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Helsingfors 1963. Statsrådets tryckeri

Finlands Banks verksamhet

Den ekonomiska utvecklingen under 1962

Ett utmärkande drag för den ekonomiska 
utvecklingen år 1962 var att den totala pro- 
dnktionens tillväxthastighet saktade av. Här
till bidrog på en del områden redan det 
faktum att utbudet av arbetskraft var be
gränsat och produktionskapaciteten fullt ut
nyttjad, varjämte avsättningssvårigheterna 
speciellt för trävaror och pappersindustri- 
produkter ledde till att skogsindustrins pro
duktion gick tillbaka. Nedgången av export
efterfrågan och delvis också missväxten på
verkade totalproduktionen ännu mera under 
tredje kvartalet, och mot slutet av året var 
produktionen ca 1.5 %  högre än ett år tidi
gare. Nationalproduktens volym som helhet 
växte dock med ca 3 % jämfört med 1961. 
I servicenäringarna och särskilt inom han
deln var ökningen större än medeltalet. 
Lantbruksproduktionens volym minskades till 
följd av missväxten med närmare 7 %.

Sysselsättningsläget var gott nästan hela 
året. Proportionen av arbetslösa i förhål
lande till hela arbetskraften var lika låg 
som under de två föregående åren och varie
rade mellan 1 och 2 %. Inom många nä
ringar betydde i själva verket retarderingen 
av produktionstillväxten endast att efterfrå
gan på arbetskraft återgick till det normala. 
Först under årets sista månader märktes 
en försämring av sysselsättningen. Under 
november— december var antalet personer i 
skogsarbete ca 15 000 mindre än ett år ti
digare. Den arbetskraft, som friställdes från 
skogshushållningen och delvis också från 
husbyggnadsverksamheten, kunde i tillräck
lig utsträckning placeras i statens och kom
munernas normala byggnadsarbeten, varför 
egentlig arbetslöshet ej ens mot slutet av
1962 i nämnvärd grad uppträdde.

Befolkningens genomsnittliga inkomst fort
for att stiga. Den ökade efterfrågan gällde 
utom investeringsvaror särskilt konsumtions- 
förnödenheter; för de sistnämndas del växte 
under hela året efterfrågan mera än pro
duktionen. Bland investeringarna i fast ka
pital företedde bostadsproduktionen, som re
dan 1961 varit exceptionellt hög, fortfa
rande en svag ökning. Däremot reducerades 
det övriga byggandet till den grad, att hus- 
byggnadsverksamheten som helhet blott obe
tydligt översteg 1961 års nivå. Investering
arna i maskiner och anläggningar var ännu 
under förra halvåret större än ett år tidi
gare, men därefter dämpades aktiviteten 
tydligt också i detta avseende.

Efterfrågetrycket i samverkan med de 
stegrade produktionskostnaderna och de 
högre importpriserna framkallade redan mot 
slutet av 1961 rubbningar i den inhemska 
prisnivån. Stegringen i konsumtionsvarupri- 
serna var som starkast under förra hälften 
av 1962, men därefter avtog den något. 
Konsumentprisindex gick under året upp 
med 6.3 %, dvs. ungefär lika mycket som 
under de tre föregående åren tillsamman
tagna. Partiprisema steg betydligt mindre, 
med 1.8 %.

Efterfrågan, som stimulerades av köp
kraftsökningen och som översteg utbudet av 
nyttigheter, utlöste ej blott prisstegringar 
utan också en ökning av importen. Import
värdet växte med 6.5 %  från föregående år. 
Ökningen var tämligen kraftig under förra 
halvåret men saktade av mot slutet av året. 
Exportvärdet åter steg endast 4.7 %  över 
föregående års siffra. Metallindustriproduk
ternas andel i exporten växte avsevärt, men 
exporten av rundvirke sjönk med ungefär 
en tredjedel och sågvaruexporten med nå
got under 10 %. E 11 nedgång i priserna på 
framför allt pappersindustriprodukter sänkte
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(let genomsnittliga exportpriset med ca 2 %, 
medan importpriset hölls någotsånär oför
ändrat. Därmed försvagades bytesförhållan
det i utrikeshandeln. Handelsbalansen visade 
ett underskott om närmare 40 mrd gmk, 
eller 8 mrd gmk mera än för 1961. Då de 
poster i bytesbalansen, vilka ej kan hänföras 
till varuutbytet, lämnade ett överskott om 
mer än 13 mrd gmk, resulterade hela bytes
balansen i ett underskott om 27 mrd gmk. 
Detta täcktes till största delen med lång- 
ocli kortfristiga utländska krediter, varför 
nedgången under året i Finlands Banks 
guld- och valutareserv stannade vid endast 
5.7 mrd gmk.

Finlands Banks penningpolitik

1 avsikt att hejda stegringen i prisnivån 
och försämringen i betalningsbalansen strä
vade Finlands Bank under förra halvåret 
att hålla tillbaka ansvällningen i den totala 
efterfrågan. Liksom året förut gick ban
kens åtgärder närmast ut på att liej da ök
ningen i penninginstitutens utlåning och be
vara deras likviditet.

I mars beslöt banken, för att minska över- 
skottsefterfrågan på kredit och avvärja en 
avmattning i depositionsverksamheten, att 
genomdriva en allmän höjning av räntenivån 
med en procentenhet. Den 29 mars höjde 
därför riksdagens bankfullmäktige på fram
ställning av direktionen bankens diskont
räntor från 6— 7 y2 %  till 7— 8 y2 %  och 
samtidigt grundräntan för rediskontering 
från 6 %  %  till 8 %. Innan penninginsti
tuten hunnit anpassa sina in- och utlånings- 
räntor efter centralbankens nya räntenivå, 
tog emellertid bankfullmäktige på de största 
riksdagsgruppernas krav ärendet till förnyad 
behandling. Då den majoritetsregering, som 
den 13 april tillsattes och på sitt program 
upptog stabilisering av prisnivån och den 
ekonomiska jämvikten, hade meddelat sig 
ämna vidta åtgärder för att begränsa sta
tens efterfrågan på kredit och åstadkomma 
jämvikt på kreditmarknaden, ansåg bank
fullmäktige det befogat att återföra Fin
lands Banks diskonträntor till deras tidigare 
nivå. Den 27 april beslöt bankfullmäktige 
sänka diskonträntornas undre gräns till 6 %  
och den övre gränsen till 7 V2 %• Samtidigt 
sänktes grundräntan för rediskontering till
7 %. Räntef rågan behandlas på s. 14— 15.

I syfte att inskränka de rediskonterande 
bankernas upplåning i centralbanken höjde 
direktionen den 29 mars tilläggsräntan för 
rediskontering genom att avskaffa limiten 
för rediskontering utan tilläggsränta, vilken 
hade motsvarat 30 %  av vederbörande banks 
egna medel. Detta innebar att tilläggsräntan 
steg med %  procentenhet. Samtidigt bestäm
des att tilläggsräntan, som tidigare hade be
räknats på månadsmedeltalet av bankens to
tala skuld, nu skulle räknas på den dagliga 
totalskulden. Som maximal tilläggsränta bibe
hölls under redogörelseåret 4 %.

Finlands Bank tillät alltjämt att de re
diskonterande bankerna differentierade sina 
utlåningsräntor inom de gränser banken 
fastställt. En rediskonterande bank fick så
ledes tillämpa en ränta högre än 7 % men 
högst 8 % på ett kreditbelopp, som under 
januari—mars motsvarade högst 20 % av 
bankens hela utlåning till allmänheten vid 
utgången av 1960 och fr.o.m. april högst 
20 % av bankens totala utlåning till all
mänheten vid föregående månads utgång. 
Förutsättningen för räntedifferentieringen 
var, att det vägda medeltalet av bankens 
utlåningsräntor inte översteg 7 %. Under 
april, då Finlands Bank tillämpade de 
ovan nämnda högre räntesatserna, fick ban
kerna på ifrågavarande kreditbelopp debitera 
en ränta över 8 % men högst 9 %, förut
satt att det vägda medeltalet av lånerän
torna ej översteg 8 %. Då räntefoten i slu
tet av april sänktes till sin tidigare nivå, 
bestämde Finlands Bank, att bankernas ge
nomsnittliga vägda låneränta före juli må
nads slut skulle sänkas på motsvarande sätt. 
Vid redogörelseårets utgång löpte samman
lagt 53.6 mrd gmk av de rediskonterande 
bankernas utlåning med en ränta översti
gande 7 %.

