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H elsingfors 1959. Statsrådets tryckeri

Finlands Banks verksamhet

Finlands Banks penning- och valutapolitik

Den nedgång i produktionen, som under 
år 1957 framträdde på flera områden, här
rörda dels från den internationella konjunlt- 
turavmattningen, till följd varav våra export
marknader hade försvagats, och dels från 
interna faktorer. Även om devalveringen åter
ställde exportindustrins lönsamhet, blevo 
exportinkomsterna räknade i valutor mindre 
än tidigare, på grund av exportprisernas 
nedgång och delvis även emedan exportvo
lymen hade minskats. Såsom en följd av 
importens liberalisering i början av oktober 
visade å andra sidan importen tecken på 
ökning. Därför visste man inte vid årsskif
tet, om betalningsbalansen skulle stå rycken. 
Valutareserven hade visserligen vuxit, men 
detta berodde delvis på tillfälliga orsaker. 
Osäkerhet förelåg även beträffande den in
hemska prisutvecklingen, ty importprisernas 
stegring hade ännu ej med full styrka hunnit 
inverka på den allmänna prisnivån.

I början av 1958 syntes det uppenbart, att 
sysselsättnings- och produktionsnivån även 
under våren skulle förbli lägre än normalt. 
Å  ena sidan var inte någon snabb förbättring 
att vänta i de utländska konjunkturerna. Å 
andra sidan skulle det på grund av anpass
ningsprocessen efter devalveringen och im
portens frigivning otvivelaktigt räcka en tid, 
innan företagen skulle få i gång en utvidg
ning av produktionen i enlighet med de för
ändrade räntabilitetssynpunkterna.

Under dessa förhållanden ansåg Finlands 
Bank det vara nödvändigt att vidtaga vissa 
penningpolitiska åtgärder för tryggande av 
sysselsättningen och den ekonomiska aktivi
teten, ehuru utsikterna för valuta- och pris
utvecklingen tvingade till en viss försiktighet. 
Under årets första månader strävade banken

att genom selektiva åtgärder förbättra när
mast industrins finansieringsläge och be
främja dess investeringar. Då senare steg
ringen i prisnivån avstannade och valutare
servens stabilitet befästes, kunde banken där
jämte försöka åstadkomma lättnader på kre
ditmarknaden även genom sin allmänna re- 
diskonterings- och räntepolitik.

I rediskonteringspolitiken genomfördes re
dan från årets början den lindringen, att 
penninginstitutens växlar rediskonterades 
utan tilläggsränta i de fall, då en kund inom 
sågindustrin hade beviljats mera växelkredit 
än under den föregående anskaffningsperio- 
den. I slutet av mars utsträcktes befrielsen 
från tilläggsränta till att omfatta även pen
ninginstitutens kortfristiga exportväxlar.

I sin helhet förmildrades rediskonterings- 
villkoren från början av maj. För att bereda 
penninginstituten möjlighet att använda in
låningsökningen till att utvidga kreditgiv- 
ningen beslöt Finlands Bank nu att bevilja 
penninginstituten rätt till viss rediskontering 
utan tilläggsränta till 60 % eller senare fast
ställd annan del av summan av penninginsti
tutens egna medel. Ifall penninginstitutets 
hela skuld till Finlands Bank under en ka
lendermånad överstiger 60 %  av summan av 
dess egna medel, måste penninginstitutet ut
över den egentliga räntan på sin skuld till 
Finlands Bank betala en tilläggsränta om 
1.5 %  räknad på ett belopp, vilket utgör en 
lika stor del av det genomsnittliga månat
liga beloppet av penninginstitutets hela 
skuld som den del av skulden, som överstiger 
den ovannämnda gränsen, utgör av summan 
av penninginstitutets egna medel. Om emel
lertid penninginstitutets hela skuld är mer 
än dubbelt så stor som summan av dess 
egna medel, varvid tilläggsräntan vore 2.1 %  
av hela skulden, bör penninginstitutet sär
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skilt rådgöra om rediskonteringsvillkoren 
med Finlands Bank. Genom bankfullmäk
tiges beslut av den 24 april minskades 
tilläggsräntans maximala belopp samtidigt 
från och med början av maj från 5 %  till 
3 %.

Yid uträknandet av tilläggsräntan tilläts 
penninginstituten fortfarande minska total
skulden med ett belopp motsvarande de av 
dem diskonterade, tidigare nämnda såg- och 
exportväxlarna. Från och med början av 
maj fingo penninginstituten göra ett likadant 
avdrag för den utelöpande delen av den kre
dit om 4 000 milj. mark, som de i januari 
hade beviljat staten. Avdragsrätten ut
sträcktes i juni till att likaså omfatta den 
växelkredit, som penninginstituten givit för 
finansiering av ostförråd, samt i november 
till de skogsindustriväxlar, vilka hänförde 
sig till avtalet mellan staten och exportin
dustrin angående extra avverkningar av pap
persved. Till följd av alla dessa beslut om 
lindring av rediskonteringsbcstämmelserna 
ävensom av ökningen i penninginstitutens 
inlåning, befriades penninginstituten efter 
maj månad praktiskt sett helt och hållet 
från att erlägga tilläggsränta till Finlands 
Bank.

På bankfullmäktighåll hade redan i början 
av året fästs uppmärksamhet vid önskvärd
heten av att sänka räntefoten. Med beaktande 
av att en sänkning av räntefoten otvivel
aktigt skulle öka investeringsbenägenheten 
och sänka kostnadsnivån, försökte Finlands 
Banks direktion att genom underhandlingar 
få till stånd ett härtill syftande avtal mellan 
penninginstituten. Yid sitt sammanträde 
den 4 juni stödde bankfullmäktige direktio
nens åtgärder och uppmanade den samtidigt 
att verka i sådan riktning att trycket av 
indexklausuler i utlåningen skulle lättas. 
Underhandlingarna ledde till att penning
instituten den 5 september ändrade det gäl
lande ränteavtalet och meddelade, att de i 
enlighet med Finlands Banks förslag skulle 
sänka sina utlånings- och inlåningsräntor 
från och med början av oktober med i ge
nomsnitt %  %, medan den högsta tilläm
pade utlåningsräntan samtidigt sänktes från 
8 % till 7 y2 %. Bankfullmäktige beslöto för 
sin del den 17 september, att Finlands Bank 
från början av oktober skulle tillämpa en 
ränta om 71/4%  vid rediskontering av pen
ninginstitutens växlar. Intill dess hade räntan

varit densamma som den, till vilken penning
instituten diskonterat växlarna, eller i prak
tiken i allmänhet 8 %.

Finlands Bank förändrade icke i detta 
sammanhang räntorna på krediter åt sina 
egna kunder, utan diskonträntans övre gräns 
förblev vid 8 %  och den undre gränsen vid 
6 1/2 %. I praktiken debiterades för krediter 
fortfarande räntor om 7 i/2— 1S %. Då af
färsbankerna likaledes från och med början 
av oktober minskade indextillägget på sina 
lån från 1 % till %  %  per år, ledde detta 
därhän, att de räntor som Finlands Bank 
debiterade sina kredittagare nu kommo att 
ligga på samma nivå som affärsbankernas 
utlåningsräntor inklusive indextillägg. I 
detta sammanhang må nämnas, att andels- 
kassorna redan från och med början av juli 
helt upphörde att bära upp indextillägg. 
Såsom en följd av prisnivåns stabilisering 
nedgick även det indextillägg, som debite
rades av sparbankerna, så att alla sparban
kers vägda genomsnittliga indextillägg, vars 
storlek under förra hälften av redogörelse
året var 1.4 %  per år, under årets senare 
hälft var endast 0.2 % per år.

