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H elsingfors 1954. S tatsrådets tryckeri

Det ekonomiska livet i Finland år 1953

Finlands näringsliv bar under dc första 
m ånaderna av redogörelseåret alltjäm t spår 
av a tt den s. k. Korea-högkonjunkturen på 
världsm arknaden året föru t hade ebbat ut. 
Det i vissa fall b ran ta  prisfallet för landets 
viktigaste exportartik lar samt minskningen i 
efterfrågan under årets första m ånader på
verkade stark t utrikeshandeln och därmed 
näringslivet och hela folkhushållningen. 
Lyckligtvis ökades efterfrågan sedermera på 
n y tt under årets lopp. Mot slutet av året 
stego t. o. m. en del exportpriser något, ehuru 
icke tillräckligt för a tt täcka de under hög
konjunkturen stark t stegrade produktions
kostnaderna, varför F inlands konkurrens
k ra ft förblev svag.

Exportens volym förblev på sin tidigare 
nivå, men värdet sjönk avsevärt till följd 
av prisfallet. Med h jälp  av im portbegräns
ningar kunde det utländska betalningsförhål- 
landet likväl förbättras. Den industriella 
verksamheten var till en början svag men 
steg senare så a t t  den i genomsnitt var 
livligare än 1952. Byggnadsverksamheten 
fortgick på  sin tidigare höga nivå. Mest kom 
konjunkturnedgången till synes i skogsarbe
tena, och här låg i själva verket den vikti
gaste orsaken till den om fattande arbetslös
heten såväl under de första m ånaderna av 
året som på hösten. Lantbruksproduktionen 
var tillfredsställande. Nettonationalinkomsten 
var enligt för handsuppgifter sammanlagt 
något m indre än å r 1952.

Penningm arknaden var under de första 
m ånaderna av året synnerligen stram, men 
under årets lopp förbättrades penninginsti
tutens likviditet, tro ts a tt  efterfrågan  på 
k redit icke minskades.

Penningvärdet förblev fast. I  import- 
priserna förmärktes en långsam t sjunkande 
tendens, och priserna på inhemska produk
ter höllo sig på några få undantag när oför
ändrado.

Industrin

Den industriella verksamheten var under 
de första m ånaderna av året delvis t. o. m. 
mycket lamare än å r  1952, men från  och 
med jun i översteg produktionsvolymen före
gående års m otsvarande månadstal, och un 
der höstm ånaderna ökades den rä tt  mycket. 
Volymindex för hela året steg enligt S ta
tistiska centralbyråns beräkningar till 127 
(1948 =  100) mot a tt året fö ru t ha varit 
124. Resultatet för 1953 stannade likväl på 
en lägre nivå än produktionen under rekord
året 1951, då m otsvarande index var 131.

Denna utveckling var i stort sett gemensam 
för export- och hem m am arknadsindustrin. 
E xportindustrins  volymindex steg från  109 
år 1952 till 113 under redogörelseåret; för 
oktober-—november steg index till 133— 128, 
motsvarande endast 114— 120 ett å r tidigare. 
Stegringen var dock icke enhetlig u tan  hän
förde sig närm ast till pappersindustrin , var
emot volymindex för trä industrin  förblev på 
sin förra  nivå. I  cellulosafabrikerna stodo 
en del maskiner tidtals, men mot slutet av 
året blev verksamheten åter livligare. E nligt 
prelim inära uppgifter ökades sågvarupro- 
duktionen med 13 %, medan tillverkningen 
av trähus sjönk med 15 %. Cellulosa till
verkades ungefär lika mycket som året förut, 
men produktionen av övriga pappersindustri
produkter ökades: slipmassa med 10% , 
papper med 16 % och kartong med 34 %.

Index för hemmamarknadsindustrins pro
duktionsvolym var 133, motsvarande 130 
föregående år, och för oktober—november 
steg index ända till 156— 145 poäng. Den 
stigande tendensen var gemensam för de 
flesta industrigrenar; endast i smält- och 
m etallförädlingsverken sam t de mekaniska 
verkstäderna gick produktionen tillbaka.

Byggnadsverksamheten var livlig; enligt 
en del sakkunnigas uppfa ttn ing  nådde den 
sin hittillsvarande topp. H ärpå tyder bl. a.
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alt förbrukningen av cement var rekord
artad  och översteg föregående års volym 
med 14 %. 1 byggen placerades enligt u pp
skattning nästan jäm nt 100 m iljarder mark, 
motsvarande 97 m iljarder året förut.

En något m indre byggnadsvolym än 1952 
blev visserligen enligt förhandsuppgifter 
färdig, nämligen 20. i milj. m3 mot 21.i 
milj. m3, men den volym som i slu tet av 
året var under arbete var i stället större, 
nämligen 22.r milj. m3 mot 20.8 milj. m3. 
En jämförelse med föregående år visar y t
terligare att i städer och köpingar de färd ig 
ställda byggnaderna till volymen hade mins
kats m era och de halvfärdiga byggnaderna 
sam tidigt ökats mera än på landsbygden.

E n lig t förhandsuppgifter blevo under re 
dogörelseåret ungefär lika många bostads- 
och lantbruksbyggnader färdiga som före
gående år. A ntalet nya lägenheter, som blevo 
färdiga, var sammanlagt 29 100, av dem 
c. 10 900 i städer och köpingar.

Byggnadsm aterial fanns det över huvud 
taget tillräckligt. P å  en del im porterade 
byggnadsm aterialier rådde tid ta ls en hotande, 
knapphet, som likväl ej begränsade bygg
nadsverksamheten.

Lantbruket och skogsskötseln

Väderleksförhållandena voro i allmänhet 
gynnsamma både under växtperioden och 
under skördetiden. Skörden  översteg därför 
med närm are 10 % föregående års resultat 
och var rekordartad. Även till kvaliteten 
var den god. Odlingsarealen för höstsäd 
hade likväl till följd av regnen och det tidiga 
snöfallet föregående höst reducerats, vilket 
minskade skördemängden trots a tt skörden 
var stor per hektar. Enlig t prelim inära u pp
g ifter erhölls 224 600 ton vete mot 226 900 
ton å r  1952 och 128 200 ton råg  mot 183 100 
ton föregående år. Däremot steg kornskör
den till 310 100 ton m otsvarande 223 500 ton 
och havreskörden till 925 500 ton mot 
808 500 ton. Av potatis erhölls 1 397 200 
ton m otsvarande 1503 800 ton föregående 
år, av sockerbetor 240 700 ton mot 226 500 
ton sam t av kålrot, tu rn ips o. a. ro tfruk ter 
403 200 ton mot 420100 ton. Höskörden 
å te r var betydligt bättre. H ela skörden 
uppskattas till 3 952 m iljoner spannmålsen- 
heter m otsvarande 3 616 m iljoner spann- 
inålsenheter å r  1952.

Boskapsskötseln gick fortfarande uppåt. 
E nlig t prelim inära uppgifter producerades 
2 800 milj. kg mjölk, m otsvarande 2 750 
milj. kg året förut. Även smörproduktionen, 
c. 62.o milj. kg, var något större än före
gående år. Ostproduktionen steg litet mera, 
från  .19.o milj. kg till 22.o milj. kg. Pro
duktionen av svinkött ökades något, men 
av nötkött producerades litet m indre än 
tidigare.

Den stillhet som hösten 1952 hade in trä tt 
i skogsarbetena fo rtfor under rcdogörelse- 
året, då efterfrågan på skogsprodukter var 
svag och skogsaffärerna löpte trögt. 1 ja 
nuari 1953, då skogsarbetena voro som liv
ligast, sysselsatte de endast 140 000 personer 
eller 30 % m indre än ett å r tidigare. Också 
under de följande m ånaderna var arbets
kraften betydligt m indre än året förut, och 
detta var förhållandet även på hösten. I  de
cember 1953 befann sig endast 85 000 per
soner i skogsarbete, medan motsvarande tal
i december .1952 var 110 000 personer och 
ett å r tidigare 125 000 personer. U nder av- 
verkningsperioden 1952/53 fälldes samman
lagt endast 28.3 milj. m3, varemot före
gående avverkningsperiod hade resulterat i 
37.s milj. m3. Nedgången upphörde likväl 
senaste höst, då bottennivån synes ha nåtts; 
avverkningsmängden fram  till slutet av de
cember var nämligen 11.3 milj. m3 motsva
rande 10.4 milj. m3 å r 1952.

Arbetsmarknaden

Tillbakagången inom produktionslivet och 
fram för allt minskningen av skogsarbetena 
tryckte sin prägel på sysselsättningsförhål
landena. A ntalet arbetslösa steg högre än 
under något tidigare å r sedan 1930-talets 
svåra depression. I  januari voro 54 200 per
soner införda i arbetslöshetsregistren mot 
endast 7 800 personer ett å r tidigare. I 
februari nåddes e tt maximum om 65 700 
personer, varemot 1952 års maximum varit 
12 200 personer. P å  våren sjönk antalet 
arbetslösa som vanligt snabbt, och på  som
maren kunde man e,j mera tala om någon 
arbetslöshet, men på hösten steg antalet re 
gistrerade arbetslösa ånyo hastigt och höll 
sig därefter betydligt högre än ett år tid i
gare. I slutet av redogörelseåret hade an ta
let stigit till 46 100 och var då drygt 10 000 
större än i början av året. En retardering

5

kunde emellertid observeras i ökningen. 
Största delen av de arbetslösa voro skogs- 
eller diversearbetare, varjäm te som vanligt 
en säsongbetingad arbetslöshet uppträdde i 
byggnadsbranschen. Inom industrin  däremot 
förekom ingen näm nvärd arbetslöshet. På 
statens och kommunernas försorg anordnades 
m ångahanda nödhjälpsarbeten, varför endast 
en bråkdel av de registrerade faktiskt voro 
u tan  arbete.

Med undantag  för några sm ärre strejker 
förekommo inga lönetvister eller andra ar- 
betskonflikter. Lönerna höllo sig i allm än
het på sin tidigare nivå, emedan levnads- 
kostnadsindex, som dé hösten 1951 hade bun
dits vid enligt avtal, ej steg så mycket, a tt 
en lönehöjning hade varit påkallad, u tan  
tvärtom  något sjönk. Det oaktat in träffade
1 medellönerna några förskjutningar, på  en 
del områden uppåt, på and ra  nedåt, men alla 
helt små.

Utrikeshandeln

Utrikeshandeln karakteriserades år 1953 
av strävandena a tt nå  jäm vikt efter 1952 års 
stora importöverskott. Im porten begränsa
des så a tt den skulle motsvara det beräknade 
exportvärdet. Exporten var ringa under 
årets första månader, men sedermera ökades 
efterfrågan, och ehuru priserna voro otill
fredsställande blev exportens volym något 
större än föregående år — index 102 (1935 
=  100) mot 97 — men nådde ej 1951 års 
rekord. E xportpriserna voro, efter nedgång
en å r 1952 och de första m ånaderna av 1953 
och trots m indre stegringar under senare 
delen av redogörelseåret, betydligt lägre än 
året förut. Exportprisindex var i medeltal
2 074 mot 2 614 å r 1952 och 2 801 toppåret
1951. Det totala exportvärdet var 131552 
milj. mark mot 156 829 miljoner å r 1952. 
M inskningen var alltså c. 16 %. Rådsunionen 
var å r 1953 det viktigaste exportlandet, 
medan S torbritannien intog andra plats. 
E xportvärdet om fattade en ovanligt stor 
reexport, d ryg t 500 milj. mark.