Emedan de ovannämnda åtgärderna direkt 
påverkade endast de rediskonterande pen
ninginstitutens, dvs. affärsbankernas och 
Andelskassornas Central Ab:s, kreditpolitik 
och inlåningen fortfarande .ökades snabbt, 
inledde Finlands Bank i mars underhand
lingar om förnyande av det kassareservavtal 
som föregående år hade ingåtts mellan samt
liga penninginstitut. Det nya avtalet slöts 
i april; i sak innebar det att giltighetstiden 
för det tidigare avtalet förlängdes på ett år 
(se s. 15).
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Under sommarmånaderna inträdde redan 
en avsevärd försämring i samtliga penning
instituts inlåning, medan utlåningen ännu 
steg. Detta medförde en snabb ansvällning 
av rediskonteringen, som nådde maximum i 
juli, då den översteg 55 mrd gmk, trots 
att affärsbankerna samtidigt också hade an
vänt rikligt med kortfristig utländsk kredit. 
Då den alltför höga utlåningen alltjämt ut
gjorde en fara för den ekonomiska jämvik
ten, fann sig Finlands Bank föranlåten att 
fastställa en gräns för rediskonteringen, för 
att bankerna strängare än förut måtte gallra 
bort mindre viktiga kreditansökningar. Di
rektionen beslöt att fr.o.m. den 1 september 
rediskontera växlar till belopp motsvarande 
högst 240 %  av vederbörande banks egna 
medel i slutet av föregående kalendermånad. 
Det på så sätt beräknade maximibeloppet 
bör dock månatligen justeras sålunda, att 
det ökas med hälften av den summa, var
med allmänhetens egentliga depositioner i 
vederbörande bank minskas, respektive mins
kas med hälften av den summa, varmed 
dessa depositioner ökas.

Rediskontcringsmaximum gjordes också be
roende av bankernas innehav av valutadepo
sitioner från utländska banker; dessa depo- 
sitionsinnehav hade direktionen redan av 
andra skäl börjat begränsa. Ett led i in
skränkningen av utländsk kortfristig kredit 
var det beslut banken i oktober fattade, näm
ligen att varukredit ej mera fick tas upp för 
import av några av de viktigaste varaktiga 
konsumtionsvarorna utan att dessa måste be
talas före förtull ningen. I november ökades 
ytterligare antalet varor som förbudet gällde 
(se närmare s. 8).

Genom dessa åtgärder försökte Finlands 
Bank under de sista månaderna av året 
strama till normerna för de rediskonterande 
bankernas utlåning och indirekt begränsa 
importansvällningen. Då å andra sidan kon
junkturerna visade tydliga tecken på för
sämring, ansåg banken det redan då nöd
vändigt att gradvis öka finansieringsmöj
ligheterna för de näringar som med tanke 
på upprätthållandet av produktion och sys
selsättning var viktiga. Genom att skörden 
slog fel hade kreditbehovet vuxit särskilt 
starkt inom lantbruket och i de penning
institut som finansierar detta, varför på ban
kens försorg ordnades om en del specialkre
diter, närmast för inköp av spannmål och

gödselmedel. Likaså lättade banken på fi- 
nansieringsläget för sparbanks- och andels- 
kasseorganisationerna genom att på termins- 
villkor köpa obligationer av dessas central
banker. Då därtill depositioner på hösten flöt 
in i betydligt mindre mängd, och många pen
ninginstitut ej tillräckligt snabbt förmådde 
anpassa sin utlåning efter den minskade inlå
ningen, löste Finlands Bank samtliga pen
ninginstitut från kassareservavtalet och åter
betalade den 20 november till dem de be
lopp som låg inne på kassareservkontona, 
sammanlagt 5 494 milj. gmk.

Penninginstitutens utlåning till allmänhe
ten ökades under året med sammanlagt 75.8 
mrd gmk, motsvarande 110.3 mrd gmk år 
1961. Deras inlåning från allmänheten växte 
åter med 52.2 mrd gmk, varemot ökningen 
föregående år hade varit 90.6 mrd gmk. 
Utlåningsökningen utgjorde alltså 69 % av 
motsvarande ökning 1961, och inlåningsök- 
ningen endast 58 %. Anmärkningsvärt är 
att tillväxten i affärsbankernas utlåning var 
43 % mindre än året förut, varemot i spar
bankerna motsvarande tal var 25 %  och i 
andelskassorna 36 %.

Av bankens övriga penningpolitiska åt
gärder må nämnas terminshandeln med obli
gationer med penninginstituten. Under förra 
halvåret gällde dessa transaktioner såsom 
tidigare statens kassaobligationer. Sedan 
1959 års kassaobligationslån den 15 juni för
fallit, fortsattes terminshandeln på något jus
terade villkor med obligationer till statens 
första 8-procentiga penninginrättningslån 
om 3 000 milj. gmk, vilket emitterades den
28 juni. De redan tidigare nämnda termins- 
transaktionerna på längre tid gällde även 
andra obligationer. Banken fortsatte under 
redogörelseåret att överflytta privata kun
ders krediter till andra penninginstitut. Vid 
årets utgång hade banken ej mera några 
stående kreditkunder, utan växelportföljen 
bestod av vissa kortfristiga specialkrediter 
om sammanlagt 3 355 milj. gmk.

Banken deltog under året alltjämt i plane
ringen av ett exportkredit- och exportga- 
rantisystem. De vidtagna åtgärderna resulte
rade i en lag om exportgaranti, som gavs 
den 14 september (479/62) oeh enligt vilken 
en särskild exportgarantianstalt grundades. 
I anslutning härtill fattades beslut om att 
Exportkredit Ab år 1963 skulle omorgani
seras. På bankens initiativ fördes under året
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förhandlingar om grundande av ett finan- 
sieringsbolag, som skulle tillgodose småin
dustrins och den medelstora industrins kre
ditbehov, och om anskaffande av utländsk 
kredit för denna industri. Som resultat 
av underhandlingarna vidtogs åtgärder för 
omorganisation av Industrial iseringsf onden 
Ab (se s. 16— 17). Likaså inleddes på ini
tiativ av banken underhandlingar med 
Världsbanken om ett långfristigt lån för 
kraftverksinvesteringar. Underhandlingarna 
ledde till att Världsbanken beviljade Mort- 
gage Bank of Finland 0 y ett lån om 25 
milj. USA-dollar för sagda ändamål (se s. 
16).

Finlands Bank hade i december 1959 hos 
statsrådet hemställt om stiftande av en lag, 
enligt vilken staten kunde övervaka och reg
lera villkoren för finansiering av avbetal- 
ningsköp. Den 21 december gavs lagen om 
kreditvillkor inom avbetalningshandeln (622/ 
62), varigenom statsrådet fick befogenhet att 
på framställning av Finlands Banks direk
tion eller efter att ha införskaffat direktio
nens utlåtande i ärendet företa sådan regle
ring. Direktionen gjorde under redogörelse
året ingen framställning i sådant syfte.

Förberedelserna för verkställandet av 
myntreformen i början av 1963 fortsattes. 
Sedan riksdagen godkänt vederbörande rege
ringspropositioner, gavs den nya myntlagen 
samt lagen om införande av myntlagen den 
30 mars; de trädde i kraft den 1 januari 
1963. De av bankfullmäktige godkända be
skrivningarna av de nya sedlarna publice
rades i författningssamlingen den 24 maj 
(se s. 15— 16). Finlands Banks sedeltryckeri 
tryckte under året 72.3 miljoner stycken 
nya sedlar till ett värde av 936.6 milj. ny
mark. Då de utelöpande sedlama i gamla 
mark, av den typ som var i användning, i 
slutet av året uppgick till 48.6 mil joner styc
ken, eller 77.0 mrd gmk, översteg den till
verkade mängden nya sedlar vid årets ut
gång med 49 % antalet gamla sedlar och 
med 22 % deras värde. För att de nya sed
larna genast i början av 1963 snabbt skulle 
fås ut i rörelsen, avtalade banken med de 
olika grupperna av penninginstitut om spe
cialarrangemang, enligt vilka nya sedlar re
dan mot slutet av 1962 levererades till pen
ninginstituten på olika håll i landet. Under 
senare halvåret bedrev Finlands Bank och 
finansministeriet samfällt en omfattande in

formations- och upplysningskampanj för att 
klargöra myntreformens syftemål och tek
niska genomförande.

