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Det ekonomiska livet i Finland år 1939.

Den ekonomiska utvecklingen i F inland 
sönderföll å r  1939 i tvenne sk arp t avgrän
sade delar: fredstiden och krigstiden. I 
början  av året fo rtfo r samma kon junk tur
utveckling som å r  1938. O aktat den svaga 
exportm arknaden var den ekonomiska 
verksamheten i allm änhet livaktig. Pen
ningm arknaden var lugn, ehuru  till k red it
in rä ttn ingarna  inflöt kännbart m indre 
sparkapital än föregående år. Denna rela
tiv t förm ånliga utveckling, på vilken den 
ökade spänningen i den internationella po
litiken kastade sin skugga, avbröts vid u t
gången av augusti, då kriget utbröt mellan 
Tyskland och Polen för a tt de följande 
dagarna utsträckas till England och 
Frankrike. U tbrottet av storkriget påver
kade det ekonomiska livet i F in land  n ä r
mast i form av störningar i den fr ia  im- 
]>orten och exporten samt genom a tt  fö r
anleda en tillstram ning i penningm arkna
den. F rån  början av oktober begynte ho
te t från  Sovjetunionen mot F in land  trycka 
sin prägel på v årt lands ekonomiska liv: 
penningm arknaden tillstram ades allt mer, 
allt slags produktion försvårades, då stora 
m ängder av män i den arbetskraftigaste 
åldern inkallades till reservövningar och 
då man begynte b o rtfly tta  befolkningen 
från  en del hotade områden. Dessa verk
ningar skärptes ytterligare, då Sovjetunio
nens arm éer den sista november gjorde sitt 
angrepp över landets gränser och dess flyg
styrkor begynte bombardera hemorten 
l>akom fronten. E nigare än någonsin tid i
gare samlade finska folket sina k ra fte r för 
a tt tillbak aslå den anfallande från  landets 
gränser. Också det ekonomiska livet kom

i högre grad än tidigare d irekt eller ind i
rek t a tt  t jän a  försvaret och även annars 
a tt  arbeta i förhållanden betingade av 
krigsläget.

Då i det följande gives en översikt av 
det ekonomiska läget i F in land  å r 1939, 
ä r det nödvändigt a tt  i vissa punkter be
gränsa densamma till fö rra  hälften av året, 
ty  för årets sista m ånader föreligga ej lika 
rikliga statistiska uppg ifter som under nor
mala tider.

Industrin .

Den industriella verksamheten var under 
fö rra  hälften av å r  1939 något livligare än 
under m otsvarande tid  åren 1938 och 1937, 
vilka förete rekordsiffrorna hittills. Uni- 
las index för industriproduktionens volym 
var i jan u ari—ju n i 1939 i genomsnitt 129 
poäng (1935 =  100) mot resp. 124 och 121 
poiing fö r m otsvarande m ånader åren 1938 
och 1937. Då en del priser voro svagare 
än de föregående åren, var värdet av pro
duktionen under redogörelseårets första 
kvartal m indre än föregående år, medan 
det under andra kvartalet var något större 
än under m otsvarande tid  å r  1938.

Ökningen i den industriella produktio
nen berodde av hemrnamarknadsindustrin, 
vilken under fö rra  hälften av redogörelse
åre t såväl till volymen som värdet var 
större än å r  1938 och sam tidigt större än 
under något tidigare år. E n lig t Unitas 
index var stegringen i hemmamarknads- 
industrins volym i jämförelse med förra 
hälften av å r 1938 9 %, medan ökningen 
i värdet var något m indre eller 7 %. Till
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(leuna stegring bidrog i huvudsak bygg- 
nadsiim nesindustrin sam t metall- och m a
skinindustrin. Däremot höll sig textil
industrin  liksom närings- och njutningsm e- 
delsindustrin på ungefär samma nivå som 
föregående år.

Inom  exportindustrin  präglades produk- 
tionsverksamheten därem ot ännu i början 
av å r  1939 av samma sjunkande tendens, 
som rådde föregående år. Till sin volym 
var exportindustrins produktion under 
fö rra  hälften av redogörelseåret 4 % 
m indre än under m otsvarande tid  år 1938 
och dess värde sjönk enligt Unitas index 
med c :a  13% . Det bör dock observeras, 
a tt  indextalen för fö rra  hälften av redo
görelseåret något överstego motsvarande 
tal för senare hälften  av föregående år. 
Tillbakagången inom exportindustrin  på
verkades av bägge dess viktigaste grenar, 
sågindustrin  och pappersindustrin . På trä 
varum arknaden in trädde dock, speciellt 
under andra kvartalet, en m ärkbar fö rbätt
ring : priserna stego och försäljn ingarna 
blevo livaktigare. P å  grund härav ökades 
försågningen och var denna i m aj—ju n i 
t. o. m. större än å r  1938. Däremot fo rt
gick den svaga tendensen i fråga om pro
dukterna av pappersindustrin .

