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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 2 § myntlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att markens externa 
värde bestäms på grundval av kurserna på 
valutorna i de Europeiska gemenskapernas 
medlemsstater. 

På basen av lagförslaget ändras bestämnings
sättet för markens externa värde, men i sam-

band med ändringen bibehålls valutornas 
markkurser. 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall 
träda i kraft så snart den är godkänd och 
stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuvarande läge 

Enligt 2 § myntlagen uttrycks markens ex
terna värde genom ett valutaindextal som visar 
den genomsnittliga förändringen i de 
konvertibla valutors kurser som är viktiga för 
Finlands utrikeshandel. statsrådet fastställer på 
framställning av Finlands Bank beräknings
grunderna för valutaindexet och gränserna för 
indextalets variationsområde. 

Då det nuvarande valutaindexet togs i bruk 
den l november 1977, var kapitalrörelserna 
ringa på grund av omfattande valutareglering. 
Till följd av valutaregleringen kunde besluten 
angående valutakurser och penningpolitik i 
vidsträckt omfattning hållas isär. Besluten an
gående valutakurspolitiken baserade sig ofta på 
utvecklingen av priskonkurrenskraften i den 
öppna sektorn och med penningpolitiken 
strävade man till att stabilisera konjunkturut
vecklingen. Under dåvarande förhållanden an
sågs ett utrikeshandelsbaserat valutaindex läm
pa sig väl för att dämpa verkningarna av 
förändringar i internationella valutakursförhål
landen. 

Efter liberaliseringen av kapitalrörelserna är 
det inte längre möjligt att hålla isär penning
och valutakurspolitik. Ränteförändringar och 
valutakursförväntningar har nära samband 
med varandra. Då t.ex. räntenivån höjs genom 
aktiva penningpolitiska åtgärder tilltar upplå-
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ningen från utlandet och de internationella 
investeringarna i hemlandet ökar. Till följd av 
detta strävar valutakursen att förstärkas eller 
apprecieras. På motsvarande sätt förändras 
räntenivån då valutakursen väntas förstärkas 
eller försvagas; räntorna stiger, då kursen 
väntas deprecieras och sjunker, då kursen 
väntas apprecieras. 

Under dessa förhållanden har Finlands Bank 
i princip två sätt att idka centralbankspolitik. 
En möjlighet är att ändra den inhemska rän
tenivån i enlighet med konjunkturutvecklingen. 
En förutsättning för detta är att valutakursen 
kan bestämmas fritt på basen av efterfrågan 
och utbud. En annan möjlighet är att knyta 
valutakursen till något annat lands valuta eller 
till en valutakorg bestående av flera valutor. 
Då bestäms räntan i förhållande till detta lands 
eller dessa länders räntenivå endast på basen av 
den valutakursosäkerhet som marknaden upp
lever. En fast valutakurs betyder samtidigt att 
man förbinder sig att idka en något så när 
likadan penning- och övrig ekonomisk politik 
som i det land eller i de länder som valutakur
sen knutits till. Den ekonomiska politikens 
inflationsnorm blir likadan som i det land eller 
den grupp av länder som är föremål för 
anknytningen. 

Under de senaste åren har strävandena till 
fasta valutakurser i olika länder klart för
stärkts. I Europa har flera medlemsstater i de 
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Europeiska gemenskaperna knutit sina valutor 
till varandra genom det europeiska monetära 
systemet EMS (European Monetary System). 
Inom detta system får valutorna fluktuera i 
förhållande till varandra inom vissa gränser ( ± 
2 1/4 eller ± 6 %), och hela systemet fluktue
rar i förhållande till utomstående valutor. 
Valutakursernas inbördes förhållanden kan en
dast ändras genom ett gemensamt beslut fattat 
av de stater som deltar i systemet. 

A v länder utanför systemet har Österrike 
länge knutit sin valutas externa värde till den 
tyska marken. Hösten 1990 avstod Norge från 
ett valutaindex baserat på utrikeshandelsvikter 
och knöt genom ett ensidigt beslut sin valutas 
externa värde till de Europeiska gemenskaper
oas valutaenhet ECU (European Currency 
Unit). Sverige fattade ett likadant beslut i maj 
1991. 

Ökad koordinering av penning- och finans
politiken i länderna inom de Europeiska ge
menskaperna är ägnad att stabilisera rådande 
finanshushållning. strävan är att ytterligare 
effektivera denna koordinering i takt med den 
europeiska ekonomiska integrationen. Enligt 
planerna knyts gemenskapsländernas valutors 
kurser bestående till varandra och en gemen
sam centralbank skapas. 

Samarbetet tar dock allt mer formen av en 
intern europeisk verksamhet, i vilken utomstå
ende länder inte kan delta. Däremot kan 
utomstående länder dra nytta av den finansiella 
stabiliteten genom att knyta sin valuta till de 
Europeiska gemenskapernas valutaenhet 

2. Den föreslagna ändringen 

Trots att Finlands nuvarande valutaindex 
har fungerat väl, skulle förändringarna i den 
finansiella miljön och integreringen av Finlands 
ekonomi med det övriga Europa förorda en 
ändring av beräkningsgrunderna för markens 
externa värde. Att knyta markens externa 
värde endast till de europeiska valutorna vore 
ägnat att stabilisera utveckligen av markens 
valutakurs i förhållande till dessa länder. Detta 
överensstämmer väl med strävandena till ett 
intensifierat samarbete. 

