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Helsingfors 1956. Statsrådets tryckeri

Det ekonomiska livet i Finland år 1955

Utvecklingen av Finlands näringsliv fick 
under redogörelseåret sin prägel av den fort
gående konjunkturstegringen, som hade bör
ja t omkring årsskiftet 1958/54. Högkonjunk
turen vidmakthölls alltjäm t huvudsakligen 
av att avsättningen var god och priserna 
fasta för skogsindustrins exportprodukter, 
och detta i sin tu r berodde på den livliga 
ekonomiska verksamheten och den starka ef
terfrågan överallt i köparländerna. Under 
årets lopp förmärktes visserligen i Väststa
terna en viss avmattning i stegringstakten 
och en ökning av inflationstrycket, i och 
med a tt man där nalkades gränsen för pro
duktionens kapacitet. Men de åtgärder, som 
på olika håll vidtogos för att dämpa efter- 
frågeökningen och stabilisera den penning
ekonomiska utvecklingen, påverkade ännu 
icke år 1955 den finska exportmarknaden i 
högre grad.

Den intensiva aktiviteten inom skogsin
dustrin samt de av den vidlyftiga exporten 
föranledda omfattande avverkningarna och 
skogsförsäljningarna voro ägnade att på 
olika sätt och på olika håll förstärka u t
vecklingen av nationalinkomsten. Produktio
nen gick därför på flera områden mot nya 
rekord. Inom lantbruket försvagades dock 
skörderesultatet av a tt våren var sen och 
sommaren exceptionellt torr. Mercators index 
för den produktiva aktiviteten steg med 6 % 
från 1954.

Enligt preliminära beräkningar ökades 
nettonationalprodukten år 1955 med 5—6 %. 
Året förut hade stegringen varit 9 %. Ut
vecklingstakten visade således också i F in
land en retardering. Till följd av en stegring 
i produktionskostnaderna beräknas värdet av 
nettonationalprodukten överstiga 1954 års 
nivå med närmare 11 %.

Beaktande konjunkturstegringens styrka 
och den höga sysselsättningsgraden av pro
duktionsfaktorerna strävade Finlands Bank 
hela året a tt hålla kreditmarknaden så stram 
som möjligt för a tt hindra översysselsättning 
och avvärja en ny inflationsvåg. Medels di
verse åtgärder, vilka skola behandlas när
mare längre fram, lyckades banken faktiskt

att väsentligt strama till penningmarknaden 
— om stramheten mätes med bankernas upp
låning i centralbanken. Det måste dock 
konstateras a tt penninginstitutens utlåning 
det oaktat ökades mera än året förut.

Enligt vad prisindextalen visa lyckades 
man i varje fall hålla penningvärdet stabilt, 
ehuru resultatet nåddes med hjälp av vissa 
prisreglerande åtgärder.

Industrin

Industriproduktionen nådde år 1955 ett 
ny tt rekord; volymindex steg till 153 
(1948 =  100), dvs. ungefär 8 %  över före
gående års nivå.

Exportindustrins produktionsvolym ökades 
något mera än hela industrins, eller med c.
9 %, men utvecklingen var rä tt oenhetlig för 
de viktigaste exportartiklarna. Inom pappers
industrin fortgick under året en kraftig steg
ring, varigenom produktionsvolymen ökades 
med nästan 16 %. Så gott som alla produk
ter inom denna industrigrupp nådde nya re
kord. För tidningspapperets del var ökningen 
20 %. Endast produktionen av mekanisk 
massa för export stannade ungefär på 1954 
års nivå och var därmed den enda som låg 
kvar under förkrigsnivån. Utom på livlig ef
terfrågan berodde ökningen av pappersin
dustriproduktionen väsentligen på a tt pro
duktionskapaciteten ökades, framför allt ge
nom a tt storbruken i Kaipola och Summa 
blevo färdiga, men delvis också genom att 
gamla fabriker förnyade sitt maskineri.

Träindustrin, den andra huvudgruppen av 
exportindustrin, uppvisade ingen liknande 
produktionsökning. Tvärtom sjönk dess vo
lymindex med 4 % från  1954, och under de 
sista månaderna av året var produktionen 
t. o. m. mindre än under ett par föregående 
år. Proportionsvis mest minskades tillverk
ningen av trähus, huvudsakligen beroende på 
a tt exporten av denna artikel till Sovjet
unionen upphörde. Fanerproduktionen för
blev ungefär på de föregående årens nivå. 
Produktionen av sågvaror var relativt om
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fattande under de första månaderna av året 
men minskades betydligt under det sista 
kvartalet, då efterfrågan för export avtog 
och lagren fylldes.

Hemmamarknadsindustrins produktion vi
sade likaså nya rekordsiffror år 1955. Vo
lymindex steg till 153 eller c. 7.5 % högre 
än år 1954. Utvecklingen var rä tt ojämn 
inom olika branscher. Över genomsnittet låg 
ökningen inom elektricitets-, gas- och vatten
verken (16 % ), smält- och metallförädlings- 
verken (13.5% ), gruvindustrin (15% ) samt 
textil- och beklädnadsvaruindustrin (12% ). 
Ilemmamarknadsindustrins viktigaste gren, 
metallindustrin, kunde i sin helhet något u t
vidga sin produktion i jämförelse med 1954; 
produktionsvolymen ökades med 8.5 %. E f
fektökningen i en del kraftverk samt i syn
nerhet det faktum a tt kapaciteten i Otan- 
mäki och Vihanti gruvor blev fullt u tnytt
jad voro också ägnade att höja produktions- 
siffrorna för hemmamarknadsindustrin.

Byggnadsverksamheten. På basen av preli
minära undersökningar, företagna under de 
första månaderna av 1955, beräknades i all
mänhet, a tt byggnadsverksamheten skulle 
komma att växa med c. 10 % jäm fört med 
1954. Väderleksförhållandena i början av 
våren och på hösten voro emellertid ogynn
samma för sådant arbete, varför byggnads- 
säsongen blev tämligen kort, i synnerhet på 
landsbygden. En viss inverkan hade även de 
åtgärder som från statens och centralbankens 
sida vidtogos för a tt hindra översysselsätt
ning på detta viktiga produktionsområde.

Enligt hittills ingångna uppgifter minska
des husbyggnadsverksamheten på landsbyg
den med ungefär 8 % från föregående år, 
medan i tätorterna en ökning med 16%  
kunde konstateras. Volymen av de i hela lan
det färdigblivna byggnaderna kan uppskat
tas till c. 21.1 milj. m3 eller ungefär 5 % 
mindre än år 1954. På landsbygden var ku
bikinnehållet av färdigställda bostadshus c.
10 % mindre än året förut och av lantbruks
byggnader nästan 18 % mindre. För in
dustri- och affärsbyggnadernas del kan där
emot en ökning med närmare 10 % konstate
ras, och för bostadshus i städerna en ökning 
med 5 %. Den offentliga byggnadsverksam
heten var såväl på landsbygden som i stä
derna ungefär på samma nivå som år 1954. 
Till följd av de ogynnsamma väderleksför
hållandena fanns det i slutet av 1955 unge

fär 10 % mera halvfärdiga byggnader än ett 
år tidigare. Byggnadstillstånd beviljades 3 % 
mindre än år 1954.

Lantbruket och skogsskötseln

År 1954 hade alltför riklig nederbörd ver
kat skadligt på lantbruksproduktionen, och 
även år 1955 var väderleken otillfredsstäl
lande. Det var kallt ända till juni, varigenom 
sådden fördröjdes och växtperioden började 
relativt sent. Mot slutet av juni inträdde en 
torka som varade in i september och häm
made växtligheten. Enligt preliminära beräk
ningar reducerades därigenom skörden i fo
derenheter med c. 11 % från 1954 och med 
c. 17 % jäm fört med 1953. Därtill kommer 
att odlingsarealerna ha förändrats, varför 
skörden av de viktigaste odlingsväxterna ter 
sig som följer i jämförelse med 1954 (siff
rorna för 1955 preliminära).

Skörd i m ilj. kg Förändring
Odlingsväxt 1954 1955 frän 1954%
Vete .................. 235.4 179.4 —24
Iiåg .................. 132.1 122.9 — 7
Korn ................. 262.2 253.9 — 3
Ilavre .............. 773.7 623.6 —19
Potatis .............. 1 089.6 1 049.5 — 4
Odlat hö (torrt

och AIV-foder) 3 701.0 3 554.6 — 4

Totalt utgjorde skörden år 1955 enligt 
preliminär uppskattning 3 236 milj. foder
enheter. Ehuru den sålunda var mindre än 
året förut, var den till kvaliteten dock 
bättre.

De dåliga foderskördarna åren 1954 och 
1955 försvagade resultatet av boskapssköt
seln, ehuru produktionen med hjälp av im
porterat foder kan upprätthållas oberoende 
av den inhemska skörden. Följande samman
ställning ger några uppgifter från detta om
råde (siffrorna för 1955 preliminära).

m ilj. kg Förändring  
1954 1955 från 1954 %

Mjölkproduktion 
Produktion av

2 870.0 2 815.0 __2

mejerismör . .  
Produktion av

51.0 48.7 —5

mejeriost . .. 
Nettoimport av

22.9 21.1 —8

mejerismör . .  
Nettoexport av

—3.2 7.6

mejeriost . . . 11.3 11.6
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Produktionen av fläsk översteg år 1954 
den inhemska konsumtionen, och exporten 
utgjorde 6.0 milj. kg. År 1955 beräknas 
fläskproduktionen ha minskats kraftigt, 
ehuru i början av året export ännu förekom 
i någon utsträckning.

Skogsarbetena. I motsats till lantbruket 
kunde skogsbruket år 1955 visa upp särdeles 
goda siffror. Under avverkningssäsongen 
1954/55 som avslutades i maj steg den kom
mersiella avverkningen till 38.1 milj. lm3, 
vilket var något mera än toppresultatet för 
1951/52 och med 15 % översteg resultatet för 
1953/54. I januari, då skogsarbetena kulmi
nera, voro 180 000 personer i skogsarbete, 
eller 35 000 flera än ett år tidigare. Ökning
en i avverkningen fördelade sig likväl icke 
jäm nt på de olika slagen av råvirke utan av
speglade utvecklingen av marknads- och 
lagersituationen på olika områden. Den 
största ökningen jämfört med perioden 
1953/54, närmare 100 %, gällde pappersved 
av furu, som sulfatindustrin använder som 
råmaterial. Avverkningsmängdcrna för gran
pappersved och grovt lövvirke ökades med c. 
30 %, men för den egentliga sågvaran av 
furu  med endast 4 %. Endast avverkningen 
av brännved minskades, med c. 34 %.