Då den nya myntlagen förutsatte, att vissa 
bestämmelser i Finlands Banks reglemente 
upphävdes eller ändrades, gjorde banken i 
september en framställning härom till stats
rådet. Vederbörande lag gavs den 28 de
cember och trädde i kraft den 1 januari
1963 (se s. 16). Den nya myntlagen förut
satte likaså, att markens internationella 
grundvärde eller parivärde höjdes till det 
hundrafaldiga. Sedan Internationella Valu
tafonden den 27 november godkänt Finlands 
framställning i ärendet, steg markens pari
värde, som hade varit 0.0027771 gram fint 
guld eller 320 mark per USA-dollar, den 1 
januari 1963 till 0.27771 gram fint guld 
eller 3,20 mark per USA-dollar.

Utvecklingen av bankens balans i 
sammandrag

Förändringarna i bankens balans under
1962 ävensom deras pcnningpolitiska bety
delse framgår av vidstående sammanställ
ning. Kontona är enligt sin natur fördelade 
på några huvudgrupper, och för dessa samt 
de i dem ingående viktigaste balansposterna 
anges, huruvida förändringarna verkat ökan
de ( + )  eller minskande (— ) på sedel
stocken.

Sammanställningen visar, att utvecklingen 
av andra konton än bankernas reducerade 
beloppet av centralbankspengar med sam
manlagt 20.7 mrd gmk. Bankernas likviditet 
i förhållande till Finlands Bank sjönk med 
sammanlagt 14.4 mrd gmk, och sedelstocken 
gick ned med 6.3 mrd gmk.

Den bild sammanställningen ger av konto- 
torändringarnas penningpolitiska innebörd 
är likväl starkt färgad av vissa exceptio
nella omständigheter som var förhanden i 
slutet av redogörelseåret och året förut. För 
det första inföll den 31 december 1961 på 
en söndag, varför ovanligt. mycket sedlar 
kom att stå ute vid årets slut. För det andra 
bör nämnas, att restitutionen av statens in
komst- och förmögenhetsskatt verkställdes 
något långsammare kring årsskiftet 1962/63 
än 1961/62, då den särskilt hade på
skyndats. Den mest betydelsefulla faktorn 
var emellertid de speciella åtgärder, som
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Förändring mrd gmk
30. 12. 1961—  15. 1 . 1962—

Utländska konton 3 i . 12.1962 15 .1 . 1963

Guld- och valutareserven, minskning ..........  —  5.7 — 5.0
Utländska växlar och obligationer, minskning —  2.0 — 2.1
Övriga poster, nettoförändring ......................  + 1 . 3  —  6.4 +1 .3  —  5.8

Slatens konton
Konsolideringslånet, m inskning ........................ —  1.3 — 1.3
Kredit för säkerhetsupplag, ök n in g ..............  + 2 . 3  +2.3
Statens checkräkning, minskning ( +  ) . . . .  —  0.4 +  0.6 +3 .2  +  4.2

P rit' a ta kun dkonton
Inhemska växlar i mark, minskning ..........  —  3.7 — 3.0
Inhemska växlar i utländskt mynt, minsk

ning ................................................................... —  1.3 — 1.3
Övriga poster, nettoförändring ......................  —  0.1 —  5.1 — 0.2 —  4.5

Särskilda konton
Depositionsbevis, minskning ..........................  + 0 . 1  +0.1
Värderegleringsräkningar, ökning .................. —  6.3 — 4.7
Bankens egna medel, ökning ..........................  —  1.3 — 1.3
Övriga poster, nettoförändring ........................  —  2.3 —  9.8__________ +2 .9  —  3.0

Summa — 20.7 —  9.1

Förhällandet till bankerna
Eediskonterade växlar, ökning ......................  +10.7 +9.0
Bankernas checkräkningar, ökning ..............  —  4.4 — 4.4
Kassareservkonton, minskning ......................  +  4.3 + 4 .3
Terminsköp av obligationer, nettoförändring +  3.8 +14.4 +4 .6  +13.5
Summa, förändring av den utelöpande sedel

stocken .............................................................  —  6.3 +  4.4

mot slutet av redogörelseåret vidtogs med 
anledning av den vid årsskiftet förestående 
myntreformen. Såsom tidigare nämndes hade 
Finlands Bank för att påskynda penning
utbytet redan före årets slut till penning
instituten överlåtit nya sedlar, som de den 
1 januari 1963 kunde införliva med sina 
kassor. Penninginstituten kunde därför un
der de sista dagarna av 1962 i stor utsträck
ning tömma sina kassor på gammalt mynt i 
Finlands Bank. Alla dessa faktorer tillsam
mantagna bidrog till att göra utvecklingen 
av såväl sedelomloppet som statens och ban
kernas konton exceptionell, om kalenderåret 
tas till jämförelseperiod.

Förändringarna i mängden av central
bankspengar ger i själva verket en helt an

nan bild, om man betraktar en ettårsperiod 
som börjar i mitten av januari 1962. Under 
denna period minskades utbudet av central
bankspengar med 9.1 mrd gmk, bankernas 
likviditet gentemot Finlands Bank sjönk med 
13.5 mrd gmk och sedelcirkulationen steg 
med 4.4 mrd gmk.

På grund av det ovanstående torde man 
kunna konstatera, att utbudet av central
bankspengar under 1962 tydligt tenderade 
att minskas. Penninginstitutens rikliga ut
låning var ägnad att ge fart åt ökningen 
i den inhemska efterfrågan, och då detta 
kom importen att stiga allt mera, var följ
den att valutareserven krympte. Finlands 
Banks valutainnehav skulle ha sjunkit be-
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tydligt mera, om inte penninginstituten hade 
sålt till banken av de valutor de lånat i ut
landet. Då sedelomloppet ökades till följd 
av den ökning i behovet av betalningsmedel, 
som don stegrade totala aktiviteten och pris
höjningarna fick till stånd, växte penning
institutens skuld till Finlands Bank mera 
iin den utelöpande sedelmängden.

Valutakurserna och bankens förhållande 
till utlandet

Nedanstående sammanställning visar Fin
lands Banks officiella valutanoteringar i 
slutet av 1961 och 1962. De valutor, för 
vilka under redogörelseåret fast kurs note
rades, är utmärkta med en stjärna.

30.12.1961 31.12.1962
gmk Kmk

New Y o r k ........... 1 $ 322:10 322:30
Montreal ............. 1 Can $ 308:70 299:40
London ............... 1 £ 901:50 903:50
Stockholm ........... 100 Skr 6 220:— 6 220:—
Oslo ..................... 100 Nkr 4 520:— 4 512:—
Köpenhamn 100 Dkr 4 684:— 4 675:—
Frankfurt a.M. .. 100 DM 8 060:— 8 086:—
Am sterdam ......... 100 H fl 8 945: — 8 961:—
Bryssel ............... 100 Bfr 647:— 648:—
Ziirich ................. 100 Sfr 7 465:— 7 472:—
Paris ................... 100 NF 6 575:— 6 580:—
Rom ..................... 100 Lit 51:92 51:93
Wien ................... 100 Sch 1 248: — 1 248:—
Lissabon ............. 100 Esc 1 127:— 1 127:—
Reykjavik .......... 100 1kr 749:— 749:—
Madrid ............... 100 Ptas 542: — 542:—

'Prag, clearing . . 100 Kö 4 458:— 4 458:—
'Moskva, clearing . 1 Ruli 356:67 356:67
'Clearing-? .......... 1 321:— 321:—

Vid utgången av 1962 hade Finlands Bank 
bilaterala betalningsavtal, som förutsatte be- 
talningstransaktioner över clearingkonto, ut
om med östblocksländerna endast med Co
lombia, Grekland, Turkiet och Jugoslavien. 
Med sistnämnda land träffades mot slutet 
av redogörclseåret överenskommelse om att 
fr.o.m. den 1 januari 1963 konvertibla valu
tor skulle användas i betalningsrörelsen mel
lan Jugoslavien och Finland.

