapautetti i.n   säätelystä
ei.vät  pankit  voi.neet  li.sätä   lyhyi.den   korkeakorkoi.sten   luottojen

määrää.   koska   alkuvuodesta   1984   li.i.kepankki.en   antolainauksen

keski.korko  yli.tti.   vi.elä  ylärajan.   Päi.nvastoi.n   shekki.tili.-ja

vekseliluottojen   suhteelli.nen   osuus   luottokannasta   pi.eneni,   kun

panki.t  tarjosivat  yri.tyksi.11e   lyhytai.kai.si.i.n   tarpeisi.in   säätelyn
ulkopuoli.sta   rahoitusta   joko   rahoi.tusyhti.öi.den   kautta   tai.

notari.aatti.ensa   väl ityksellä.   Peri.odi.n   alkuvuosi.na   shekki.ti.li.-

ja   vekseliluottojen   osuus   koko   luottokannasta   oli.   runsaat   20  %,

peri.odin   lopussa   enää   noin   10   %.   Vekseliluottojen   osuus   on   koko

peri.odi.n   ajan   supi.stunut  tasai.sesti.   lähes   20  prosenti.sta
vajaaseen   5   prosenttiin.   Shekkiti.li.1uottojen   osuus   pysyi.   ai.na

l980-luvulle   asti.   noin   5   prosentissa   `ia   on   sen   jälkeen   hieman

kasvanut   (1i.itekuvio   13)`.

Koko   luottokannan   hajonta   seurasi   aina   vuoden   1983   1oppuun   asti

lai.nojen   hajonnan   kehi.tystä,   `joski.n   se   lyhyi.den   luottojen

suuremman   hajonnan   `iohdosta   oli   hi.eman   lainojen   hajontaa   i.sompi..

Vuoden   1984   alun   jälkeen,   jolloin   yhtei.söjen   shekki-ja   vekseli.-
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1uottojen   koron  yläraja   poi.stetti.i.n,   kasvoi   lyhyi.den   luotto`ien

hajonta   voi.makkaasti.   Tämä   näkyi   myös   koko   luottokannan   hajon-

nassa,   vaikka   lainojen   osalta   hajonta   samanai.kai.sesti.   supi.stui..

Syyskuussa   1985   sekä   lyhyi.den   että   pitkien   luottojen   hajonta

kasvoi..   Tämä   näkyy   voi.makkaana   piikki.nä   koko   luottokannan

hajonnassa.

Ylimmän   sallitun   antolai.nauskoron   korotukset   1.6.1982   ja

1.5.1983   sekä   koron  ylärajan   poistami.nen  yhtei.söjen   lyhyiltä

luotoilta   1.1.1984   ja   kai.ki.lta   lainoilta   1.1.1986   näkyvät

selvästi.1yhyiden   luottojen   korkojakaumissa.   Koko   luottokannan

jakaumissa   näi.den   päätösten   vaikutus   näkyy   huonommi.n.   Tämä

johtuu  lyhyi.den   luottojen   vähäi.sestä   osuudesta   koko   luottokan-
nasta  ja   päätösten   suhteelli.sen   pienestä  ja  hi.taasta   vai.ku-

tuksesta   lai.nojen  jakaumaan.

3.2     Säästöpankki.en   luottokannan   korkojakauma

Säästöpankkien   koko   luottokannan   korkojakaumasta   voi.daan

yleisesti   todeta,   että   se   periodi.n   alussa,   maali.skuussa   1975,
oli   keskittynyt  ja   muistutti.1i.i.kepankki.en   vastaavaa   jakaumaa.

Li.i.kepankki.en   jakauman   hajonta   oli.   suurempi,   mi.kä   ai.nakin

osi.ttain   seli.ttyy   nollakorkoisten   luottojen   suuremmalla   osuu-

della.   Alkuvuosi.na   säästöpankkien   jakauma   tasoittui.   Vuosi.na

1979   -1982   jakaumassa   ei   tapahtunut  mainittavi.a   muutoksia,

hajontakin   oli   lähes   muuttumaton   (kuvi.o   13).   Vuoden   19831opusta

lähti.en   .75   -1   prosentti.yksiköllä  yli.   peruskoron  myönnettyjen

luottojen   määrä   li.sääntyi.   jälleen,   vaikka   se   ai.empi.na   vuosina

oli   alentunut.   Suuri.mmi.11aan   näi.den   luottojen   määrä   oli.   syys-

kuussa   1985.   Tällöin   noin   25   %   1uotoista   oli.   myönnetty   mai.ni.-

tulla   korolla.   Maaliskuussa   1975   vastaavalla   korolla   oli.