Under sommaren och hösten 1955 var av
verkningen åter betydligt livligare än under 
motsvarande tider år 1954 och avverknings- 
mängderna voro större än föregående säsong. 
Då vintern började tidigt, kommo de egent
liga vinterarbetena i gång tidigare än nor
malt i slutet av året. Av olika träslag höggs 
ungefär samma kvantiteter som året förut 
med undantag för brännveden som ökades 
avsevärt. Fram  till slutet av året hade om
kring 3.5 % mera avverkats än under mot
svarande tid år 1954.

Arbetsmarknaden

Tack vare den fördelaktiga konjunkturut
vecklingen var sysselsättningssituationen be
tydligt bättre än året förut. I  slutet av 1954 
voro endast c. 12 600 personer antecknade i 
de kommunala arbetslöshetsregistren mot 
46100 ett år tidigare. I  slutet av mars, då 
arbetslösheten kulminerade, var antalet re
gistrerade arbetslösa 26 053 år 1955, varemot 
maximum för 1954 var ungefär dubbelt så 
högt. Den officiella arbetslöshetsstatistiken

ger emellertid en alltför fördelaktig bild av 
sysselsättningsläget i jämförelse med tidi
gare år. Staten och kommunerna ha nämli
gen på senare tider börjat a tt i växande u t
sträckning arrangera arbetstillfällen för att 
på förhand avvärja arbetslöshet. Till dessa 
s. k. sysselsättningsarbeten antagas arbetarna 
genom förmedling av arbetskraftsmyndighe- 
terna utan att arbetslöshetsregistcr öppnats i 
kommunen; om register redan har öppnats, 
strykas de så placerade arbetarna därur. I 
slutet av mars 1955 voro 15 000 personer 
placerade i sysselsättningsarbete; härvid hade 
på myndigheternas försorg arbetstillfällen 
ordnats för 39 000 personer. Då arbetena 
samtidigt i stor utsträckning ha mekaniserats 
och i arbetsprogrammet har inryckts också 
bostadsbyggnad som medför ansenliga mate
rialkostnader, ha anslagen för avvärjande av 
arbetslösheten icke nämnvärt minskats, trots 
a tt arbetslösheten har avtagit.

Hösten 1955 öppnades arbetslöshetsregist
ren i slutet av oktober, dvs. ungefär tre 
veckor senare än året förut. Vid årsskiftet 
upptogo de 12 259 personer, eller c. 400 
mindre än vid föregående årsskifte. Samti
digt voro omkring 12 000 personer placerade 
i sysselsättningsarbete.

E fter det FFC hösten 1954 med hot om 
generalstrejk drev igenom ett nytt libera
lare löneregleringsbeslut jämte en sänkning 
av levnadskostnadsindex, förekommo inga 
anmärkningsvärda konflikter på arbetsmark
naden. I samband med nyordnandet av 
tjänstemannalönerna förekommo år 1955 
några mindre strejker, bl. a. vid posten, 
järnvägen och apoteken, men de avvecklades 
utan svårare följder, då statsmakten och 
tjänstemannaorganisationerna kommo till 
samförstånd om lönehöjningsprinciperna. I 
tjänstemannalönerna företogos betydande 
grundjusteringar, av vilka största delen lik
väl vei’kställas först in på 1956.

Vid underhandlingarna om de nya kollek
tivavtalen togs i främsta rummet sikte på 
att få konstaterade missförhållanden rä t
tade och tidlönerna justerade. Medeltimför- 
tjänsten inom industrin steg under loppet av 
1955 med ungefär 4—5 %. I  och med att 
maktlagen i slutet av samma år fälldes, upp
löstes den automatiska indexregleringen av 
lönerna, vilka lämnades beroende av över
enskommelser arbetsmarknadsorganisationer
na emellan.
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Utrikeshandeln

De gynnsamma konjunkturerna för u tri
keshandeln, som hade in trä tt redan mot slu
tet av 1953, fortforo ännu under redogörelse
året. Efterfrågan på de viktigaste exportar
tiklarna var relativt god och prisutveckling
en på marknaden fördelaktig. Den genom
snittliga exportprisnivån steg med 6.7 % 
från 1954. Samtidigt sjönko importpriserna 
något. Prisutvecklingen innebar alltså a tt by
tesförhållandet ytterligare förbättrades. By
tesförhållandet var år 1953 i medeltal 122 
(1935 =  100), år 1954 var det 130 och un
der redogörelscåret 139. I praktiken betydde 
stegringen att Finland år 1955 för samma 
mängd exportvaror fick c. 7 % mera import
varor än år 1954.

Totalt ökades exportmängden år 1955 med
8.5 %. Volymindex 328 (1935 =  100) u t
gjorde ett nytt rekord. Exportinkomsterna 
voro sammanlagt 181.3 m iljarder mark eller 
15.8 % högre än året förut.

Följande kvantiteter av de viktigaste ex
portartiklarna utskeppades under året.

Sågvirke ........ 786 000 std

Förändring 
från 1954

%
+  7

Rundvirke 4 977 000 m3 +  38
Trähus ............. 50 000 ton —64
Faner .............. 321 000 m3 +  7
Sulfatcellulosa . 447 000 ton +  19
Sulfitcellulosa . 682 000 „ +  18
Slipmassa . . . . 183 000 „ — 5
Tidningspapper 470 000 „ +  20
Annat papper . 435 000 „ +  21

Avsättningen av trähus erbjöd ett tämli-
gen svårt problem. E tt annat problem utgör 
den kraftiga ökningen av rundvirkesexpor- 
ten. Av det under året exporterade rundvir
ket utgjorde pappersveden ungefär 2/3, vil
ket motsvarar c. 40 % av den virkesmängd 
som pappers- och pappersmasseindustrin för 
närvarande årligen förbrukar.

Pappersindustrins andel i värdet av hela 
exporten var 42 % (40 % år 1954) och trä 
industrins andel 39%  (40% ). Värdet av 
exporten av metallindustriprodukter steg nå
got, men dess relativa andel i hela exporten 
förblev oförändrad, eller c. 14 %.

Exporten fördelade sig på de viktigaste 
inköpsländerna på följande sätt: England

24.0%  (22.5% år 1954), Sovjetunionen
17.5 % (21.5 % ), Väst-Tyskland 9.1 % 
(7.4% ), Förenta Staterna 5.7%  (5.8% ). 
Den väsentligaste förändringen från före
gående år var sålunda att Sovjetunionens 
andel minskades till följd av a tt exporten 
västerut steg.

Den totala importen var till volymen 
större än någonsin tidigare. Index steg till 
205 (1935 =  100), vilket innebar a tt voly
men var närmare 16 % större än året förut 
och ungefär dubbelt så stor som före kriget. 
Värdet av importen steg till 177.0 miljarder 
mark eller 16.3 % högre än år 1954.

Importen fördelade sig på huvudgrupper 
på följande sätt:

mrd mk %
Råvaror och halvfabrikat . . . .  76.1 43.0 
Maskiner och transportmedel 46.9 26.5 
Närings- och njutningsmedel 30.9 17.5 
Övriga konsumtionsvaror . . . .  23.0 13.0

England var fortfarande den förnämsta 
leverantören, vars andel i hela importen var 
20.3 % (18.8 % år 1954). Därnäst följde 
Sovjetunionen med 14.7% (17.8% ), Väst- 
Tyskland med 9.0 % (6.7 % ), Frankrike med 
6.0%  (6.1% ) och Förenta Staterna med 
5.2%  (4.6% ).

Under året vidtogos en del åtgärder för 
a tt lätta importregleringen. Den 1 juli 1955 
infördes ett system enligt vilket licenser 
beviljades automatiskt för vissa råvaror 
och halvfabrikat för industrin. I augusti och 
december ökades antalet till denna kategori 
hörande råvaror och halvfabrikat, så att 
värdet av denna import beräknas stiga till 
c. 50 % av årets hela import. Enligt hittills 
vunna erfarenheter har automatiscringen ej 
väsentligt förändrat importens sammansätt
ning eller dess fördelning på inköpsländer.

Handelsbalansen för 1955 visade ett ex
portöverskott på 4.3 miljarder mark. I  jäm
förelse med föregående år hade överskottet 
något minskats (4.5 m iljarder år 1954).

Penningmarknaden

Vid ingången av 1955 utgick Finlands 
Banks direktion ifrån a tt konjunktursteg
ringen skulle fortfara. För a tt dämpa denna 
och förhindra en inflatorisk utveckling ansåg 
direktionen det nödvändigt a tt hålla pen
ningmarknaden så stram som möjligt utan
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att det år 1954 samlade valutaförrådet kon
sumerades.

För att skärpa sin åtstramande penning
politik ingick Finlands Bank med de olika 
grupperna av penninginstitut speciella kassa- 
reservavtal som trädde i kraft från början 
av februari 1955. Enligt dessa förpliktades 
penninginstituten att månatligen deponera 
en bestämd del av sin inlåningsökning på 
ett speciellt kassareservkonto i Finlands 
Bank. För de stora affärsbankernas del var 
depositionsplikten 40 % och för de små — 
med en inlåning understigande 5 m iljarder 
mark — 30 % samt för övriga penninginsti
tu t 25 % av inlåningsökningen. Avtalen, som 
till en början gjordes för åtta månader, för
nyades i stort sett oförändrade till slutet av 
januari 1956 ( jfr  längre fram s. 19).

En andra, till åtstramning av penning
marknaden syftande åtgärd, varigenom man 
samtidigt ville hindra en ansvällning av li
censstocken, var införandet av s. k. licens
depositioner i början av juli ( jfr  s. 14). Som 
en tredje specialåtgärd, uttryckligen avsedd 
att motverka en viss säsongartad avspän
ning på penningmarknaden, antogs vidare 
systemet a tt bevilja s. k. snabbvalutor, vilket 
innebar a tt hela licensvärdet inom en kort 
termin skulle betalas till Finlands Bank.

Nedanstående sammanställning visar i vil
ken mån Finlands Bank hade framgång i 
sina försök a tt strama till penningmarkna
den.

Faktorer som ökade penningtillgång en 
år 1955

mrd mk
Ökning av det utländska nettotill

godohavandet ................................... 2.4
Minskning av statens checkräkning 5.7 
Ökning av utlåningen åt privata kre

ditkunder .........................................  4.7
Summa 12.8

Faktorer som reducerade penningtillgången 
år 1955

mrd mk
Förändring i regleringsräkningar,

egna medel m. m..............................  6.2
Licensdepositioner ..............................  6.6
Kassareservkonton .............................  6.7

Summa 19.5

Den samfällda verkan av de faktorer som 
stramade till penningmarknaden var 6.7 mil
jarder mark större än avspänningsfaktorer- 
nas verkan. Finlands Bank förmådde således 
med sin politik neutralisera effekten av sta
tens kassabrist och dessutom skärpa läget.

