
Taloustieteellisen tutkimqslaitoksen kotimaiset r a portit. 

A: Valtion velka, liikkeessä oleva setelistö ja liikepankkien 
lainanotto yleisöltä, milj.mk. 
Valtion velka: tiedot tulevat Valtiokonttorista (joulukuuta 

ja tammikuuta lUkuunottamatta) noin 12-14 pnä 
seuraavaa kuukautta. 
Al ajako raportissa: 
Ulkomaista velkaa 
Pitkäaikainen kotimainen luotto 
Lyhytaika inen kot iInainen luotto 
Vekseliluotto Suomen Pankista 
Våltion velka ilman korvauslainaa 
Valtion velka kaikkiaan 

Liikkeessä oleva setelistö: SP:n tilasta heti seuraavan kuun 
alkupäivinä 

Liikepankkien lainanotto yleisöltä: tiedot saadaan puhelLmitse 
Pankkitarkastusvirastolta noin 10 pnä seuraavaa 
kuukautta (painettu liikepankkien tila ilmestyy 

Indeksej ä.: 
noin 25 pnä) 

Elinkustannusindeksi, tieto tulee l a itokselle kirjeitse 
noin 16-19 pnä seuraavaa kuukautta 

Tukkuhintaindeksi, tieto tulee laitokselle kirjeitse 
noin 14-20 pnä seuraavaa kuukautta. Indeksi muun
netaan perusvuodelle VIII.38-VII.39 = 100. 

Teollisuusosakeindeksi. Tieto saada an puhelimitse ~eti 
seuraavan kuun alussa . 
Jakelu: Tasavallan Presidentti, Eduskunnan pankki

valtuusmiehet ja Suomen Pankin johtokunta. 
Monistetaan 50 kpl. 

c. Indeksisar.iat 
Elinkustannusindeksi 

Tukkuhintaindeksi 
Osakekurssit; tiedot saadaan puhelimitse Yhdyspankista 

heti seuraavan kuukauden alussa 
Suomen Pankin rakennuskustannusindeksi: laskettu seu

raavan kuukauden 1 pnä. 
Tullihallituksen tilastotoimiston tuonti- ja vienti

hintaindeksit. Tiedot saadaan laitokselle 
n. 16 pnä. Laitoksella lasketaan ns. "tasolu
vut" • Laskettu t ·asoluku merkitään viisikuukau
tiskauden keskimmäisen kuukauden kohdalle. In
deksi on siten aina n . a kuukautta jäljessä 
edellisistä. 
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Pellervon maataloustuotteiden luovutushintaindeksi ; tiedot 
saadaan puhelimessa noin puolitoista kuukautta 
vanhoina. Indeksi on aina kuukauden jäljessä elin
kustannus- ja tukkuhintaindeksiä. 

Teollisuust~otannon volyymi-indeksi. Tiedot saadaan kirjeitse 
samaan aikaan kuin edellinen (usein jo n. 10 pnä ) 

Neljännesvuosittain raporttiin lisätään "Kotimaankaupan 
myynti". Tiedot Unitaksesta. 
Jakelu: Tasavallan Presidentti, Hallitus , Pankki

valtuusmiehet , SP:n johtokunta ja haara
konttorit + yksityisiä . Monistetaan 105 kpl. 

F. Liikepankkien lainanotto ja la inananto 
Raportti tehdään ennakkotietojen mukaan n. 8 päivä
nä (lopUlliset tiedot saadaan puhelimessa 10 pnä, 
mutta painettu tila ilmestyy vasta n. 25 pnä). 
Jakelu: Pankkivaltuusmiehet, SP:n tilintarkastajat, 

Suomen Pankin johtokunta, yliJamreeri, Kan
Samme Talous, Valtiovarainministeriön kan
santalousosasto ym. Monistetaan 50 kpl. 

Edellisten lisäksi vanhan E raportin sijasta Valtiontalouden tar
kastusvlrastolta n. 20 kappaleena tuleva raportti (valtion tulot ja 
menot) l ähetetään suoraan edelleen. 

Ulkomaille lähetettävät raportit ovat kaikki ns. tilausraportteja . 

Helsingissä 13.1.1954. 

A.M. 