Då underskottet i landets betalningsbalans 
blev allt större och valutasituationen mer 
och mer försvagades, ansåg Finlands Bank 
det inte vara ändamålsenligt att för de s.k. 
osynliga transaktionernas del, dvs. sådana 
som ej kan hänföras till varuutbytet, fort
sätta med den regleringsavveckling, som 
under de föregående åren pågått i stor skala. 
Vissa mindre lättnader ansågs det dock 
motiverat att genomföra, men deras bety
delse är relativt liten.

Mot denna bakgrund av försvagad likvi
ditet bör också de åtgärder betraktas, som 
Finlands Bank under redogörelseåret vidtog 
för att begränsa användningen av kortfris
tig utländsk kredit. Den 18 oktober 1962 
ändrade statsrådet § 21 av sitt beslut (463/ 
59) om reglementering av valutan så att kre
dit i utlandet skulle få upptas endast på de 
villkor och med de begränsningar som Fin
lands Bank bestämmer. I stöd av denna åt
gärd beslöt Finlands Bank den 19 oktober
1962 att fortfarande tillåta varukrediter på 
högst 6 månader, dock ej sådana som gällde 
vissa specificerade varaktiga konsumtions
varor. För de sistnämnda måste antingen 
betalning erläggas i en valutabank eller för 
betalningen ett belopp motsvarande varans 
pris deponeras i Finlands Bank före för- 
tullningen. Antalet varor av denna kategori 
ökades något den 20 november 1962.

Såsom ovan nämndes i redogörelsen för 
Finlands Banks penningpolitik, sökte ban
ken likaledes begränsa ökningen av valuta- 
bankernas kortfristiga utländska skuld. En 
särskild bestämmelse härom intogs även i 
de rediskonteringsvillkor soin trädde i kraft 
den 1 september (se s. 5).

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

De utländska valutatillgodohavandena 
minskades under året med 8 480 milj. gmk, 
medan de kortfristiga valutaskulderna växte 
med 368 milj. gmk. Då guldkassan växte 
med 3 104 milj. gmk, krympte bankens hela 
guld- och valutareserv med ett nettobelopp 
av 5 744 milj. gmk och utgjorde vid årets 
slut 62 064 milj. gmk. Såsom framgår av 
tablån över reservens sammansättning på 
nästa sida, minskades beloppet av guld och 
konvertibla valutor med 4.2 mrd gmk och 
de bilaterala valutornas belopp med 1.5 mrd 
gmk. Proportionen av guld och konvertibla
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Utländska konton 
milj. gmk

30.12.1961 31.12.1962 Förändring
G u ld ................................................... . .  10 417 13 521 +  3104
Utländska v a lu to r ............................ .. 58 730 50 250 — 8 480
Utländska växlar ............................ 996 1771 +  775
Utländska obligationer.................... 7 750 4 994 — 2 756

77 893 70 536 — 7 357

Utländska valutakonton ....................... 1 339 1707 +  368
Utländska markkonton ................... 3 768 3 582 —  186
Långfristig utländsk s k u ld ............ 9 069 7 909 — 1160

.. 14 176 13198 —  978
Nettotillgodohavande i utlandet . ..,. 63 717 57 338 — 6 379

valutor i förhållande till hela reserven för
blev oförändrad under året, dvs. 75 %.

30.12.1961 
mrd gmk

31.12.1962 
mrd gmk

För
ändring 
mrd gmk

Guld ..................... 10 4 13.5 +3.1
Konvertibla valutor 40.3 33.0 — 7.3
Icke transferabla 

EMA-valutor . . 1.4 0.4 — 1.0
Ö stvalutor............. 9.2 10.1 +  0.9
Övriga valutor . .. 6.5 5.1 — 1.4
Guld- och valuta

reserven samman
lagt .....................  67.8 62.1 — 5.7

Vad de övriga utländska kontona beträf
far var det endast innehavet av utländska 
obligationer och den långfristiga utländska 
skulden som företedde nämnvärda föränd
ringar. De utländska obligationerna minska
des med 2 756 milj. gmk, delvis genom för
säljningar till inhemska penninginstitut. Den 
långfristiga utländska skulden, vilken under 
redogörclseåret sjönk med 1160 milj. gmk, 
omfattar lån som före 1956 erhållits av 
Världsbanken och som Finlands Bank för
medlat till inhemska företag; minskningen 
berodde på reguljära amorteringar.

Samtliga utländska konton medräknade, 
sjönk bankens nettotillgodohavande i utlan
det med 6 379 milj. gmk under året.

Förhållandet till staten 

Kontoförhållandet mellan banken och staten framgår av följande sammanställning.

Statens konton 
milj. gmk

30.12.1961 31.12.1962 Förändring

Konsolideringslånet..................... . . . .  1 250 --- — 1 250
Kredit för säkerhetsupplag . . . . 700 3 000 +  2 300

. . . . 1950 3 000 +  1 050

108 548 +  440
Exportavgiftskontot .................. 114 114 —

-----  222 662 +  440
Statens nettoskuld ...................... ___  1728 2 338 +  610
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Staten löste i mars in den sista obligatio
nen, 1250 milj. gmk, av 1953 års konsoli
deringslån; därmed var lånet till fullo be
talt. Samma månad beviljade Finlands 
Bank staten en ny kredit om 3 000 milj. 
gmk för säkerhetsupplag, vilken staten un
der redogörelseåret lyfte. Då staten å andra 
sidan återbetalade till banken resten av den 
tidigare krediten för säkerhetsupplag, 700 
milj. gmk, steg denna kredit med ett netto
belopp av 2 300 milj. gmk. Statens check
räkning växte med 440 milj. gmk, medan 
exportavgiftskontot förblev oförändrat. Net
toskulden till Finlands Bank ökades alltså

med 6.10 milj. gmk och utgjorde vid årets 
slut 2 338 milj. gmk. Här ingår ej bankens 
innehav av sådana statliga obligationer och 
skuldförbindelser, som enligt villkoren är 
marknadsgilla och som banken har köpt an
tingen direkt av staten eller av penning
instituten.

Den direleta utlåningen och förhållandet till 
privata kunder

Finlands Banks förhållande till sina pri
vata kunder belyses i nedanstående samman
ställning.

Privata kundkonton 
milj. gmk

Växlar i mark ..............
Checkräkningar ..............
Växlar i utländskt mynt 
Övriga fordringar ..........

Checkräkningar ..................
Övriga kortfristiga skulder 
Passiva ..................................

»0.12.1961 31.12.1902 Förändring

7 083 3 355 — 3 728
608 363 —  245

9 432 8 182 — 1 250
1 485 2 214 +  729

18 608 14114 — i  494

1.84 81 —  103
107 328 +  221
291 409 4- 118

18 317 13 705 —4 612Nettoutlåning till privata kunder

Krediterna till dessa kunder minskades 
avsevärt, under året i och med att banken 
överförde de sista av sina stående kunder 
till andra penninginstitut. Beloppet av väx
lar i mark uppgick vid utgången av året 
till endast 3 355 milj. gmk och omfattade 
dåmera endast några kortfristiga krediter. 
Växlarna i utländskt mynt, vilka utgör täck
ning för de lån banken ur utländska kredi
ter förmedlat till finska företag, minskades 
genom avkortning med 1250 milj. gmk. 
Allt som allt sjönk bankens lån till privata

kunder enligt sammanställningen med 4 612 
milj. gmk till 1.3 705 milj. gmk.

Vid slutet av året var den undre gränsen 
för bankens diskonträntor 6 %  och den övre 
gränsen 7 %  %  (jfr  s. 4). I praktiken de
biterades för växlar 6 % — 7 %, för export- 
växlar dock 6 %.

Förhållandet till penninginstituten 
Kontoförhållandet mellan Finlands Bank 

och penninginstituten framgår av nedan
stående sammanställning.