Förutom genom rediskonterings- och ränte- 
politiska åtgärder försökte Finlands Bank 
att även med andra medel lätta kreditmark
naden och stimulera produktionen. För att 
finansiera industrins investeringar kom ban
ken redan i början av året överens med 
affärsbankerna om ett obligationslån om 
3 000 milj. mark, vilket Industri-Hypoteks- 
banken i Finland Ab i denna avsikt emitte
rade. Av detta lån inköpte Finlands Bank 
under årets lopp obligationer för samman
lagt 1386 milj. mark. I november beslöt 
banken likaså att med 2 000 milj. mark del
taga i Industri-Hypoteksbankens nya obliga
tionslån om 6 000 miljoner mark genom place
ring i obligationer under åren 1959— 1960. 
Finansieringen av investeringar underlät
tades vidare av att på bankens initiativ 
erhölls ett lån om 4 500 milj. mark ur de 
medel, vilka hade influtit vid köp i mark
valuta ur Förenta Staternas. överskottslager 
och vilka för Förenta Staternas räkning hade 
deponerats i Finlands Bank. Långivare var 
Export-Import Bank of Washington, och 
låntagare Mortgage Bank of Finland Oy, 
som i sin tur lånade ut medlen till kraft
verksbyggen och utvidgningar av träföräd- 
lingsföretag.
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Exportföretagens frivilliga konjunkturre- 
serveringar, av vilka 1266 milj. mark fun- 
nos deponerade i Finlands Bank, sades upp 
och återburos redan på våren. I detta sam
manhang bör likaså nämnas att, för att 
exportindustrins räntabilitet måtte bevaras 
då exportpriserna sjönko, exportavgifterna på 
grundval av bankens utlåtande fyra gånger 
sänktes under året, första gången i början 
av februari och sista gången i början av 
augusti. Sedan uppbörden av exportavgifter 
upphört, har staten beviljat av exportav- 
giftslagen förutsatta lån med låga räntor 
främst åt exportindustrin. Fram till mitten 
av februari 1959 hade för ändamålet för 
statens räkning influtit exportavgifter på 
ett speciellt konto i Finlands Bank till ett 
totalbelopp om 8 141 milj. mark. Av de be
viljade lånen hade företagen under redogö
relseåret lyft 1 805 milj. mark.

Då staten för att öka användningen av 
bilaterala fordringar hade beslutit att ut
vidga östimporten genom att inköpa vissa 
grundråmaterial och -förnödenheter till 
speciella säkerhetsupplag, beviljade Finlands 
Bank för finansieringen av anskaffningarna 
åt staten i september en kredit om 5 000 milj. 
mark till låg ränta. Fram till slutet av 
året hade staten av denna kredit lyft 4 335 
milj. mark. I december begärde och fick 
staten av banken för likadana inköp en annan 
kredit om likaså 5 000 miljoner mark. Yid 
beviljandet av lånet förutsatte banken, att 
dess tillgodohavanden på exportförskottskon- 
tot i motsvarande grad skulle minskas.

För att skapa ett enklare och mer ända
målsenligt förfarande för utjämning av de 
växlingar, som speciellt vid månadsskiftena 
förekomma i penninginstitutens kassabehov, 
beslöt banken i slutet av december att inleda 
terminsaffärer med penninginstituten. A ffä 
rerna omfatta obligationer i statens kassa
obligationslån av år 1958, lydande på 3 000 
milj. mark.

De ovan redovisade penningpolitiska åt
gärderna inneburo en avsevärd lättnad för 
penning- och kreditmarknaden samt omedel
bart eller senare en förbättring av möjlig
heterna att finansiera nya investeringar. Den 
väsentligaste faktor som ökade penningutbu
det blev emellertid den fortgående tillväxten 
av valutareserven, ehuru en del av den åtföl
jande ökningen i bankens penningutgivning

genom exportavgifter bands på statens konto 
i Finlands Bank. Då penningmarknaden lät
tades, visade penninginstitutens inlåning på 
depositionskonto, vilken året förut hade 
varit synnerligen svag, från början av året 
en fortgående tillväxt. Denna ökade livak
tighet i allmänhetens depositionsverksamhet 
kunde även anses såsom en yttring av ett 
ökat förtroende för penningvärdet.

Under årets lopp blev det uppenbart, att 
orsakerna till produktionens nedgång och 
arbetslösheten inte i grund och botten voro 
så mycket avhängiga av läget på penning
marknaden som av andra faktorer. Antalet 
personer i arbetslöshetsregistren steg i slutet 
av mars till en toppsiffra, över 78 000. Un
der sommaren minskade arbetslösheten sä
songmässigt, om också inte registren kundo 
stängas helt, men på hösten växte den ånyo 
kraftigt och blev större än ett år tidigare. Detta 
berodde delvis på den alltjämt svaga export
marknaden, vilken ledde till en inskränkning 
i anskaffningen av trävaror och således till 
en nedgång i antalet arbetstillfällen i skogs
arbeten. Inom hemmamarknadsindustrin åter
igen var anpassningen efter nya ränta
bilitets- och konkurrensförhållanden ägnad 
att fördröja produktionstillväxten. Speciellt 
inom byggnadsverksamheten, vars betydelse 
för den totala sysselsättningen är synnerligen 
stor, förblev aktiviteten ringa till följd bl.a. 
av att den tidigare bostadsbristen så små
ningom minskats samt av svårigheterna 
att få långfristig kredit. Generellt kunde 
konstateras, att företagens framtidsförvänt
ningar voro jämförelsevis pessimistiska, vil
ket otvivelaktigt bör ses delvis som ett bak
slag förorsakat av att devalveringsförvänt- 
ningarna upphört och delvis såsom härrö
rande av den fortgående lågkonjunkturen. 
Under de senare månaderna av redogörelse
året kunde man emellertid skönja vissa 
tecken på en ökad ekonomisk aktivitet.

Ur valutapolitisk synpunkt innebar den 
redan i det föregående konstaterade till
växten i valutareserven en anmärkningsvärd 
förstärkning av den utländska likviditeten. 
Vid slutet av året var Finlands Banks guld- 
och valutareserv 55.4 mrd mark mot 33.9 
mrd mark i slutet av föregående år och 20.8 
mrd mark efter devalveringen i mitten av sep
tember 1957. Valutareservens tillväxt be
rodde emellertid endast på att importvoly
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men minskades mer än exportvolymen. De i 
valutor räknade exportpriserna hade likaså 
sjunkit, men då importpriserna sjönko ännu 
mera, bl.a. på grund av den av importens 
liberalisering förorsakade ökade konkurren
sen, förbättrades utrikeshandelns bytesför
hållande det oaktat. Å andra sidan växte 
den import, som skulle betalas i fria valutor, 
proportionsvis, medan behovet av bundna 
valutor minskades. Under årets förra hälft 
berörde valutareservens ökning enbart 
bundna valutor. Under årets senare hälft 
utjämnades dock reservens sammansättning 
avsevärt, så att av reservens tillväxt under 
hela redogörelseåret 9.5 mrd mark komma 
på konvertibla och 12.0 mrd mark på bundna 
valutor.

Finlands Banks valutapolitik gick ut på 
att kontinuerligt öka möjligheterna att an
vända valutatillgodohavandena samt, då va
lutasituationen förbättrades, ävenså att lindra 
de tidigare inskränkningarna i valutornas 
användning.