Im porten försökte man inskränka till c. 
10 000 milj. m ark per månad, och dess värde 
för hela året blev i själva verket 121860 
milj. mark. Då im portvärdet å r 1952 var 
182 186 milj. mark, innebar detta alltså en 
minskning med c. 33 %. Im portpriserna voro 
hela året svagt sjunkande, och prisindex föll

i genomsnitt från  1841 å r 1952 till 1 695 
år 1953. Im portens volym minskades alltså 
icke lika mycket som dess värde, u tan  volym
index sjönk från  187 till 137 poäng, dvs. 
med c. 27 %. E huru  lagren av im porterade 
varor i allm änhet voro rikliga i början av 
1953, uppträdde före årets slut varuknapp
het på en del områden.

B ytesförhållandet var betydligt ofördelak
tigare än föregående år; det var nämligen 
endast 122 poäng mot 142 år 1952. Mot 
slutet av året, då exportpriserna något stego, 
medan im portpriserna fortforo a tt  sjunka, 
in trädde åter en förbättring  i bytesförhål
landet.

Vad handelsbalansen b eträffar nåddes det 
uppställda målet. Exportens värde var 9 695 
milj. m ark högre än importens, varemot år
1952 balansen blev svårt rubbad av ett im
portöverskott på 25 357 milj. mark. Märkas 
bör likväl, a tt under å r 1952 erlades de sista 
skadeståndsbetalningarna, vilka ej ingå i den 
kommersiella exporten, varemot senaste år 
ingen sådan reducerande faktor mera före
låg.

Im porten sjönk inom alla huvudgrupper 
i det a tt  både volym och värde avtogo. 
Prisernas nedåtgående tendens var även den 
allm än ehuru till styrkan varierande; endast 
prisnivån för maskiner förblev oförändrad. 
Råvarorna bildade den viktigaste varugrup
pen, enligt värdet 40.1 % av hela importen 
mot 41.4 °/c året förut. Im porten av maski
ner och transportm edel, 26. i % av to tal
importen, hade likaså bevarat sin ställning. 
Minst sjönk importen av närings- och n ju t
ningsmedel, varför deras andel i hela im
porten steg från  17.9 %  till 22.o %. D är
emot infördes proportionsvis något m indre 
„övriga konsum tionsvaror” än föregående år; 
deras andel i im porten sjönk från  13.8 %  
till 11.8% .

I  exportens fördelning på huvudgrupper 
in träffade den betydande förändringen a tt 
exportvärdet av „övriga” varor avsevärt 
ökades genom a tt  de metall-, maskin- och 
fartygsprodukter o. d., som tidigare hade 
behövts som krigsskadeståndsexport nu gingo 
u t i kommersiell export. Gruppens andel i 
hela exportvärdet växte härvid från  lO.o % 
till 20.9 %. Inom alla andra huvudgrupper 
sjönk exportvärdet. Av trävaro r — närm ast 
rundvirke — utfördes m indre än föregående 
år och i medeltal till c. 10 % lägre priser.
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Deras andel i hela exporten gick ned från  
44.9 %  till 40.3 %. Exporten av pappers- 
industriprodukter var till volymen större än
1952, men då prisnivån i genomsnitt hade 
sjunkit med närm are 37 % minskades även. 
denna export betydligt till sitt värde och 
representerade icke mera än 37.i % av det 
totala exportvärdet jäm fört med 42.3 % året 
förut.

Exporten av de viktigaste exportartik
larna utvecklades oenhetligt, en del visade en 
ökning, andra en minskning. Mest minska
des exporten av rundvirke, från  5 112 000 m3 
år 1952 till 2 388 000 m3. V idare gick faner- 
exporten ned från 222 000 m3 till 216 000 m3, 
exporten av trähus från  1 049 000 m2 till 
874 000 m2 och exporten av sulfitcellulosa 
från  47G 500 ton till 464 100 ton. Å andra 
sidan ökades exporten av sulfatcellulosa från  
245 400 ton till 322 900 ton, av slipmassa 
från  143 400 till 203 500 ton, av papp från  
109 200 till 120 800 ton, av sågvaror från  
611 000 standard till 688 000 standard  och 
av papper från  569 100 ton till 676 600 ton. 
Exportm ängderna voro dock m indre än mot
svarande mängder år 1951; endast för pap
perets del överträffades nämnda års rekord.

Inrikeshandeln

Inrikeshandeln var under början av året 
m indre än ett år tidigare, men på höstsidan 
ökades den och översteg föregående års nivå. 
Hela årets försäljning blev likväl litet 
m indre än 1952. Partihandelsom sättningen 
belöpte sig till sammanlagt 246.1 m iljarder 
mark och var därmed c. 2 % m indre än året 
förut. Då prisnedgången hade varit alldeles 
obetydlig, hade handelns volym stigit med 
ungefär en procent. Lagren voro mot slutet 
av året något m indre än ett å r tidigare.

Samfärdseln

Skeppsfarten  avtog avsevärt genom a tt 
utrikeshandeln inskränktes. U nder året av- 
gingo 6 700 fartyg  mot 8 426 år 1952 med 
en dräktighet av 5 000 000 resp. 5 957 000 
nettoregisterton. Även den transporterade 
varumängden sjönk betydligt. Den utskep
pade varumängden gick ned från  5 911 000 
till 5 500 000 to n ; de inskeppade varorna 
minskades ännu mera, från  5 475 000 ton till 
4 000 000 ton. — Praktm arknaden försvaga

des under året och även en del finskt ton
nage hade tagits u r trafik .

H andelsflottan utökades med några nya 
fartyg, men sam tidigt avfördes flera för
åldrade, mestadels m indre fartyg. Resultatet 
var a tt antalet fa rtyg  gick ned från  626 till 
613 men deras brutto tontal ökades med 
c. 7 % till 675 500 ton. F örst härm ed nådde 
handelsflottan samma dräktighet som den 
haft före förlusterna genom kriget och freds
fördraget.

Även järnvägstrafiken  var under hela 
förra  halvåret stillsammare än de senaste 
åren. P å  sommaren nådde den visserligen 
föregående års nivå, men den transporterade 
varumängden var likväl betydligt m indre än 
år 1951. Sammanlagt transporterades c. 15.« 
milj. ton varor eller således drygt 9 % 
m indre än år 1952. Också persontrafiken 
avtog och vagnaxelkilom etertalet minskades.

B iltrafiken  fo rtfor a tt växa, ehuru impor
ten av nya bilar till följd av valutaknapp
heten minskades till ungefär en tredjedel av 
föregående års toppsiffra. A ntalet registre
rade bilar steg likväl från  101200 till 
c. 111000. B ilparken bestod till största de
len av personbilar, till antalet 59 200; last
bilarna voro 37 100 till antalet, paketbilarna
9 000 och bussarna c. 4 100.

F lygtrafikens betydelse ökades ytterligare, 
i synnerhet i den inhemska trafiken, delvis 
tack vare en sänkning av biljettpriserna. 
Aeros plan flögo 3.85 milj. kilometer eller 
ungefär 20 % mera än föregående år. A n
ta le t flygpassagerare ökades med närm are 
hälften till 167 000. H ärav kom c. 57 % på 
inlandstrafiken; motsvarande relationstal fö
regående år hade varit endast 40 %.

Penning- och kapitalmarknaden

Penningm arknaden var vid årets ingång 
synnerligen stram, ty  ehuru penninginstitu
tens inlåning hade ökats rä tt  bra, räckte den 
ej till för a tt tillgodose den mycket livliga 
efterfrågan på kredit. Trots a tt kreditbeho
vet under redogörelseåret förblev stort, 
främ st för m ångahanda byggnadsföretag 
m. fl. placeringar, minskades dock stram he
ten på penningm arknaden under årets lopp. 
Detta berodde dels på a tt handelsbalansen 
började visa exportöverskott, dels på a tt den 
inhemska produktionen på en del områden 
gått tillbaka, bl. a. så a tt skogsaffärerna
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voro ovanligt sena. P å  höstsidan, då närings
livet åter blev livligare, tillstram ades pen
ningm arknaden ånyo.

Affärsbankernas inlåning på depositions- 
konto var något svagare än föregående år; 
ökningen var 10 713 milj. mark eller 18% , 
jäm förd med 13 064 miljoner eller 28 % 
år 1952. Deras checkräkningar u tan  kredit 
däremot, vilka föregående år reducerades 
med en tredjedel eller 14 748 milj. mark, 
växte åter med 4 092 milj. m ark eller c. 
15% . Sålunda ökades affärsbankernas to
tala inlåning från  allmänheten under redo
görelseåret med 14 805 milj. mark, varemot 
den året föru t hade minskats med 1684 
miljoner. Också deras tred je  inlåningskonto, 
inlåningen från  andra penninginstitut (utom 
F inlands B ank), ökades något under redo
görelseåret, med 646 milj. mark, varemot det 
året fö ru t hade sjunkit med 883 miljoner. 
Inalles steg alltså affärsbankernas inlåning 
med 15 4öi milj. mark till 110 069 miljoner.

Utlåningen ökades likaså men betydligt 
m indre än inlåningen, emedan affärsban
kerna i överensstämmelse med F inlands 
Banks politik försökte höja sin likviditet. 
A llt som allt ökades utlåningen med endast
3 803 milj. mark, medan m otsvarande steg
ring året föru t hade varit 20 238 miljoner.

Härigenom minskades spänningen mellan 
affärsbankernas utlåning och inlåning efter 
a tt föregående år ha blivit oproportionerligt 
stor. Utlåningsöverskottet reducerades från
14 858 till 3 210 milj. mark. A ffärsbankerna 
kunde i m otsvarande grad minska sin upp
låning i F in lands Bank. Rediskonterna 
sjönko från  15 294 milj. m ark i slutet av
1952 till 413 m iljoner ultimo augusti men 
stego sedan åter på hösten och belöpte sig 
den sista december till 5 607 milj. mark.

Till lättnaden i affärsbankernas ställning 
bidrog i sin mån förbättringen i de utländska 
betalningsförhållandena. Även bankernas 
förhållande till u tlandet förbättrades genom 
a tt  deras utländska skulder minskades mera 
än motsvarande tillgodohavanden. A llt som 
allt växte deras utländska nettotillgodoha
vande från  257 milj. m ark till 1063 mil
joner.

Inlåningen i övriga penninginstitut, dvs. 
sparbankerna, postsparbanken, andelskas- 
sorna och deras central sam t Fastighets- 
banken, var även den svagare än föregående 
år. I  synnerhet under hösten var resultatet

klent, emedan skogsförsäljningarna blevo 
fördröjda. Sammanlagt ökades inlåningen i 
dessa penninginstitu t med 21760 milj. mark 
eller c. 15 %. Föregående å r hade motsva
rande ökning varit 28 791 milj. mark eller
25 % och å r  1951 ännu större. Även här var 
efterfrågan på  kredit långt större än utlå- 
ningsmöjligheterna.