Bankernas konton 
milj. gmk

30.12.1961 31.12.1962 Förändring

Aktiva: Rediskon terade växlar . . . . 29 460 40 119 +  10 659

Checkräkningar ................................ 566 4 932 ,+ 4 366
Mortgage Bank of Finland Oy . . . 1 249 76 —  1 173
Kassareservkonton............................ 4 343 — —  4 343
Passiva ............................................... 6 158 5 008 —  1150
Bankernas nettoskuld ....................... . 23 302 35 111 +  11 809
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Rediskonteringarna ökades under året med 
10 659 milj. gmk. I genomsnitt per vecka 
utgjorde de under redogörelseårct 41.9 mrd 
gmk, mot 17.6 mrd gmk år 1961. Såsom 
ovan på s. 5 nämnts, återbetalades medlen på 
kassareservkontona, sammanlagt 5 494 milj. 
gmk, den 20 november till penninginstitu
ten. Av detta belopp var affärsbankernas 
andel 2 891 milj. gmk, Postsparbankens 710 
miljoner, Andel skassornas Central A b:s 22 
miljoner, sparbankernas 1203 miljoner, an- 
delskassornas 615 miljoner och sparkassornas 
53 milj. gmk. Ökningen i bankernas check
räkningar, 4 366 milj. gmk, berodde enbart 
på ätt Postsparbankens konto i maj avskil
des från statens checkräkning och samman
fördes med bankernas. Mortgage Bank of 
Finland Oy:s konto i Finlands Bank, vilket 
ingår i sammanställningen, är i bankens 
balans bokfört bland „övriga kortfristiga 
skulder” .

Grundräntan för rediskontering var i bör
jan av redogörelseårct 6 %  %  och vid årets 
utgång 7 %. En närmare redogörelse för 
ändringarna av grundräntan och tilläggs- 
räntan återges på s. 4.

I sammanställningen ingår ej de kassa- 
obligationer, som bankerna på terminsvillkor

sålt till Finlands Bank och som banken vid 
årets början innehade till ett belopp av 800 
milj. gmk. Sedan kassaobligationerna för
fallit, fortsattes terminshandeln med obliga
tioner tillhörande statens första 8-proccnt,iga 
penninginrättningslån av 1962. Vid årets 
slut hade banken sådana obligationer i sin 
ägo till ett värde av 3 000 milj. gmk.

Sedelstocken

Den av högkonjunkturen förorsakade ök
ningen i behovet av betalningsmedel ledde 
till en fortgående stegring i sedelstocken. 
Vid årets utgång var sedelomloppet visser
ligen 6 264 milj. gmk mindre än vid dess 
början, dvs. 77 442 milj. gmk, men minsk
ningen berodde enbart på vissa redan ti
digare nämnda exceptionella omständigheter 
(se s. 6 och 7). Höjningen i sedelstockens 
nivå illustreras bättre av medeltalet per 
vecka, vilket utgjorde 79 963 milj. gmk mot 
74 676 milj. gmk året förut.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
belyses i följande tablå.

Sedelutgivningsbalansen
milj. gmk

Sedelutgivningsrätt 30.12.1961 31.12.1962 Förändring

Ordinarie täckning . . . 77 893 70 536 — 7 357
Supplementär täckning 47 225 50 000 +  2 775

Summa 125 118 120 536 — 4 582
Sedelutgivning

Utelöpande sedlar . . . 83 706 77 442 — 6 264
Kortfristiga skulder . , 7 321 11 254 +  3 933
Innestående på eheckkredit.......... 885 430 —  455
Sedel utgivningsreserv . 33 206 31.410 — 1 796

Summa 125118 120 536 — 4 582

Sedelutgivningsrätten minskades med 4 582 
milj. gmk till följd av en minskning i ut
ländska tillgodohavanden giltiga som ordi
narie täckning. Sedelutgivningen åter gick 
ned med endast 2 786 milj. gmk. Den ute
löpande sedelmängden minskades visserligen 
betydligt mera, men samtidigt ökades de 
iivriga till sedelutgivningen hänförda kort
fristiga skulderna, framför allt bankernas

2 23S1/G3

checkräkningar. Sedelutgivningsreserven ned
gick därför med 1796 milj. gmk och stod 
i slutet av året på 31. 410 milj. gmk.

Bokslutet

Som komplettering till ovanstående redo
görelse för bankens ställning återges nedan 
balansräkningen i dess helhet.
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A k t i v a
30.12.61 31.12.62 

milj. gmk
Guld ..................................... 10 417 13 521
Utländska va lu tor.............. 58 730 50 250
Utländska växlar .............. 996 1771
Utländska obligationer . .. 7 750 4 994
Ordinarie sedeltäckning . . 77 893 70 536
Diskonterade inhemska 

växlar
I utländskt mynt .......... 9 432 8 182
I mark ............................. 7 083 3 355

Rediskonterade växlar . . . . 29 460 40 119
Statens konsolideringslån . 1250 —
Supplementär sedeltäckning 47 225 51 656
Inhemska obligationer . . . . 1968 3 466
Checkräkningar ................. 608 363
Skiljemynt .......................... 755 554
Övriga fordringar ............. 2 905 4 414
Övriga tillgångar .............. 6 236 8 797

Summa 131354 130 989

P a s s i v a
30.12.61

milj.
31.12.62

gmk
Utelöpande sedlar .......... 83 706 77 442

Utländska valutakonton .. 1 339 1707
Utländska markkonton . .. 3 768 3 582
Statens checkräkning . . . . 108 548
Bankernas checkräkningar 566 4 932
Övriga checkräkningar . . . 184 81
Övriga kortfristiga skulder 1356 404
Kortfristiga skulder ......... 7 321 11254
Utländska långfr. skulder 9 069 7 909
Inhemska långfr. skulder 4 517 114
Långfristiga sku ld er ......... 13 586 8 023
Värderegicringsräkningar . 9 522 15 752
Grundfond .......................... 10 000 10 000
Reservfond ......................... 5176 6198
Resultaträkning ................. 2 043 2 320
Eqet kapital ...................... 17 219 18 518

Summa 131 354 130 989

Bankens synliga egna medel exklusive re
dogörelseårets vinst utgjorde enligt bokslutet 
16 198 milj. gmk. Ökningen från föregående 
år var 1 022 milj. gmk, dvs. det belopp som 
av vinsten för 1961 överfördes till reserv
fonden. Utöver dessa medel äger banken av
sevärda förmögenhetsobjekt som ej kommer 
till synes i balansen. Till dem hör huvudkon

torets gamla byggnad och den därtill an
slutna nybyggnaden, filialkontorens byggna
der och vissa andra fastigheter som banken 
behöver, ävensom aktier, främst aktiemajori
teten i Tervakoski Oy.

Bankens resultaträkning och dess utveck
ling framgår av följande tablå.

I n t ä k t e r 1961 1962
gmk gmk

Räntor på inhemsk utlåning .......................... 946 016 009 2 148 631 945
Räntor på konton i u tlandet.......................... 1 335 679 785 738 402 132
Räntor på obligationer..................................... 471 293 456 292 961 132
Provisioner ......................................................... 133 329 068 117 245 061
Agiovinst ............................................................. 239 683 407 250 948 974
Övriga intäkter ................................................... 141122 146 150 781 367

Summa 3 267 123 871 3 698 970 161

K o s t n a d e r

Löner och arvoden ........................................... 455 974 663 516 110 247
Pensioner och understöd ................................. 39 333 900 41 084 950
Familjepensioner ............................................... 12 971 245 17 079 880
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader .. 1450 400 2 003 640
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 1 410 100 1 379 300
Andelar i barnbidrag och folkpensioner . . . . 21 530 278 25 562 001
Räntor på kassareservkonton .......................... 45 285 837 250 605 885
Sedeltillverkning ............................................... 231 558 600 283 306 800
Avskrivningar..................................................... 268 363 725 89 007 257
Övriga kostnader ............................................... 145 996 055 153 126 767
Räkenskapsårets vinst ...................................... 2 043 249 068 2 319 703 434

Summa 3 267 123 871 3 698 970 161
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Bankens totala intäkter var 432 milj. gmk 
större än 1961. Ökningen berodde nästan helt 
på att ränteinkomsten från rediskonteringen 
steg, varemot räntorna på utländska place
ringar kännbart minskades. De totala kost
naderna utgjorde 1379 milj. gmk eller 155 
milj. gmk mera än föregående år. Till de 
kostnadsposter som ökades mest hörde rän
torna på kassareservkonton, löner och arvo
den samt sedel tillverkningen.

Bankens vinst belöpte sig till 2 320 milj. 
gmk. Enligt bankens reglemente har till re
servfonden överförts hälften av nettovinsten, 
dvs. 1 159 851 717 gmk. Den andra hälften 
har förts till kontot för odisponerade vinst
medel och om dess användning besluter 
riksdagen.