Genom u tbro ttet av storkriget försvåra
des exportindustrins läge a llt mer under 
hösten. Däremot forcerades efterhand 
verksamheten i de industrigrenar, vilka 
kunde mobiliseras för tillverkning av olika 
krigs- o. a. förnödenheter. Statistiska u pp
g ifter om dessa fö rändringar i den 
industriella verksamheten föreligga emel
lertid  ej.

Byggnadsverksamheten  var livlig, i syn
nerhet i städerna, men genom händelserna 
under hösten gick den snabbt tillbaka. 
D etta åskådliggöres därav, a tt vid utgån
gen av augusti i Helsingfors var under 
uppförande 277 byggnader; av dessa fu ll
bordades en del under de följande m åna
derna, men antalet byggen, d ä r arbetena

avbrutits, var i slutet av oktober 30, i 
slutet av november 60 och vid utgången 
av december 85. Inalles fullbordades i 
Helsingfors under redogörelseåret 160 ny
byggen, vilkas sammanlagda kub var
1,293,000 m 3 och vilka innehöllo 7,546 
boningsrum. Motsvarande siffro r för år 
1938 voro 182 nybyggen, 1,661,000 ma och 
8,909 boningsrum. Minskningen berodde 
uteslutande på höstens händelser. Nya r i t 
n ingar hade under förra hälften av redo
görelseåret inläm nats till granskning i ett 
avsevärt större antal än under de före
gående åren, men då granskningen av r i t 
ningar sedan minskades för a t t  fu llstän 
dig t upphöra i november—december, blev 
an tale t granskade ritn ingar m indre än år 
1938. — I hela landet var förbrukningen 
av cement i januari—augusti d ryg t 38 % 
större än  å r  1938. Denna ökning ger dock 
ej en rik tig  bild av den ökade livaktigheten 
i byggnadsverksamheten i hela landet, ty  
användningen av cement till and ra  än 
egentliga byggnadsändamål var senaste år 
speciellt stor. P å  hösten sjönk fak tu rerin 
gen av cement för a tt i december nedgå 
till en obetydlig kvantitet.

Lantbruket.

Skörden för redogörelseåret var i större 
delen av landet på grund av den torra 
väderleken under växtperioden avsevärt 
svagare än närmast, föregående år. E n 
lig t förhandsuppskattning var rågskörden 
10 %, veteskörden 11 %, skörden av korn 
7 % och av havre 3 % m indre än  år 1938. 
Minskningen i skörden av odlat hö var 
ännu  kännbarare eller 19 %. Däremot er
hölls av potatis en skörd, som med 30 % 
översteg skörden för föregående å r och var 
större än för något tidigare år. Beklagligt- 
vis skadades avsevärda m ängder potatis 
dels på grund av tid iga höstfroster, dels 
på grund av den stränga vinterkölden. E n 
ligt förhandsberäkningar utgjorde skörden

o

till sin kvantitet c :a  3,800 m iljoner foder- 
enheter mot resp. 4,200 och 3,900 m iljoner 
foderenheter åren 1938 och 1937. Skördens 
penningvärde var enligt förhandsuppskatt
ning 7,100 m iljoner mark. P å  grund av 
a tt p riserna på de vegetabiliska produk
terna stig it under hösten, var penningvär
det av skörden oaktat minskningen i skör
dens kvan tite t sålunda något större än å r 
1938, då m otsvarande värde var 7,009 milj. 
mark, u tan a tt  dock nå upp till rekord
skörden för å r 1937, 7,589 milj. mark.

P riserna på jordbruksprodukt erna höl lo 
sig ända till slu tet av augusti på unge
fä r samma nivå som å r 1938. E nlig t 
beräkningar av Lantbruksproducenternas 
C entralförbund var prisindex för dessa 
produkter för januari—augusti 88 poäng 
eller detsamma som föregående å r (1926—28 
=  100). I  september begynto den allmänna 
prisstegringen påverka även priserna på 
lantbruksprodukter: i synnerhet priset på 
spannm ål steg kännbart. P artiprisindex 
för lantbruksprodukter steg i december till 
inalles 125 poäng (1935 =  100) mot 115 
poäng i augusti och 120 poäng i december 
1938. Å andra sidan påverkades priserna 
på k raftfoder och konstgödsel redan i 
september av prisstegringen. Sålunda steg
rades prisindex för jo rdbrukarnas inköps- 
förnödenheter till 112 poäng mot 105 
poäng i augusti och 101 poäng i december 
föregående år. Då även lönenivån för lan t
arbetarna senaste å r var högre än  före
gående år, var prisutvecklingen från  syn
punkten av lantbruksprodukt ionens rän ta 
bilitet ogynnsam under fö rra  hälften av 
redogörelseårel. F ör krigsm ånaderna sak
nas närm are uppgifter.