F ö r F inlands Banks utlåning och övriga 
verksamhet redogöres i det andra avsnittet 
av denna berättelse.

Den största händelsen på kapitalmarkna
den var statens försök a tt d är placera en del 
nya obligationslån. I  augusti bjöd staten u t 
för 5 000 milj. mark obligationer med index
klausul a tt  tecknas av dem, vilkas obliga
tioner av I I  ersättningslånet inlöstes. F ram  
till slutet av året hade obligationer för 
1847 milj. m ark placerats. Dessutom emit
terade staten e tt n y tt premieobligationslån, 
varav obligationer för 570 milj. m ark såldes. 
V idare såldes av IV  sparbankslånet och
1949 års postsparbankslån obligationer för 
601 resp. 500 milj. mark samt m indre poster 
av andra, äldre obligationslån, varför staten 
på detta sätt fick sammanlagt 3 650 milj. 
m ark ny kredit på kapitalm arknaden. Kom
munernas låneverksamhet inskränkte sig till 
försäljning av obligationer av lån em itte
rade av städerna Helsingfors, Tammerfors 
och Ekenäs, sammanlagt för 122 milj. mark. 
F lera  industriföretag  konsoliderade sina kre
d iter genom a tt  förvandla en del av dem till 
obligationslån. Av dessa nya lån må nämnas: 
Kemi Oy 500 miljoner, K ajaani Oy 400 mil
joner, Rauma-Repola Oy 2 000 miljoner, 
Yhtyneet Paperiteh taat Oy två lån om sam
m anlagt 1000 milj. mark, Äänekoski Oy 
630 m iljoner och Etelä-Suomen Voima Oy 
27 miljoner. Också en del penninginstitu t 
em itterade under året obligationslån, näm 
ligen Andel skassornas Central Ab 1 300 milj. 
mark, Fastighetsbanken i F in land  Ab 200 
milj. mark och F inlands Industri-Ilypoteks- 
bank Ab 2 858 milj. mark. Slutligen bör 
nämnas Osuustukkukauppa i. 1. och Vasa 
centralsjukhus, av vilkas lån 46 resp. 64 
milj. mark placerades på marknaden. Nya 
obligationer emitterades således för 12 797 
milj. mark eller betydligt mera än före
gående år, då m otsvarande emission var
4 450 milj. mark. Konkurrensen vid place
ringen av ett så stort obligationsbelopp ledde 
till a tt tecknarna erbjödos fördelaktigare
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ränte- o. a. lånevillkor än tidigare. A tt märka 
är, a tt en betydande del av dessa obliga
tioner ej kom u t i m arknaden u tan  stannade 
i det kreditgivande penninginstitutets po rt
följ. Sam tidigt inlöstes en del obligationer 
av gamla lån. Därigenom blev nettoökningen 
av obligationerna på kapitalm arknaden av
sevärt m indre än nyssnämnda summa.

Utvecklingen på fondbörsen bär vittne om 
a tt  penningm arknaden blivit lättare. P å  våren 
började nämligen börsnoteringarna stiga, 
och denna tendens pågick ännu på hösten, 
så a tt aktieindex för december var 231 mot 
164 ett å r tidigare (1948 =  100). Denna an
m ärkningsvärt k raftiga stegring om 42 % 
stod å andra sidan tydligen i samband med 
ryktena och antagandena om en kommande 
devalvering till följd av kostnadskrisen. 
Industriak tierna reagerade som vanligt 
mycket starkare än bankaktierna. Index för 
industriaktier steg med 47 % till 247, medan 
index för bankaktier steg med endast 21 % 
till 145 i december. Börsomsättningen be
löpte sig till 2 134 milj. m ark motsvarande 
1 984 m iljoner föregående år.

Räntenivån

I  allm änhet förblevo rän to rna under hela 
året på den nivå, d är de föregående år 
hade stannat. Depositionsräntan var 5 y 2—
5 %  % och rän tan  på checkräkning i affärs
bankerna 1 %, i sparbankerna 1 i/2  %■ Ut- 
låningsräntan var för det mesta 8 %, ehuru 
en del sparbanker tilläm pade en l/2 % lägre 
ränta . Likväl förekommo även stegrings- 
tendenser, som kommo till u ttryck  fram för 
allt i räntorna på  de nya obligationslånen. 
Om lånen voro försedda med indexklausul, 
var rän tan  i allmänhet något lägre.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen

Definitiva uppgifter om den utländska 
betalningsbalansen föreligga ännu icke, men 
en allmän uppfa ttn ing  om dess tendens kan 
likväl erhållas. Den viktigaste faktorn bland 
de löpande posterna, den utländska handels
balansen, ä r nämligen avgörande för betal
ningsbalansens slutliga utform ning. D å un 
der redogörelseåret e tt exportöverskott om
9 695 milj. m ark uppstod i stället för im
portöverskottet om 25 357 m iljoner året

förut, kan man genast se a tt  betalningsba
lansen kommer a tt bli avsevärt bättre  än 
för 1952. Om de övriga inkomst- och u t
giftsposterna vet man endast, a t t  frak terna 
enligt förhandsuppgifter avkastade c. 10 % 
eller 1 %  m iljard  m indre än år 1952. San
nolikt ä r vidare a tt tu ris ttrafiken  resulte
rade i en större nettou tg ift än föregående 
år, då de olympiska spelen förbättrade re
sultatet, samt a tt rän teu tg ifterna ökades nå
got. P å  så sä tt kan man prelim inärt be
räkna, a tt betalningsbalansens löpande in
komster överstego u tg ifterna  med ungefär 
10— 11 m iljarder.

Resultatet av den utländska kapitalrörel
sen bevisar också a tt betalningsförhållan- 
dena avsevärt ha förbättrats. D etta gäller 
icke långa och halvlånga lån u tan  enbart 
kortfristiga skulder och tillgodohavanden. 
U nder redogörelseåret erhöllos egentligen 
inga nya lån från  utlandet, men då av tid i
gare beviljade krediter en del var olyft, 
kunde därigenom kapital dragas till landet. 
D ärtill kommo de halvlånga fartygskredi- 
terna, vilkas belopp växte ansenligt. Då F in 
land dessutom av Internationella V alutafon
den fick köpa 5 miljoner dollar, av vilka 
dock 2 m iljoner återbetalades inom samma 
år, översteg det nya kapital landet erhöll 
något vad som behövdes för am orteringar. 
Den utländska långfristiga och halvlånga 
skulden i slutet av redogörelseåret hade ett 
motvärde av 66 571 milj. mark.

I  de kortfristiga tillgodohavandena och 
skulderna kommer förbättringen i betal
ningsbalansen tydligt till synes. E nlig t för
handsuppgifter minskades de kortfristiga 
skulderna med 6 921 milj. m ark eller n ä r
mare en femtedel, medan m otsvarande till
godohavanden ökades med 3 094 miljoner 
eller d rygt 6 %. Det kortfristiga nettotill- 
godohavandet, som vid årets ingång var
12 577 milj. mark, var i slutet av året 
22 592 m iljoner eller c. 80 % större.

Prisnivån

Den inhemska prisnivån höll sig under 
redogörelseåret rä tt  fast och tenderade på 
en del håll svagt nedåt. Generalindex för 
hemmamarknadsvaror sjönk från  1765 
(1935 =  100) i december 1952 till sin lägsta 
punkt i oktober—november och stod i decem
ber på 1709 poäng. Nedgången var alltså
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3.2 % eller m indre än å r  1952. I  motsats 
till vad då var fallet var nedgången något 
starkare för utländska än för inhemska 
varor, nämligen 5.2 % mot 2.4 %. P riserna 
på inhemska lantbruks- och industriproduk
ter sjönko alldeles obetydligt men på skogs- 
hushållningsprodukter något mera. Mot 
slutet av året stego emellertid de sistnäm nda 
åter i någon mån. D etta berodde natu rlig t
vis på  prisutvecklingen för dessa varor på 
världsm arknaden. P riserna på de viktigaste 
exportartik larna voro i slutet av år 1953 för 
det mesta litet lägre än ett å r tidigare, men 
bl. a. cellulosa- och fancrpriserna stego något 
mot slutet av året. En undantagsställning 
intogo slipmassan och vissa sågvarukvalite- 
ter, vilkas priser voro lite t fördelaktigare iin 
e tt å r tidigare.

I  levnadskostnadsindex förekommo under 
året sm ärre stegringar och nedgångar — dels 
till följd av prisregleringar. I  december 
var denna index 1106 mot 1117 ett år 
tidigare. Nedgången var alltså m indre än 
en procent. Den hänförde sig i främ sta 
rummet till värme och lyse, födoämnen och 
skatter, varemot bostadsindex steg, emedan 
de nya husen börja väga a llt mera i index. 
Den s. k. nya indexen, som ligger till grund 
för löneregleringen (oktober 1951 =  100) 
och som utesluter skatterna, steg från  102 i 
december 1952 till 104 senaste oktober men 
sjönk sedan ånyo till 102 i december 1953. 
— Även byggnadskostnadsindex (1951 =  
100) varierade något under årets lopp och 
stod i december på 100, mot a tt e tt år tid i
gare ha varit 101 poäng.

2
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Finlands Banks verksamhet

Penningens värde och bankens förhållande 
till utlandet

De utländska valutakurserna förblevo un 
der redogörelseåret oförändrade; den offi
ciella försäljningskursen på dollar var hela 
å re t 231 mark, på pund 646 m ark och på 
svenska kronan 44: 50. Också markens in 
hemska köpkraft var oförändrad; strängt 
taget kan man t. o. m. säga att den fö rbätt
rades, då prisindextalen, såsom tidigare på
visats, något sjönko.

I F inlands Banks utländska tillgodoha
vanden och förbindelser in träffade under 
året fö rskjutningar som avsevärt förbättrade 
nettoförhållandet, vilket föregående år hade 
stark t försäm rats. E n  stor förändring in 
träffade på kontot för utländska valutor, då 
det steg från  9 645 milj. mark till 13 834 
m iljoner, dvs. med omkring 43 %. Oaktat 
denna förbättring, som huvudsakligen var 
en följd av im portbegränsningar, voro ban
kens utländska valutatillgodohavanden i 
slutet av året betydligt m indre än två år 
tidigare. Dessutom utvecklades valutaför
rådet också till sin sam m ansättning i gynn
sam riktning, så a tt det bättre  än föru t mot
svarade landets import- och betalningsbehov.

Även tillgodohavandet på kontot för u t
ländska växlar ökades, från  4 503 milj. mark 
i slu tet av 1952 till 6 103 miljoner. Denna 
stegring om närm are 36 % hänförde sig hu
vudsakligen till de dollarväxlar, som ban
kens kunder givit som täckning för In te rn a
tionella Å teruppbyggnadsbankens k red it till 
F inlands exportindustri.