Sedan de flesta västeuropeiska länder i 
slutet av december beslutit att åter tillåta 
fri lconvertibilitet för de valutor, som befunno 
sig i utländska händer, beslöt Finlands Bank 
den 29 december att för sin del följa denna 
åtgärd och ökade på motsvarande sätt rätten 
att transferera och konvertera utlänningars 
här befintliga marktillgodohavanden.

För att öka de långfristiga investering
arna och förbättra industrins utländska 
konkurrenskraft vidtog Mortgage Bank of 
Finland Oy redan i början av året åtgärder 
för anskaffning av utländska lån. I det före
gående nämndes redan det lån om 4 500 
milj. mark, som erhölls av Export-Import 
Bank. Förhandlingar fördes även med In
ternationella Återuppbyggnadsbanken om ett 
betydligt större lånebelopp. Dessa förhand
lingar ledde inte ännu under redogörelse
året till en lösning.

Utvecklingen av bankens balans 
i sammandrag

Den penningpolitiska betydelsen av för
ändringarna under året i bankens balans be
lyses av följande sammanställning. Den 
visar för de viktigaste balansposterna eller

-grupperna, huruvida förskjutningarna i 
dessa ha ökat ( +  ) eller minskat (— ) 
centralbankspengarnas och rediskonternas 
belopp. Exportavgifterna ha angetts brutto, 
så att förändringen i bankens nettokredit- 
givning till staten ej innehåller den avkort- 
ning om 8 125 milj. mark av statens konsoli
deringslån, som skedde med exportavgifts
medel.

mrd mk
Valutareservens ök n ing..................... ... +  21.5
Exportförskottens m inskning.......... ....—  5.2
Användning av krediten för säker-

het.supplag .......................................... +  4.3
Övrig kreditgivning till staten,

minskning ...................................... ........  0.8
Minskning i växlarna i m a rk .......... ....—  4.1
Användning av lånet från Export-

Import Bank .......................................+  2.3
Exportavgifterna ...................................— 15.5
Exportavgiftslånen............................. ....+  1.8
Minskning i värderegleringsräkning-

arna .......................................................+  6.3
Ökning i egna m edel......................... ....—  0.5
Övriga poster, nettoförändring . . . .  —  0.4

Summa +  9.7

Minskning i rediskonterade växlar...+  6.2 
Minskning i bankernas checkräk

ningar ...................................................__ 0.9
Ökning i utelöpande sed lar.............. ....+  4.4

Summa +  9.7

Den väsentligaste av de faktorer som ökade 
penningutbudet var tillväxten i valutareser
ven, enligt sammanställningen en ökning 
med 21.5 mrd mark. Man bör emellertid 
beakta, att en del av denna tillväxt berodde 
på att Sovjetunionens gamla exportförskott 
minskades, medan åter användningen av kre
diten för säkerhetsupplag tärde på de bila
terala tillgodohavandena. I riktning mot 
ökat penningutbud verkade av de i sam
manställningen nämnda posterna vidare an
vändningen av lånet från Export-Import 
Bank, exportavgiftslånen samt transaktio
nerna via värderegleringsräkningarna. Den 
starkaste av de faktorer, som reducerade 
penningutbudet, var exportavgifterna, som 
till ett belopp av 15.5 mrd mark inflöto 
under året. I samma riktning verkade även

minskningen av diskonterade växlar i mark, 
vilken var en följd av förbättringen i finan- 
sieringssituationen för bankens kreditkunder. 
I sin heihet var inverkan av de faktorer som 
ökade penningutbudet enligt sammanställ
ningen 9.7 mrd mark större än inverkan av 
de faktorer som reducerade penningutbudet. 
Av denna nettoökning i bankens penningut
givning återspeglades 4.4 mrd mark i en 
ökning av den utelöpande sedelstocken och 
5.3 mrd mark som en minskning av penning
institutens skuld till centralbanken.

De i sammanställningen återgivna för
ändringarna under året ge inte en fullt rik
tig bild av, huru de av banken företagna 
åtgärderna verkade på penningmarknaden, 
emedan den säsongmässiga ökningen i sedel
stocken och rediskonterna var exceptionellt 
stor i slutet av året. Man finner, att under 
de två första veckorna i januari 1959 sedel
stocken minskades med 6.8 mrd mark, medan 
penninginstitutens skuld till centralbanken 
samtidigt sjönk med 14.1 mrd mark. Räknat 
från mitten av januari 1958 till mitten av 
januari 1959, vid vilka tidpunkter säsong- 
växlingarna vid årsskiftet redan hade utjäm
nats, var avspänningsfaktorernas effekt sam
manlagt 14.3 mrd mark större än de kontrak- 
tiva faktorernas effekt.

Lättnaden på penningmarknaden stimule
rade å sin sida allmänheten till en väsentligt 
livligare depositionsverksamhet. Allmänhe
tens totala inlåning i samtliga penninginrätt
ningar ökades under redogörelseåret med 
hela 49.9 mrd mark, medan motsvarande 
ökning under föregående år endast hade 
varit 16.2 mrd mark. Ehuru penningin
rättningarna minskade sin skuld till Finlands 
Bank, gjorde inlåningsökningen det möjligt 
för dem att i anmärkningsvärd grad utvidga 
sin kreditgivning. Samtliga penninginstituts 
utlåning, obligationsplaceringarna icke med
räknade, ökades under året med 37.5 mrd 
mark, medan den motsvarande ökningen 
under föregående år endast var 3.7 mrd 
mark.

I det följande analyseras bankens verk
samhet mer detaljerat på basen av balans- 
jämförelser.

Valutakurserna och bankens förhållande 
till utlandet

Sedan slutet av år 1955 har Finlands 
Bank för flera västvalutor noterat en så

att säga begränsat föränderlig kurs. En 
dylik föränderlig kurs noterades från och 
med den 2 januari 1958 även för italienska 
lire. Beträffande den franska frangen upp
hörde noteringen av en föränderlig kurs 
från och med den 20 januari, och som fast 
försäljningskurs fastställdes 0.7637 mark. På 
grund av frangens devalvering förändrades 
försäljningskursen den 29 december till 
0.6498 mark. Sedan centralbankerna i de 
flesta västeuropeiska länder i samband med 
genomförandet av s.k. yttre konvertibilitet 
för valutorna avstodo från den fasta dollar
kursen, började banken den 29 december 
notera föränderlig kurs även för dollarn.

I följande sammanställning utvisas de av 
banken i slutet av redogörelseåret och i slutet 
av föregående år noterade officiella valuta
kurserna. Endast för de med stjärna ut
märkta valutorna noterades vid slutet av år 
1958 fast kurs.

31. 12. 57 31. 12. 58
mk mk

New York ............ 1 $ 321: — 320: 40
1 Can $ 327: — 332: 50
1 £ 898: — 897: 50

100 Skr 6 200: — 6 197: —
Oslo ......................... 100 Nkr 4 490: — 4 487: —

100 Dkr 4 640: — 4 642: —
100 B fr 642: — 643: —
100 H fl 8 475: — 8 478: —
100 Sfr 7 330: — 7 440: —

Frankfurt a. M. . . 100 DM 7 638: — 7 670: —
‘Paris ....................... 100 F fr 76: 45 64: 98
‘ Prag, clearing . . . 100 Kö 4 463: — 4 463: —

100 Esc 1 118: 50 1 118: 50
100 S 1 234: — 1 234: —

‘Moskva, clearing. . 100 Rbl 8 035: — 8 035: —
100 Lit 51: 25 51: 30

Av övriga åtgärder hänförande sig till va
lutapolitiken under redogörelseåret bör näm
nas, att då multilateralavtalet mellan Fin
land och de viktigaste av dess västeuropeiska 
handelspartners förnyades den 15 april, Fin
lands rätt att utan inskränkningar få växla 
utländsk valuta från ett avtalsland till ett 
annat bibehölls oförändrad. Sedan Finland 
den 9 maj anslutit sig till den s.k. Paris
klubben, kom samma växlingsrätt även att 
beröra betalningsförhåll andena mellan Fin
land och Argentina, vilka dittills hade base
rat sig på clearing.