Den inkomst lantbruksbefolkningen er
höll av skogarna var senaste å r ej ens när- 
melsevis lika stor som under den före
gående tiden. Under avverkningsperioden 
1938—1939 förtjänade lantbruksbefolknin
gen enligt beräkningar av skogsarbeten och 
stubbhyror c :a  2,100 milj. mark, medan

densamma under de p a r närm ast före
gående avverkningsperioderna få tt  in
komster av skogarna uppgående till resp. 
3,950 och 3,025 miljoner. Det ä r  n a tu r
ligt, a t t  minskningen i dessa inkomster 
fortgick även senaste höst, då exporten av 
sågade varor avstannade, exporten av trä- 
förädlingsprodukter begynte nedgå och 
fram för allt en brist på arbetsk raft fram 
trädde.

Arbetsmarknaden.

I början av redogörelseåret fram trädde 
en viss arbetslöshet. I slutet av mars, då 
säsongarbetslösheten var störst, voro i 
arbetslöshetsregistren införda 25,300 p er
soner. U nder våren förbättrades arbets
m arknaden snabbt och de arbetslösa kunde 
å te r få  arbete. Yid utgången av ju li fanns 
i arbetslöshetsregistren endast icke fullt 
2,200 arbetslösa. I  september begynte 
tecken på en börjande arbetslöshet ånyo 
fram träda och det syntes redan vara orsak 
a tt  fru k ta  fö r en avsevärd arbetslöshet pä 
grund av minskningen i exportindustrins 
produktion. Genom de politiska händel
serna fick utvecklingen em ellertid en an 
nan rik tn ing ; då stora skaror män inkal
lades först till reservövningar och sedan 
till landets försvar och då den produktion, 
som tjänade försvaret, effektiviserades och 
kriget även i övrigt gav medborgarna nya 
uppdrag, försvann arbetslösheten helt och 
hållet. Tvärtom  överskred behovet av 
arbetskraft u tbudet till den grad, a t t  man 
begynte planlägga införskaffandet av stora 
skaror arbetare från  grannländerna.

Utrikeshandeln.

Utrikeshandeln utvecklades norm alt un
der fö rra  hälften  av året. V ärdet av 
exporten under jan u ari—augusti var
5,759.o m ilj. m ark mot 5,177.7 m iljoner å r
1938 och 5,612.o m iljoner å r 1937. Im por
ten å ter hade e tt värde av 5,480.7 milj.
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mark mot 5,54!).2 och 5,841.7 m iljoner för 
do närm ast föregående åren. Handelsbalan
sen var alltså mycket förmånlig för ifråga
varande m ånader av senaste år. V ärdet av 
exporten översteg med 278.9 milj. m ark 
im portvärdet, medan e tt importöverskott 
av resp. 371.5 och 229.7 m iljoner uppstå tt 
under de föregående åren.

U tbrottet av storkriget och de åtgärder, 
som de krigförande storm akterna vidtogo 
mot den neutrala handeln, försvårade 
stark t landets handelsutbyte såväl med de 
krigförande som med övriga neutrala sta
ter. E n  del handelsfartyg sänktes eller 
uppbringades, andra voro tvungna a tt 
göra stora omvägar för a tt undgå e tt lik
nande öde. Då dessa omständigheter så
som sådana i likhet med fördyringen i 
transporterna föranledd av stegringen i 
frakterna, sjömännens löner och försäk
ringarna, var ägnat a tt inskränka speciellt 
exporten, nödgades statsm akten reglemen- 
te ra  även im porten i syfte a t t  kunna fi
nansiera den nödvändigaste im porten med 
de knappa exportvalutorna. Den häri
genom inskränkta utrikeshandeln minska
des ytterligare, då F in land  själv t rå 
kade i ki’ig. Utrikeshandeln fö r septem
ber—december var sålunda c :a  V s m indre 
än år 1938.

Totala värdet av handelsutbytet för se
naste å r var enligt förhandsuppgifter 
15,262.5 m ilj. mark, d. v. s. 1,742.8 miljo
ner eller 10.2 % m indre än å r 1938. V är
det av exporten var 7,696.2 milj. mark, 
varför den var 701.8 m iljoner eller 8.4 % 
m indre än  närm ast föregående år. V är
det av im porten var 7,566.3 milj. m ark; 
minskningen var sålunda 1,041.o m iljoner 
eller 12.1 %. Inalles uppkom sålunda en
ligt förhandsuppgifterna ett exportöver
skott av 129.9 milj. mark, medan handels
balansen å r 1938 gav ett. importöverskott 
av 209.3 miljoner.

Till den betydande minskningen i im
porten bidrog främ st minskningen i råva

ror och halvfabrikat, 611.0 milj. m ark eller
17.i % av föregående års värde. V ärdet 
av im porten av närings- och n ju tn ings
medel nedgick relativt taget mera, näm 
ligen med 19.7 %, medan den absoluta 
minskningen var avsevärt m indre, 236.8 
milj. mark. Im porten av färdiga industri
produkter sjönk jämförelsevis litet., näm li
gen med endast 122.0 m ilj. m ark eller
6.4 % sam t im porten av maskiner och 
transportm edel ännu mindre, med 71.2 
milj. m ark eller 3.7 %. Im porten om fat
tade en avsevärd mängd olika förnödenhe
te r för försvarsändamål. F rå n  utlandet 
insända donerade varor, av vilka under' 
sistlidne å r kom m indre än senare under 
kriget, ingå i allm änhet ej i im portsiff
rorna.