Ännu större var ökningen på utländska 
clearingräkningar. Nettotillgodohavandet på 
detta konto, som i början av året stod på 
4 430 milj. mark, steg nämligen småningom 
till 9 597 m iljoner den sista december. Ök
ningen var alltså 5 167 m iljoner eller 117 %. 
Märkas bör a tt detta konto ä r sammansatt 
av olika poster, nettotillgodohavanden i en 
del länder och nettoskulder i andra.

Till de utländska tillgodohavandena bör 
ännu räknas ett par små poster, sedlar och 
kuponger i u tländskt m ynt samt utländska 
obligationer. Sammanlagt utg jorde de vid 
redogörelseårets slut 337 milj. mark.

Beaktas y tterligare bankens guldkassa, 
som hela året höll sig praktiskt taget oför
ändrad — noga räknat sjönk den från  5 863 
till 5 862 milj. m ark — erhållas följande tal 
som visa utvecklingen av F inlands Banks 
utländska tillgodohavanden senaste år. F rå n  
24 617 milj. mark i slutet av å r 1952 stego 
de under redogörelseåret ända till 35 733 
miljoner. Ökningen var alltså c. 45 %.

Å andra sidan ökades också bankens u t
ländska förbindelser. Utländska kontoinne
havares tillgodohavanden i mark växte från
4 323 milj. m ark i början  av året till 5 656 
miljoner i jun i men minskades under senare 
halvåret och belöpte sig den sista december 
till 3 022 miljoner. Sam tidigt ökades In te r
nationella Valutafondens tillgodohavande, så 
a tt dess och Internationella Å teruppbygg
nadsbankens sammanlagda tillgodohavande 
steg från  2 697 milj. mark till 3 387 miljo
ner. S törst var förändringen på kontot 
„skuld till u tlandet”, på  vilket bokföres den 
u tny ttjade delen av Återuppbyggnadsban
kens statsgaranterade kredit, som beviljats 
F inlands Bank för näringslivets behov. På 
detta konto fanns vid årets början 2 574 
milj. m ark och vid dess slut 5 716 miljoner. 
Ökningen berodde dels på en ökning i det 
lyfta beloppet, men huvudsakligen på änd
ringar i bokföringssättet. Summan av F in 
lands Banks utländska förbindelser steg d är
för från  9 594 milj. m ark till 12 125 m iljo
ner, dvs. med drygt en fjärdedel.

P å  basen av det föregående kan man 
konstatera a tt F inlands Banks nettotillgodo
havande i u tlandet under året steg från
15 023 milj. mark till 23 608 miljoner. Ök
ningen var alltså 8 585 milj. m ark eller 
57 %. De kraftiga växlingarna i nettosaldot
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av bankens utländska konton under de se
naste åren belysas i följande sammanställ
ning.

Utgången b a n d e n ? ' Förbindelser Nettotillgo-
av äret utlandet > utlandet dohavanden

milj. mk milJ* mk n

1950  ... 10 002 9 913 89
1951  ... 36 115 4 767 31348
1952  ... 24 617 9 594 15 023
1953  ... 35 733 12 125 23 608

Utlåningen

Finlands Bank strävade under det gångna 
året a t t  begränsa kreditvolymen för a tt 
därigenom stöda penningens värde och mot
arbeta alltjäm t förekommande inflationsten

denser. H ithörande åtgärder riktade sig mot 
alla tre  grenar av bankens u tlåning: kredi
ten åt staten, krediten direkt till närings
livet och rediskonteringen. Krediten åt 
staten behandlas i annat sammanhang. Vad 
rediskonteringen beträ ffa r tilläm pade banken 
fortfarande villkoren av å r 1952, vilka av
sågo a tt begränsa rediskonterna i den mån 
affärsbankernas depositioner växte. E huru  
banken sam tidigt i sin utlåning måste beakta 
exportindustrins ökade kreditbehov ävensom 
finansieringen av reservarbeten för arbets
löshetens bekämpande, höll sig likväl central
bankens totala utlåning, som året fö ru t till 
följd av konjunkturom slaget ansenligt hade 
svällt ut, under redogörelseåret på en något 
lägre nivå än vid årets ingång. Utveck
lingen fram går av nedanstående tabell.

Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1953

Kredit Statens IMF- 
och IBRD- Diskonterade Hypoteks- Kassa- Rediskon- Summa

Utgången av månaden åt staten 
milj. mk

täckning 
milj. mk

växlar 
milj. mk

lån 
milj. mk

kreditiv 
milj. mk

teringar 
milj. mk

milj. mk

1952
December .................... 13 076 1 662 14 678 57 225 17 217 46 915

1953
Jan u a ri ........................ 10 224 1 662 14 776 57 491 14 315 41 525
F e b r u a r i ...................... 8 564 1 662 15 720 32 475 13 242 39 695
M ars ............................ . . 9 039 1662 16 347 32 453 9 781 37 314
April................................ 8 919 1 662 16 489 32 458 11093 38 653
Maj ............................... 14162 1662 17 857 32 210 9 788 43 711
Ju n i ............................ 13 471 1662 18 906 32 130 8 273 42 474

19 312 1 662 17 459 33 210 3 756 42 462
23 530 1662 16 168 33 195 1338 42 926

September .................. 20 000 1662 15 782 33 321 4 442 42 240
Oktober ...................... 20 000 1662 14 456 33 176 5 665 41 992
November ................... 20 000 1662 13 874 33 275 5 149 40 993
December ................... 20 000 1662 13 812 33 398 8 268 44 173

Centralbankens kredit å t staten är, såsom 
senare skall påvisas, sedan september till 
arten  förändrad, så a tt i ovanstående tabell 
siffrorna för årets sista m ånader icke mot
svara de tidigare siffrorna. Genom a tt  av
draga statens tillgodohavande på upp- och 
avskrivningsräkning kommer man dock till 
jäm förbara tal, enligt vilka statens netto
kredit i F inlands Bank den sista i varje 
månad var som följer: september 18186 
milj. mark, oktober 14 922 miljoner, novem
ber 16 857 miljoner och december 12 719 mil
joner. Statens skuld till centralbanken, som

i medlet av augusti hade uppgått till 24 687 
milj. mark, var alltså efter avsevärda fluk
tuationer något m indre vid årets slu t än vid 
dess början.

Även växelkrediten direkt å t näringslivet 
varierade avsevärt; den ökades betydligt på 
våren men minskades under senare halvåret 
ånyo, så a tt den i slutet av året var mindre 
än i dess början, dvs. 13 812 milj. m ark mot 
14 678 miljoner. V ariationerna följde de 
vanliga säsongföreteelserna, och centralban
kens ansträngningar a tt minska växelkredi
ten buro fruk t då exporten började överstiga
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importen. Konverteringcn av en del kredi
te r till obligationslån bidrog till a tt  minska 
växelportföljen.

Utlåningen i form av liypotekslån och 
kassakreditiv var ringa såsom av tabellen 
fram går. Det lyfta kassakreditivbeloppet 
växlade k raftig t men var t. o. m. då det var 
som störst rä tt  oansenligt i förhållande till 
det beviljade beloppet.

A llra mest förändrades rediskonterna. 
Årets högsta belopp rapporterades strax  i 
början av januari, varefter rediskonteringen 
sjönk till en lägre nivå och på sensommaren 
krym pte ihop till en obetydlighet. Det lägsta 
beloppet, 1 338 milj. mark, nåddes i slutet 
av augusti, men därefter ökades rediskonte
ringen ånyo på hösten. Utvecklingen under 
förra halvåret var delvis ett resultat av ban
kens målmedvetna strävan a tt förm å affärs
bankerna a tt avkorta sina rediskonter med 
hjälp av depositionsökningen. E n  viktig or
sak till fram gången i detta avseende var 
naturligtvis förbättringen i utrikeshandeln. 
Uppgången under senare halvåret å ter för
klaras dels av a tt arbetslöshetspolitiken 
krävde krediter, dels av uppsvinget inom 
näringslivet. P å  årets sista dag var summan 
av rediskonterna 8 268 milj. m ark eller 8 949 
m iljoner m indre än ett å r tidigare.

Fördelningen av F inlands Banks direkta 
kredit till näringslivet enligt de viktigaste
n ärin g sg ren a rn a  fram g år av fö ljande siffer-
serier fö r s lu te t av å ren 1950--1953.

1950 1951 1952 1953
% % % %

E xportindustrin  . 54.7 42.o 49.3 47.4
H em m am arknads

in d u strin 17.1 23.2 18.7 17.7
K raftverken 11.2 14.0 10.9 12.8
Handeln ............. 14.1 19.0 20.3 21.9
Det övriga n ä 

ringslivet 2.9 O.e 0.8 0.2

Såsom härav fram går är exportindustrin 
den främ sta låntagaren, ehuru dess kredit 
senaste å r re lativ t sett något minskades. K re
diten åt handeln och kraftverken ökades 
litet, medan åter hem m amarknadsindustrins 
kredit sjönk.

Räntesatserna

Finlands Bank tilläm pade under hela redo
görelseåret samma u tlåningsräntor som hade

tagits i bruk i december 1951 och som voro 
en viktig faktor i stabiliseringspolitiken. Den 
lägsta diskonträntan var alltså fortfarande
5 % %> oeh för en del speciella krediter de
biterades en rän ta  på 6 %  %. Även redis- 
konteringsräntan förblev oförändrad, 8 % i 
allmänhet. Inom vissa kretsar fram fördes 
nog tanken — och kravet — a tt såväl de av 
F inlands Bank tilläm pade räntesatserna som 
den allmänna räntenivån skulle sänkas, vari
genom produktions- och i synnerhet bygg- 
nadskostnaderna skulle gå ned, men å andra 
sidan hade stram heten på penningm arkna
den tvärtom  ta la t för en räntehöjning. F rå 
gan kom aldrig i något avgörande skede, och 
räntesatserna förblevo oförändrade.

Sedelstocken

Beloppet av utelöpande sedlar rörde sig 
under redogörelseåret med sedvanliga sä
songfluktuationer ungefär på samma nivå 
som året förut. F rån  ett belopp om 46 153 
milj. mark sjönk sedelcirkulationen vecka för 
vecka till årets lägsta belopp, 39 976 miljo
ner, den 23 januari och steg till maximum 
för året, 45 962 miljoner, i slutet av maj. 
E fte r  diverse fluktuationer utgjorde den u te
löpande sedelstocken den sista december 
45 019 milj. mark. F ö r första gången på 
många år — med undantag för nedgången i 
samband med sedelutbytet å r 1945 — mins
kades alltså sedelomloppet något, nämligen 
med 1134 milj. m ark eller c. 2.5 %. Minsk
ningen berodde dels på a tt  den ekonomiska 
aktiviteten gått tillbaka, dels på a tt det 
fanns mera metallm ynt i omlopp än förr, 
fram för allt 50-marksslantar.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

I  september 1952 hade F inlands Bank 
hemställt om a tt sedeltäckningsbestämmel- 
serna m åtte ändras så, a tt krediten å t staten 
ävensom dess användning som sedeltäckning 
skulle begränsas. Såsom i dét tred je  av
snitte t av denna berättelse omtalas, gick för
slaget igenom ehuru i något förändrad form, 
och sedeltäckningsbestämmelserna ändrades 
för ändamålet. Sedan den 16 september
1953 duga statens växlar ej mera som sedel
täckning och äro alltså helt och hållet för
svunna från  bankens ställning. Däremot få r
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som täckning räknas obligationer av statens
1953 års stabiliseringslån till e tt värde av 
högst 25 m iljarder mark. Såsom av en tid i
gare sammanställning fram går har av denna

Guldkassa ...............................................................
U tländska valutor ................................................
U tländska växlar ..................................................
U tländska sedlar och kuponger samt u t

ländska obligationer .....................................
Inhemska växlar ..................................................
Obligationer av stabiliserings! ånet ...............