Bankfullmäktige föreslår, att
detta belopp, 1159 851 717 gmk, 

överföres till statsverket.
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid .1961 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, chefredaktören Matti Janhunen, 
ekonomierådet Lauri Laine, funktionären 
Vilho Turunen, stadsdirektören Arno Tuurna 
och redaktören Impi Lukkarinen verkställde 
den 19— 23 februari senaste år revision av 
bankens räkenskaper för 1961. I enlighet 
med revisorernas tillstyrkan beviljade bank- 
fullmäktige direktionen ansvarsfrihet för 
bankens förvaltning under 1961.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln

Bankfullmäktige har under året i enlig
het med sin instruktion granskat bankens 
lånerörelse och övriga placeringar ävensom 
valutahandeln vid följande tidpunkter: den 
24 januari, den 23 februari, den 27 april, 
den 29 maj, den 18 juni, den 22 augusti, 
den 24 oktober och den 13 december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a) I huvudkontoret
Bankfullmäktige har 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 har övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och kassavalv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar och

panter minst tre gånger under året har in
venterats av kontorens kontrollanter.

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

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige har godkänt räkenska
perna för år 1961 för de Längmanska och 
Roscnbergska fonderna ävensom sänt av
skrifter av räkenskaperna till bankutskottet.

Enligt direktiven i riksdagens skrivelse av 
den 22 maj 1959 skulle bankfullmäktige åt
1962 års riksdag uppgöra ett förslag till för
delning av de disponibla räntemedlen i den 
Längmanska testamentsfonden Litt. B. Vid 
ansökningstidens utgång hade 20 ansökningar 
om understöd lämnats till bankfullmäktige, 
vilka därefter hos bankutskottet hemställde 
om att 1 689 000 gmk av det för utdelning 
disponibla beloppet om 1 689 941 gmk måtte 
fördelas bland närmare angivna föreningar, 
inrättningar och samfund. Sedan riksdagen 
på bankutskottets förslag beslutat om fördel
ningen av sagda räntemedel och delgivit 
bankfullmäktige sitt beslut, verkställdes ut
delningen av understöden.

Räntefrågan

I en skrivelse av den 28 mars hemställde 
direktionen, att den allmänna räntenivån 
borde höjas med en procentenhet. Därmed 
skulle penninginrättningarnas genomsnittliga 
utlåningsränta, som var ca 7 %, stiga till ca
8 %. Samtidigt borde penninginrättningarna 
ändra sitt, inbördes ränteavtal så att även 
inlåningsräntorna skulle stiga med i medel
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tal åtminstone en procentenhet. För att en 
sådan allmän höjning av räntenivån måtte 
fås till stånd, borde Finlands Banks grund
ränta på rediskonterna, vilken var 6 %  % 
eller Vi procentenhet lägre än den genom
snittliga utlåningsräntan i de rediskonte- 
randc bankerna, höjas till 8 %, varjämte di
rektionen borde vara berättigad att beroende 
av resp. penninginrättnings skuld till Fin
lands Bank efter prövning debitera penning
inrättningen en tilläggsränta, på högst 4 %. 
Samtidigt borde den övre gränsen för räntan 
på bankens diskontkredit till privata kunder 
höjas från 7 V2 c/o till 8 %  %  och den undre 
gränsen från 6 %  till 7 %. Detta skulle lik
väl ej gälla räntan på krediter i utländskt 
mynt eller exportkrediter över huvud taget. 
Skrivelsen föredrogs vid ett möte samma dag 
för bankfullmäktige, vilka framsköt ärendets 
behandling till följande möte, utsatt till den
29 mars. Vid sistnämnda möte blev bankfull
mäktiges beslut, att de av Finlands Bank till- 
lämpade räntesatserna skulle höjas i enlighet 
med direktionens förslag.

Vid mötet den 29 mars beslöt bankfull
mäktige dessutom godkänna formuleringen 
av en till statsrådet riktad skrivelse, vari 
statsrådet uppmärksamgjordes på att upp
nåendet av det mål banken genom ränte
höjningen strävar till kräver även statliga 
åtgärder för stabilisering av pris- och kost
nadsnivån.

Vid ett möte den 27 april meddelade bank
fullmäktige direktionen, att de önskade ta 
upp räntefrågan på nytt och bad direktio
nen komma med en framställning i ärendet. 
Direktionens skrivelse föredrogs för bankfull
mäktige vid ett senare möte samma dag. 
1 skrivelsen meddelades med motiveringar 
direktionens åsikt att en ändring av gällande 
räntebeslut ej vore lämplig. Bankfullmäk
tige behandlade ärendet vid samma möte och 
beslöt, att den undre och övre gränsen för 
räntorna på Finlands Banks krediter till 
privata kunder skulle sänkas med en pro
centenhet, dvs. till 6 % resp. 7 y2 % , och 
att Finlands Bank vid rediskontering av 
penninginrättningarnas växlar skulle till- 
lämpa en ränta om 7 %, varutöver direktio
nen skulle 1m rätt att beroende av vederbö
rande penninginrättnings skuld till Finlands 
Bank efter prövning debitera penninginrätt
ningen högst 4 %  i tilläggsränta.

Räntan på kassareservkontona

Det år 1961 ingångna kassareservavtalet. 
löpte ut den 30 april 1962. Den 11 samma 
månad undertecknades mellan penninginrätt
ningarna och Finlands Bank ett nytt avtal, 
som skulle vara i kraft till slutet av april
1963 och i sak innebar att det tidigare av
talet förlängdes på ett år. Det nya kassa- 
reservavtalct gällde likväl icke andelslagen, 
men dessa hade gått in på att de medel de 
enligt det tidigare avtalet hade deponerat på 
sina kassareservkonton, skulle vara bundna 
ända till augusti och november 1963, dvs. 
tidpunkterna för återbetalning av de medel, 
som enligt både det gamla och det nya av
talet hade samlats på de andra penningin
rättningarnas kassareservkonton.

Då förutsättningen för kassareservavtalet 
var, att Finlands Bank skulle erlägga ränta 
på ifrågavarande depositioner, hemställde di
rektionen i en till bankfullmäktige riktad 
skrivelse av den 26 april, att Finlands Bank 
måtte berättigas att till den 20 november
1963 på penninginrättningarnas depositioner 
på kassareservkonton erlägga en årlig ränta, 
som skulle vara en halv procentenhet högre 
än den genomsnittliga inlåningsräntan i 
respektive penninginrättningar. Bankfullmäk
tige godkände direktionens förslag den 27 
april.

Beträffande återbetalningen av de på 
kassareservkontona samlade medlen se s. 5 
och 11.

Räntan på lånet för finansiering av inköp 
till säkerhet supplag

Vid möte den 23 februari föreslog direktio
nen, att bankfullmäktige skulle berättiga 
Finlands Bank att uppbära 2 % i ränta per 
år på den växelkredit om 3 000 milj. gmk, 
som skulle beviljas finska staten för finan
siering av inköp till säkerhetsupplag. Bank
fullmäktige godkände direktionens förslag.

Nya 1, 5, 10, 50 och 100 marks sedlar

Den 30 maj 1961 godkände bankfullmäk
tige de utkast till nya sedlar, som direktionen 
låtit utarbeta med tanke på myntreformen 
och som till storleken och i huvudsak vad 
bildmotiv och färgtoner beträffar motsva
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rade dc sedlar som var i bruk. Vid sitt 
möte den 27 april beslöt bankfullmäktige 
godkänna de enligt utkasten tillverkade mo
dellerna till sedlar på 1, 5, 10, 50 och 100 
mark av 1963 års typ och anmoda statsrådet 
att vidta åtgärder för att beskrivningar av 
sedelpapperet samt sedlarnas utseende och 
utförande måtte publiceras i författnings
samlingen. Publiceringen skedde den 24 maj.

Upphävande av § 8, 9 och 10 samt ändring 
av § 17 punkt 4 i reglementet för Finlands 

Bank

I en skrivelse av den 21 augusti hemställde 
direktionen hos bankfullmäktigc om att i 
Finlands Banks reglemente § 8, 9 och 10 
måtte upphävas samt punkt 4 av § 17 änd
ras, vilket myntlagen av den 30 mars 1962, 
som skulle träda i kraft den 1 januari 1963, 
förutsatte. Bankfullmäktige behandlade fram
ställningen vid möten den 22 augusti och 
den 19 september samt beslöt anmoda stats
rådet att till riksdagen lämna en proposi
tion på denna bas.