Denna strama penningpolitik kunde dock 
icke effektivt bromsa bankutlåningen, den 
ekonomiska expansionen och den därav föl
jande ökningen i penningbehovet. Slutresul
tatet blev därför, a tt affärsbankernas upp
låning i centralbanken — trots den höga re- 
diskonteringsräntan — ökades med ett be
lopp som ungefär motsvarade nettoinverkan 
av de ovan nämnda åtstramande åtgärderna 
plus sedelstockens ökning med närmare 8 
miljarder, alltså drygt 14 miljarder.

Affärsbankernas utlåning åt allmänheten 
ökades med 26.5 m iljarder mark, motsva
rande 23.4 m iljarder år 1954. Procentuellt 
var ökningen likväl mindre år 1955: 20.5 % 
mot 22.0 %. Inberäknat obligationerna steg 
utlåningen år 1955 med 26.2 m iljarder mark 
och året förut med 22.1 miljarder.

Affärsbankernas inlåning växte ej närmel- 
scvis lika mycket. De egentliga depositio
nerna ökades med 14.3 miljarder mark och 
checkräkningarna med 1.7 miljarder. Hela 
inlåningen från allmänheten steg alltså med 
16.0 miljarder mark, motsvarande 15.8 mil
jarder år 1954. Den procentuella ökningen 
var 13.5 mot 15.4 år 1954.

De övriga penninginstitutens inlåning från 
allmänheten nådde ej ens absolut taget 
samma ökningssiffror som år 1954. Allmän
hetens samlade insättningar i sparbankerna, 
andelskassorna, Andelskassornas Central Ab, 
Postsparbanken, andelslagens sparkassor och 
hypoteksinrättningarna ökades med 30.8 mil
jarder mark, motsvarande 31.0 miljarder år 
1954; den relativa ökningen var 15.8 % mot 
närmare 19 % år 1954.

Undersöker man de olika penninginstitu
tens andel i ökningen av allmänhetens depo
sitioner, kan man konstatera a tt dessa växte 
proportionsvis mest i sparbankerna, med 
17.5%, och i andelskassorna, med 17.1 %; i 
andelslagens sparkassor var ökningen 13.7 % 
eller av samma storleksordning som i affärs
bankerna, i Postsparbanken var den 10 %.

På obligationsmarknaden dominerade fort
farande statens emissioner, såsom av följande 
tablå framgår.
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År 1955 emitterade nya obligationslån
Planerad

slutsumma Sålt
Sta ten:1) m ilj. mk m ilj. mk

Lån med växlande ränta .............................. .......4 200 3 893
6 i/2 % lån ........................................................... .......1 500 1052
5 %  lån ............................................................... ...... 1000 598
5 % lån II  ......................................................... ...... 3 500__________ 1 348
Statens lån inalles .........................................

Städer:
Tam m erfors.......................................................
Jyväskylä .........................................................
Mariehamn .......................................................
Städernas lån inalles ....................................

Kreditinrättningar:
Maakiinteistöpankki .........................................

11  ......................................................................................................

Andelskassornas Central Ab ........................
Kreditinrättningarnas lån in a lle s ................
Andras lån än statens sammanlagt ............
Samtliga nya lån .............................................
Tidigare upptagna l å n ...................................
Total försäljning år 1955 ..............................  9 712

10 200 6 891

200 200
100 100
30 26

330 326

550 550
450 450
500 500

1 500 1 500
1830 1 826

12 030 8 717
995

År 1955 sålda, tidigare upptagna lån

Staten: m ilj. mk

Väglånet 1954 ................................................... 305

Städer och församlingar:
Helsingfors stad 1950 ...................................... ......9

Helsingfors stads premieobligationslån 1954 7
Tammerfors ev. luth. församlingar 1953 . . . .  70
Städernas och församlingarnas lån inalles . .  86

Kreditinrättningar:
Maakiinteistöpankki 1936 ................................. 11
Fastighetsbanken i Finland Ab 1954 ..........  190
Industrihypoteksbanken i Finland Ab 1953 179
Kreditinrättningarnas lån in a lle s ..................  380

i )  Utom  obligationslånen erhöll staten följande långfristiga  skuldsedellån: Postsparbankslånet 1 800 
m ilj. mk, II  Postsparbankslånet 250 m ilj. mk, I I I  Postsparbankslånet 250 m ilj. mk, Folkpensionsanstal- 
tens lån 600 m ilj. mk, Folkpensionsanstaltens lån I I  600 m ilj. mk. —  Sam tliga obligations- och skuld
sedellån äro indexbundna.

Ovan ha icko beaktats tilläggsersättningsobligationem a. Sådana utgåvos under året till ett värde 
av 77 m ilj. mk.
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Industriföretag : m ilj. mk

Växtolje Ab 1954 ............................................... 70

Övriga:
Osuustukkukauppa 1952 ................................... 3

1954 ................................... 99
Vasa Centralsjukhus 1953 ..............................  52
Övriga in a lle s .....................................................  154
Andras lån än statens sam m anlag t..............  690
Summa .................................................................  995

Räntenivån undergick år 1955 en del små 
men principiellt betydelsefulla förändringar. 
De flesta av landets penninginstitut erbjödo 
från början av maj sina deponenter möjlig
het att öppna indexbundna depositionskon- 
ton. De på dem insatta medlen äro bundna 
för 12 månader, minimidepositionen fast
ställdes till 30 000 mark och räntan till
4 3/4 %■ Sedan början av 1956 är räntan
5 % %■ Indexklausulen tillämpas så, att ef
ter det levnadskostnadsindex stigit över 104 
(oktober 1951 =  100) medför varje index
stegring med 2 % en motsvarande ökning av 
det indexbundna kapitalet. På dessa konton 
insattes under redogörelseåret endast 349 
miljoner mark.

Införandet av indexklausul vann emeller
tid icke allmänt gillande bland penninginsti
tuten. En av de största sparbankerna med
delade att den icke ämnade taga sådana i 
bruk, men höjde i stället sin depositions- 
ränta från 5 % till 6 i/2 %. Därmed hade 
ränteavtalet penninginstituten emellan bru
tits, och fara för ett räntekrig förelåg. Från 
regeringens och Finlands Banks sida till
kännagavs att höjning av utlåningsräntan 
icke under rådande förhållanden ansågs 
lämplig. Den 23 maj enades Penninginstitu
tens Delegation om ett nytt ränteavtal, enligt 
vilket depositionsräntornas övre gräns från 
början av juli höjdes med y2 % till 6—
6 x/i  %■ Samtidigt sänktes den övre gränsen 
för utlåningsräntan så, att räntan på nya 
lån skulle få vara högst 8 % (i de små pen
ninginstituten 81/2 %) och på gamla lån 
högst 8 i/2 % (8 3/4 %).

I december gjorde Penninginstitutens De
legation åter ett nytt ränteavtal, vari den 
tidigare differensen mellan olika penning
instituts depositionsräntor avlägsnades. Sam

tidigt fattades beslut om att maximiräntan 
för depositioner skulle sänkas till 5 %  %, 
emedan skillnaden mellan ut- och inlånings- 
räntorna, sådan den varit enligt majbeslutet, 
hade visat sig vara för liten för många pen
ninginstitut.

Finlands Banks officiella räntor förblevo 
oförändrade, men de vid direkt utlåning till- 
lämpade räntorna höjdes för att bringas när
mare gängse räntor på bankkrediter och voro 
vid årets slut 6 3/̂ —7 y2 %.

B etalningsbalansen

Av den utländska betalningsbalansen före
ligga tills vidare endast preliminära beräk
ningar, men redan de visa a tt bytesbalansen 
lämnade ett ansenligt överskott. Exportöver
skottet var 4.2 miljarder mark eller ungefär 
lika stort som året förut. Till räntor på u t
ländska lån användes också ungefär lika 
mycket som år 1954, eller 2.5 miljarder. 
Handelsflottans inkomster i internationell 
trafik beräknas vara ett par miljarder större 
än föregående år, eftersom frakterna känn
bart stego och tonnaget ökades. Frakternas 
nettoavkastning skulle så räknad ha varit 
omkring 12 miljarder mark. Under förut
sättning att nettoutgifterna för utlandsresor 
sjönko något och att övriga poster stannade 
ungefär på sin förra nivå, var summan av 
betalningsbalansens löpande inkomster år 
1955 uppskattningsvis närmare 14 miljarder 
mark större än summan av de löpande u t
gifterna.

Långfristiga lån användes under året till 
ett värde av 6.8 miljarder mark. Av dessa 
voro några beviljade redan under tidigare 
år, men år 1955 erhölls ytterligare ett guld-

2 2255/56
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lån av Sovjetunionen och ett nytt lån av In 
ternationella Återuppbyggnadsbanken, vilka 
båda delvis utnyttjades redan samma år. 
Dessutom fanns det både gamla och nya s. k. 
fartygskrediter, beviljade såsom halvlång 
kredit för fartygsbyggen i utlandet. Å 
andra sidan fullgjordes avtalsenliga avkort- 
ningar och amorteringar till ett värde av 4.9 
m iljarder mark, varefter vid årets slut F in
lands hela långa och halvlånga skuld till u t
landet belöpte sig till 66.9 m iljarder mark. 
För inköp av värdepapper användes dess
utom ett nettobelopp av 2.5 m iljarder mark.

Som ett resultat av bytesbalansen och det 
långfristiga kapitalets rörelser stego de kort
fristiga utländska tillgodohavandena, dvs. 
huvudsakligen Finlands Banks ocli affärs
bankernas tillgodohavanden, år 1955 med 7.8 
miljarder mark, medan motsvarande skulder 
minskades med 5.7 miljarder, varför netto- 
tillgodohavandet ökades med hela 13.5 mil
jarder mark.

Prisnivån
Prisnivån var hela året 1955 tämligen 

stabil. Årsmedeltalet för partiprisindex 
(1935 =  100) var 1707, eller 17 poäng 
(1 %) lägre än år 1954. I augusti nådde 
generalindex för hemmamarknadsvaror sin 
högsta punkt, 1 727, men i december hade 
den sjunkit till 1701. Vad specialindexse- 
rierna beträffar, sjönk årsmedeltalet för in

hemska varor och importvaror med c. 1 %, 
och för industrialster med c. 5 %. Priserna 
på lantbruksprodukter och skogshushållnings- 
produkter voro i genomsnitt 2—3 % högre 
än föregående år.

Levnadskostnadsindcx påverkades i främsta 
rummet av födoämnessubventionerna, medels 
vilka indexen enligt regeringsavtalet av hös
ten 1954 sänktes från 104 till 98 (oktober 
1951 =  100). I april 1955 steg indexen till 
99, i augusti till 100 och i oktober till 101, 
men medeltalet för hela året var 100 eller 
3 poäng lägre än år 1954. Av delindexse- 
rierna steg bostadsindex mest, med c. 7 % 
i oktober, till följd av a tt de nya husens 
andel i indexen växte.