Summa

Den totala sedelutgivningsrätten minska
des under första kvartalet till följd  av a tt 
växelportföljen reducerades. Sedermera öka
des den ånyo och översteg i slutet av året 
med 1 596 milj. mark m otsvarande belopp 
ett å r tidigare. S törre ä r förändringen i 
samm ansättningen av denna summa. Den 
prim ära täckningen, dvs. de utländska valu
torna och växlarna, ökades nämligen, var
emot den supplem entära täckningen, som 
består av inhemska växlar och ovan nämnda 
statsobligationer, var något m indre i slutet 
av året än vid dess början. Sålunda för
bättrades i någon mån sam m ansättningen av 
de till sedelutgivning berättigande medlen.

I  förhållande till de utelöpande sedlarna 
var sedeltäckningen riklig, och relationstalet 
steg t. o. m. under året från  144.8 % till
151.5 %. Likaså var sedeltäckningen dryg 
i förhållande till summan av alla avista för
bindelser, men detta relationstal sjönk något, 
från  114.7%  till 106.8% .

Vidstående tabell belyser den begagnade 
sedelutgivningsrätten och den obegagnade se
delutgivningsrätten eller sedelutgivningsre- 
serven.

Sedelutgivningsrätten steg under redogö
relseåret med 5 949 milj. m ark eller drygt 
8 %. Sam tidigt ökades också den begagnade 
delen därav, ehuru något mindre, med 5 615 
miljoner. Ökningen berodde helt och hållet 
på a tt summan av övriga avista förbindelser 
k raftig t växte. D etta i sin tu r  var huvud
sakligen en följd av den bokföringstekniska 
förändringen, a tt medlen på statens upp- 
och avskrivningsräkning, som tidigare hade 
beaktats som ett avdrag på statens växel

kredit 20 m iljarder använts. Beaktas dessa 
förändringar fås följande bild av utveck
lingen å r 1953 av de till sedelutgivning be
rä ttigande medlen.

31/12 31/3 3 0 /6 3 0 /9 31/12
1952 1953 1953 1953 1953

m ilj. mk m ilj. mk m ilj. mk m ilj. mk m ilj. mk
5 863 5 862 5 862 5 862 5 862
9 645 11 621 11176 12 882 13 834
4 503 4 893 5 347 5 633 6103

175 153 130 149 337
46 634 36 829 42 312 20 224 22 080

— — — 20 000 20 000
66 820 59 358 64 827 64 750 68 216

konto, från  m itten av september i bankens 
balans bokfördes på ett särskilt skuldkonto.

Sedelutgivningsreserven som helhet för
ändrades mycket litet; ökningen var endast
334 milj. mark. Däremot var förändringen 
i dess sam m ansättning betydligt större. Den 
omedelbart disponibla reserven sjönk näm li
gen nästan till hälften av sitt tidigare be
lopp, medan den del som ä r beroende av en 
ökning i den supplem entära täckningen steg 
till det 2 i/^-faldiga.

31/12 31/12
Sedelutgivning srätt

1952 
m ilj. mk

1953 
m ilj. mk

Guldkassa och utländska
tillgodohavanden ......... 20 187 26 136

Enlig t § 6 i reglementet 50 000 50 000
Sedelutgivningsrätt ......... 70 187 76 136

Begagnad sedelutgivnings
rätt

Utelöpande sedlar ........... 46 153 45 019
Övriga avista förbindelser 11293 18 219
P å beviljade kassakredi

tiv innestående ........... 802 625
Begagnad sedelutgivnings-

58 248 63 863

Sedelutgivning sreserv
disponibel ........................ 8 572 4 353
beroende av supplemen

tä r  täckning .............. 3 367 7 920
Begagnat belopp och reserv 70 187 76 136
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Bankens förhållande till staten

I  det föregående nämndes redan änd
ringen av sedeltäc.kningsbestämmelserna, vil
ken trädde i k ra ft under året. Sedan dess 
komma växlingarna i statens skuld till F in 
lands Bank ej m era till synes bland till
gångarna i rapporten  över bankens ställning 
utan endast på  statens upp- och avskriv
ningskonto. De betydande förändringarna i 
bankens kredit till staten ha beskrivits ovan. 
Denna statens skuld var hela året större än 
år 1952, tills den i december sjönk något 
under motsvarande belopp ett år tidigare, 
såsom på s. 11 har visats.

U tanför dessa poster står täckningen för 
vissa IM F- och IBRD-konton. Den avser 
statens skuld till F inlands Bank för med
lemsavgifterna i Internationella V alutafon
den och Internationella Återuppbyggnads- 
banken. Beloppet ä r sam tidigt bokfört bland 
F inlands Banks skulder såsom bankens skuld 
till nämnda institutioner. Sedan ändringen 
i reglementet duga dessa växlar ej som sedel
täckning. Ifrågavarande tillgodohavande hos 
staten förblev under redogörelseåret oför
ändra t 1 6G2 milj. mark.

Utländska clearingräkning ar

E h u ru  utrikeshandelns värde stark t mins
kades under redogörelseåret, tilltog om sätt
ningen på clearingräkning betydligt. F ör 
export utbetalades a llt som a llt 61223 milj. 
mark motsvarande 54 795 m iljoner å r 1952. 
ökningen berodde främ st på a tt handeln 
med Rådsunionen växte, men också i han
deln på Grekland, Island, Japan, Kina, 
Norge, Turkiet och Ungern kunde en ökning 
konstateras. Däremot sjönko utbetalningarna 
för export bl. a. till Israel, Italien, Polen, 
Schweiz sam t Väst- och Öst-Tyskland.

U tbetalningarnas fördelning på olika 
länder fram går av följande sammanställ
ning. F ö r jämförelsens skull anges också 
motsvarande tal för 1952.

1952 1953
m ilj. mk m ilj. mk

Bulgarien ............... ............. 73 208
Grekland ............................ 556 809
Island ................................... 395 711
Israel ...................... ............. 1823 1109
Italien ................... ............  1741 809
Jap an  ................................... 273 878

1952 1953 
milj. mk milj. mk

13 139
1 334 1 502

928 1 650
4 129 2 841

20 289
26 555 35 632

1476 530
1 374 1 987

12 997 9 587
773 1 964
335 578

Summa 54 795 61223

Nettosaldot, på utländska clearingräkning- 
a r  sådant det u p p träd er i bankens balans 
höll sig på  en betydligt lägre nivå och varie
rade avsevärt från  vecka till vecka. Dess 
belopp växte som näm nt från  4 430 milj. 
m ark i början av 1953 till 9 597 m iljoner 
vid årets slut.

Remburserna

Den anm ärkningsvärt ki'aftiga m inskning
en i im porten orsakade en avsevärd ned
gång också i användningen av remburser. 
Sammanlagt 1218 im portrem burser öppna
des under året, motsvarande 2150 året 
förut. Deras totala värde var knappt hälf
ten av föregående års belopp, 7 609 milj. 
mark mot 16 382 miljoner. Minskningen hän
förde sig närm ast till handeln med Väst- 
Tyskland, Storbritannien, Förenta Staterna, 
Belgien och A rgentina. — I slutet av 1953 
var värdet av de oavslutade rem burserna 
endast 620 milj. m ark mot 2115 miljoner 
ett år tidigare.

Exportrem burserna utvecklades i m otsatt 
rik tn ing  tro ts a tt  exporten avtog. Under 
rcdogörelseåret öppnades 1236 exportrem- 
burser med ett sammanlagt värde av 12 847 
milj. mark, m otsvarande 846 rem burser om 
sam m anlagt 9 337 m iljoner å r  1952. Ök
ningen orsakades främ st av transitohandeln 
med Brasilien. D etta land intog första plats 
beträffande värdet av öppnade exportrem- 
burser, närm ast fö ljt av Polen, Öst-Tyskland 
och Israel. — I  slutet av året funnos oav
slutade exportrem burser till ett sammanlagt 
värde av 3 445 milj. m ark m otsvarande 2 417 
miljoner ett å r tidigare.

Jugoslavien . . . .
K ina ...................
Norge ..................
Polen ...................
Rumänien ...........
Rådsunionen . . .
Schweiz .............
Turkiet ...............
Tyskland, V ästra 
Tyskland, ö stra  
Ungern ...............
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Bankens bokslut

Ovan har behandlats de viktigaste posterna 
i F inlands Banks balansräkning och föränd
ringarna i dem. Som kom plettering må ännu 
anföras balansräkningen i dess helhet jäm te 
resultaträkningen.

B a l a n s r ä k n i n g e n

Finlands Banks balansräkning per den 
sista december 1953 fram går av följande 
sammanställning, som för jämförelsens skull 
även u p p tar motsvarande siffror för 1952.

Av tillgångarna ha redan alla de vikti
gaste posterna behandlats. Ä nnu kan näm 
nas a tt  obligationernas bokförda belopp steg 
från  1161 milj. m ark till 2 238 miljoner, 
beroende på a tt en del tidigare växelkrediter 
under året förvandlades till obligationslån. 
Ökningen hänförde sig i sin helhet till obli
gationerna i finskt mynt, medan bokvärdet 
av obligationerna i u tländskt m ynt minska
des genom am orteringar.

Bland skulderna äro upp- och avskriv- 
ningsräkningarna värda uppmärksamhet. H är 
har näm nts a tt statens tillgodohavande på 
upp- och avskrivningsräkning, vilket tidigare 
avdrogs från  statens växelkonto, nu  upp
träder skilt och sam tidigt visar, huru  statens 
nettoskuld till F inlands Bank vid varje tid 
punkt te r sig. Upp- och avskrivningarna 
med andra har delats i två delar: a ffärs
bankernas konto, från  vilket som fö rr ban
kernas skuld på kontot för bankanvisningar 
avdrages, samt övriga upp- och avskrivnings- 
räkningar. Deras sammanlagda belopp var 
i slutet av redogörelseåret 3 944 milj. mark 
eller 536 miljoner större än ett å r tidigare.

R egleringsräkningarna minskades från
5 071 milj. m ark till 4 536 miljoner. Minsk
ningen berodde närm ast på a tt de utländska 
valutorna äro bokförda till en kurs som med
10 % understiger den officiella. Då valu
torna ökas, debiteras alltså regleringsräk
ningarna med skillnaden, och då valuta- 
förrådet minskas krediteras nämnda konto 
på motsvarande sätt.