Valutareservens ökning gjorde det möjligt 
för banken att lätta på inskränkningarna i 
användningen av valutor. Den 7 mars ökade 
banken utlänningars rätt att överföra i Fin-
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land erhållna kapitalinkomster till utlandet. 
Från och med början av juli fastställdes 
helt och hållet nya regler för användningen 
av utlänningars markkonton i Finlands Bank 
och valutabankerna, varvid rätten att trans
ferera ocli konvertera dessa tillgodohavanden 
ökades. I slutet av december gjordes de i 
utländsk ägo befintliga, med valuta likställda 
marktillgodohavanden, som hörde under

ovannämnda multilaterala avtal, konvertibla 
även till dollar. Emedan betalningsrelatio- 
ncrna mellan Finland och Frankrike fort
satte på bilateral grund, berörde denna åt
gärd dock icke den franska frangen.

Utvecklingen av de utländska kontona i 
bankens balans belyses av följande samman
ställning.

Utländska konton 
milj. mk

31. 12. 57 31. 12. 58 Förändring

Guld ............................................................... . . .  7 850 7 850 --
Utländska va lu tor ........................................ .. . 30 579 49 708 +  19 129
Utländska växlar ......................................... 136 871 +  735
Utländska obligationer................................ . . .  2 775 2 213 —  562
Sovjetunionens gamla exportförskott . . . . . .  14 731 9 535 —  5196
A k tiv a ............................................................. .. . 56 071 70177 +  14 106

Utländska valutakonton ............................ . . .  4 569 2 178 —  2 391
Utländska markkonton ............................... 7 901 4 643 —  3 258
Långfristig utländsk sk u ld ........................ . . .  12 284 11370 —  914
Passiva ........................................................... . . .  24 754 18 191 —  6 563
Nettotillgodohavande i u tlandet............... . . .  31317 51986 +  20 669

De utländska valutatillgodohavandena öka
des under året med 19 129 milj. mark, medan 
de utländska valutaskulderna samtidigt 
minskades med 2 391 milj. mark. Då guld
kassan förblev oförändrad, var nettoökningen 
i bankens hela guld- och valutareserv alltså 
21520 milj. mark. Av reservens tillväxt 
utgjorde de konvertibla och transferabla 
valutornas andel 9.5 mrd mark, medan de 
bundna valutorna ökades med 12.0 mrd 
mark.

De utländska växlarnas belopp steg under 
året med 735 milj. mark, medan den ut
ländska obligationsportföljen minskades med 
562 milj. mark. De med bilaterala tillgodo
havanden jämställbara exportförskotten, 
vilka banken före år 1958 erlade åt företag 
som bedrev export till Sovjetunionen, har 
kunnat användas till finansiering av import 
först sedan vederbörande varutransaktioner 
ha försiggått. Under redogörelseåret minska
des dessa gamla förskottsbetalningar med 
5 196 milj. mark. Det må nämnas, att på 
grund av omorganisation vid utgången av
1957 de under 1958 erlagda motsvarande 
exportförskotten genast ha varit disponibla 
för betalning av import från Sovjetunionen.

På passiva sidan minskades de utländska 
markkontona genom den kredit om 4 500 
milj. mark, som Export-Import Bank gav 
Mortgage Bank of Finland Oy. Då å andra 
sidan nya markbetalningar inflöto genom 
köp från Förenta Staternas överskottslager, 
blev nettominskningen i de utländska mark
kontona 3 258 milj. mark. De långfristiga 
utländska skulderna, vilka omfatta från In
ternationella Återuppbyggnadsbanken före 
år 1956 erhållna lån, minskades genom 
amorteringar med 914 milj. mark. Allt som 
allt växte sålunda bankens utländska netto
tillgodohavande under årets lopp med 
20 669 milj. mark.

I detta samband är det därtill skäl att 
nämna, att det oinlösta beloppet av skuld- 
isedlar som överlåtits åt Internationella Valu
tafonden förblev oförändrat, 9 030 milj. 
mark. Dessa skuldsedlar utgöra statens skuld 
och finnas alltså inte med bland bankens 
passiva poster.

Förhållandet till staten

Kontoförhållandena mellan banken oeh 
staten framgå ur följande sammanställning.
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Statens konton 
milj. mk

31. 12. 57 31. 12. 58 Förändring
Konsolideringslånet 13 750 6 875 —  6 875
IM F -& IBRD-växel 2 271 2 158 —  113 
Krediten för säker-

hetsupplag . . . .  —  4 335 +  4 335
Aktiva ..................  16 021 13 368 —  2 653

Checkräkning . . . .  5 145 7 146 +  2 001
Exportavgiftskonto 751 6 288 +  5 537
Guldlånet ............. 3 214 3 214
Passiva ..................  9110 16 648 +  7 538
Statens nettoskuld 6 911 — 3 280 — 10191

Staten avkortade under året 8125 milj. 
mark av konsolideringslånet med exportav
giftsmedel och 2 500 milj. mark i form av 
regelbunden årlig amortering. Å andra si
dan lyfte staten i början av året den tidi
gare icke utnyttjade delen av konsoliderings- 
lånet, 3 750 milj. mark. I sin helhet minska
des alltså konsolideringslånet med 6 875 milj. 
mark. Av den kredit för säkerhetsupplag, 
som banken beviljade i september, lyfte sta
ten före årets slut 4 335 milj. mark, vilka i 
balansen bokfördes bland ,,övriga ford
ringar” . I samma kontogrupp har även bok
förts statens räntefria växel, vilken Finlands 
Bank har erhållit såsom täckning för statens 
medlemsandelar i Internationella Valutafon
den (IM F) och Internationella Åtcruppbygg- 
nadsbanken (IBRD ), av banken gottskrivna 
dessa institutioner. Denna täckningsväxel av
kortades under året med 113 milj. mark.

På passiva sidan växte statens checkräk
ning under året med 2 001 milj. mark. Av 
staten inkasserade exportavgifter, som i ba
lansen ingå bland inhemska långfristiga skul
der, inflöto under året till ett belopp av 
15 467 milj. mark. Härav användes till 
amortering av statens konsolideringslån re
dan nämnda 8 125 milj. mark, och av återsto
den beviljade staten i enlighet med lagen om 
exportavgift närmast åt exportindustrin lån 
med låg ränta, vilka före årets slut hade 
lyfts till ett belopp om 1805 milj. mark. 
I slutet av året uppgingo sålunda medlen på 
exportavgiftskonto till 6 288 milj. mark. 
Bland inhemska långfristiga skulder har 
även bokförts statens av Sovjetunionen er
hållna och vidare till Finlands Bank förmed
lade guldlån, vars belopp förblev oförändrat.