Den gamla levnadskostnadsindcx, som har 
1935 som bas och som också innefattar skat
terna, steg småningom från 1136 i december
1954 till 1175 i november—december 1955. 
Medeltalet för hela året var likväl c. 3 % 
lägre än för 1954. Under årets lopp, från 
december 1954 till december 1955, stego u t
gifterna för föda med c. 5 %, för bostad 
med 7 %, för värme och lyse med 9 %, för 
beklädnad med 1 % och övriga utgifter med 
1 %. Skatterna däremot sjönko med 9 %. 
Den stora prisspridningen i lovnadskostnads- 
index utvisas av att då totalindex i decem
ber 1955 var 1 175, var bostadsindex endast 
803, skatter 1 836, föda 1 336 samt värme 
och lyse 2 439.
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Finlands Banks verksamhet

Målet och medlen för Finlands Banks pen
ningpolitik år 1955 behandlades i föregående 
avsnitt om den ekonomiska utvecklingen. 
H är skall därför endast helhetsbilden kom
pletteras med en mera detaljerad analys av 
bankens ställning.

Förnyandet av Finlands Banks balans

Den 31 augusti 1955 introducerades i F in
lands Banks balans en del ändringar avsedda 
att förtydliga och modernisera den. Rubri
ker ha ändrats, konton omgrupperats och 
mindre betydande konton sammanslagits, för 
a tt framställningen av balansen skall bli 
överskådlig och stämma överens med gängse 
bokföringsprinciper.

De viktigaste förändringarna framgå av 
följande.

(1) Tidigare uppgå vos i bankens förmö- 
genhetsbalans de utländska valutorna som 
nettobelopp. Skulderna avdrogos från till
godohavandena. Numera visar balansen brut
tosiffror. Summan av de valutor, i vilka 
banken har fordringar, ingår bland aktiva 
som utländska valutor. På motsvarande sätt 
uppträda de valutor, i vilka banken har 
skulder, bland passiva som kortfristiga skul
der, utländska valutakonton.

(2) De s. k. clearingvalutorna räknades 
tidigare icke till utländska valutor, ej heller 
beaktades de i sedelutgivningsbalansen då 
deras saldo stod bland aktiva. Under årens 
lopp ha likväl vid uppgörandet av nya betal- 
ningsavtal åtskilliga överföringar verkställts 
mellan de s. k. fria valutorna och clearing
valutorna, och i många fall ä r det med hän
syn till ifrågavarande valutas „hårdhet” och 
konvertibilitet svårt a tt avgöra, till vilken 
grupp den borde föras. Därför ansågs det 
bäst a tt förena alla bankens valutakonton 
till en grupp, utländska valutor.

(3) På ovannämnda clearingkonton bok
fördes tidigare de u r exportförskott härrö
rande valutafordringar, vilka banken köper 
av finska exportörer och vilka icke omedel
bart kunna av banken disponeras. Dessa

fordringar ingå numera i gruppen övriga 
tillgångar.

(4) De i förmögenlietsbalansen förekom
mande utländska växlarna bestå till övervä
gande del av växlar, som olika firmor ha 
givit som täckning för av banken förmed
lade utländska långfristiga krediter. Då de 
sakligt sett måste betraktas som inhemsk u t
låning och därför ej kunna räknas till den 
ordinarie sedeltäckningen, såsom tidigare 
gjordes, fördes de till den supplementära 
sedeltäckningen under rubriken diskonterade 
inhemska växlar i utländskt mynt.

(5) Tillgångar och skulder på upp- och 
avskrivningsräkning och kassakreditivräk- 
ning anges numera också skilt på var sin 
sida av balansen. Kontona äro förenade till 
en grupp, checkräkningar, i enlighet med 
kutymen i andra banker.

(6) Beräkningen av scdelutgivningsreser- 
ven förenklades. Sedelutgivningsrätten består 
av den ordinarie och den supplementära täck
ningen, av vilka den senare enligt reglemen
tet får utgöra högst 50 000 milj. mark (58 000 
milj. mark, se s. 16 och 21). Yid beräkningen 
av den begagnade sedelutgivningsrätten jäm 
ställas liksom tidigare de kortfristiga konto
skulderna och de innestående checkkrediterna 
med utelöpande sedlar.

Finlands Banks på ovan beskrivet sätt för
ändrade förmögenhetsbalan? omfattar föl
jande poster.

A k t i v a  

Ordinarie sedeltäckning

Guld — myntat och omyntat guld.
Utländska valutor =  kon to tillgodohavanden 

på utländska valutors räkning (inklusive u t
ländska clearingräkningar) nedskrivna till 
bokföringsvärdet ( =  nostrokonton) +  för
fallna obligationer och kuponger i utländskt 
mynt +  utländskt mynt.

Utländska växlar =  växlar i utländskt 
mynt, utställda av utländska firmor och be
talbara i utlandet.
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Utländska obligationer =  obligationer i u t
ländskt mynt, emitterade av utländska sta
ter, städer, banker o. dyl.

Supplementär täckning

Diskonterade inhemska växlar
i utländskt mynt =  växlar, som täcker 

utländska krediter förmedlade av F in
lands Bank åt inhemska firmor,

i mark =  lokala och remitterade in
hemska växlar.

Rediskonterade växlar =  växlar rediskon- 
terade i Finlands Bank av affärsbankerna 
och Andelskassornas Central Ab.

Statens konsolidering slån =  ett för konso
lidering av statens växelkredit beviljat lån 
om 25 m iljarder mark, varav 20 miljarder 
mark har utnyttjats.

Övriga tillgångar

Inhemska obligationer =  obligationer i 
finskt mynt +  obligationer i utländskt 
mynt.

Checkräkningar — kassakreditivräkningar.
Skiljem ynt =  finskt metallmynt.
Övriga fordringar — exportförskott +  hy- 

potekslån +  remburskrediter +  förfallna ob
ligationer och kuponger i finskt mynt +  
växel till täckning av skuld till IMF och 
IBRD +  diverse räkningar.

P a s s i v a  

Utelöpande sedlar 
Kortfristiga skulder

Utländska valutakonton =  kontoskulder 
( =  nostrokonton) på utländska valutors 
räkning (inklusive utländska clearingräk- 
ningar).

Utländska markkonton =  utländska konto
innehavares konton i mark ( =  lorokonton) 
+  markkonton tillhörande IBRD och IMF.

Statens checkräkning =  statens upp- och 
avskri vningsräkning.

Bankernas checkräkningar =  affärsbanker
nas och Andelskassornas Central Ab:s upp- 
och avskrivningsräkningar +  kassareserv- 
räkningar.

Övriga checkräkningar =  övriga upp- och 
avskrivningsräkningar +  licensdepositioner.

Övriga kortfristiga skulder — postremiss- 
växlar +  inkassoväxlar +  diverse räkningar.

Långfristiga skulder

Utländska — utländsk skuld i utländsk va
luta.

Inhemska =  inhemsk skuld i utländskt 
mynt eller finska mark.

Vär der eglering sräkning ar 

Eget kapital
Grundfond och reservfond

I följande redogörelse för bankens ställ
ning basera sig jämförelserna på siffror för 
1954, uträknade enligt den nya balansupp
ställningen.

Valutakurserna och bankens förhållande till 
utlandet

Den sista december 1955 ändrades kur
serna på flera västvalutor, då Finlands Bank 
för deras del övergick till samma system 
med varierande kurser som de flesta OEEC- 
länder ha tillämpat enligt ett arbitrageavtal 
av 1953. Den tillåtna variationsmarginalen 
är 3/4 % över och under pari, och kurserna 
noteras dagligen.

Samtidigt berättigades de inhemska valu
tabankerna att avsluta arbitrageaffärcr både 
sinsemellan och med utländska banker. Ut
ländska arbitragetransaktioner äro likväl 
tillsvidare tillåtna endast mellan pund och 
sådana länders valuta, vilkas betalningsav- 
tal med Finland ej ställer hinder i vägen 
för dylika operationer.

Varierande noteringar tillämpas icke på 
USA-dollar, engelska pund, franska franc, 
portugisiska esqudo och österrikiska schil- 
ling, vilkas kurser hela året höllos oföränd
rade. Följande förändrade valutakurser no
terades den 31 december:

31 .12 . 54 31.12. 55

Stockholm ............. 4 450: — 4 447: —
O slo .........................  3 2 35 :— 3 228: —
Köpenhamn ..........  3 3 40 :— 3 341: —
Bryssel ..................  4G2: — 462: 70
Amsterdam ..........  6 090: — 6 080: —
Ziirich ..................  5 30 0 :— 5 275: —
Frankfurt a. M. . .  5 500: — 5 510: —
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Liksom under de föregående åren såldes 
åt utlandsresande valutor till resekurser, 
vilka voro högre än de officiella. I  medlet av 
december beslöt Finlands Bank a tt själv

börja notera också resekurserna och sänkte 
samtidigt dessa med 6 %. Tidigare hade rese
kurserna varit c. 50 % högre än de officiella 
kurserna.

Utländska konton
milj. mk

3 1 .1 2 .5 4 31 .12 . 55 Förändring

6 934 7 849 + 915
Utländska valutor ....................................... . . .  29 639 28 089 — 1 550

. . .  36 573 35 938 — 635
Utländska valutakonton ........................ 7017 3 855 — 3162

. . .  29 556 32 083 + 2 527
Utländska växlar ......................................... 115 115 —
Utländska obligationer ............................... 857 2 261 + 1 404

Utländska m arkkonton........................... 3 595 3 898 + 303
Långfristig utländsk s k u ld ................... 6 507 7 719 + 1 212

Nettotillgodohavande i utlandet ............ . . .  20 426 22 842 + 2 416

Av ovanstående tablå över bankens u t
ländska konton framgår a tt guld- och valuta
reserven ökades med ett nettobelopp av
2 527 milj. mark. Detta berodde huvudsakli
gen på att valutakontona bland passiva 
sjönko och att guldförrådet under året öka
des. Tillgodohavandena på kontot för de 
egentliga utländska valutorna minskades där
emot med 1 550 milj. mark. A tt ökningen av 
valutareserven var ringa i jämförelse med de 
två, tre senaste åren, stämde överens med 
bankens syften. Banken ansåg sig icke under 
rådande förhållanden kunna höja sin valuta
reserv, för a tt icke mängden av central- 
bankspenningar skulle ökas. I valutareser
vens sammansättning skedde inga nämnvärda 
förskjutningar.

Viktigast bland förändringarna i de övriga 
utländska kontona var a tt de utländska obli
gationerna ökades med 1 404 milj. mark och 
a tt den långfristiga utländska skulden steg 
med 1212 miljoner, genom att krediter i 
Internationella Återuppbyggnadsbanken u t
nyttjades. Då dessutom skulden på utländska 
markkonton under året växte med 303 milj. 
mark, var den totala förändringen i det ut
ländska nettotillgodohavandet en ökning med
2 416 milj. mark.