Bankens grundfond förblev oförändrad 
vid det värde den år 1948 höjdes till. D är
emot förstärktes reservfonden på sä tt som 
i reglementet föreskrives, så a tt därtill fö r
des hälften av 1952 års vinst eller 606 milj. 
mark. Summan av bankens synliga egna

medel var alltså i slutet av redogörelseåret 
enligt bokslutet 7 848 milj. mark. D ärutöver

31/12 31/12
T i l l g å n g a r 1952 1953

milj. mk milj. mk
Guld ................................... 5 863.4 5 862.1
Utländska valutor ......... 9 645.3 13 834.0
Utländska växlar ........... 4 503.2 6 102.9
Utländska obligationer . . — 209.o
Utländska sedlar och ku

ponger .......................... 174.7 127.8
Statens växlar ............... 13 076.4 —

Obligationer av statens
stabiliseringslån ......... — 20 000.o

Diskonterade växlar . .. 14 677.0 13 811.8
Rediskonterade växlar . . 17 217.2 8 267.9
Täckning för IM F- och

IBRD-konton ............... 1662.2 1 662.2
Hypotekslån ................... 57.1 33.i
Kassakreditiv .................. 224.8 398.2
Utländska clearingräk-

ningar ............................ 4 430.1 9 596.0
Rem burskredit ............... 206.5 230.1
Obligationer i finskt mynt 853.c 1978.0
Obligationer i utländskt

m ynt ............................... 307.1 260.o
Diverse räkningar ......... 812.2 681.7

Summa 73 711.4 83 056.o

S k u l d e r

Utelöpande sedlar ......... 46 153.3 45 019.3
Statens upp- och avskriv

ningsräkning ............... — 7 281.0
A ffärsbankernas upp- och

avskrivn ingsräkningar. 3 407.5 2 156.7
Övriga upp- och avskriv

ningsräkningar ........... 1 786.9
Postremissväxlar ........... 310.3 236.9
Utländska kontoinneha-

4 323.3 3 021.0
Internationella V aluta

fonden och In ternatio 
nella Återuppbyggnads-
banken .......................... 2 697.3 3 386.8

Skuld till u tlandet . . . . 2 573.3 5 716.3
Diverso r ä k n in g a r ......... 722.0 395.0
R egleringsräkningar . .. 5 071.o 4 536.1
Grundfond ........................ 5 000.O 5 OOO.o
Reservfond ........................ 2 241.7 2 847.0
Bankens v i n s t .................. 1211.7 1 671.2

Summa 73 711.4 83 056.0
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innehar banken, såsom i tidigare årsberät
telser har nämnts, ett avsevärt belopp så
dana medel, som icke komma och icke kunna 
komma till synes i bankens förmögenhets- 
balans, emedan de enligt reglementet ej få 
räknas till bankens „tillgångar”. Sådana äro 
fastigheterna för bankens huvud- och filial
kontor samt en del andra för banken nöd
vändiga fastigheter ävensom en begränsad 
mängd aktier, främ st Tervakoski O y:s aktier,

som banken förvärvat för a tt säkerställa 
tillverkningen av sedelpapper.

V i n s t -  o c h  f ö r l u s t r ä k n i n g e n

Finlands Banks vinst- och förlusträkning 
för 1953 jäm förd med m otsvarande u p p 
g ifter för 1952 fram går av nedanstående 
sammanställning.

I n k o m s t e r  1952 3 953
mk mk

R äntor på  inhemsk utlåning ............................................ 1 108 349 348 1 373 223 275
R äntor på korrespondenter i utlandet ........................ 129 368 593 207 561 947
R äntor på obligationer ......................................................  107 747 796 162 997 104
Diverse inkomster ..............................................................  70 680 237 71 550 800
Agiovinst ................................................................................ 220 460 361 192 015 777
Provisioner ..............................................................................  495 719 994 561 510 473

Summa 2 132 326 329 2 568 859 376

U t g i f t e r

Löner och arvoden ............................................................... 272 436 595 278 093 726
Pensioner och understöd .................................................. 18 034 197 18 159 005
Familjepensioner ................................................................... 5 434 380 5 636 045
Bankfullmäktiges arvoden och e x p e n se r......................  1 460 720 l  464 950
Arvoden åt filialkontorens k o n tro lla n te r ......................  707 700 689 400
Andelar i barnbidrag och fo lkpensionsprem ier...........  14 207 465 14 412 695
Sedeltillverkningen ............................................................... 156 771664 131 823 280
Omkostnader ...........................................................................  73 448 629 80 040 798
A vskrivningar .......................................................................  354 640 246 352 739 024
A vskrivningar på inventarier .........................................  23 455 323 14 618 431
Bankens vinst .......................................................................  1 211 729 410 1 671 182 022

Summa 2 132 326 329 2 568 859 376

Bankens totala inkomst steg avsevärt, med 
436.5 milj. mark eller c. 20 %, efter a tt året 
förut mot vanligheten ha sjunkit. Ökningen 
berodde i främ sta rummet på a tt rän te
inkomsten av den inhemska utlåningen steg, 
men också de flesta andra inkomstposter 
bidrogo därtill. Stegringen i ränteinkomster 
var en följd av a tt bankens utlåning under 
de första m ånaderna av året var större än 
ett å r tidigare. Räntenivån däremot var, så
som tidigare har nämnts, den samma som 
år 1952. Den bokförda ränteinkomsten var 
något m indre än de faktiskt upplupna rän 
torna, emedan en del av de sistnämnda som 
vanligt före bokslutet fördes till reserve-

ringarna. Räntorna på utländska korrespon
denter ökades relativt mycket då valutaför
rådet växte. Även på obligationerna inflöt 
mera i rän ta  än förut, emedan obligations- 
portföljen under året svällde till. Likaså 
ökades agiovinsten av a tt omsättningen på 
clearingräkningar var liv ligare.. I  synnerhet 
agiovinsten på rubelkontot var anmärknings
värt stor.

Den enda inkomstpost, som visade en 
minskning från  föregående å r var provisio
nerna. Minskningen berodde huvudsakligen 
på a tt rembursrörelsen avtog. Provisions- 
inkomsterna av andra transaktioner ökades 
däremot något.
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Vad bankens egentliga u tg ifter beträffar, 
visar resultaträkningen a tt  de flesta poster 
förändrades rä tt  litet. Sedeltillverkningen 
befinner sig i en särställning; hithörande 
u tg ifte r sjönko nämligen med 24.9 milj. mark 
eller närm are 16 %. Orsaken härtill ä r det 
bekanta faktum  a tt 50- och 10-markssedlarna 
och delvis också 20-markssedlarna ersattes 
med metallmynt, varför antalet från  sedel
tryckeriet levererade sedlar sjönk från  191 
m iljoner stycken år 1952 till 126 m iljoner 
stycken år 1953.

Summan av samtliga egentliga u tg ifter 
var alltså 530.3 milj. m ark motsvarande 
542.n miljoner året förut.

Vid bokslutet gjordes som vanligt bety
dande avskrivningar. F ö r sedeltryckeriets 
nybygge avskrevos 300.O milj. mark, för 
Vasa kontors nybygge 9.o miljoner, för änd
ringar och reparationer vid kontoret i Lahtis
20.3 miljoner, för reparation av fastigheten 
Keskustori 7 i Tammerfors 5.1 miljoner samt 
för tomten Bulevarden 21 i Helsingfors
18.3 miljoner. Dessutom avskrevos för ny
anskaffning och kom plettering av inventa
rierna 14.0 milj. mark. A llt som allt belöpte 
sig avskrivningarna till 367.3 milj. mark 
motsvarande 378.1 m iljoner å r 1952.

Bankens bokslut visade en nettovinst på
1671.2 milj. mark. Nettovinsten var alltså

459.5 miljoner eller närm are 38 % större än 
å r  1952, då den hade sjunkit i jämförelse 
med föregående år. Nettovinstens utveckling 
under de senaste åren fram går av följande 
sifferserie.

År 1948 ............................  834.2 milj. m ark
„ 1949 ............................  907.O „
„ 1950 ............................ ....1004.4 „
,. 1951 ............................ ....1414.0 „
„ 1952 ............................ ....1211.7 „ „
„ 1953 ............................ ....1 671 182 022 „

E nlig t bankens reglemente bör hälften av 
nettovinsten överföras till reservfonden tills 
denna och grundfonden sammanlagt ha sti
git till 10 000 m ilj. mark. Till reservfonden 
har därfö r överförts 835 591011 mark, så 
a tt  den nu belöper sig till 3 683.2 milj. 
mark sam t summan av reservfonden och 
grundfonden u tgör 8 683.2 miljoner. Av 
nettovinstens andra hälft kommer 800.O milj. 
m ark a tt  användas för statens allm änna be
hov, emedan denna summa upptagits i sta
tens inkomstbudget. Återstoden, 35.o milj. 
mark, har överförts till kontot för odispo
nerade vinstmedel.

Bank fullmäktige föreslå, a t t

dessa vinstmedel, 35 591 011 mark, 
överföras till bankens reservfond.

3
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid 1952 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, kom munalrådet Heikki Soininen, 
kassörskan Kaisa Hiilelä, kommunalrådet 
Kaapro Moilanen, redaktören M atti Jan h u 
nen och politieborgm ästaren Heikki K an
nisto, verkställde under tiden mellan den 
16 och 20 februari senaste å r revision av 
bankens räkenskaper för år 1952. I enlighet 
med revisorernas tillstyrkan och i stöd av 
stadgandena härom i bankens reglemente be
viljade bankfullm äktige direktionen ansvars
frihet för bankens förvaltning under å r 1952.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln

Bankfullm äktige ha under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens låne
rörelse och övriga placeringar ävensom 
valutahandeln vid följande tidpunk ter: den 
22 januari, den 12 mars, den 27 maj, den 
29 juli, den 25 september, den 28 oktober 
och den 16 december.

Inventeringen och inspektionen av avdel
ningskontoren och agenturerna

a) I  huvudkontoret.
Bankfullm äktige ha i enlighet med 6 § i 

sin instruktion verkställt inventering av 
huvudkontorets kassor och kassavalv även
som lånehandlingar och säkerheter samt 
panter och depositioner. Inventeringen gav 
icke anledning till anmärkning.

b) I  avdelningskontoren.
Bankfullm äktige ha övervakat, a tt avdel

ningskontorens handkassor och valv en gång 
i månaden samt växlar, skuldsedlar och pan
te r m inst tre  gånger under året ha inven
terats av kontorens kontrollanter.

c) I  agenturerna.
Likaså ha bankfullm äktige övervakat, a tt 

kontrollanterna vid de affärsbanker, som ha 
skött bankens agenturer, avtalsenligt ha in
venterat agenturernas kassamedel en gång i 
månaden.

Under året ha dessutom samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullm äktige ha godkänt räkenska
perna för å r 3952 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna samt Elis Holms 
nödhjälpsfond ävensom sänt avskrifter av 
räkenskaperna till bankutskottet.