I sin helhet förstärktes statens kontoställ
ning i banken under året med 10 191 milj. 
mark, så att staten vid årets slut hade ett 
nettotillgodohavande om 3 280 milj. mark, 
vilket vid årets början hade motsvarats av 
en nettoskuld om 6 911 milj. mark. Om man 
tar i betraktande endast statens checkräk
ning och konsolideringslånet samt lämnar ur 
räkningen amorteringen med exportavgifts
medel av det sistnämnda, finner man, att 
statens „normala” kassahushållning minskade 
statens nettoskuld till Finlands Bank med 
endast 751 milj. mark.

Den direkta utlåningen och förhållandet 
till egna kunder

Följande tablå belyser bankens förhållande 
till enskilda kunder.

Allmänhetens konton 
milj. mk

31. 12. 57 31. 12. 58 Förändring
Växlar i mark .................... ............................. 12 909 8 823 —  4 086
Checkräkningar.................... ............................  619 440 —  179
Växlar i utländskt mynt . ............................  13 240 12 644 —  596
Övriga fordringar ............... ............................  566 1212 +  646
Aktiva ................................... ............................. 27 334 23119 —  4 215
Övriga checkräkningar . . . . ............................  189 293 +  104
Övriga kortfristiga skulder .............................. 372 232 —  140

............................  561 525 —  36
Nettoutlåninq till företag . ............................  26 773 22 594 —  4179

De diskonterade inhemska växlarna i mark 
samt checkräkningskrediterna, vilka repre
sentera bankens kreditgivning åt sina egna

privata kunder, minskade till ett samman
lagt belopp om 4 265 milj. mark. Reduce
ringen berodde ej på bankens åtgärder utan

2 1745/59
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på att finansieringsläget under årets lopp 
hade lättat för bankens kunder, så att dessa 
kunde minska användningen av sin. växel- 
oeh checkkredit. Exportindustrin reducerade 
sina krediter med det största beloppet. Re
lativt sett är dock minskningen av kredi
terna åt kraftverk och handel störst, såsom 
följande sammanställning över diskontkredi
tens fördelning på olika näringsgrenar av
speglar. Vid uppgörandet av sammanställ
ningen har den tidigare följda indelningen 
i näringsgrenar reviderats. Uppgifterna avse 
ställningen den sista december varje år.

1956 1957 1958
% % %

Exportindustrin ..............  70.13 57.13 64.63
Hemmamarknadsindustrin 10.71 16.48 16.15
Kraftverken .....................  9.48 12.75 9.50
Handeln ..........................  9.68 13.64 9.72

Växlarna i utländskt mynt, vilka utgöra 
täckning för de utländska lån som banken 
har förmedlat åt finska företag, minskade 
med 596 milj. mark genom avbetalning av 
krediterna. Om man därtill beaktar vissa 
andra krediter samt å andra sidan skulderna 
på passiva sidan, finner man, att bankens 
hela nettoutlåning till företag under årets 
lopp minskades med 4 179 milj. mark.

Förhållandet till penninginstituten

Kontoförhållandena mellan Finlands Bank 
och penninginstituten framgå ur följande 
tablå.

Bankernas konton 
milj. mk

31. 12. 57 31. 12. 58 Förändring
Aktiva: Rediskonterade växlar ..................... 24 912 18 707 —  6 205
Passiva: Bankernas checkräkningar............. 2 405 1474 —  931
Bankernas nettoskuld ......................................  22 507 17 233 —  5 274

Rediskonterna minskades enligt samman
ställningen med 6 205 milj. mark. Faktiskt 
sjönk deras nivå betydligt mera, vilket fram
går av att deras veckomcdeltal, som år 1957 
var 21927 milj. mark, år 1958 endast var 
10 987 milj. mark. Rediskonternas storlek 
vid slutet av året berodde närmast på de 
ojämna betalningsterminerna för statens in
komster och utgifter. Bet må påpekas, att 
rediskonterna genast under de två första 
veckorna i januari 1959 minskades med 
10 929 milj. mark, dvs. till 7 778 milj. mark.

Mortgage Bank of Finland Oy, vilken 
ovan ej har beaktats, förmedlade till fin
ländska företag det tidigare nämnda, från 
Export-Import Bank erhållna lånet om 4 500 
milj. mark. Av detta lån lyfte företagen 
före årets utgång endast drygt hälften, så 
att det på Mortgage Banks konto vid slutet 
av året fanns deponerade 2 080 milj. mark, 
vilka ingå i balansen under rubriken „övriga 
kortfristiga skulder” . I slutet av år 1957 
hade Finlands Bank ett tillgodohavande om 
42 milj. mark hos Mortgage Bank.

Sedelstocken

De utelöpande sedlarnas belopp växte un
der året, så att veckogenomsnittet var 57 437 
milj. mark mot 54 935 milj. mark före
gående år. Under årets sista månader in
träffade i sedelstocken en synnerligen stor 
säsongmässig ökning, på grund varav sedel
stockens belopp vid årets slut steg till 
65 075 milj. mark. Då motsvarande belopp 
vid årets början var 60 640 milj. mark, öka
des alltså sedelstocken under kalenderåret 
med 4 435 milj. mark.

I detta sammanhang är det på sin plats 
att konstatera, att sedelstocken efter årsskif
tet på sedvanligt sätt åter utjämnades. Den 
15 januari 1959 var den utelöpande sedel
mängden 58 280 milj. mark eller 6 795 milj. 
mark mindre än vid årsskiftet.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
samt sammansättningen av sedelutgivnings- 
reserven framgå av följande tablå.
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31. 12. 58 Förändring
60 642 +  19 302
47 049 —  10 951

107 691 +  8 351

65 075 +  4 435
18 046 —  2 535

814 +  190
23 756 +  6 261

Sedelutgivningsbalans 
milj. mk

Sedelutgivningsrätt si. 12. 57
Ordinarie täckn ing ....................................... 41 340
Supplementär täckning .............................  58 000

Summa 99 340
Sedelutgivning

Utelöpande sedlar ....................................... 60 640
Kortfristiga skulder ..................................  20 581
Innestående på checkkredit ......................  624
Sedelutgivningsreserv .................................  17 495

Summa 99 340

Det maximibelopp, varmed sedelutgivningen 
får överskrida den ordinarie täckningen 
under förutsättning att banken äger sup
plementär täckning motsvarande det över
skridande beloppet hade medels en förord
ning av den 16 november 1956 höjts till 
58 000 milj. mark för åren 1957— 1959.

På grund av valutareservens tillväxt öka
des den ordinarie täckningen under året med 
19 302 milj. mark. Däremot hade den kredit- 
givning, som godkännes såsom supplementär 
täckning, från 64 811 milj. mark vid årets 
början gått ned till 47 049 milj. mark vid 
dess slut, då det med 10 951 milj. mark un
dersteg ovannämnda maximibelopp. Hela 
sedelutgivningsrätten ökades sålunda endast 
med 8 351 milj. mark.