Paragraf 8 i reglementet, vilken innehöll 
anvisningar om bankens skyldighet att lösa 
in sina sedlar med guld, måste upphävas, 
emedan Finland enligt den nya myntlagen 
även formellt hade frångått guldmyntfoten, 
såsom regeringen i sin proposition om mynt
lagen hade konstaterat; § 9 måste upphävas 
på grund av att däri ingående föreskrifter 
angående söndriga sedlar hade intagits i § 6 
av den nya myntlagen; § 10, vari bankfull
mäktige berättigades att under vissa förut
sättningar påbjuda sedelutbyte, måste likaså 
annulleras, emedan regeringen i sin mynt- 
lagsproposition inte hade medtagit någon 
motsvarande bestämmelse utan uttryckligen 
i sina motiveringar anfört, att t.o.m. ett 
begränsat obligatoriskt sedelutbyte framdeles 
komme att kräva en särskild lag. Då § 10 
upphävdes måste också bestämmelsen, att be
slut om indragning av sedlar ankommer på 
bankfullmäktige, utelämnas ur punkt 4 av 
§ 17.

Finlands Banks reglemente är även till 
vissa andra delar föråldrat, och likaså vore 
en del administrativa förbättringar av nöden. 
För revidering och förnyande av reglemen
tet, innan den nya myntlagen skulle träda 
i kraft, var tiden dock alltför knapp, varför

ovan nämnda justeringar krävde en separat 
lag. Lagen stadfästes den 28 december och 
trädde i kraft den 1 januari 1963.

Tillåtelse för Mortgage Bank of Finland Oy 
att uppta ett utländskt lån

Med stöd av bankfullmäktiges beslut av 
den 23 november 1955, enligt vilket för 
Mortgage Bank of Finland Oy bör inhämtas 
bankfullmäktiges medgivande för upptagande 
av obligationslån o.a. lån, anhöll Finlands 
Banks direktion i en skrivelse av den 23 
maj om att Mortgage Bank mot garanti av 
finska staten måtte få låna ca 25 milj. USA- 
dollar av Internationella Återuppbyggnads- 
banken för finansiering av kraftverksbyggen 
jämte kraftledningar och -stationer. Låne
räntan skulle vara Återuppbyggnadsbankens 
gällande ränta, ungefär 6 %, och lånetiden 
minst 15 år. Bankfullmäktige gav sitt bifall 
den 29 maj.

Tillstånd att teckna aktier i Industriali- 
seringsfonden Ab

Vid bankfullmäktigcs möte den 19 septem
ber redogjorde direktionen för sin strävan 
att i landet få till stånd ett livskraftigt och 
tillräckligt kapitalstarkt bolag för finansie
ring av småindustrin och den medelstora 
industrin.

Den 21 november föredrogs för bankfull
mäktige en samma dag daterad skrivelse 
från direktionen, där denna meddelar, att 
det vid underhandlingar med penninginrätt
ningarna befunnits vara mest ändamåls
enligt att skapa ett sådant organ av Indu- 
strialiseringsfonden Ab, som redan är i 
funktion. För att organet måtte kunna på
räkna kredit av Världsbanken och Interna
tionella Finansieringsbolaget, skulle vid fon
dens omorganisation beaktas de krav ifråga
varande internationella organisationer ställer 
på de i olika länder verkande s.k. utveck
lingsbankerna. Industrialiseringsfonden A b:s 
kapital skulle höjas så att dess aktieägare 
omedelbart skulle öka sina placeringar i bo
lagets aktier från 50 milj. gmk till 400 milj. 
gmk, varjämte aktier för 200 milj. gmk se
nare skulle bjudas närmast åt Internatio
nella Finansieringsbolaget eller andra ut
ländska banker. Förenämnda aktier skulle
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tillhöra serie A  och ha full rösträtt samt 
preferens vid dividendutdelningen. Därut
över skulle aktier av serie B emitteras till 
ett värde av 900 milj. gmk, vilka alla skulle 
tecknas av Finlands Bank. B-aktiernas röst
rätt skulle motsvara 1/10 av A-aktiernas, 
och dividend på dem, utgående med liögst 
3 %, skulle ges först sedan 6 % kunnat de
las på A-aktierna. Aktierna av serie B 
skulle Industrialiseringsf onden själv små
ningom lösa in med 30 milj. gmk årligen av 
sitt bruttoresultat. Dividend skulle varje år 
delas ut. först sedan aktieinlösningen för 
samma år blivit fullföljd. Finlands Bank 
skulle dessutom köpa debenturer för 300 
milj. gmk av ett nytt debenturlån om 550 
milj. gmk. Dessa debenturer, för vilka rän
tan enligt planen skulle vara beroende av 
hur stor dividenden på A-aktierna var, skulle 
återinlösas från Finlands Bank på samma 
sätt som B-aktierna, ehuru efter dem. Hos 
Världsbanken skulle bolaget anhålla om ett 
lån på ca 7 milj. dollar, varjämte på den 
inhemska kapitalmarknaden åtminstone 750 
milj. gmk skulle uppbringas. Industriali- 
scringsfondens långivningskapacitet komme 
sålunda efter omorganisationen att stiga till 
över 5 mrd gmk.

Med hänvisning till ovanstående anhöll 
direktionen om rätt för Finlands Bank att 
teckna de i skrivelsen nämnda aktierna av 
serie B till ett sammanlagt värde av 900 
milj. gmk. Bankfullmäktige gav sitt bifall 
vid samma möte.

Höjni7ig av befattningshavarnas avlöning

I enlighet med den tilläggsbudget riks
dagen den 30 december 1961 godkände för
bättrades statstjänstemannens avlöning så att 
tjänster och befattningar i allmänhet flyt
tades upp till närmast högre löneklass, vil
ket skulle motsvara den höjning med 3.5 %, 
som enligt ramavtalet gavs på den allmänna 
lönemarknaden. Denna förhöjning, i sam
band med vilken en del tjänsters och befatt
ningars fördelning på löneklasser justerades, 
trädde i kraft den 1 augusti 1961. Den 24 
januari 1962 beslöt bankfullmäktige på fram
ställning av direktionen, att även Finlands 
Banks ordinarie och extraordinarie befatt
ningshavares avlöning skulle höjas retro
aktivt från den 1 augusti 1961. Förhöj

ningen skulle i varje grundlöneklass vara 
procentuellt lika stor som den höjning upp
flyttandet till närmast högre löneklass inne
bar för motsvarande eller närmast motsva
rande grundlöneklass hos staten. Genom
snittligt var höjningsprocenten för bankens 
befattningshavare den samma som för sta
tens, dvs. 5.2 %.

Den 27 juli 1962 stadgades i två lagar 
angående ändring av lagen om avlöning i 
statens tjänster och befattningar, att tjäns
terna och befattningarna med grundlön ge
nom förordning skulle fördelas på avlönings- 
klasser A  och B. Den som hörde till en A- 
klass skulle på samma grunder som dittills 
beviljas ålders- och dyrortstillägg, varemot 
den som hörde till en B-klass ej skulle vara 
berättigad till dessa tillägg. För ldasserna 
B fastställdes en särskild löneskala som inne
bar en stegring med 18.2— 40.1 %  av mot
svarande löneklasser i den gamla skalan. 
Tjänstemännen i klasserna A  beviljades en 
nivåförhöjning om 4.5— 13.9 %  av grund
lönen. Höjningarna verkställdes i två repri
ser, den 1 oktober 1962 och den 1 januari 
1963.

Den 17 september föreslog direktionen i 
en skrivelse till bankfullmäktige, att de löner 
för bankens ordinarie och extraordinarie be
fattningshavare, som motsvarade eller när
mast motsvarade statens löner i A-gruppen, 
skulle höjas med 4.5— 13.9 %  enligt samma 
principer som hos staten. Däremot ansåg 
direktionen, att motiveringarna för höjning
arna i statens grupp B inte var i samma 
utsträckning tillämpliga i Finlands Bank, 
och föreslog därför, att alla de avlöningar 
för bankens befattningar, vilka motsvarade 
eller närmast motsvarade statens löneklasser
i B-gruppen, skulle höjas med 13.9 %, var
jämte rätten till ålders- och dyrortstillägg 
skulle bibehållas.