Ökningen i exporten under januari-— 
augusti berodde i huvudsak på ökningen 
i de exporterade m ängderna av trävaror 
och träförädlingsprodukter, vilket delvis 
påverkades av det faktum , a tt  flere u t
ländska köpare av fru k tan  för a t t  den po
litiska spänningen kunde leda till krig 
sökte påskynda skeppningen av de in 
köpta varum ängderna mer än vanligt. 
Till stegringen i exportvärdet bidrog del
vis, a t t  p riserna på trävaro r blevo känn
b art fastare. H ändelserna på hösten för
svårade skeppningen och transporten  spe
ciellt av sådant tu n g t och skrymmande 
gods som trävaro r till den grad, a tt  därav 
kunde exporteras avsevärt m indre än före
gående år, i synnerhet då de förklarades 
för krigslcontraband. Sålunda utfördes 
under hela redogörelseåret av sågade trä 
varor 702,200 standards mot 864,600 stan 
dards under föregående år. M inskningen var 
sålunda c :a  19 % . Då den genomsnittliga 
prisnivån för trävarorna var högre än  år 
1938, nedgick det kapital, som erhölls till 
landet fö r de sågade v a ro rn a ,. icke lika 
mycket: värdet av de exporterade sågpro- 
dukterna var nämligen 1,840.5 milj. mark 
mot. 2,074.3 m iljoner för föregående år.
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Exporten av gruvstolpar minskades från  
1,624,800 m3 å r 1938 till 1,127,400 m 3 och 
exporten av pappersved från  891,900 m 3 
till 811,600 m3. Då även priserna försäm
rats, nedgick inkomsten av denna export 
från  575.7 milj. m ark till 379.0 miljoner. 
Exporten  av den viktigaste träindustri- 
produkten, faner, nedgick från  230,200 m 3 
till 214,200 m3.

Exporten  av alster av pappersindustrin  
kunde upprätthållas bättre  under de första 
krigsm ånadem a. D å exporten av dem i 
början  av året översteg utförseln för före
gående år, var även exporten för hela 
året i fråga om de flesta alstren  större 
än ä r  1938. Sålunda stegrades exporten 
av ,sulfitcellulosa från  669,700 ton till
690,000 ton eller med 3 % , av sulfatcellu
losa från  351,700 ton till 397,800 ton eller 
med 13 %, av papp och kartong från  
100,700 ton till 113,400 ton eller inemot 
13 % sam t exporten av papper från  
463,600 ton till 535,500 ton eller inemot 
1.6%. E t t  undantag bildade exporten av 
trämassa, vilken nedgick från  224,600 ton 
till 193,200 ton. Exporten  av papper och 
sulfatcellulosa var större än för något tid i
gare år, men exporten av övriga produk
te r  stannade avsevärt under toppsiffrorna 
för å r  1937. P riserna på träförädlings- 
produkterna voro fö r det mesta otillfreds
ställande och så låga, a tt det totalpris, 
.som erhölls för dem, var endast 3,364.1 
m ilj. mark, medan för 1938 års m indre 
exportm ängd hade erhållits 3,457.8 m iljo
ner.

Exporten av lantbruksprodukter höll sig 
under jan u ari—augusti ungefär på samma 
nivå som föregående år. Då emellertid 
exporten senare minskades, n är speciellt 
smöret reserverades för inhemsk förbruk
ning, voro de exporterade kvantiteterna 
mindre än m otsvarande s iffro r för före
gående år. Sålunda nedgick exporten av 
smör från  17,129 ton till 14,006 ton eller 
med 18 %, av ost från  6,771 ton till 5,821

ton eller med 14 % och av ägg från  7,880 
ton till 6,961 ton eller med 12 %. E xpor
ten av animaliska livsmedel uppgick till ett 
värde av 608.o milj. mark eller 90.7 m iljo
ner m indre än  å r 1938.

Inrikeshandeln.

Inrikeshandeln var i början  av åre t 
m indre än å r  1938, men den blev livligare 
på våren och sommaren, så a t t  fö rsäljn in
gen under januari—augusti översteg mot
svarande försäljning under föregående år. 
Försäljningen för de p artia ffä rer, som 
m eddelat uppgifter, var under näm nda tid
3,247.4 milj. m ark eller 2.7 % större än 
föregående år. I september uppstod på en 
del orter inköpspanik, på g rund  varav för
säljningen var livligare än under någon 
tidigare månad, i näm nda p artia ffärer
595.9 milj. m ark eller 25.3 % mer än mot
svarande försäljn ing föregående år. Under 
oktober—december försvagades inrikeshan
deln kännbart och sjönk till en lägre nivå 
än  närm ast föregående år. D et oaktat 
var totalförsäljningen för året, 4,905. i 
milj. mark, något större än m otsvarande 
försäljning å r  1938, vilken utgjorde 4,874.8 
miljoner.