Bankens sedelutgivning, vartill enligt reg-

A k t i v a 31. 12. 57 
milj. mk

31. 12. 58 
m ilj. mk

7 850 7 850
Utländska va lu tor.............. 30 579 49 708
Utländska växlar .............. 136 871
Utländska obligationer . 2 775 2 213
Ordinarie sedeltäckning .. 41340 60 642

Diskonterade inhemska
växlar
I utländskt mynt .......... 13 240 12 644
I mark ............................. 12 909 8 823

Rediskonterade växlar . . . . 24 912 18 707
Statens konsolideringslån . 13 750 6 875
Supplementär sedeltäckning 64 811 47 049

Inhemska obligationer . . . . 1258 909
Checkräkningar .................. 619 440
Skiljemynt .......................... 299 438
övriga fordrin gar.............. 17 610 17 240
Övriga tillgångar .............. 19 786 19 027

Summa 125 937 126 718

107 691 +  8 351

lementet utöver den utelöpande sedelstocken 
även räknas de vid behov betalbara förbin
delserna samt det olyfta beloppet av bevil
jade checkkrediter, växte under året med
2 090 milj. mark. Sedelutgivningsreserven 
ökades således med 6 261 milj. mark och var 
vid årets utgång 23 756 milj. mark.

Medels en förordning av den 8 november
1957 befriades banken från skyldigheten att 
under åren 1958— 1960 inlösa sina sedlar 
med guld.

Bokslutet

Som komplettering till ovanstående redo
görelse för bankens ställning återges i det 
följande bankens förmögenhetsbalans i dess 
helhet.

P a s s i v a 31. 12. 57 
milj. mk

31. 12. 58 
milj. mk

TJtelöpande sed la r .............. 60 640 65 075
Utländska valutakonton .. 4 569 2178
Utländska markkonton . .. 7 901 4 643
Statens checkräkning . . . . 5145 7146
Bankernas checkräkningar . 2 405 1474
Övriga checkräkningar . . . . 189 293
Övriga kortfristiga skulder 372 2 312
Kortfristiga sk u ld er .......... 20 581 18 046
Utländska långfristiga skul-

12 284 11370
Inhemska långfristiga skul-

3 965 9 502
Långf ristiga skulder.......... 16 249 20 872
Värderegleringsräkningar . 14 458 8170

10 000 10 000
1838 2 924

Resultaträkning ................. 2171 1631
14 009 14 555

Summa 125 937 126 718
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Bankens synliga egna medel utan räken
skapsårets vinst utgjorde således enligt 
bokslutet 12 924 milj. mark. Medlen hade 
från föregående år ökats med 1086 milj. 
mark eller med det belopp, som av 1957 års 
vinst överfördes till reservfonden. Utöver 
dessa medel har banken avsevärda förmö- 
genhetsposter, vilka inte komma till synes i 
bankens förmögenhetsbalans. Sådana äro

framför allt fastigheterna för bankens hu
vud- och filialkontor samt några andra fas
tigheter som banken behöver samt aktier, i 
främsta rummet aktiemajoriteten i Terva- 
koski Oy.

Finlands Banks resultaträkning och dess 
utveckling framgår ur följande sammanställ
ning.

I n t ä k t e r
Räntor på inhemsk utlåning ..........................
Räntor på kontokuranter i utlandet ..........
Räntor på obligationer ..................................
Provisioner .........................................................
Agiovinster .........................................................
Övriga intäkter ...................................................

1957
rak

1 655 091 170 
292 535 360 
341 762 455 
173 362 665 
416 860 094 

64 437 959

1958
mk

1 150 854 114 
484 366 397 
316 764 914 
162 914 952 
284 971 077 
85 470 226

Summa 2 944 049 703 2 485 341 680

K o s t n a d e r
Löner och arvoden ........................................... 386 480 612 402 080 644
Pensioner och understöd.................................. 32 578 825 35 696 100
Familjcpensioner ............................................... 9 749 030 10 868 235
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader . .. 1 360 180 1 648 039
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 725 600 805 000
Andelar i barnbidrags- och folkpensionsav-

ijifter ............................................................... 15 967 970 18 857 777
Sedeltillverkning ............................................... 156 377 650 165 244 800
Avskrivningar..................................................... 79 801 340 122 323 514
Övriga kostnader ............................................... 89 851 472 97 006 569
Räkenskapsårets vinst ....................................... 2 171 157 024 1 630 811 002

Summa 2 944 049 703 2 485 341 680

Bankens totala inkomster voro under redo
görelseåret 459 milj. mark mindre än år 
1957. Betta berodde närmast på att rän
torna för den inhemska lånerörelsen, främst 
rediskonteringen, i hög grad minskades. 
Även i agioinkomsterna inträffade en minsk
ning, medan däremot räntorna på konto- 
kuranter i utlandet ökades. Bankens totala 
kostnader voro under året 855 milj. mark 
eller 82 milj. mark större än under före
gående år. Mest anmärkningsvärd var av
skrivningarnas ökning, vilken härrörde av 
kostnaderna för huvudkontorets nybyggnad.

Bankens vinst var 1 630 811002 mark. 
Av nettovinsten har enligt bankens regle
mente hälften eller 815 405 501 mark över
förts till reservfonden. Vinstens andra hälft 
har förts till kontot för odisponerade vinst
medel, och om dess användning besluter riks
dagen.

Bankfullmäktige föreslå, att

detta belopp, 815 405 501 mark, 
överlåtes till staten. ■
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid 1957 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, kassörskan Kaisa Hiilelä, chef
redaktören Matti Janhunen, stadsdirektören 
Arno Tuurna, lantbruksteknikern Lauri 
Laine samt revisorssuppleanten lektorn Juho 
Tenhiälä verkställde under tiden 17— 21 feb
ruari senaste år revision av bankens räken
skaper för år 1957. I enlighet med reviso
rernas tillstyrkan beviljade bankfullmäktige 
direktionen ansvarsfrihet för bankens för
valtning under år 1957.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln

Bankfullmäktige ha under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens låne
rörelse och övriga placeringar ävensom valu
tahandeln vid följande tidpunkter: den 30 
januari, den 13 mars, den 24 april, den 29 
maj, den 17 juni, den 14 augusti, den 17 
september, den 28 oktober och den 15 de
cember.

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 ieke an
ledning till anmärkning.

b) I  avdelningskontoren
Bankfullmäktige ha övervakat, att avdel

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

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

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1957 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna ävensom sänt av
skrifter av räkenskaperna till bankutskottet.

Bankfullmäktige ha godkänt redovisning
arna för de understöd, som ur E. J. Läng- 
mans kommunala fond i enlighet med av 
riksdagen den 19 mars 1954 fastställda före
skrifter år 1955 tilldelades Enare, Enontekiö, 
Salla, Savukoski, Suomussalmi och Utsjoki 
kommuner, samt givit sitt begivande till att 
redovisningarna för de understöd, som bevil
jats Kub mö ocli Kuusamo kommuner, lämnas 
till bankfullmäktige först under följande 
räkenskapsperiod.

Enligt ovannämnda föreskrifter skulle ut
delning av understöd ur E. J. Längmans 
kommunala fond ånyo verkställas under redo
görelseåret, varvid till fördelning förelågo 
5 610 939 mark. På grund härav uppgjorde 
de enligt föreskrifterna i utdelningen del
aktiga kommunalstyrelserna i Enare, Enon
tekiö, Kuhmo, Kuusamo, Salla, Savukoski, 
Suomussalmi ocli 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 såväl av 
landshövdingarna i Uleåborgs och Lapplands 
län som av Finlands Röda Kors’ distrikts
styrelser, till bankfullmäktige för godkän
nande. Vid sitt sammanträde den 28 okto
ber 1958 godkände bankfullmäktige nämnda 
förslag och beslöto uppmana direktionen att 
låta utbetala understöden till vederbörande 
kommuner att användas till föreslagna ända
mål.



Frågan om räntan och indexbindningen 
av krediterna

Under redogörelseåret behandlades utlå- 
ningsräntan och indexbindningen av kredi
terna vid flere av bankfullmäktiges möten. 
En redogörelse över dessa frågor ingår i 
första avsnittet av denna berättelse.