myönnetty   saman   verran   luottoja  eikä   näiden   luottojen   osuus

peri.odin   lopussakaan   ollLt  juuri   vähentynyt.   Vai.kka   koron
hajonta   peri.odin   ai.kana   oli.   kasvanut  ja   korkeakorkoi.sten

luottojen   osuus   lisääntynyt,   ei.   korkojakaumassa   kovin   suurta

muutosta   kymmenessä   vuodessa   tapahtunut.
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Kuvi.o   13

KOK0   LUOTTOKÅNNAN   KORON   tlAJONTA   /

LIIKEPANJ{IT
SÄÄSTt]PANKIT
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',--\'111111 --_,\1111111

1976                 1978                 1980                 1982                 1984                 1986

1)   Ks.   kuvi.on   12   alavi.ite   s.   25.

Tarkasteluperiodin   alkuvuosina   säästöpankki.en   koko   luotto-

kannasta   runsaat  5   %  oli.   myönnetty  korolla,   joka  ylitti.   perus-

koron   enemmän   kui.n   3.5   prosentti.yksi.köllä,   eli   oli   ylärajan  ylä-

puolella.   Li.i.kepankeilla   vain   vajaat   2   91o   1uotoista   oli   myönnetty

näi.n   korkealla   korolla.   Ylimmän   antolai.nauskoron   korotukset

1.6.1982   ja   1.5.1983   eivät  juurikaan   näy   säästöpankki.en   korko`i.a-

kaumissa.   Selvemmi.n   ne   tulivat   esi.1le   li.i.kepankkien   jakaumissa.

Myöskään  yhtei.söjen   shekkiti.1i-ja   vekseli.luottojen   koron  ylära-

jan   poi.stami.nen   1.1.1984   alkaen   ei   näy   jakaumi.ssa.   Sen   si.jaan

yli.mmän   antolai.nauskoron   poistami.nen   vuoden   1986   alusta   alkaen

näkyy   selvästi.   jakaumassa.   Maali.skuussa   1986   oli.   vanhan  ylärajan

yli.ttävällä   korolla  myönhettyjen   luottojen  osuus   koko   luottokan-
nasta   vajaat  3.5   prosentti.a.   Joulukuussa   1985   vastaava   luku   oli

vajaat  2   %.

Säästöpankki.en   keski.määräi.nen   antolai.nauskorko   kasvaa   alku-

vuosi.na   muutamalla   kymmenyksellä   suhteessa   peruskorkoon
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(kuvi.o   14).   Keski.koron  ylärajan   säätely   vuodesta   1978   vuoteen

1982   alentaa   keski.korkoa.   Sii.rto-oi.keuden   käyttöönotto   ei

juuri.kaan   korottanut   säästöpankki.en   keski.koron  ylärajaa  ja

keski.korko   aleni   edelleen.   Ali.mmi.11aan   se   oli.    syyskuussa   1984,

jolloin   se   oli.   samalla   tasolla   kui.n   maali.skuussa   1975

(kuvi.o   13).   Keski.koron   noustessa   1976   ja   1977   kasvoi   koron

hajonta  ja   kun   korko   tämän   jälkeen   aleni..   supistui   hajonta   ai.na

maaliskuuhun   1983   asti    (kuvi.o   12).   Tämän   jälkeen   hajonta   kasvoi

1984   maaliskuuhun   mennessä   noin   kolme   kymmenystä   keskikoron

laski.essa.   Tämä   johtui   matalakorkoisten   luottojen   (korko   alle

8.5  %)   osuuden   li.sääntymi.sestä   runsaasta   2   prosentista   lähes

4   prosenttiin   koko   kannasta,   mi.kä   nvös   näkyy   jakaumakuvi.ssa

(1i.itteet   10   -12).