Vidare har de ekonomiskpolitiska målsätt
ningar som uppställts för valutakorgens struk
tur förändrats sedan kapitalrörelsernas libera
lisering. En klarare och stramare inflations-

norm än tidigare, skulle förstärka förutsätt
ningarna för en ekonomisk politik med sikte på 
låg inflation. Inflationstakten i de länder som 
deltar i de Europeiska gemenskapernas valuta-

. kurssamarbete, har under de senaste åren varit 
klart långsammare än i de länder som har 
knutit sin valuta till en på utrikeshandelsbas 
beräknad valutakorg. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås, 
att den finska marken genom Finlands ensidiga 
beslut skulle knytas till ländernas i de Europe
iska gemenskaperna valutor. Tekniskt sätt 
skulle ändringen inte nämnvät påverka bestäm
ningen av markens externa värde, ty andelen av 
de valutor som ingår i gemenskapens valutaen
het och som är bundna till den, är redan i 
nuvarande index cirka 85 %. Från valutakor
gen skulle den amerikanska dollarn, den ja
panska yenen och den schweiziska frangen 
utelämnas. Den svenska och den norska kron
an skulle likaså lämnas utanför korgen, men 
markens kurs skulle bli fast i förhållande till 
dessa valutor, eftersom även dessa valutor är 
knutna till de Europeiska gemenskapernas va
lutaenhet. Enligt vedertaget bruk skulle grän
serna för variationsområdet inte heller i fram
tiden fastställas i myntlagen, utan statsrådet 
skulle bestämma dessa gränser. Avsikten är att 
bibehålla bredden för variationsområdet vid 6 
%. 

Finlands Bank sörjer genom interventionspo
litik för att markens kurs, bestämd på basen av 
ländernas i de Europeiska gemenskapernas 
valutor, håller sig inom gränserna för det 
variationsområde som statsrådet fastställt. 

I undantagsfall skulle Finland Bank även i 
fortsättningen äga rätt att tillfälligt avvika från 
gränserna för variationsområdet. En sådan 
åtgärd skall omedelbart hänskjutas till statsrå
det för handläggning. 

Då lagförslaget godkänts och stadfästs är 
avsikten, att statsrådet fattar ett beslut med 
vilket beräkningsgrunderna för markens exter
na värde bestäms. 

Det nu uppgjorda lagförslaget baserar sig på 
riksdagens bankfullmäktiges den 4 juni 1991 
gjorda framställning. Avsikten är att den före
slagna lagen skall träda i kraft, så snart den 
godkänts och stadfästs. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen till antagande föjande lagförslag: 
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Lag 
angående ändring av 2 § myntlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 1-3 mom. myntlagen av den 30mars 1962 (276/62), dessa lagrum sådana de lyder, 

2 § l mom. i lag av den 16 december 1983 (959/83) och 2 § 2 och 3 mom. i lag av den 28 oktober 
1977 (759/77), som följer: 

2§ 
Markens externa värde bestäms på grundval 

av kurserna på valutorna i de Europeiska 
gemenskapernas medlemsstater. 

statsrådet fastställer på framställning av 
Finlands Bank beräkningsgrunderna för mar
kens externa värde och gränserna för dess 
variationsområde. Beslut om en sådan fram
ställning fattas av riksdagens bankfullmäktige 
på grundval av förslag av direktionen för 
Finlands Bank. 

Helsingfors den 4 juni 1991 

Finlands Bank sörjer för att markens externa 
värde håller sig inom gränserna för variations
området. När en allvarlig störning inträffar på 
valutamarknaden, har Finlands Bank dock rätt 
att tillfälligt underlåta att iaktta gränserna för 
variationsområdet. Ett sådant ärende skall så 
snart som möjligt hänskjutas till statsrådet för 
handläggning enligt 2 mom. 

Denna lag träder i kraft den 
1991. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister Iiro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
angående ändring av 2 § myntlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 1-3 mom. myntlagen av den 30mars 1962 (276/62), dessa lagrum sådana de lyder, 

2 § l mom. i lag av den 16 december 1983 (959/83) och 2 § 2 och 3 mom. i lag av den 28 oktober 
1977 (759/77), som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 
Markens externa värde anges med ett valu

taindextal, vilket utvisar den genomsnittliga 
förändringen i de konvertibla valutors kurser 
som är viktiga för Finlands utrikeshandel. 

statsrådet fastställer på framställning av 
Finlands Bank beräkningsgrunderna för valuta
indexet och gränserna för indextalets variations
område. Beslut om att en sådan framställning 
skall göras fattas av riksdagens bankfullmäk
tige på grundvalen av förslag av direktionen för 
Finlands Bank. 

Finlands Bank sörjer för att valutaindextalet 
håller sig inom gränserna för variationsområ
det. Då en allvarlig störning inträffar på 
valutamarknaden, äger Finlands Bank dock 
rätt att tillfälligt underlåta att iakttaga grän
serna för valutaindextalets variationsområde. 
Ett sådant ärende skall så snart som möjligt 
hänskjutas till statsrådet för handläggning på 
sätt i 2 mom. är stadgat. 

Föreslagen lydelse 

2§ 
Markens externa värde bestäms på grundval 

av kurserna på valutorna i de Europeiska 
gemenskapernas medlemsstater. 

statsrådet fastställer på framställning av 
Finlands Bank beräkningsgrunderna för mar
kens externa värde och gränserna för dess 
variationsområde. Beslut om en sådan fram
ställning fattas av riksdagens bankfullmäktige 
på grundval av förslag av direktionen för 
Finlands Bank. 

Finlands Bank sörjer för att markens externa 
värde håller sig inom gränserna för variations
området. När en allvarlig störning inträffar på 
valutamarknaden, har Finlands Bank dock rätt 
att tillfälligt underlåta att iaktta gränserna för 
variationsområdet Ett sådant ärende skall så 
snart som möjligt hänskjutas till statsrådet för 
handläggning enligt 2 mom. 

Denna lag träder i kraft den 
1991. 