Samfärdseln.

Likasom utrikeshandeln var även s jö far
ten under jan u ari—augusti något livligare 
än föregående år. Tonnaget för de h äri
från  avgångna och hit anlända fartygen 
var denna tid  inemot 4 % större än  för 
m otsvarande m ånader å r  1938. U nder sep
tember, oktober och november minskades 
sjöfarten  avsevärt och i december hade 
sjöförbindelsen med u tlandet inskränkts 
till en obetydlighet. Tonnaget för under 
hela redogörelseåret till landet anlända och 
från  landet avgångna handelsfartyg var 
sålunda c :a  15 % m indre än  å r  1938.

Järnvägstrafiken  var redan i början av- 
året m indre än å r 1938. Då transporten
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av gods y tterligare minskades på hösten, 
var den transporterade kvantiteten av 
gods, oaktat de om fattande m ilitärtrans
porterna, inalles 8 % m indre än föregående 
år och nära  20 % m indre än å r  1937.

T uristtrafiken  var ej under redogörelse
året lika livlig som under närm ast före
gående år, vartill synbarligen bidrog den 
under hela året rådande politiska spän
ningen. Sålunda anlände till v å rt land 
81,500 utlänningar, medan motsvarande 
siffra  å r  1938 var 94,000. Däremot ökades 
antale t till utlandet resande fin n ar i någon 
m ån; det var nämligen 50,000 mot 46,700 
föregående år.

Penning- och kapitalmarknaden.

K apitalm arknaden i F in land  präglades 
under förra  hälften  av å r  1939 av lugn 
och lätthet. Ackumuleringen av sparkapital 
var dock avsevärt svagare än  de närm ast 
föregående åren. Sålunda, ökades a ffä rs
bankernas totala inlåning från  årsskiftet 
till u tgången av augusti med endast 282,.s 
milj. mark, medan m otsvarande ökning var
1,154.3 m iljoner å r 1938 och 1,180.» mil
joner å r  1937. Den sammanlagda inlånin
gen för sparbankerna och en del kassor 
ökades, delvis enligt förhandsuppgifter, 
under nämnda tid  med 478.1 milj. mark 
mot resp. 920.o och 931.g m iljoner de n ä r
mast föregående åren. E fterfråg an  på kre
d it var livlig på kapitelm arknaden, spe
ciellt fö r byggnadsverksamheten i städerna, 
men på penningm arknaden m indre än un 
der de närm ast föregående åren. A ffärs
bankernas kreditgivning ökades under ja 
nuari—augusti med 333.2 milj. m ark mot
624.0 och 893.9 m iljoner åren 1938 och
1937. Förhållandet mellan dessa bankers 
u tlåning och inlåning höll sig sålunda lika 
gynnsam t som under de föregående åren 
och kassamedlen voro rikliga.