I  enlighet med riksdagens direktiv i skri
velse av den 3 maj 1950 skulle bankfull- 
mäktige å t 1953 års riksdag uppgöra ett 
förslag till fördelning av de då disponibla 
räntemedlen i den Längmanska testam ents
fonden L itt. B. Inom utlyst ansökningstid 
mottogo bankfullm äktige 22 ansökningar, 
varefter bankfullm äktige hos bankutskottet 
hemställde om, a tt av de för utdelning dis
ponibla medlen, 328 406 mark, 328 000 mark 
m åtte fördelas mellan närm are angivna för
eningar, in rä ttn ingar och samfund. Sedan 
riksdagen på bankutskottets förslag hade 
beslutat om fördelningen av dessa ränte- 
medel och delgivit bankfullm äktige s itt be
slut, verkställdes fördelningen av under
stöden.

Bankfullm äktige hade i maj 1950 givit 
direktionen i uppdrag, a tt tillsätta en kom
m itté för a tt uppgöra förslag till anvisningar 
för utdelning av räntemedel från  E. J. 
Längmans kommunala fond. Den av direk
tionen tillsatta kommittén fick sitt uppdrag  
fu llg jort den 20 maj 1953 och lämnade till 
direktionen sitt betänkande jäm te tillhörande 
förslag till stadgar. Betänkandet och
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förslaget översände direktionen till bank
fullmäktige jäm te meddelande, a tt den icke 
hade någonting att anm ärka mot förslaget.

Bank fullmäktige beslöto vid sitt samman
träde den 28 oktober, a t t  för sin del god
känna det av kommittén uppgjorda förslaget 
till näm nda stadgar, och vidarebeford
rade detsamma jäm te kommitténs betänkande 
till bankutskottet med hemställan om, a tt 
bankutskottet skulle förelägga riksdagen 
stadgarna till 1'astställelse.

Direktionen

Republikens president beviljade den 20 
mars medlemmen av direktionen Paavo R ait
tinen avsked på egen begäran från  hans 
tjän s t räknat från  den 26 april, då bank
direktör R aittinen uppnådde stadgad av- 
gångsåldcr. Med anledning härav förordnade 
bankfullmäktige filosofiekandidaten Unto 
Varjonen till tjänstfö rrä ttande  medlem av 
direktionen räknat från  den 1 maj tillsvi
dare och högst till dess den ledigblivna 
tjänsten  som direktionsmedlem ordinariter 
besättes.

Den 17 november utnäm nde och förord
nade Republikens president ordföranden i 
direktionen Sakari Tuomioja till statsm i
nister och medlemmen av direktionen K. T. 
Ju tila  till lantbruksm inister. Med anledning 
härav beviljade bankfullm äktige direktionens 
ordförande Tuomioja och bankdirektör J u 
tila  tjänstledighet för den tid, som de hand
hade statsm inister- respektive m inisterupp
draget. U nder den tid, som direktionens ord
förande Tuomioja var tjänstledig fungerade 
medlemmen av direktionen K. Kivialho som 
t.f. ordförande. Till tf. medlem av direk
tionen för den tid  bankdirektör Kivialho 
fungerade som tf. ordförande i direktionen 
förordnade bankfullm äktige filosofiedoktorn 
Klaus W aris ävensom till tf. medlem till 
dess bankdirektör J u tila  återin trädde i tjän s t 
avdelningschefen C. G. Sundman.

Medlemmen av direktionen Urho Kekko
nen, som å tn ju tit tjänstledighet medan han 
var statsm inister, återin trädde den 1 decem
ber i tjänst.

Den 28 oktober beviljade bankfullm äktige 
tf. medlemmen av direktionen Unto V arjo
nen tjänstledighet räknat från  den 1 novem
ber tillsvidare, likväl högst till utgången av

maj månad 1954, eller för den tid  han skulle 
fungera som alternerande d irektör i In te r
nationella Å teruppbyggnadsbanken, W ash
ington, D. C. Till tf. medlem av direktionen 
medan m agister V arjonen var tjänstledig 
förordnade bankfullm äktige generalsekrete
raren Esko K. Leinonen.

Till följd av förändringarna i direktionens 
sam m ansättning på våren och hösten fast
ställde bankfullm äktige den 27 maj och den
16 december ny arbetsfördelning för direk
tionen.

Ä ndring av 6 § i  Finlands Banks reglemente

Då den övre gränsen för statens växel- 
skuld till F in lands Bank, 30 m iljarder mark, 
redan en längre tid  hade visat sig vara högre 
än nödvändigt, hade bankfullm äktige i skri
velse av den 24 september 1952 anhållit om 
a tt statsrådet m åtte tillsätta en kommitté 
för a tt undersöka möjligheterna a tt sänka 
maximigränsen för statens växelkredit i F in 
lands Bank till 20 m iljarder m ark ävensom 
vissa andra därmed sammanhängande planer. 
Vid frågans behandling i kommittén hade 
man likväl kommit till, a t t  e tt dylikt beslut 
u r  penningvärdepolitisk synpunkt vore otill
fredsställande, emedan erfarenheten visat a tt 
blotta förefintligheten av en sådan kredit 
gör det m öjligt a tt öka statens u tg ifte r u t
över inkomsterna, vilket i sin tu r  leder till 
inflation. D ärför meddelade direktionen den 
7 maj 1953 i sin skrivelse till bankfullm äk
tige, a tt den kommit till, a tt staten till F in 
lands Bank borde betala hela sin växelskuld, 
som då var 8.9 m iljarder mark. Emedan 
likväl på grund av statshushållningens läge 
och av penningpolitiska orsaker detta icke 
kunde ske på en gång, föreslog direktionen 
som ett ändamålsenligare förfarande, a tt 
F inlands Bank skulle ge ett obligationslån 
å t staten, som därmed skulle betala sin växel- 
kredit. D etta obligationslån skulle enligt 
direktionens förslag belöpa sig till 20 mil
ja rd e r mark, varför staten sedan växelskul
den blivit betalad ännu på upp- och avskriv- 
ningsräkning i F inlands Bank skulle ha så 
mycket medel som den behöver för säsong- 
betonade och tillfälliga växlingar i sitt 
kassabehov. D irektionen föreslog, a tt  å te r
betalningen av obligationslånet skulle börja 
år 1956 och a tt den årliga amorteringen
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skulle vara 10 % av det nominella beloppet 
eller 2 m iljarder mark. Lånet skulle således 
vara betalat å r 1965. L åneräntan föreslog 
direktionen till 1 %  om året eller lika mycket, 
som staten hade erlagt för sin växelkredit.

F ö r a tt F inlands Banks sedelutgivnings
rä tt  skulle förbli tillräcklig  efter det obliga
tionslånet hade upptagits, föreslog direk
tionen, a tt de låneobligationer, med vilka 
växelskulden betalades, skulle godkännas som 
sedeltäckning för låneperioden. F rå n  år 1956 
skulle täckningen i form av obligationer 
minskas med ett belopp m otsvarande den 
årliga am orteringen eller 2 m iljarder mark 
om året.

E tt  godkännande av det ovan anförda 
förutsatte, a tt av § 6 mom. 2 i F inlands 
Banks reglemente orden „samt statens växlar 
till ett belopp av högst trettiotusen miljoner 
m ark” ändrades till „samt obligationer i 
statens 1953 års stabiliseringslån till e tt be
lopp av högst tjugotusen miljoner m ark” och 
a tt  u r  mom. 4 uteslötos orden „och kan 
härvid täckningen för förhöjningen utan 
hinder av 2 mom. delvis eller helt utgöras 
jäm väl av statens växlar”. D ärför föreslog 
direktionen, a tt bankfullm äktige skulle an
moda statsrådet a tt skyndsamt till riksdagen 
avge en proposition till lag om ändring på 
ovan näm nt sä tt av § 6 i F inlands Banks 
reglemente och a tt  vidtaga åtgärder för a tt 
få  till stånd det föreslagna obligationslånet.

Riksdagen godkände propositionen den 29 
jun i 1953, likväl med den ändringen, a tt 
obligationslånets belopp fastslogs till högst 
tjugofem tusen miljoner mark. Lagen trädde 
i k ra ft den 16 september 1953.

Förslag till lag om föreskrifter beträffande 
vissa penninginstituts kassareserv under 

undantag sförhållanden

I  skrivelse av den 26 oktober till bank
fullm äktige meddelade direktionen sig i 
många sammanhang ha konstaterat, a tt F in 
lands Bank icke hade tillräckliga hjälpmedel 
a t t  under exceptionella förhållanden leda u t
vecklingen på penningm arknaden i enlighet 
med penningvärdepolitikens krav. E n sådan 
ledning innebär bl. a., a tt banken vid behov 
kan hindra en ökning av penninginstitutens 
u tlåning vid en tidpunkt, då i landet upp
står e tt för penningens värde farlig t pen

ningöverflöd, t. ex. till följd av överskott i 
utrikeshandeln. F inlands Banks viktigaste 
penningpolitiska vapen i sådana situationer 
ä r en reglering av rediskonteringen och en 
begränsning av kreditgivningen genom skärp
ning av rediskonteringsvillkoren. D etta för
farande har emellertid en y tterst begränsad 
effekt, emedan det kan anlitas endast när 
penninginstituten äro direkt beroende av 
rediskontering och dessutom kan tillämpas 
endast på affärsbankerna samt andel skassor
nas och sparbankernas centraler.

F ör a tt  göra det m öjligt a tt effektivare 
d irigera penningmarknaden, hade direktio
nen övervägt stiftandet av en särskild fu ll
maktslag, i stöd av vilken statsrådet på 
fram ställning av bankfullm äktige kunde reg
lera storleken av penninginstitutens kassa 
och kassareserv samt dessas sam m ansättning 
alltefter läget på penningm arknaden. Detta 
skulle innebära, a tt bestämmelserna om pen
ninginstitutens kassareserv skulle skärpas 
vid exceptionellt penningöverflöd, varigenom 
penninginstituten skulle bli tvungna a tt be
gränsa sin kreditgivning; analogt skulle be
stämmelserna mildras, då den penningpoli
tiska situationen det tillät.

E n  dylik fullmaktslag skulle i väsentlig 
grad öka F inlands Banks för närvarande 
synnerligen begränsade m öjligheter a tt ef
fektivt ingripa i utvecklingen på penning
marknaden, när det av penningvärdepolitiska 
orsaker anses vara oundgängligt. F astän  det 
ännu icke förelåg något aktuellt behov av 
vittbärande åtgärder, ansåg direktionen, a tt 
man i tid borde bereda sig för exceptionella 
situationer, som senare av en eller annan 
orsak kanske kunde uppstå. E rfarenheten 
har visat, a tt om man oförberedd råkar in i 
ändrade förhållanden, de nödiga åtgärderna 
ofta fördröjas så mycket, a t t  åsyftat resultat 
icke ernås.