I samband med dessa egentliga »utländska 
konton” är det skäl a tt redogöra också för 
några inhemska konton, som äro intimt för

bundna med bankens relationer till utlandet.
Såsom i det föregående nämndes i redogö

relsen för bankens förnyade balans, överför
des de växlar som täcka IMF- och IBRD- 
kontona till inhemska växlar som supplemen
tä r täckning. De inhemska växlarna i u t
ländskt mynt ökades under året med 1 774 
milj. mark. Skillnaden mellan denna summa 
och ökningen i den långfristiga utländska 
skulden beror på a tt banken i förskott av
kortade vissa dollarlån, vilkas amorteringar 
förfalla inom de närmaste åren.

En i detta sammanhang nämnvärd om
ständighet, som icke kommer till synes i ba
lansen, är a tt banken den 24 mars 1955 un
dertecknade ett avtal med Internationella 
Återuppbyggnadsbanken om ett lån på 12 
milj. dollar. Lånet skall användas till inköp 
av maskiner för skogsindustrin och kraft
verken.

»Långfristiga inhemska skulder” är en ny 
rubrik bland passiva. Denna post omfattar 
ett lån på 22.4 milj. rubel motsvarande 1 294 
milj. mark, vilket staten erhöll och överförde 
till Finlands Bank som förstärkning av valu
tareserven.

Värderegleringsräkningarna växte under 
året med 3 167 milj. mark och stodo i slutet 
av året på 5 689 miljoner, ökningen var till 
övervägande del en följd av a tt nedskriv
ningen av valutornas värde minskades.
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Förhållandet till staten

Kontoförbindelserna mellan banken och
staten äro sammanställda i nedanstående 
tablå. Statens nettoskuld till Finlands Bank 
ökades med 5 652 milj. mark, så gott som 
enbart beroende på a tt statens tillgodoha
vande på checkräkning minskades. Saldot på 
IMF- och IBRD-kontona, vilket anger sta
tens skuld för medlemsavgifterna till dessa 
internationella institutioner och vilket nu
mera ingår bland „övriga fordringar”, mins
kades med 2 miljoner mark.

Statens konton 
milj. mk

För-
31 .12 . 54 31 .12 . 55 ändring 

Konsolideringslånet 20 000 20 000 — 
IMF- och IBRD- 

växel .................  1 662 1 660 — 2
Summa .................  21 662 21 660 — 2

Checkräkning .. 15 470 9 816 — 5 654
Nettoskuld . . . .  6192 11 844 +  5 652

Den direkta utlåningen och förhållandet till 
egna kunder

Ehuru Finlands Bank under redogörelse
året försökte a tt till det minsta möjliga be
gränsa den direkta utlåningen åt sina egna 
kunder i industri- och affärsvärlden, ökades 
dessas diskonterade inhemska markväxlar 
med 2 497 milj. mark. Detta berodde på att 
företagen i större utsträckning än tidigare 
utnyttjade sin upplåningsrätt inom de i 
början av året fastställda kreditlimiterna. 
Checkkrediten växte med 490 milj. mark, 
medan de övriga fordringarna, vilka huvud
sakligen bestå av förskott för export till 
Sovjetunionen, minskades med 36 milj. mark.

Den 17 juni ingick Finlands Banks direk
tion till statsrådet med ett förslag, som syf
tade till a tt reducera den inflatoriska verkan 
av finansieringen av förskottsbetalningarna 
för varuleveranser till Sovjetunionen. Enligt 
förslaget borde i statens budget för 1956 
reserveras ett tillräckligt anslag till att täcka 
förskotten i den mån dessa och saldot för 
verkställda varuleveranser sammanlagt över
stiga 60 milj. rubel, dvs. den limit intill vil
ken centralbankerna enligt avtalet om varu

utbytet mellan Finland och Sovjetunionen 
förutsättas giva varandra ömsesidig räntefri 
kredit. Statsrådet godkände likväl icke fram
ställningen. Som resultat av nya underhand
lingar i ärendet beslöt statsrådet den 5 ja 
nuari 1956 att bifalla till ett sådant arrange
mang — vilket även tillfredsställde bankens 
direktion — att ifall den vanliga elearingräk- 
ningens och de efter sagda dag utbetalade 
förskottens saldon sammanlagt utvisade ett 
tillgodohavande för Finland överstigande 60 
milj. rubel, så skulle statens rä tt a tt dispo
nera den ännu outnyttjade delen om 5 mil
jarder mark av 1953 års konsolideringslån i 
motsvarande mån inskränkas. Överenskom
melsen gäller icke saldot per 5 januari 1956 
på det dittills använda speciella räntefria 
förskottskontot, och detta kommer att mins
kas allt efter som de leveranser äga rum, 
för vilka förskotten ha erlagts.

Finlands Banks direkta diskontkredit till 
näringslivets olika sektorer framgår av föl
jande tablå som visar fördelningen per den 
sista december åren 1952—1955.

1952 1953 1954 1955
% % % %

Exportindustrin . 50.68 48.84 53.98 73.25
Ilemmamarknads-

industrin . . . . 17.35 16.21 15.01 7.17
Kraftverken . . . . 10.91 12.86 9.85 10.68
Handeln ............. 20.24 21.91 21.13 8,90
Det övriga nä

ringslivet . . . . 0.82 0.18 0.03 —

Den mest iögonenfallande förändringen på 
skuldsidan är den kraftiga ökningen i „öv- 
riga checkräkningar”. Denna berodde främst 
på att de s. k. licensdepositionerna hänfördes 
till denna grupp. Från början av juli ålades 
importörerna att vid inköp i vissa länder ge
nast deponera 10 % av importlicensens värde 
i Finlands Bank. Detta licensdepositions- 
tvång, varigenom banken försökte strama till 
penningmarknaden och hindra en ansvällning 
av licensstocken, utsträcktes den 1 september 
till att gälla alla licenser. Fram till slutet av 
året hade dylika depositioner influtit till ett 
värde av 6 578 milj. mark. Då „övriga kort
fristiga skulder” minskades med 98 milj. 
mark, sjönk bankens nettotillgodohavande 
hos allmänheten — alla ovannämnda föränd
ringar beaktade — med 1 840 milj. mark.

Handelns och industrins konton 
milj. mk

Växlar i mark ...................................................
31. 12. 54

11 940
31.12. 55

14 437 
490

Förändring 

+  2 497 
+  490

Växlar i utländskt m y n t ...................................
Övriga fordringar (exkl. IMF och IBRD) ..

11940
6 737
7 392

14 927 
8 511 
7 356

+  2 987 
+  1 774 
— 36

Övriga checkräkningar.................................
därav llcensdopoBitioner ....................................................

Övriga kortfristiga sk u ld e r .........................

26 069 
69

722

30 794 
6 732

6 678
624

+  4 725 
+  6 663
+ 6 578

— 98
Nettotillgodohavande hos allmänheten 25 278 23 438 — 1 840

Finlands Banks officiella diskonträntor 
förblevo under året oförändrade. Inom de av 
bankfullmäktige i slutet av 1954 fastställda 
räntegränserna, närmades likväl diskonträn
torna till de gängse högre räntorna på bank
krediter och utgöra nu 6 %—7 %.

Förhållandet till penninginstituten

Den märkligaste händelsen i Finlands 
Banks förhållande till andra penninginstitut 
var införandet av det frivilliga kassareserv- 
systemet (se s. 7 och 19). Intill den sista 
december hade kassareservdepositioner in
flutit till ett belopp av 6 677 milj. mark. I

bankens balans ingå de bland bankernas 
checkräkningar.

Finlands Banks restriktiva penningpolitik 
och å andra sidan affärsbankernas försök att 
tillgodose näringslivets ökade kreditbehov 
ledde till a tt rediskonterna ökades högst be
tydligt. Den totala ökningen, med 14163 
milj. mark, var i det närmaste lika stor som 
den åtstramande nettoinverkan av föränd
ringarna i övriga poster i bankens balans 
plus ökningen i sedelcirkulationen.

De av banken tillämpade rediskonterings- 
bestämmelserna höllos oförändrade. Affärs
bankerna måste därför betala 3 % tilläggs- 
ränta för praktiskt taget all rediskontering.

Bankernas konton 
milj. mk

31.12 . 54 31 .12 . 55 Förändring

Rediskontering ................................................... 8 465 22 628 +  14 163
Bankernas egentliga checkräkningar ___  2 187_______ 1 707_____ — 480

Skillnad 6 278 20 921 +  14 643
Kassareservkonton .........................................  — 6 677 +  6 677

Bankernas nettoskuld ....................................... 6 278 14 244 +  7 966

Sedelstocken

Beloppet av utelöpande sedlar ökades rä tt 
kraftigt under året, med sammanlagt 7 981 
milj. mark, vilket ä r ett tecken på den av 
högkonjunkturen föranledda livaktigheten 
inom näringslivet och ökningen i sedelbeho
vet. Stegringen utgjorde närmare 17 % mot
6 % år 1954.

Den 16 september utgåvos nya 100-marks-

sedlar och den 28 i samma månad 10 000- och
5 000-markssedlar. Den 15 december utgåvos 
nya 500-markssedlar.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sammansättningen av den begagnade se
delutgivningsrätten och sedelutgivningsreser- 
ven framgår av följande tablå:
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S edelutgivninq sbalans 
milj. mk

Sedelutgivningsrätt 31. 12 .54  31. 12 .55  Förändring
Ordinarie täckning ....................................... 37 545 38 314 +  769
Supplementär täckning ...............................  47 142______58 000______ +  10 858

Summa 84 687
Sedelutgivning

Utelöpande sedlar .........................................  47 902
Kortfristiga skulder .....................................  29 060
Innestående på eheckkredit ......................  1009
Sedelutgivningsreserv ................................... 6716

Summa 84 687 96 314 +  11 627

96 314

55 883 
33 309 

494 
6 628

+  11 627

+  7 981 
+  4 249 
— 515

Medels förordning av den 23 deccmbcr, 
med kraft till slutet av 1956, höjdes den övre 
gränsen för don supplementära sedeltäckning
en till 58 000 milj. mark. Ovan omtalade 
utlåningsökning jämte överföringen av väx
lar i utländskt mynt till den inhemska dis
kontkrediten ledde till a tt den som supple
mentär täckning gällande utlåningen i slutet 
av 1955 översköt också den nya maximigrän
sen med 7 576 milj. mark. Sedclut.givnings- 
reserven var i slutet av året 6 628 milj. 
mark.

Bokslutet
Till komplettering av ovanstående redogö

relse för bankens ställning återges här ban
kens förmögenhetsbalans i dess helhet jämte 
en kort översikt av resultaträkningen.

Finlands Banks förmögenhetsbalans i sin 
nya form för åren 1954 och 1955 återges här 
nedan.