I augusti fram trädde redan tecken på 
en försvagad penningm arknad. Den be

rodde dels av sedvanliga säsongorsaker, 
dels av den oro, som även här fram kalla
des av den internationella politiska spän
ningen. Den egentliga vändningen in trä f
fade vid storkrigets utbrott. A tt F in land 
blev föremål först fö r en politisk diskus
sion och senare för ett angrepp var även 
ägnat a t t  öka tillstram ningen på pen
ningm arknaden. Med utvecklingen under 
världskriget i minne skyndade sig talrika 
deponenter a tt  ly fta  sina depositioner, dels 
på grund av den allmänna oron, dels för 
a t t  anskaffa varulager och förvandla pen
ningkapitalet till realkapital. A ffärsföre
tagen skyndade sig a t t  anskaffa medel 
för kom plettering av varulagren och för 
likvid av utländska skulder. Speciellt 
stora voro u ttagningarna under den andra 
veckan av oktober, då m ännen vid inkal
lelsen till reservövningarna behövde kassa- 
medel för sina fam iljer och sig själva och 
då m an begynte evakuera åldringar, sjuka 
och barn  från  orter, som ansågos vara fa r
liga. Inkallandet av a llt större skaror av 
män till försvaret och utvidgningen av 
evakueringen bidrog därefter a tt öka be
hovet av kontanta medel. E h u ru  rä ttig 
heten till u ttagning  begränsades, fortfor 
utflödet av depositionsmedel från  k red it
in rättn ingarna. Sålunda minskades med
len på affärsbankernas depositionsräknin- 
gar under september—december med 856.» 
milj. m ark eller 11.o %. I  verkligheten var 
överskottet av u ttagningarna över insätt
ningarna ännu större, men vid utgången 
av året lades halvårsräntorna till räknin
garna. Överskottet av uttagningarna var 
inalles c :a  990 milj. mark. Inlåningen i 
sparbankerna och kassorna nedgick under 
samma tid med 544.7 milj. mark eller
5.o %, men överskottet av u ttagningarna 
över insättn ingarna var avsevärt större. 
E n  del av de från  depositionsräkning lyf- 
tade medlen insattes under november— 
december på affärsbankernas checkräknin
gar, från  vilka de lä tta re  kunde uttagas.
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Förbrukningen av handelsförråden be
tydde, då  nya förråd  ej näm nvärt kunde 
erhållas, frigörandet av kapital och med 
dessa medel avkortades dels skulder, dels 
gjordes inbetalningar på checkräknin
garna. Det oaktat tillstram ades ställn in
gen avsevärt såväl fö r affärsbankerna som 
för talrika andra kred itin rä ttn ingar, så 
a tt de blevo tvungna a t t  ty  sig till F in 
lands Banks hjälp. I  september rediskon- 
terades växlar i F in lands Bank för första 
gången sedan å r  1933, men beloppet av 
rediskonterna var ännu  litet, 31.o milj. 
mark. I oktober tillväxte rediskonterin- 
garna och centralbanken beviljade d ä ru t
över å t en del k red itin rä ttn ingar även 
andra slags krediter; vid utgången av året 
belöpte sig totalbeloppet av de krediter, 
som centralbanken beviljat åt k red itin rä tt
ningarna och av vilka en del antecknats 
på direkt diskonterade räkningars konto, 
till 820.O milj. mark. Det oaktat minska
des affärsbankernas kassor snabbt och 
nådde sitt lägsta belopp, 566.1 milj. mark, 
vid utgången av november. P å  årets sista 
dag stego de åter till 809.2 milj. mark, 
men även då voro de avsevärt m indre än 
e tt å r tidigare, då m otsvarande siffra  var
1,234.4 milj. mark.

Beloppet av de depositioner, som affä rs
bankerna erhållit av allmänheten, utgjorde 
vid utgången av redogörelseåret 6,940.3 
milj. m ark och var 608.7 milj. mark 
m indre än vid dess ingång. Deras totala 
inlåning var nästan  lika stor som föru t 
och var vid årets slu t 10,765.7 milj. m ark 
eller 10.9 m iljoner mer än ett å r tidigare. 
Om affärsbankerna icke upptagit ex tra  
kredit i centralbanken, hade även den to
tala  inlåningen kännbart gått ner. Sam
tid ig t hade deras utlåning stegrats med
697.8 m iljoner till 9,909.9 milj. mark. Då 
inlåningen i början av året överstigit u t
låningen med 1,542.7 milj. mark, var 
denna skillnad vid årets utgång endast
855.8 milj. mark, och hade den utan upp

låning hos centralbanken v arit nästan 
obefintlig.

A ffärsbankernas förhållande till u tlan 
det höll sig r ä t t  så förm ånligt under hela 
redogörelseåret. Deras utländska netto till
godohavanden utgjorde nämligen vid 
ultimo av å r  1938 145.2 m ilj. mark, stego 
sedan för a tt  nå maximum för året, 412.« 
milj. mark, i s lu te t av juli, varefte r netto- 
tillgodohavandena å ter sjönko och utgjorde 
i slu tet av december 171.5 milj. mark. Sä
songförändringarna voro norm ala även på 
hösten och nettotillgodohavandet höll sig 
i allm änhet något större än år 1938. Å 
andra sidan kan konstateras, a tt så väl 
tillgodohavandenas som skuldernas totalbe
lopp snabbt sjönko efte r storkrigets u t
brott.

F in lands Banks kreditgivning och u t
ländska tillgodohavanden beröras längre 
fram  i det andra avsn itte t av denna fram 
ställning.

Då utvidgningen av storindustrin  var 
skäligen obetydlig under redogörelseåret, 
var emissionsverksamheten fö r dess vid
kommande mycket svag. E ndast e tt in 
dustriföretag  upptog e tt n y tt obligations
lån till  ett belopp av 29.25 milj. mark. 
Däremot em itterade en del stadskommu- 
ner, k red itin rä ttn ingar samt e tt p a r andra 
bolag obligationslån till e tt nom inellt be
lopp av inalles c :a  400 milj. m ark, till en 
betydande del i och för konvertering av 
gamla lån. S tatens kreditbehov var större 
än vanligt på grund av allm änna budget- 
orsaker och för konverteringen av en del 
lån sam t i synnerhet för finansieringen av 
landets försvar. P å  grund härav em ittera
des 3 nya lån, men emissionen av andra 
iin försvarslånet förlöpte trögt. D äru t
över sålde staten i början  av å r  1939 obli
gationer hörande till det föregående å r d a 
terade olympiska lånet, 200 m ilj. mark. 
Av sam tliga dessa erhöll staten n y tt kapi
tal till e tt belopp av c :a  832 m ilj. mark.