Såsom bilaga till sin skrivelse sände direk
tionen till bankfullm äktige ett lagförslag i 
frågan, påpekande i motiveringen, a tt stor
leken av penninginstitutens kassa och kassa
reserv på förhand icke kan bestämmas enligt 
någon fast formel, u tan a tt  den måste få 
bero på om ständigheterna i varje särskilt 
fall. I  lag skulle endast stadgas maximi
beloppen, vilka för de enskilda penning
instituten skulle vara 30 % av inlåningen 
på checkräkning och 20 % av inlåningen på 
depositionsräkning samt 50 % av inlåningen
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från  andra penninginstitut. Stadgandena 
skulle i praktiken kunna tilläm pas t. ex. så, 
a t t  en bestämd del av inlåningsökningen 
efter en viss tidpunkt skulle bindas vid 
kassan eller kassareserven, ända tills maxi
mibeloppen hade uppnåtts.

E nlig t förslaget skulle statsrådet vid u t
färdandet av detaljerade föreskrifter om 
lagens tilläm pning ha m öjlighet a tt beakta, 
penninginstitutens a r t och storlek. Det är 
uppenbart, a tt lika långt gående krav på 
kassareserv icke kan ställas på de små pen
ninginstituten som på de stora. Likaså borde 
penninginstitutens karak tär i detta avseende 
beaktas. Finansm inisteriet skulle dessutom 
ha rä tt  a t t  av synnerliga orsaker och efter 
a tt ha införskaffat u tlåtande av Finlands 
Banks direktion på ansökan helt eller delvis 
befria penninginstitu t från  skyldigheten a tt 
efterkomma de föreskrifter, som i stöd av 
fullmaktslagen u tfärdats. Om ett penning
institu t håller beloppet av sin kassa och 
kassareserv m indre än som fordras, kunde 
det åläggas a tt  på underskottet betala ränta 
till staten.

I  sin skrivelse föreslog direktionen, att 
bankfullm äktige skulle anmoda statsrådet att 
till riksdagen avge en proposition till lag 
i enlighet med direktionens förslag.

Bankfullm äktige behandlade direktionens 
fram ställning vid sitt sam m anträde den 28 
oktober men bordläde den för införskaffande 
av utlåtande av penninginstitutens gemen
samma delegation. Ä rendet togs upp på ny tt 
den 18 november, varvid bankfullmäktige 
för sin del godkände direktionens förslag och 
beslöto anmoda statsrådet a tt vidtaga å tgär
der för avlåtande till riksdagen av en pro
position till lag i enlighet med förslaget.

Aktieköp

Då Valmet O y:s bolagsstämma i december
1952 beslöt höja bolagets aktiekapital genom 
emission av 48 750 stycken nya aktier till 
en kurs motsvarande det nominella värdet,
10 000 mark, föreslog bankens direktion för 
bankfullmäktige, a tt F inlands Bank, som 
föru t ägde 17 501 stycken av bolagets aktier, 
skulle vid aktieemissionen teckna 8 750 nya 
aktier till e tt sammanlagt pris av 87 500 000 
mark.

Bankfullinäktige godkände direktionens 
förslag den 22 januari.

Indragning av agenturer

Den 24 augusti hemställde direktionen hos 
bankfullinäktige, a tt F inlands Banks agen
tu re r i K ajana, Loimaa, Nyslott, Raumo och 
Rovaniemi av kostnadsskäl skulle indragas 
från  början av å r  1954. S itt förslag moti
verade direktionen med, a tt  näm nda agen
tu re r hade förlorat sin betydelse för pen
ningrörelsen efter ik raftträdandet av sam- 
arbetsöverenskommelsen av år 1948 mellan 
F inlands Bank, posten och postgirokontoret, 
till vilket avtal även landets affärs- och 
sparbanker samt andelskassor hade anslutit 
sig. E nlig t denna samarbetsöverenskommelse 
få r varje postgirokund ly fta  sitt behov av 
reda penningar från  närm aste postanstalt, 
dit medlen expedieras från  F inlands Banks 
närm aste kontor på order av postgirokonto
ret eller postanstalten.

Bankfullm äktige godkände den 25 augusti 
direktionens fram ställning, och agenturernas 
verksamhet upphörde vid redogörelseårets 
slut.

Tomt donation till staten

Den .12 mars hemställde direktionen hos 
bank fullmäktige, a tt  F inlands Bank skulle 
till staten återskänka den obebyggda tomt. 
N :o 16 i kvarteret N :o  72 i IV  stadsdelen 
av Helsingfors stad, adress Bulevarden 21, 
som banken köpt av staten den 10 maj 1950. 
Banken hade haft för avsikt, a t t  på tomten 
låta uppföra en ämbets- och bostadsbyggnad 
med bostäder för personalen vid bankens 
huvudkontor, men denna byggnadsplan hade 
sedermera övergivits, sedan banken vid 
Snellmansgatan hade anskaffat en läm pli
gare tom t för ett bostadshus för personalen.

Bankfullm äktige godkände förslaget den 
12 mars och gåvobrevet undertecknades den
21 april.

Pensioner, familjepensioner och understöd

Bankfullm äktige beviljade under det 
gångna året fyra  pensioner enligt pensions- 
stadgan, s ju  familjepensioner enligt familje- 
pensionsstadgan och fyra understöd. Pensio
nerna stego sammanlagt till 1776 300 mark, 
famil jepensionerna till 377 100 mark och 
understöden till 678 000 mark om året.



Dyrortstilläggen och den extra personalens 
avlöning

I  december hemställde direktionen hos 
bankfullm äktige om a tt å t bankens ordinarie 
och ex tra personal även år 1954 m åtte er
läggas dyrortstillägg enligt samma principer 
som å t statens tjänstem än och befattnings
havare. Bankfullm äktige godkände förslaget 
den 16 december och beviljade för ändamålet 
ett anslag om sammanlagt c. 18 800 000 mark.

Vid samma möte den 16 december anslogo 
bankfullm äktige c. 86 200 000 mark a tt  un
der å r  1954 användas till avlöning av ban
kens extra personal.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungera 
enligt bankfullm äktiges beslut under å r 1954 
följande personer:

Kontoret i B jörneborg: kontrollanter filo- 
sofiedoktorn F ran s V ihtori H ärm ä och direk
tören Y rjö  N urm i samt suppleanter borg
mästaren, vicehäradshövdingen Väinö W il
helm Ilah ta  och stadsdirektören M artti .lo
hannes Ekblom;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter verk
ställande direktören Aleksanteri Vornanen 
och häradsskrivaren, vicehäradshövdingen 
Mauno Moilanen samt suppleanter köpman
nen Aulis E rkki Tahvo Aho och rektorn, 
filosofiemagistern Aulis Olavi W aldem ar 
Koivusalo;

Kontoret i  Jyväskylä: kontrollanter direk
tören Kaarlo Vilhelm Laitila och polismäs
taren, vicehäradshövdingen Eino Ilm ari Kar- 
pio samt suppleanter b iträdande stadsdirek
tören, diplomingenjören Veikko Johannes 
Tolamo och direktören Toivo Johannes Hei
nonen ;

Kontoret i K otka: kontrollanter verkstäl
lande direktören, kommunalrådet Veikko 
Aleksander C ajander och stadssekreteraren, 
vicehäradshövdingen K ustaa Ilm ari Laakso
nen sam t suppleanter verkställande direk
tören Kaarlo E rkki M arjanen och verkstäl
lande direktören, ekonomen Risto Juhani 
Holopainen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta  och 
lantbruksrådet Niilo Ilm ari Jokinen samt 
suppleanter äldre justitierådm annen G unnar 
Valdemar Hellén och kontorstoreståndaren 
Vilho Ruotsalainen;

Kontoret i Lahtis: kontrollanter direk
tören Väinö Tuompo och stadsdirektören 
Olavi Ilm ari K ajala samt suppleanter verk
ställande direktören, ingenjören Torsten 
M artin Lindroos och äldre justitierådm an
nen, vicehäradshövdingen Eero Johannes 
Kyläkallio;

Kontoret i S : t  Michel: kontrollanter 
häradshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen 
och politicrådm annen Otto Kinnunen samt 
suppleanter verkställande direktören, agro
nomen Timo Leppänen och verkställande 
direktören L auri Ensio Auvinen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören, kommerserådet Alpo 
Pesonen och verkställande direktören, övers
ten E ric B :son Schauman sam t suppleanter 
justitieborgm ästaren, vicehäradshövdingen 
Aarne E rkki Palomäki och verkställande 
direktören, ekonomen M auri A lbert Zilliacus;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter verk
ställande direktören K aarlo A ugust Noro och 
vicehäradshövdingen Y rjö Jok iran ta samt 
suppleanter verkställande direktören, ekono- 
m ierådet Aleksi Tandefelt och direktören, 
ekonomen Anders G ustaf Kuusterä;

K ontoret i TJleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons K arhi och 
justitieborgm ästaren Kaarlo Torsten Reinilä 
samt suppleanter direktören Jalm ari Kustaa 
Korkeakivi och verkställande direktören, 
kommerserådet Aarne Toivonen;

Kontoret i Va-sa: kontrollanter direktören, 
kommerserådet L auri Aleksander Niinioja 
och borgmästaren Axel E lias Laxén samt 
suppleanter direktören Juho Vil.jam Vaahto- 
niemi och verkställande direktören, hovrätts- 
auskultanten Magnus E rik  Tuom as-Kettunen; 
samt

Kontoret i Åbo: kontrollanter landshöv
dingen F rans Vilho K y ttä  och direktören 
Juho Heikki Kurkela samt suppleanter 
direktören Aarne Laaksonen och verkstäl
lande direktören Väinö Jylhä.
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Bankfullm äktige och revisorer

Såsom bankfullm äktige fungerade å r 1953 
följande av riksdagens elektorer därtill 
utsedda personer:

Vesterinen, V ihtori, minister,
Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Ahmavaara, A rvi, lagman,
Eskola, K usti, lantbrukare,
Peltonen, Onni, lokomotivförare, 
Niukkanen, Juho, lantbrukare,
Söderhjelm , Johan Otto, jurisdoktor, 
Aaltonen, Aim o, timmerman,
Murto, Y rjö , funktionär.

De tre  förstnäm nda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige. Som ordförande fungerade

Helsingfors den 17 m ars 1954.

hela åre t undertecknad Vesterinen och som 
viceordförande undertecknad Tanner.

Till bankens revisorer för granskning av
1953 års räkenskaper utsågo riksdagens elek
torer följande personer:

Soininen, H eikki, kommunalråd, suppleant 
Laine, Lauri, lantbrukstekniker;

Hiilelä, Kaisa, kassörska, suppleant B ryg 
gan, Tuomas, stenarbetare;

Moilanen, Kaapro, kommunalråd, suppleant 
Kullberg, H enrik, lantbrukare;

Janhunen, M atti, redaktör, suppleant 
Kulo, K usti, vårdledare; samt

Kannisto, H eikki, politieborgmästare, supp
leant Öhman, Carl Arne, juriskandidat.

VIHTORI VESTERINEN

Väinö Tanner 
Kusti Eskola 
Juho Niukkanen 
Aimo Aaltonen

Arvi Ahmavaara 
Onni Peltonen 
J. O. Söderhjelm  
Yrjö Murto

Esko K . Leinonen