Bankfullmäktige behandlade förslaget vid 
möten den 19 och 25 september och beslöt 
vid det senare mötet godkänna direktionens 
framställning samt bestämde att de höjda 
lönerna skulle utbetalas från den 1 oktober.

Justeringar av avlöning sstat en

Bankfullmäktige beslöt under redogörelse
året på framställning av direktionen, att 
överföra några av bankens befattningar till
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en högre grundlönekategori, att utöka avlö- 
ningsstaten med en sekreterarbefattning, 29 
befattningar för kvinnliga befattningshavare 
samt 13 vaktmästar- och vaktbefattningar, 
ävensom att gruppera om en del av befatt
ningarna vid huvudkontoret.

Beviljade pensioner och understöd samt 
beviljad begravningshjälp

Bankfullmäktige beviljade under det gång
na året fem pensioner enligt pensionsstad- 
gan, tio understöd och i fyra fall begrav
ningshjälp. Pensionerna steg sammanlagt till
2 834 400 gmk och understöden till 4 346 400 
gmk om året. Begravningshjälpen utgjorde 
sammanlagt 880 110 gmk.

Direktionen

Den 13 april utnämnde och förordnade 
republikens president direktions! edamoten, 
politices doktorn Ahti Karjalainen, som hade 
fungerat som utrikesminister i den avgångna 
regeringen, till statsminister i den nya rege
ringen. Med anledning härav beviljade 
bankfullmäktige bankdirektör Karjalainen 
tjänstledighet för den tid han är statsmi
nister och bestämde, att de ärenden, som 
enligt arbetsfördelningen inom direktionen 
ankom på bankdirektör Karjalainen, under 
hans tjänstledighetstid skulle fördelas mellan 
direktionens ordförande och övriga ledamöter 
på sätt som bankfullmäktige beslöt.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1963 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter di
rektören Y rjö Edvard Nurmi och borgmäs
taren Väinö Wilhelm Hahta samt supplean
ter stadssekreteraren, vicehäradshövdingen 
Olavi Einar Koivisto och verkställande direk
tören Heimo Kalervo Kaitila;

kontoret i Joensuu: kontrollanter verkstäl
lande direktören Aleksanteri Vornanen och

härad sskri varen, 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 diplomingenjören Veikko Johan
nes Tolamo samt suppleanter borgmästaren 
Aaro Tapio Häkkinen och direktören, agro- 
nomie- och forstkandidaten Veikko Verner 
Varesmaa;

kontoret i Kotka: kontrollanter stadssek
reteraren, vicehäradshövdingen Kustaa Ilmari 
Laaksonen och fabrikschefen, diplomingcn- 
jören Mauno Sopanen samt suppleanter 
justitierådmannen Heikki Pajari och polis
mästaren Eero Johannes Kettunen;

kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och 
byråchefen Vilho Ruotsalainen samt supp
leanter hovrättsrådet Toimi Tulikoura och 
agronomen Lauri Arvid Pekkarinen;

kontoret i Lahti: kontrollanter direktören 
Väinö Leonard Tuompo och direktören Esko 
Bruno Kunnas samt suppleanter justitieråd
mannen Timo Johannes Tuori och kommu
nalborgmästaren, vicehäradshövdingen Hans- 
Olof Paul Wallenius;

kontoret i S: i Michel: kontrollanter hov
rättsassessorn Jaakko Armas Kinnunen och 
landskamrei’aren, vicehäradshövdingen Veik
ko Armas Jäntti samt suppleanter rektorn 
Pauli Veli Vainio och domkapitelsassessom, 
vicehäradshövdingen Mauri Pertti Toiviai
nen ;

kontoret i Rovaniemi: kontrollanter kon
torschefen, diplomekonomen Juho Kalervo 
Lahtinen och landssekreteraren, vicehärads
hövdingen Vilho Johannes Haataja samt, 
suppleanter stadssekreteraren, vicehäradshöv
dingen Aarne Johannes Koponen och skatte- 
inspektören, juriskandidaten Erkki Emanuel 
Ollila;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter kom
merserådet Alpo Pesonen och justitieborg- 
mästaren Aarne Erkki Palomäki samt supp
leanter konsuln, verkställande direktören, 
ingenjören Lauri Veikko Virkkunen och 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Reino 
Markus Lindroos;
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kontoret i Tavastehus: kontrollanter vice
häradshövdingen Y rjö Jokiranta och verk
ställande direktören, ekonomierådet Aleksis 
Tandefelt samt suppleanter direktören, di
plomekonomen Anders Gustaf Kuusterä och 
justitierådmannen Osmo Tapio Laakso;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter justitie- 
borgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen 
och tullförvaltaren, juriskandidaten Torsten 
Wilhelm Öberg samt suppleanter kontors- 
föreståndaren Mauno Ensio Niemistö och 
rektorn, ekonomien] agistern Simo Jaakko 
Peltonen;

kontoret i Vasa: kontrollanter län srådet 
Alfred Leskinen och chefen för omsättnings- 
skattebyrån, juriskandidaten Åke Johannes 
Helanko samt suppleanter fabrikschefen 
Ralf-Erik Klockars och verkställande direk
tören Jaakko Heimo Laakso; samt

kontoret i Åbo: kontrollanter verkställande 
direktören Väinö Johannes Jylhä och läns- 
rådet Y rjö Hemminki Aliharmi samt supp
leanter verkställande direktören, lantbruks- 
rådet Frans Einari Karvetti och rektorn, 
professorn Auvo Armo Säntti.

Bank fullmäktige

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

Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare,

Tanner, Väinö Alfred, jurisdoktor h.c.,

Aaltonen, Aimo Anselm, partiordförande,

Wiherheimo, Toivo Antero, filosofie- 
magister,

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.

Som ordförande fungerade ledamoten av 
bankfullmäktige Eskola och som viceord- 
förande ledamoten av bankfullmäktige Tan
ner.

När riksdagen sammanträdde efter riks
dagsvalet i februari utsåg elektorerna den 
13 mars följande personer till bankfull
mäktige :

Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare,
Aaltonen, Aimo Anselm, partiordförande,

Wiherheimo, Toivo Antero, filosofiemagis- 
ter,

Kokkola, Veikko Johan, stadskamrer,

Kinnunen, Toivo Henrik, kommunalråd,

Teir, Grels Olof, vicehäradshövding,

Lehto, Oiva, funktionär,
Salo, Tuure Olavi, vicehäradshövding,

Paasio, Kustaa Rafael, chefredaktör.

De tre förstnämnda utgör de ordinarie 
bankfullmäktige.

Vid sitt möte den 28 mars valde bank
fullmäktige till ordförande ledamoten av 
bankfullmäktige Eskola och till viceordfö- 
rande ledamoten av bankfullmäktige Wiher
heimo.

Revisorerna

Till bankens revisorer för granskning av 
1962 års räkenskaper utsåg elektorerna föl
jande personer:

Kivimäki, Erkki Antero, ekonom, supp
leant Mäkinen, Kaarlo August, funktionär;

Laine, Lauri, agrolog, ekonomieråd, supp
leant Sinkkonen, Yrjö, lantbrukare;

Siltanen, Sylvi Cecilia, bokförare, supp
leant Kalavainen, Meeri Sirkka, studiesek- 
reterare;



Huurtamo, Erkki Kalervo, viceliäradshöv- Laurén, Per Fredrik, vicehäradshövding, 
ding, suppleant Liinamaa, Tauno Matti, ag- suppleant Wainio, Weijo Werner, politiees 
rolog; doktor.

Helsingfors den 22 februari 1963.

KUSTI ESKOLA

T. A. Wiherheimo Aimo Aaltonen
Veikko Kokkola T. H. Kinnunen

Grels Teir Oiva Lehto
Tuure Salo Rafael Paasio

Pertti Tammivuori

M
R i S l a g i n s  b a n k f u l l m ä k t i g e s
b e r ä ^ J s e  för

OM Enoo .  ns o f f JkUOMEN PANKIN 1 9 9 5 - 0 6 - 2 5 ^  . m ^ j a s t o