Kuvi.o   14

SÄ£S?CPANk:T    ./riTEE.`SÄ.      KESKIKOFIKO    -    PEF}USKOFIKO

SHEKKITILILUOTOT
•/EKSELILUOTOT

LÅZNÅT
KOK0    LUOTTOKANTA

J 1_1
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-,:,,,,--```-`-,---_;\ '\__,r`,`
1 //-`~-- \/\-~,
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1'1

'               1,1111
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!,              '!              1              '              1 '1'1'11

1976                  1978                  1980 1982 1984 1986

Keski.korkosäätelyn   uudistami.sen   jälkeen,1okakuun   alusta   1984,

säästöpankkien   keskikorko   kääntyi   selvään   nousuun   `ia   maalis-

kuuhun   1986  mennessä   se   oli.   noussut   noi.n   puoli   prosentti.yksikköä

suhteessa   peruskorkoon.   Jakaumi.ssa   tämä   näkyy   selvästi.

korkeampi.korkoisten   luottojen   osuuden   l isääntymi.senä.
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Säästöpankei.11a`  luottokannan   rakenne   on   koko   tarkasteluperi.odin

ajan   pysynyt  melko   vakaana.   Lai.nojen   osuus   on   kasvanut   alku-

vuosien   vajaasta  90  prosentista   runsaaseen   90   prosentti.i.n

peri.odi.n   lopussa.   Vekseliluottojen   osuus   on   tasaisesti   supi.stu-
nut  periodin   ai.kana   noin   10   prosenti.sta   runsaaseen  5   prosent-

ti.in.   Shekki.tili.luottojen   osuus   on   hi.eman   li.sääntynyt   peri.odi.n

loppua   kohden.   Niiden   osuus   on   kui.tenkin   vai.n   noi.n   2   %   koko

kannasta   (1i.itekuvio   14).

Tarkasteluperi.odi.n   alussa   l i.i.kepankkien   `i.a   säästöpankki.en

luottokantojen  korkojakaumat  ol i.vat  varsi.n   samankaltai.set.

Tarkastelussa  ei   voi.da  erottaa   toi.si.staan  keski.korkosäätelyn

1 i.eventämi.sen   ja  yl eisen   korkoporrastuksen   li.sääntymi.sen

vai.kutuksia   jakaumiin.

Lii.kepankkien   koko   luottokannan   koron   hajonta   kasvoi   suhteel-

1i.sen   tasaisesti   koko   periodi.n   ajan   sekä   vuosi.na   1975   -1982.

jolloin   keski.korko   pysyi   lähes  muuttumattomana,   että   vuoden   1982

jälkeen,   jolloi.n   keskikorko   nousi.   nopeasti..   Säästöpankei.11aki.n

korko`iakauma   laveni   ja   hajonta   kasvoi   periodin   alussa,   `i.olloi.n

keski.korko   liukui   ylöspäi.n.   Keskikoron   säätelyn   ti.ukentaminen

vuonna   1978   ja   si.tä   seurannut  keskikoron   alenemi.nen   suhteessa

peruskorkoon   pienensivät  `jälleen   säästöpankki.en   luottokannan   ko-

ron   hajontaa.

Liikepankkien   keski.koron  yläraja   nousi.,   kun   säätelyä   lievennet-

tii.n.   Tällöi.n   li.i.kepankit   saattoi.vat  korottaa   uusien   luottojen

korkoja.   Ni.i.den   lyhyiden   luottojen   korot  nousivat   vuodessa   pari.

prosentti.yksikköä   suhteessa   peruskorkoon,   jonka  jälkeen   ne
asettuivat  saavuttamalleen   tasolle.   Lai.nojen   keskikorko   kasvoi

hi.taammin  osittain  kannan  maturiteetti.rakenteen   `iohdosta.

Säästöpankkien   osalta  keskikorkosäätelyn   lieventäminen   1983   ei

mai.ni.ttavasti   nostanut  keski.koron  ylärajaa  joi.takin  erityi.sotto-

1ainausta  käyttäviä   pankkeja  lukuun  ottamatta.   Säätelyjärjes-

telmän   uusimi.nen   1984   korotti.   hi.taasti.    säästöpankki.enkin

keski.koron  ylärajaa,   mutta   vuoden   1985   loppuun   asti   se   nousi.

3.3     Yhteenveto
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verraten   vähän.   Säästöpankei.11a   ei.   näin   ollen   ollut   samoja

mahdolli.suuksi.a   korottaa   korkojaan   kuin   lii.kepankeilla.   Tämä

sel ittänee   säästöpankkien   korkojakauman   pysymi.sen   suhteelli.sen

vakaana   peri.odin   ai.kana.