A k t i v a 3 1 .1 2 .5 4 31 .12 . 55
m ilj. mk m ilj. mk

Guld ..................................... 6 934 7 849
Utländska valutor ............. 29 639 28 089
Utländska växlar .............. 115 115
Utländska obligationer . . . 857 2 261
Ordinarie sedeltäckning .. 37 545 38 314
Diskonterade inhemska väx

lar
I  utländskt mvnt .......... 6 737 8 511
I  m a r k ............................. 11 940 14 437

Rediskonterade växlar . . . 8 465 22 628
Statens konsolideringslån . 20 000 20 000
Supplementär sedeltäckning 47 142 65 576

3 1 .1 2 .5 4  3 1 .1 2 .5 5
m ilj. mk m ilj. mk

Inhemska obligationer . . . .  2 248 1 915
Checkräkningar ................. — 490
Skiljemynt ..........................  242 195
Övriga fo rd r in g a r ............. 9 054 9 016
Övriga tillgångar ..............  11 544 11 616

Summa 96 231 115 506

P a s s i v a
Utelöpande sedlar .............  47 902 55 883
Utländska valutakonton . .  7 017 3 855
Utländska markkonton . . 3 595 3 898
Statens checkräkning . . . .  15 470 9 816
Bankernas checkräkningar 2 187 8 384
Övriga checkräkningar . . .  69 6 732
Övriga kortfristiga skulder 722 624
Kortfristiga sk u ld e r ..........  29 060 33 309
Utländska långfristiga skul

der ................................... 6 507 7 719
Inhemska långfristiga skul

der ................................... - 1294
Långfristiga sk u ld e r ......... 6 507 9 013
Värder eglering sräkning ar . 2 522 5 689
Grundfond ..........................  5 000 10 000
Reservfond .........................  3 683 __
Odisponerade vinstmedel . .  36 —
Resultaträkningar ............. 1521 1612
Eget kapital ......................  10-240 11 612

Summa 96 231 115 506

Medels en lag av den 18 november ändra
des 4 § i bankens reglemente så, a tt grund
fonden höjdes till 10 000 milj. mark, och 
30 § så, a tt tills summan av grundfonden och
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reservfonden stiger till 20 000 milj. mark, 
åtminstone hälften av årsvinsten skall föras 
till reservfonden. Höjningen av grundfonden 
verkställdes genom överföring av hela reserv
fonden, 4 479 milj. mark, och 521 miljoner 
av värderegleringsräkningarna.

Bankens synliga egna medel utgjorde så
ledes enligt bokslutet 10 000 milj. mark. Där
utöver har banken, såsom i tidigare berättel
ser har konstaterats, avsevärda förmögcn-

hetsposter, vilka icke komma till synes i ba
lansen, emedan de enligt reglementet ej få 
räknas till bankens „tillgångar”. Sådana äro 
framför allt fastigheterna för bankens hu
vud- och filialkontor samt några andra fas
tigheter som banken behöver, ävensom en 
begränsad mängd aktier, i främsta rummet 
aktiemajoriteten i Tervakoski Oy.

Nedan återges Finlands Banks resultaträk
ning för 1955 jämförd med 1954.

1954 1955
I n t ä k t e r  mk mk

Räntor på inhemsk utlåning ..........................  1 162 748 469 1179 629 505
Räntor på kontokuranter i u t la n d e t ..............  145 960 459 251 025 377
Räntor på obligationer ................................... 204 106 232 331 688 086
Provisioner .........................................................  190 317 640 186 330 675
Agiovinst .............................................................  576 704 418 442 616 597
Övriga intäkter .................................................  60 921 437 63 740 198

Summa 2 340 758 655 2 455 030 438

K o s t n a d e r
Räntor på kassareservkonton..........................  —■ 165 500 277
Löner och arvoden ........................................... 277 454 794 296 338 001
Pensioner och u n d e rs tö d .................................  19 198 510 22 979 620
Familjepensioncr ............................................... 6 697 185 7 221 880
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader . .  1 239 725 1 274 050
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 703 000 683 100
Andelar i barnbidrag och folkpensioner . . . .  14 469 041 15 494 738
Sedeltillverkning ............................................... 117 469 080 141 265 600
A vskrivningar.....................................................  312 021 592 114 982 398
Övriga kostnader ............................................... 70 358 192 77 446 034
Räkenskapsårets vinst .....................................  1 521 147 536 1 611 844 740

Summa 2 340 758 655 2 455 030 438

Bankens totala inkomst var under redogö
relseåret 114 milj. mark större än år 1954. 
Till följd av att räntorna i utlandet stego, 
växte också avkastningen av valutainveste
ringarna. Provisioner och agio däremot 
minskades något. Bland utgifterna observe
ras räntorna på kassareservkonto. Bankens 
vinst uppgick till 1 612 milj. mark, mot 1 521 
miljoner föregående år. Av denna nettovinst 
har hälften, dvs. 806 milj. mark, överförts

till reservfonden. Av den andra hälften över
går 800 milj. mark till staten enligt inkomst
budgeten för 1956. Återstoden, 6 milj. mark, 
har förts till kontot för odisponerade vinst
medel.

Bankfullmäktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 5 922 370 mark, 
överföras till bankens reservfond.

3 2255/56
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Av Bankfullmäktige

Revisionen

De vid 1954 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, politieborgmästaren Heikki Kan
nisto, kassörskan Kaisa Iliilelä, chefredaktö
ren Matti Janhunen, kommunalrådet Heikki 
Soininen och stadsdirektören Arno Tuurna, 
verkställde under tiden mellan den 21 och 
25 februari senaste år revision av bankens 
räkenskaper för år 1954. I enlighet med revi
sorernas tillstyrkan beviljade bankfullmäk
tige direktionen ansvarsfrihet för bankens 
förvaltning under år 1954.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln

Bankfullmäktige ha under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens låne
rörelse och övriga placeringar ävensom va
lutahandeln vid följande tidpunkter: den 
17 februari, den 21 april, den 28 juni, den 
30 augusti, den 25 oktober och den 20 decem
ber.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a) I huvudkontoret
Bankfullmäktige ha i enlighet med 6 § i 

sin instruktion verkställt inventering av hu
vudkontorets kassor och kassavalv ävensom 
lånehandlingar och säkerheter samt panter 
och depositioner. Inventeringen gav icke an
ledning till anmärkning.

b) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige ha övervakat, a tt avdel

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

handlagda ärenden

Den i 2 § i bankens instruktion stadgade 
inspektionen har verkställts vid samtliga av
delningskontor.

Revisionsavdelning inrättad i banken

Bankfullmäktige ha med tillfredsställelse 
konstaterat, a tt en av direktionen inrättad 
revisionsavdelning i banken vidtog med sin 
verksamhet den 1 november med uppgift 
a tt fortgående granska bokföringen och där
med sammanhängande banktransaktioner och 
handlingar.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1954 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna ävensom sänt avskrif
ter av räkenskaperna till bankutskottet.

Statskontoret meddelade i brev av den 
17 mars bankfullmäktige, a tt på grund av 
lagen av den 18 december 1953 om indrag
ning av vissa icke-budgeterade fonder Elis 
Ilolms nödhjälpsfond, som förvaltats av 
statskontoret, indragits från och med den 
1 januari 1954 och att ett belopp motsva
rande fondens kapital, 585 323 mark, på or
der av finansministeriet inbetalats till Folk
skollärarnas änke- och pupillkassa för a tt an
vändas för kassans syftemål på sätt, som 
förutsattes i dess reglemente. Bankfullmäk
tige sände en avskrift av skrivelsen till bank
utskottet.

I enlighet med av riksdagen' den 19 mars
1954 fastställda föreskrifter skulle den första 
utdelningen av understöd u r E. J . Läng- 
mans kommunala fond verkställas under re
dogörelseåret, varvid till fördelning förelåg
3 468 342 mark. På grund härav uppgjorde 
de enligt föreskrifterna i utdelningen del
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aktiga kommunalstyrelserna i Enontekiö, 
Inari, Kuhmo, Kuusamo, Salla, Savukoski, 
Suomussalmi och Utsjoki kommuner envar 
tillsammans med de lokala representanterna 
för Finlands Röda Kors förslag till använd
ning av kommunens andel i understödet och 
sände förslagen, vilka förordats av såväl 
landshövdingarna i Uleåborgs och Lapplands 
län som av Finlands Röda Kors’ distrikts
styrelser, till bankfullmäktigc för godkän
nande. Vid sitt sammanträde den 13 oktober 
godkände bankfullmäktige nämnda förslag 
och beslöto uppmana direktionen att låta u t
betala understöden till vederbörande kommu
ner a tt användas till föreslagna ändamål.

Räntan på kassareservdepositionerna

Direktionen hade av penningvärdepolitiska 
skäl i december 1954 inlett förhandlingar 
med de olika grupperna av penninganstalter 
för att åstadkomma en sådan överenskom
melse, a tt den under redogörelseåret skulle 
begränsa anstalternas utlåningsmöjligheter. 
Avsikten var a tt temporärt öka penningan- 
staltcrnas kassareserv genom att till en extra 
kassareserv överföra en del av deras nyin
låning. För a tt de ökade kassareserverna fak
tiskt effektivt skulle begränsa utlåningen, an
såg direktionen det vara oundgängligt, att 
de i sin helhet placeras på särskilda kassa- 
reservkonton, i sista hand i Finlands Bank. 
Förhandlingarna ledde även till, a tt ett kas- 
sareservavtal den 11 februari undertecknades 
mellan Finlands Bank och affärsbankerna 
och den 15 i samma månad en motsvarande 
överenskommelse med Andelskassornas Cen
tral Ab, Andelskassornas Centralförbund, 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank och Spar- 
banksförbundet i Finland. Överenskommelse 
träffades om att avtalen skulle vara i kraft 
under tiden 1. 2.—30. 9. 1955.

Avtalen innehöllo bestämmelsen, a tt F in
lands Bank erlägger ränta på medel, som 
inflyta på kassareservkonto. Emedan ban
ken i stöd av 13 § 2 mom. i sitt reglemente 
är berättigad a tt erlägga dylik ränta endast 
i det fall, a tt bankfullmäktige på grund av 
särskilda omständigheter i undantagsfall så 
besluta, framlade direktionen ifrågavarande 
överenskommelser för bankfullmäktige och 
föreslog, a tt på medel som deponerats på 
kassareservkonto skulle erläggas samma

ränta, som vederbörande penninganstalt 
själv var tvungen a tt för nämnda medel er
lägga till sina deponenter och innehavare av 
checkräkningar. För ränteberäkningen skulle 
medlen på kassareservkonto anses fördela sig 
på medel motsvarande depositionsräkningar 
och checkräkningar i samma proportion som 
det totala beloppet av allmänhetens medel i 
ifrågavarande penninganstalt den 31 januari
1955 fördelade sig på depositions- och check
räkning. Bankfullmäktige godkände direk
tionens förslag den 17 februari. I praktiken 
tillämpades beslutet med bankfullmäktiges 
begivande sålunda, a tt räntan på kassare
servdepositionerna beräknades enligt medel
talet för de av varje bank vid inlåningen 
tillämpade olika räntesatserna.