Emissionen av aktier var re la tiv t svag

2 29 V  4 0 2
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och sjönk under årets sista kvartal till e tt 
helt obetydligt belopp. Det nominella be
loppet av gamla aktiebolags kapitalförhöj- 
n ingar var 295 milj. m ark eller m indre än 
på många år. Nya aktiebolag grundades i 
ungefär samma om fattning som å r  1938. 
Det nominella värdet av deras aktiekapital 
var 176 milj. mark.

Fondbörsen var i början  av året något 
livaktigare än å r  1938 u tan  a tt  dock när- 
mclsevis nå rekordnivån för å r  1937. Börs- 
omsättningen var under jan u ari—augusti 
inalles 172.4 milj. m ark eller 16 % större 
än  föregående år. Unitas index för aktie
kurserna steg från  129 poäng i december
1938 till 137 poäng i juni. I september 
fram trädde en viss köpintensitet u tan  att 
aktiekurserna dock stego. Tvärtom  sjönko 
i synnerhet bankaktierna. Den 10 oktober 
stängdes fondbörsen.

Den 22 november ansågs det, a tt för
hållandena blivit så mycket fredligare, a tt 
börsen å ter kunde vidtaga med sin verk
samhet, men med anledning av bombarde
manget den 30 i samma månad stängdes 
den ånyo fö r hela den tid, under vilken vårt 
krig varade. Om sättningen för hela året 
var 245.?, m ilj. m ark motsvarande 221.8 
m iljoner å r 1938, medan å r 1937 hade ett 
rekord av 587.8 miljoner.

A ntalet växelprotester och deras belopp 
var under jan u ari—augusti något större än 
under de tre  närm ast föregående åren, men 
obetydligt i jämförelse med m otsvarande 
s iffro r under senaste kris. A ntalet p ro
testerade växlar var 2,271 mot 1,549 och 
1,341 de närm ast föregående åren, medan 
åter m otsvarande belopp voro 9.8, 5.o och
4.3 milj. mark. Likaså anhängiggjordes 
något flere konkurser än under de före
gående åren, nämligen 437 mot 314 och 
364 åren 1938 och 1937.

Räntefoten.
Diskontot höll sig under hela redogörelse

året på samma nivå som tidigare. F inlands

Banks lägsta diskontränta var under hela 
åre t oförändrat vid 4 %. De av affärs
bankerna tilläm pade räntesatserna voro 
likaså i stora drag desamma som före
gående år. M edelräntan för deras kredit- 
givning var 5.88 % mot 5.85 % å r 1938 
och 5.0 8 % å r 1937. M edelräntan för inlå
ningen var 2.88 % mot 2.o» och 3.02 % 
för de närm ast föregående åren. Nedgån
gen berodde därpå, a tt  checkräkningen med 
dess låga rän ta  i slu tet av året var större 
än  vanligt. Det kunde dock iakttagas, a tt 
speciellt kapitalrän tan  blev fastare. Så
lunda sjönko obligationskurserna under 
årets lopp och nya lån kunde ej em itteras 
på lika fördelaktiga villkor som å r 1938.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Om sam tliga de omständigheter, vilka 
inverka på betalningsbalansen, kunna ej 
ännu erhållas uppgifter, men e tt slags för- 
handsuppskattning av densamma kan dock 
göras. Å r 1938 överstego inkomsterna i be
talningsbalansen u tg ifterna  med 410 milj. 
mark, oaktat handelsbalansen visade ett 
im portöverskott av 209 milj. mark. Då 
värdet av exporten senaste å r var c :a  130 
m ilj. m ark större än av importen, var han
delsbalansen alltså i jäm na s iffro r 340 
m iljoner förm ånligare än  föregående år. 
Även om man skulle förutsätta , a tt  en 
del inkomster i betalningsbalansen, sådana 
som fraktinkom sterna av handelsflottan 
och tu rist inkomsterna hade minskats mer 
än utgiftsposterna, torde nedgången i in
komsterna icke vara så stor, a t t  den skulle 
motsvara den inkomststegring, som den 
gynnsammare handelsbalansen föranlett. 
P å  grund härav kan det anses säkert, a tt 
F in lands betalningsbalans under senaste 
år, likasom under samtliga å r fr. o. m. 
1930, var aktiv och a tt överskottet av in 
komsterna var större än å r  1938.

Rörande den utländska kapitalrörelsen
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föreligga ej ännu uttömm ande uppgifter. 
Det kan nämnas, a tt staten upptog tvenne 
utländska lån. Det ena lydde på 30 milj. 
svenska kronor, upptogs på tre  å r  och 
löpte med en rän ta  av 2 V 2 %> det andra 
lydde p å  40 milj. svenska kronor, på 5 å r 
och med en rän ta  av 5 %. V idare upptog 
Abo stad e tt lån på 8.(i milj. svenska kro
nor för betalning av sitt pundlån  och 
F inska Å ngfartygs Ab. ett 4 procents lån 
på 3.5 milj. svenska kronor, bägge med 
en betalningstid av 20 år. Då man beak
tar, a tt en del av dessa lån placerades i 
hemlandet, bl. a. övertog F inlands Bank 
10 milj. kronor av vardera statslånet, kan 
man beräkna, a tt nya lån erhållits från  
u tlandet till e tt belopp av c :a  630 milj. 
mark. Å andra sidan inlöstes huvuddelen 
av det ännu utestående franclånet för 
Andelskassornas C entralkreditanstalt Ab. 
sam t erlades sedvanliga avkortningar på 
övriga utländska lån, till vilka ändamål 
användes enligt uppskattn ing inemot 400 
milj. mark. Av n y tt kapital erhölls så
lunda till landet c :a  230 milj. mark.