Bediskonteringsräntan

I enlighet med en av direktionen den 
23 april inlämnad framställning beslöto 
bankfullmäktige den 24 i samma månad, att 
Finlands Bank från och med den 1 maj 
1958 vid rediskonteringen av penninginrätt
ningarnas växlar skulle tillämpa en ränta, 
vilken beroende på månadsmedeltalet av pen
ninginrättningens totalskuld till Finlands 
Bank antingen skulle vara lika hög som dis
konträntan på växlarna eller enligt direktio
nens prövning högst 3 %  högre än sagda 
ränta, dock minst lika hög som den diskont
ränta Finlands Banks egna kunder erlägga 
på växlar av motsvarande slag.

Bankfullmäktige beslöto den 17 september 
i enlighet med direktionens hemställan av 
den 12 i samma månad, att Finlands Bank 
från och med den 1 oktober 1958 vid redis
konteringen av penninginrättningarnas väx
lar skulle tillämpa en ränta om 7 % . V i
dare fick direktionen rätt att beroende på 
månadsmedeltalet av penninginrättningarnas 
totalskuld till Finlands Bank enligt prövning 
pålägga penninginrättningarna en tilläggs
ränta om högst 3 %.

Köp av fastighet för ett filialkontor i 
Rovaniemi

Den 21 januari godkände riksdagen en lag, 
enligt vilken statsrådet berättigades att till 
Finlands Bank försälja de i statens ägo be
fintliga, i kvarteret nr 16 av I köpingsdelen 
i Rovaniemi köping belägna, sammanlagt c.
3 423 m2 omfattande tomterna nr 3 och 4 
till ett pris, som statsrådet ägde fastställa. 
I en skrivelse av den 25 januari anhöll di
rektionen, att bankfullmäktige måtte berät
tiga direktionen att till Finlands Bank i 
och för uppförandet av ett affärshus för det 
filialkontor, vilket med stöd av bankfullmäk

tiges beslut av den 4 maj 1949 skulle grun
das i Rovaniemi, inköpa sagda tomter för 
den köpeskilling om 8 miljoner mark, som 
statsrådet hade uppgivit.

Vid sitt möte den 30 januari berättigade 
bankfullmäktige direktionen att verkställa 
sagda fastighetsköp. Köpebrevet rörande 
tomterna undertecknades den 6 februari.

Justering av befattningshavarnas löner, 
pensioner och familjepensioner

Till följd av att avlöningarna, pensionerna 
och familjepensionerna för statens tjänste
män och befattningshavare medels en lag av 
den 18 april om erläggande av vissa ur stats
medel utgående betalningar, justerade efter 
levnadskostnadsindex, från och med den 
1 april 1958 till slutet av sagda år bundos 
vid levnadskostnadsindex enligt samma prin
cip om tvåtredjedels kompensation, som till- 
lämpades i de stadfästa kollektivavtalen, 
beslöto bankfullmäktige den 24 april, sedan 
direktionen hade gjort en hemställan i frå
gan, att Finlands Banks ordinarie och extra- 
ordinarie befattningshavares grundlöner och 
-arvoden samt ålders- och dyrortstillägg, pen
sionerna och understöden åt personer, som 
varit i bankens eller sedeltryckeriets tjänst, 
ävensom de familjepensioner, vilka utbetalas 
ur bankens medel, från och med den 1 april 
1958 skulle bindas vid levnadskostnadsindex 
för samma tid och på samma sätt som stad- 
gandena i nämnda lag förutsätta, och befull- 
mäktigade direktionen att verkställa sagda 
justeringar. Vidare berättigade bankfullmäk
tige direktionen att, såvida statsrådet utfär
dade motsvarande förordning, besluta om att 
avlöningarna, pensionerna och familjepensio
nerna i Finlands Bank också efter det att 
ovannämnda indexbindning upphört skola er
läggas så justerade, som det av direktionen 
senast utfärdade justeringsbeslutet föreskri
ver. Direktionen fattade ett härmed överens
stämmande beslut den 12 december.

Hänvisande till att statstjänstemannens 
grundlöner retroaktivt fråri och med den 
1 april 1958 hade höjts med 1 200 mark per 
månad, gjorde direktionen i en skrivelse av 
den 12 juni hos bankfullmäktige en fram
ställning om att även Finlands Banks ordi
narie och extraordinarie befattningshavares 
grundlöner och -arvoden skulle höjas med
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samma belopp. Vid ett möte den 17 juni 
beslöto bankfullmäktige, att i samtliga löne- 
klasser grundlönerna för Finlands Banks 
ordinarie befattningshavare skulle höjas med 
1200 mark per månad från och med den 
1 april 1958. Samtidigt ställdes under redo- 
görelseåret erforderliga medel för en lika 
stor höjning av grundarvodena för bankens 
extraordinarie befattningshavare till direktio
nens förfogande.

Med anledning av förhöjningen av grund
löner och -arvoden och i överensstämmelse 
med statens motsvarande justeringar av pen
sionerna, beslöto bankfullmäktige den 17 sep
tember på basen av direktionens framställ
ning, att de åt bankens befattningshavare 
beviljade pensionerna och understöden samt 
understöden åt personer, som varit i sedel
tryckeriets tjänst, från och med den 1 april
1958 skulle höjas så att de motsvarade de 
löner, som trädde i kraft samma dag.

Mortgage Bank of Finland Oy beviljade 
nya lån

I en skrivelse av den 16 februari medde
lade Finlands Banks direktion bankfullmäk
tige, att Förenta Staternas och Finlands 
regeringar träffat ett avtal om att de mark
belopp, som International Cooperation Ad
ministration (ICA) vid försäljning i Fin
land av lantbruksprodukter ur amerikanska 
överskottslager samlat på härvarande konto, 
skulle utlånas till kraftverk och träföräd
lingsindustrier inom landet; medlen skulle 
användas till finansiering av nämnda in
dustriers byggnadsplaner. Vidare kommo re
geringarna överens om, att detta lån, som 
skulle belöpa sig till c. 14 milj. US dollar, 
skulle givas av Export-Import Bank of 
Washington och upptagas av Mortgage Bank 
of Finland Oy. Räntan skulle vara 3 %  och 
lånets löptid c. 40 år, och under de fyra 
första åren skulle ingen amortering göras. 
Tre år av lånetiden skulle vara räntefria och 
lånet skulle upptagas mot garanti av finska 
staten. Hänvisande till bankfullmäktiges beslut 
av den 23 november 1955, enligt vilket för 
Mortgage Bank bör inhämtas bankfullmäk
tiges medgivande för upptagande av obliga
tions- o. a. lån, anhöll direktionen hos bank
fullmäktige om nämnda begivande. Bank
fullmäktige beslöto den 13 mars bifalla till

att nämnda lån upptogs för Mortgage Bank 
of Finland Oy:s räkning.