Förrän giltighetstiden för kassareservav- 
talen gick u t den 30 september, begynte di
rektionen förhandla med penninganstalterna 
om nya avtal, till sitt innehåll ensartade med 
de tidigare. Vid förhandlingarna nåddes 
även enighet och överenskommelse träffades 
om, a tt de nya avtalen, till vilka nu jämte 
de förut nämnda även andelslagens spar
kassor anslöto sig, skulle vara i kraft un
der tiden 1. 10. 1955 — 31. 1. 1956. Härefter 
hemställde direktionen åter hos bankfullmäk
tige, a tt Finlands Bank skulle för medel på 
kassareservkonto gottskriva ränta enligt 
samma räntesats som ifrågavarande pen
ninganstalt i medeltal tillämpade vid sin in
låning och a tt vid uträkningen av medel
räntan inlåningen i penninganstalten skulle 
anses fördela sig enligt räntesats i så im a  
proportion som de i respektive penningan
stalt fördelade sig den 30 september 1955. 
Bankfullmäktigé godkände direktionens för
slag den 28 september och de nya kassa- 
reservavtalen undertecknades påföljande 
dag.

Grundandet av en hypoteksbank

Internationella Återuppbyggnadsbanken 
hade åren 1949, 1952 och 1954 beviljat F in
land fyra långfristiga krediter, vilka F in
lands Bank hade upptagit med statsgaranti. 
De i kredit erhållna medlen, vilka ingå i 
Finlands Banks bokföring, hade banken lå
nat vidare å t industrin emot växlar. Eme
dan en dylik förmedling av utländska kredi
ter icke hör till centralbankens egentliga
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uppgifter och det icke heller är vare sig sak
ligt eller formellt riktigt, a tt centralbanken 
beviljar långfristiga växelkrediter, medde
lade direktionen i skrivelse till bankfullmäk
tige den 23 september, a tt den ansåg det 
vara lämpligt, a tt en särskild hypoteksbank 
grundades, vilken i framtiden skulle upptaga 
dylik utländsk kredit och av de sålunda er
hållna medlen bevilja långfristiga lån mot 
inteckning åt inhemska låntagare för in
dustrins behov. Direktionen påpekade även, 
att den nya bankens åligganden skulle skötas 
i Finlands Bank och att extra personal ej 
behövde avlönas härför, ävensom att de av 
Internationella Återuppbyggnadsbanken re
dan beviljade lånen skulle kvarstå i Finlands 
Banks balans. Emedan det åligger bankfull 
mäktige a tt besluta om placering av F in
lands Banks medel i aktier, hemställde di
rektionen, att bankfullmäktige måtte berät
tiga direktionen att för Finlands Banks räk
ning teckna aktier till ett nominellt värde 
av 98 miljoner mark av den nya bankens 
aktiekapital, som skulle utgöra 100 miljoner 
mark.

Sedan ärendet behandlats fem gånger av 
de ordinarie och två gånger av förstärkta 
bankfullmäktige, beslöto bankfullmäktige den 
23 november att godkänna direktionens för
slag om att teckna aktier i den planerade 
hypoteksbanken. Godkännandet förutsatte 
dock, a tt — för så vitt bankfullmäktige icke 
annorlunda besluta — hypoteksbankens verk- 
sarr^et endast skall omfatta upptagande av 
utländsk långfristig kredit i fall, då kredit 
icke kan ordnas på annat sätt, ävensom dess 
vidare utlåning för industriella ändamål 
främst mot säkerhet i inteckning. Dessutom 
förutsatte bankfullmäktige, a tt dem beredes 
tillfälle a tt i samma omfattning som för dem 
finnes stadgat beträffande Finlands Bank, 
övervaka hypoteksbankens skötsel och låne
rörelse, a tt deras samtycke inhämtas för 
upptagande av obligationslån och andra lån 
och att bankens aktier icke utan bankfull
mäktiges godkännande överlåtas åt andra.

I  bolagsavtalet för hypoteksbanken av den
1 december förband sig Finlands Bank att 
övertaga 98 aktier samt Folkpensionsanstal- 
ten och Tervakoski Osakeyhtiö var sin aktie. 
Den 23 december beviljade statsrådet ban
ken koncession och fastställde den i bolags
avtalet ingående bolagsordningen, enligt vil
ken bankens namn är Mortgage Bank of

Finland Oy och dess verksamhet begränsas 
enbart till förmedling av utländsk långfris
tig kredit till industrin.

Nya sedeltyper

Den 17 februari föreläde direktionen bank
fullmäktige för godkännande typerna för de 
nya sedlar av 10 000, 5 000, 1 000, 500 och 
100 marks valör, om vilkas tillverkning de 
fattat beslut den 20 november 1952. Samti
digt meddelade direktionen, a tt det vid den 
slutliga utformningen av sedlarna på grund 
av valörsiffrornas storlek hade visat sig vara 
nödvändigt a tt öka sedlarnas bredd med
2 mm, varför deras definitiva storlek blev 
142 X 69 mm. Beträffande sedelpapperet 
nämnde direktionen, a tt 10 000 och 5 000 
marks sedlarna tryckas på handgjort papper 
med J. V. Snellmans bild som vattenstämpel, 
1 000 marks sedlarna på maskingjort, mele- 
rat papper av bättre kvalitet än förut, där 
vattenstämpeln utgöres av ett vågformigt, 
medels eguttör-förfarande tryckt mönster, 
samt a tt till 500 och 100 marks sedlarna an
vändes samma maskingjorda, melerade pap
per utan vattenstämpel som förut, dock så 
att dess vikt höjes till 80 gr/m 2.

Bankfullmäktige godkände de nya sedel
typerna samma dag den 17 februari, och 
beskrivningarna av sedlarnas papper, u t
seende och tillverkningssätt publicerades den 
12 mars 1955 i författningssamlingen.

Ändring av 4, 9 och 30 § i Finlands Banks 
reglemente

I skrivelse av den 27 augusti hemställde 
direktionen hos bankfullmäktige om ändring 
av 4 § i Finlands Banks reglemente an
gående grund- och reservfonderna och av 30 § 
angående användningen av vinsten ävensom 
av 9 § angående inlösen av söndriga sedlar.

I motiveringarna till sin framställning på
pekade direktionen, a tt Finlands Banks egna 
medel under tiden mellan världskrigen hade 
utgjort drygt 30 % av förmögenhetsbalan- 
sens slutsumma. Allt efter som balansräk
ningen växte höjdes grundfonden så mycket, 
att nämnda förhållande blev oförändrat, sista 
gången före vinterkriget medels lag av den
22 december 1938.

I och med att inflationen under krigsåren
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förstorade balansens slutsumma, sjönko de 
egna medlen avsevärt i proportion till denna. 
Vid 1947 års utgång utgjorde grund- och 
reservfonderna sammanlagt endast 7 % av 
balansens slutsumma och medräknas regle- 
ringsräkningama, utgjorde relationstalet för 
alla egna medel i förhållande till balansens 
slutsumma 16 %. Medels lag av den 4 juni 
1948 ändrades därför 4 § i reglementet så, 
att grundfonden höjdes från 1 250 milj. 
mark till 5 000 miljoner. Detta skedde ge
nom a tt reservfonden och nödigt belopp från 
regleringsräkningarna överfördes till grund
fonden. Medels samma lag ändrades även 
30 § i reglementet sålunda, a tt till dess 
grund- och reservfonderna stigit till sam
manlagt 10 000 milj. mark åtminstone hälf
ten av bankens årsvinst skulle användas till 
reservfondens ökande.

I augusti 1955 utgjorde grund- och reserv
fonderna sammanlagt ungefär 10 % och ban
kens samtliga egna medel inklusive regle
ringsräkningarna ungefär 13 % av balansens 
slutsumma. Emedan förhållandet mellan de 
egna medlen och balansens slutsumma var så 
mycket svagare än före kriget och det icke 
kunde anses vara ens närmelsevis tillfreds
ställande med hänsyn till bankens soliditet, 
i synnerhet som det föreföll uppenbart, att 
grund- och reservfonderna efter bokslutet 
för året sammanlagt skulle överstiga 10 000 
miljoner, föreslog direktionen att 4 och 30 §
i reglementet skulle ändras i enlighet med 
situationens krav. Direktionen föreslog en 
höjning av grundfonden till 10 000 milj. 
mark genom överföring av reservfonden i 
dess helhet och dessutom nödigt belopp från 
regleringsräkningarna. Y tterligare föreslog 
direktionen, a tt till dess grund- och reserv
fonderna stigit till sammanlagt 20 000 milj. 
mark, åtminstone hälften av bankens årsvinst 
skall användas till reservfondens ökande.

Direktionen ansåg en ändring av stadgan- 
dena angående inlösen av söndriga sedlar i
9 § i reglementet nödvändig, emedan det 
tidigare förfarandet vid inlösen av söndriga 
sedlar skulle ha varit osäkert beträffande de 
nya 10 000, 5 000 och 1 000 marks sedlarna, 
på vilka namnteckningarna finnas på se
delns högra hälft. Direktionen föreslog en 
övergång vid inlösen till det s. k. ytinnehålls- 
systemet, vilket användes t. ex. i Förenta 
Staterna, Skandinavien och de flesta väst
europeiska länder och enligt vilket den fönd-

riga sedelns inlösningsvärde beror på den 
till inlösen presenterade sedeldelens storlek. 
Vid tillämpning av detta system undvikes 
oskäliga avgöranden, till vilka man kan 
komma när inlösningsvärdet är beroende av, 
på vilket ställe sedeln gått sönder. Direktio
nen föreslog, a tt nämnda paragraf skulle få 
följande nya ordalydelse: Söndrig banksedel 
inlöses till fulla namnvärdet, om mer än 
hälften därav finnes kvar i ett stycke, och 
till halva namnvärdet, om hälften därav fin
nes kvar i ett stycke. I övriga fall eller 
om skäl föreligger a tt misstänka, a tt sedeln 
avsiktligt rivits sönder, har direktionen 
rä tt a tt avgöra, huruvida sedeln skall in
lösas till fulla värdet eller till en del av 
värdet eller lämnas oinlöst. Återlämnas den 
icke inlösta sedeln till uppvisaren, skall 
densamma makuleras.

Bankfullmäktige godkände direktionens 
förslag den 30 augusti och anhöllo a tt stats
rådet måtte ingå till riksdagen med propo
sition i ärendet i enlighet därmed. Riksda
gen godkände propositionen den 18 novem
ber 1955.