Korkosäätelyn   lopettaminen   vuoden   1986   aikana   on   antanut

pankei.1le  mahdolli.suuden   asettaa   uusi.en   luottojen   korot  markki-

nati.lanteen  mukaan.   Uusi.en   luottojen   korot  ovat   tämän   vuoden

ai.kana   nousseet   suhteessa   peruskorkoön   sekä   lii.ke-että

säästöpankei.11a.   Tämä   tulee   varmasti.   ai.nakin   säästöpankki.en

osalta   tasoi.ttamaan   korkojakaumaa   ja   li.säämään   koron   hajontaa,

kuten   ensimmäi.sen   neljänneksen   aikana   1986   jo   on   tapahtunut.
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LIITE    15

ANTOLAINAUSKORKOJEN    SÄÄTELYSSÄ   TEHDYT   MUUTOKSET

01.06.1971   Antolai.nauksen   keski.koron  ylära`ia   poi.stettiin.   Suomen   Pankki

edellytti  etteivät  korot  liu'u.

01.06.1971   Antolainauskoron  yläraja   aleni.   0.5   prosentti.yksi.kköä   suhteessa

perusko rkoon .

01.01.1972   Antolai.nauskoron  yläraja   nousi.   0.75   prosenttiyksi.kköä   suhteessa

peruskorkoon .

01.10.1977   Suomen   Pankki.   edellytti   peruskoron   alennuksen  yhteydessä,   että

korkojen   l i.ukumi.nen   pysäytetään.

15.05.1978  Suomen   Pankki   asetti   keskikorolle  ylärajan,   `joka   tuli   saavuttaa

vuoden   19841oppuun   mennessä.

01.06.1982   Antolainauskoron  yläraja   nousi   0.75   prosentti.yksikköä   suhteessa

peruskorkoon   (yläraja   =   12.50   %).    (Peruskorkoa   alennetti.i.n,

yläraja   pysyi   muuttumattomana. )

01.05.1983  Antolai.nauksen   keski.korkosäätelyä   lievennetti.i.n   ottamalla

käyttöön   si.irto-oi.keus.   Pankit  voi.vat   siirtää   antolai.naus-

korkoihin   enintään   40   %   ni.istä   erityisottolai.nauksen   korko-

kustannuksista,   jotka  ylittävät  antolai.nauksen   vuoden   1984

lopun   keskikorolle  asetetun  ylärajan.

01.05.1983   Antolai.nauskoron  yläraja   nousi   0.5   prosentti.yksikköä   suhteessa

peruskorkoon   (yläraja   =   13.0   %).    (Ylära`iaa   korotetti.i.n,

peruskorko   ennallaan.)

01.10.1983   Siirto-oikeutta  lisätti.i.n   korottamalla  40  prosenti.sta

50  prosenttiin   se  osa  erityi.sottolainauksen  kustannuksista,

jonka   pankit   sai.vat   sii.rtää   antolainauskorkoi.hinsa.



01.01.1984  Si.i.rto-oikeutta   lisättii.n   korottamalla  50   prosenti.sta

60  prosenttiin   se   osa   erityi.sottolainauksen   kustannuksi.sta,

jonka   panki.t   saivat   sii.rtää   antolai.nauskorkoihi.n.

01.01.1984  Antolainauskoron  yläraja   poi.stetti.in  yhteisöjen   shekkitili.-ja

veksel il uotoil ta .

01.10.1984  Muutettii.n   antolai.nauksen   keski.korkosäätelyä.   Keskikoron  yläraja

on   peruskorko   lisättynä   30  prosentilla   kustannuksi.sta,   `iotka

aiheutuvat   sii.tä,   että   pankin   koko   kotimaisen   markkaottolai.nauk-

sen   keski.korko  yli.ttää   tason   peruskorko   mi.inus   6.5   prosentti.a.

01.01.1986  Antolai.nauksen   keskikorkosäätelyä   muutettii.n   si.ten,   että  yläraja

on   peruskorko   +1.75   prosentti.yksi.kköä.   Jos   pankin   markkaottolai.-

nauksen   keskikorko  yli.ttää   peruskoron   enemmän   kuin   1.25   pro-

sentti.yksi.kköllä,   on  yläraja   ottolai.nauksen   keski.korko   +0.5

prosentti.yksikköä.

01.01.1986  Antolainauskoron  yläraja   poistetti.in.

31.05.1986   Antolai.nauksen   keskikoron  yläraja   korotetti.in.   Ylärajaksi   tuli

peruskorko  +2.0  prosenttiyksikköä   tai.1   prosentti.yksikkö  yli.

ottolainauskoron,   jos   tämä  yli.ttää   peruskoron  yli.  yhdellä

prosentti.yksi.köllä.

01.08.1986   Antolainauksen   keski.koron  yläraja   poistetti.in.
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