Utom ovannämnda lån om c. 14 milj. US 
dollar hade Mortgage Bank of Finland Oy 
år 1956 upptagit ett långfristigt utländskt 
lån om c. 15 milj. US dollar. Dessa lån stego 
inalles till c. 9 300 milj. mark. Bankens egna 
medel, d.v.s. aktiekapitalet och debenturerna, 
sammanlagt 350 milj. mark, vilket belopp 
enligt bolagsordningen bör utgöra minst 1/20 
av totalbeloppet av bankens förbindelser, 
vore därför otillräckliga, när de utländska 
lånen lyfts i sin helhet. Till följd  härav 
anhöll direktionen, med hänvisning till bank
fullmäktiges ovansagda beslut av år 1955, 
i en till bankfullmäktige riktad skrivelse av 
den 17 september om tillstånd för Mortgage 
Bank of Finland Oy att få utfärda nya 
debentureskuldsedlar av det slag, som § 14 
i lagen om hypoteksbanker förutsätter, till 
ett värde av inalles 150 milj. mark. Bank
fullmäktige gåvo sitt bifall den 17 september.

Beviljade pensioner, familjepensioner och 
understöd samt beviljad begravnings

hjälp

Bankfullmäktige beviljade under det gångna 
året två pensioner enligt pensionsstadgan, 
två familjepensioner enligt familjepensions- 
stadgan, sex understöd och i ett fall begrav
ningshjälp. Pensionerna stego sammanlagt 
till 2 533 500 mark, familjepensionerna till 
435 000 mark och understöden till 1160 100 
mark om året. Begravningshjälpen utgjorde 
952 200 mark.

Direktionen

Republikens president beviljade den 17 
januari direktionsledamoten filosofiedoktor 
K. T. Jutila på egen begäran avsked från 
tjänsten som ledamot av direktionen från och 
med den 27 januari, då bankdirektör Jutila 
uppnådde avgångsåldern.

Den 21 mars utnämnde republikens presi
dent genom öppna brev på förslag av bank
fullmäktige från och med den 1 april 1958 
till de två vakanta posterna i direktionen 
bankens sekreterare politices licentiat Ahti 
Karjalainen och professorn i nationalekonomi 
vid Kauppakorkeakoulu filosofiedoktor Reino 
Rossi.



16

Yid sitt möte den 24 april fastställde bank- 
fullmäktige på hemställan av direktionen ny 
arbetsfördelning mellan direktionsordföran- 
den oeh ledamöterna.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungera 
enligt bankfullmäktiges beslut följande per
soner under år 1959:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter filo- 
sofiedoktorn Frans Vihtori Härmä och direk
tören Y rjö Edvard Nurmi samt suppleanter 
borgmästaren Väinö Wilhelm Hahta och 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Olavi 
Einar Koivisto;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter verkstäl
lande direktören Aleksanteri Vornanen och 
häradsskrivaren, vicehäradshövdingen Mauno 
Moilanen samt suppleanter köpmannen Aulis 
Erkki Tahvo Aho och rektorn, filosofiema- 
gistern Aulis Olavi Waldemar Koivusalo;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter polis
mästaren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio och biträdande stadsdircktören, 
diplomingenjören Veikko Johannes Tolamo 
samt suppleanter äldre justitierådmannen 
Aaro Tapio Häkkinen och direktören, agro- 
nomie- och forstkandidaten Veikko Verner 
Varesmaa;

Kontoret i Kotka: kontrollanter kommu
nalrådet Veikko Aleksander Cajander och 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Kus
taa Ilmari Laaksonen samt suppleanter verk
ställande direktören Kaarlo Erkki Marjanen 
och fabrikschefen, diplomingenjören Mauno 
Sopanen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och 
byråchefen Vilho Ruotsalainen samt sup
pleanter hovrättsrådet Toimi Tulikoura och 
agronomen Lauri Arvid Pekkarinen;

Kontoret i Lahti: kontrollanter direktören 
Väinö Leonard Tuompo och borgmästaren 
Aulis Evald Arjama samt suppleanter direk
tören Esko Bruno Kunnas och justitieråd
mannen Timo Johannes Tuori;

Kontoret i S :t Michel: kontrollanter poli- 
tierådmannen Otto Kinnunen och verkstäl
lande direktören Lauri Ensio Auvinen samt

suppleanter häradshövdingen Jaakko Armas 
Kinnunen och landskamreraren, vicehärads
hövdingen Veikko Armas Jäntti;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter kom
merserådet Alpo Pesonen och verkställande 
direktören, översten Eric Björnson Schauman 
samt suppleanter justitieborgmästaren Aarne 
Erkki Palomäki och verkställande direktören, 
ingenjören Lauri Veikko Virkkunen;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter verk
ställande direktören Kaarlo August Noro och 
justitierådmannen Y rjö Jokiranta samt sup
pleanter verkställande direktören, ekonomie- 
rådet Aleksi Tandefelt och direktören, eko
nomen Anders Gustaf Kuusterä;

Kontoret i Uleåborg: kontrollanter justitie
borgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen och 
tullförvaltaren, juriskandidaten Torsten W il
helm Öberg samt suppleanter kontorschefen 
Mauno Ensio Niemistö och rektorn, ekonomie- 
magistern Simo Jaakko Peltonen;

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

Kontoret i Åbo: kontrollanter landshöv
dingen Frans Vilho Kyttä och direktören 
Henrik Aarne Laaksonen samt suppleanter 
verkställande direktören Väinö Johannes 
Jylhä och verkställande direktören, lant- 
bruksrådet Frans Einari Karvetti.

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade från och 
med årets början till den 13 augusti följande 
personer:

Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare, 
Tanner, Väinö Alfred, jurisdoktor h. c., 
Leikola, Erkki Ensio, professor,
Aaltonen, Aimo Anselm, timmerman, 
Peltonen, Onni Evert, lokomotivförare, 
Korsimo, Arvo Ilmari, kansliråd, 
Söderhjelm, Johan Otto, juris utriusque 

doktor,
Murto, Yrjö Aleksanteri, funktionär, 
Luukka, Eemil Viktor, kommunalråd.
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De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade ledamoten av 
bankfullmäktige Eskola och som viceordfö- 
rande ledamoten av bankfullmäktige Tanner.

När riksdagen sammanträdde efter riks
dagsvalet i juli 1958 utsågo elektorerna den 
13 augusti följande personer till bankfull
mäktige:

Tanner, Väinö Alfred, jurisdoktor h. c., 
Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare, 
Aaltonen, Aimo Anselm, timmerman, 
Wiherheimo, Toivo Antero, filosofiemagis- 

ter,
Peltonen, Onni Evert, lokomotivförare, 
Korsimo, Arvo Ilmari, kansliråd,
Murto, Yrjö Aleksanteri, funktionär, 
Söderhjelm, Johan Otto, juris utriusque 

doktor,
Uoti, Olli Johannes, politices kandidat.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Helsingfors den 27 februari 1959.

Vid sitt möte den 14 augusti valde bank
fullmäktige till ordförande ledamoten av 
bankfullmäktige Eskola och till viceordfö- 
rande ledamoten av bankfullmäktige Tanner.

Revisorerna

Till bankens revisorer för granskning av
1958 års räkenskaper utsågo elektorerna föl
jande personer:

Janhunen, Matti, chefredaktör, suppleant 
Kulo, Kustaa Ludvig, vårdchef;

Kokkola, Veikko Johan, stadskamrer, sup
pleant Siltanen, Sylvi Cecilia, bokförerska;

Kivimäki, Erkki Antero, ekonom, suppleant 
Hiilelä, Amanda Katariina, ekonom;

Laine, Lauri, lantbrukstekniker, suppleant 
Wainio, Weijo Werner, politices doktor; samt

Tuurna, Otto Arno, stadsdirektör, sup
pleant Öhman, Carl Arne, jurislicentiat.

KUSTI ESKOLA
Väinö Tanner 
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Arvo Korsimo 
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Olli J. Uoti

Pertti Tammivuori
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