Temporär förhöjning av övre gränsen för 
den supplementära sedeltäckningen

Direktionen meddelade bankfullmäktige 
den 19 december, a tt penninganstalternas 
depositioner i Finlands Bank på grund av 
kassareservavtalen och importfirmornas obli
gatoriska licensdepositioner, vilka bägge räk
nas till de kortfristiga skulderna i bankens 
balans, trots a tt de icke av affärslivet kunna 
disponeras som köpkraft, hade minskat sedel
utgivningsrätten med c. 12 500 milj. mark. 
På så vis hade Finlands Banks sedelutgiv
ningsrätt minskats så mycket, a tt den under 
rådande högkonjunktur uppenbart icke 
skulle förslå till a tt täcka behovet av betal
ningsmedel; sålunda utgjorde sedelutgiv- 
ningsreserven blott 2 200 milj. mark den 
15 december. Därför anhöll direktionen om 
att bankfullmäktige skulle föreslå för rege
ringen, a tt den i stöd av 6 § 4 mom. i F in
lands Banks reglemente genom förordning 
skulle höja det i 1 mom. i samma paragraf 
nämnda maximibeloppet till 58 000 milj. 
mark till utgången av år 1956.

Bankfullmäktige godkände direktionens 
förslag den 20 december och ingingo i enlig
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het därmed med förslag till statsrådet. Stats
rådet utfärdade en förordning i frågan den
23 december.

Ny korrespondentbank

På hemställan av direktionen beslöto bank
fullmäktige vid möte den 23 november, att 
Finlands Bank till ny korrespondentbank 
skulle antaga Schweizerische Kreditanstalt 
benämnda bankinstitut i Zurich, som uppgi
vit sig vara därtill villigt.

Inrättande av nya befattningar

Direktionen föreslog den 23 november i 
skrivelse till bankfullmäktige, a tt i banken 
skulle inrättas ett antal nya nödigbefunna 
ordinarie befattningar. Sitt förslag motive
rade direktionen med att antalet ordinarie 
befattningshavare i banken var för litet i 
förhållande till personalens sammanlagda an
tal. Sålunda var endast hälften av huvud
kontorets personal ordinarie och även i av
delningskontoren var nästan en tredjedel av 
den kvinnliga personalen extraordinarie. Till 
följd härav måste extraordinarie befattnings
havare användas också för sådana uppgifter, 
för vilkas handhavande en ordinarie befatt
ningshavares kompetens hade varit erforder
lig. Likaså hade man varit tvungen att pla
cera lägre ordinarie befattningshavare a tt 
sköta mera krävande uppgifter än vad deras 
tjänsteställning och befogenhet hade förut
satt. På grund av de ordinarie befattningar
nas relativt ringa antal voro även beford- 
ringsmöjligheterna synnerligen begränsade, 
varav följde dels att det var svårt a tt få 
kompetenta nya tjänstemän till banken, dels 
a tt skolade och i sitt arbete skickliga tjänste
män hade fly ttat till andra arbetsområden 
och affärsbanker, inom vilka avancemangs- 
möjligheterna voro större. För a tt avhjälpa 
nämnda missförhållanden och ernå ökiide 
förutsättningar a tt höja personalens nivå 
föreslog direktionen att 46 nya befattningar 
skulle inrättas vid huvudkontoret och sam
manlagt 5 nya vid avdelningskontoren, var
igenom ordinarie befattningar skulle ordnas 
åt en fjärdedel av de extraordinarie befatt
ningshavarna.

Bankfullmäktige godkände direktionens 
förslag den 23 november och inrättade räk
nat från den 1 januari 1956 i enlighet med

förslaget vid huvudkontoret ordinarie be
fattningar för 2 sekreterare, 4 kamrerare,
2 äldre och 8 yngre bokförare, 1 kvinnlig 
korrespondent, 9 kanslister, 7 kontorsbiträ- 
den, 9 kassabiträden, 1 telefonist och 3 vakt
mästare ävensom vid avdelningskontoren 
sammanlagt 5 kassabiträdesbefattningar.

Beviljade pensioner, familjepensioner och 
understöd

Bankfullmäktige beviljade under det 
gångna året nio pensioner enligt pensions- 
stadgan, tre familjepensioner enligt familje- 
pensionsstadgan och fem understöd. Pensio
nerna stego sammanlagt till 3 650 400 mark, 
familjepensionerna till 352 200 mark och un
derstöden till 820 200 mark om året.

Direktionen

Republikens president utnämnde genom 
öppet brev av den 25 januari till ordförande 
för direktionen chefdirektören för Aktiebola
get Nordiska Föreningsbanken, utomordent
liga sändebudet och befullmäktigade minis
tern, vicehäradshövdingen R. v. Ficandt räk
nat från den 1 mars, sedan tjänsten blivit 
ledig i och med att dess innehavare Sakari 
Tuomioja utnämnts till ambassadör i Lon
don.

Genom ett annat öppet brev av samma dag 
den 25 januari utnämnde Republikens presi
dent finansministern Penna Tervo till en 
ledig ledamotstjänst i bankens direktion räk
nat från den 1 april. Emedan minister Tervo 
på grund av sitt medlemskap i statsrådet 
emellertid icke från nämnda dag kunde över
taga skötseln av sina åligganden som direk- 
tionsledamot, beviljade bankfullmäktige ho
nom på begäran tjänstledighet utan lön från 
den 1 april tills vidare, likväl högst till u t
gången av september 1955, och förlängde den 
sedermera på samma grunder högst till u t
gången av mars 1956. Till tf. ledamot i di
rektionen under denna tjäustledighet förord
nade bankfullmäktige avdelningschefen i 
banken C. G. Sundman.

Till följd av de inträffade förändringarna 
i direktionens sammansättning fastställde 
bankfullmäktige den 13 oktober ny arbetsför
delning mellan direktionsordföranden och le
damöterna.
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Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungera 
enligt bankfullmäktiges beslut under år 1956 
följande personer:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter filo- 
sofiedoktorn Frans Vihtori Härmä och di
rektören Yrjö Nurmi samt suppleanter borg
mästaren, vicehäradshövdingen Väinö Wil
helm Ilah ta  och stadsdirektören M artti Jo 
hannes Ekblom;

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

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter direk
tören Kaarlo Vilhelm Laitila och polismästa
ren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari Kar- 
pio samt suppleanter biträdande stadsdirek- 
tören, diplomingenjören Veikko Johannes 
Tolamo och direktören Toivo Johannes Hei
nonen;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verkstäl
lande direktören, kommunalrådet Veikko 
Aleksander Cajander och stadssekretcraren, 
vicehäradshövdingen Kustaa Ilmari Laakso
nen samt suppleanter verkställande direktö
ren Kaarlo Erkki Marjanen och verkstäl
lande direktören, ekonomen Risto Juhani 
Holopainen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalm ar Mikael H urtta  och 
lantbruksrådet Niilo Ilmari Jokinen samt 
suppleanter äldre justitierådmannen Gunnar 
Valdemar Ilellén och byrådirektören Vilho 
Ruotsalainen;

Kontoret i Lahti: kontrollanter direktö
ren Väinö Tuompo och borgmästaren, vice
häradshövdingen Aulis Evald Arjama samt 
suppleanter verkställande direktören, bergs
rådet Torsten M artin Lindroos och merkan
tildirektören Esko Bruno Kunnas;

Kontoret i S : t  Michel: kontrollanter hä
radshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen och 
politierådmannen Otto Kinnunen samt sup

pleanter verkställande direktören, agronomen 
Timo Leppänen och verkställande direktören 
Lauri Ensio Auvinen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören, kommerserådet 
Alpo Pesonen och verkställande direktören, 
översten Eric B:son Schauman samt sup
pleanter justitieborgmästaren, vicehäradshöv
dingen Aarne Erkki Palomäki och verkstäl
lande direktören, ekonomen Mauri Albert 
Zilliacus;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter verk
ställande direktören Kaarlo August Noro och 
vicehäradshövdingen Yrjö Jokiranta samt 
suppleanter verkställande direktören, ekono- 
mierådet Aleksi Tandefelt och direktören, 
ekonomen Anders Gustaf Kuusterä;

Kontoret i Uleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons Karhi och 
justitieborgmästaren Kaarlo Torsten Reinilä 
samt suppleanter direktören Jalmari Kustaa 
Korkeakivi och verkställande direktören, 
kommerserådet Aarne Toivonen;

Kontoret i Vasa: kontrollanter borgmästa
ren Axel Elias Laxén och direktören Juho 
Viljam Vaahtoniemi samt suppleanter verk
ställande direktören Magnus Erik Tuomas- 
Kettunen och länsrådet, vicehäradshövdingen 
Alfred Leskinen; samt

Kontoret i Åbo: kontrollanter landshöv
dingen Frans Vilho Kyttä och direktören 
Aarne Laaksonen samt suppleanter verkstäl
lande direktören Väinö Jylhä och verkstäl
lande direktören, lantbruksrådet Frans E i
nari Karvetti.

B ankf ullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade under 
år 1955 följande av riksdagens elektorer för 
nämnda åliggande valda personer:

Eskola, Kusti, lantbrukare,
Tanner, Väinö, jurisdoktor h. e.,
Leikola, Erkki, professor,
Aaltonen, Aimo, timmerman,
Peltonen, Onni, lokomotivförare,
Korsimo, Arvo, partisekreterare, 
Söderhjelm, J. O., jurisdoktor,
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Murto, Yrjö, funktionär,
Luukka, Eemil, kommunalråd.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade hela året un
dertecknad Eskola och som viceordförande 
undertecknad Tanner.

Den 8 februari avtäcktes i Finlands Bank 
i bankfullmäktiges rum ett porträtt av bank
fullmäktiges förra ordförande och nuvarande 
viceordförande Väinö Tanner, vars porträtt 
bankfullmäktige utverkat sig att få låta 
måla, då han fyllde GO år. Porträttet har 
målats av konstnären Tauno Miesmaa.

Helsingfors den 29 februari 1956.

Revisorer

Till bankens revisorer för granskning av
1955 års räkenskaper utsågo elektorerna föl
jande personer:

Soininen, Heikki, kommunalråd, suppleant 
Laine, Lauri, lantbrukstekniker;

Hiilelä, Kaisa, kassörska, suppleant Virta
nen, Viljo, ekonom;

Tuurna, Arno, stadsdirektör, suppleant 
Öhman, Carl Arne, jurislicentiat;

Janhunen, Matti, chefredaktör, suppleant 
Kulo, Kusti, vårdchef; samt 

Kannisto, Heikki, politieborgmästare, 
suppleant Leikola, Aare, diplomingenjör.

KUSTI ESKOLA
Väinö Tanner 
Aimo Aaltonen 
Arvo Korsimo 
Yrjö Murto

Erkki Leikola 
Onni Peltonen 
J. O. Söderhjelm 
Eemil Luukka

Esko K. Leinonen

Riksdagens bankfullmäktige 
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