Vad beträ ffa r landets kortfristiga u t
ländska skulder och tillgodohavanden är 
det. karaktäristiskt, a tt  bägge kännbart 
minskats. Orsaken härtill var de politiska 
händelserna senaste höst och den av dem 
föranledda fruk tan , a tt  växelkurserna 
skulle förändras sålunda, a t t  skuldbetalnin
gen senare bleve dyrare sam t a tt tillgodo
havanden senare icke skulle kunna inkas
seras på grund av krigshändelserna. Sam
tid ig t som på denna grund olika affärs- 
skulder och -tillgångar .snabbt klarades, 
blev följden den, a t t  det. d ittills tilläm pade 
betalningssystemet i utrikeshandeln bröt 
samman och a tt  man allm änt övergick till 
kontanta betalningar. Det slutliga resulta
te t var, a tt landets kortvariga netto till
godohavande minskades, eller a tt  med 
andra ord en kapitalexport från  landet 
ägde rum i denna form.

Prisnivån.

Under förra hälften av å r 1939 höll 
sig prisnivån i allm änhet s ta b il; endast på 
en del håll kunde man iakttaga en obe
tydlig  stegring i priserna. P å  sommaren 
förstärktes denna tendens närm ast på 
g rund av den stora efterfrågan  på varor, 
som storm akternas krigsrustn ingar föran
ledde. Prisindextalen hade sålunda i 
augusti stig it något högre än föregående 
år, men de höllo sig dock på en avsevärt 
lägre nivå än  under toppkonjunkturen år
1937. Landets partiprisindex (1935 =  100) 
hade sålunda stig it från  113 poäng i de
cember 1938 till 117 poäng i augusti 1939. 
Under m otsvarande m ånad åren 1938 och
1937 hade partiprisindex varit resp. 111 
och 125. Stegringen i F in lands p artip ris
index berodde fram för allt på a tt trä  varu
m arknaden blev fastare. G ruppindex för 
trävaro rna var nämligen i augusti 169 
poäng mot resp. 134 och 178 poäng de 
närm ast föregående åren. P å  levnadskost
naderna inverkade dessa prisstegringar 
icke; totalindex för levnadskostnaderna var 
i augusti 109 poäng eller lika mycket som 
för föregående januari.

H ändelserna på hösten inverkade mycket 
kännbart på priserna. F ram för allt be- 
gynte priserna på im portvaror stiga som 
en naturlig  fö ljd  av fördyringen i trans
portkostnaderna: frak terna och försäk
ringsavgifterna stego ofantligt, varjäm te 
transportsträckorna blevo längre och tran s
porterna även i övrigt försvårades. Då det 
h är y tterligare blev nödvändigt a tt in
skränka importen, uppstod fruk tan  för 
b rist på  vissa varor, vilket var ägnat a tt 
öka efte rfrågan  på dem och stegra deras 
priser, oaktat statsm akten vidtog åtgärder 
för förhindrandet av en allmän p ris
stegring.

Den sålunda uppkomna prisstegringen 
fram trädde tydligast i prisindex för im 
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portvarorna, som i december stig it till 166 
poäng från  a t t  i december föregående å r 
sam t likaså ännu i augusti ha varit 110 
poäng. Stegringen var sålunda 50.» %. 
Även priserna på en del exportvaror steg
rades, men då exporten delvis avstannat, 
lönar det sig ej a tt fästa uppm ärksam 
heten vid prisindex för exportvaror. P ris
stegringen för im portvarorna inverkade 
även på priserna för inhemska produkter, 
i synnerhet på sådana, vid vilkas tillverk
ning användes utländska råvaror eller med 
vilka konkurrerade liknande utländska 
alster. Partip risindex  för inhemska pro
dukter steg sålunda från  augusti till de
cember med 8.9 % eller till 134 poäng. Så
väl på lantbruksprodukter som på industri
alster stego priserna, medan därem ot p ri
serna på skogsprodukter till en början 
sjönko kännbart för a tt  sedan stiga i no
vember—december. Totalindex för varor 
i inhemsk partihandel steg på grund härav 
med 17.1 % och u tg jorde i december 137 
poäng mot 113 poäng i december 1938.

S tegringen i partip riserna var så k ra f
tig, a t t  den påverkade även detaljpriserna, 
men stegringen i dem var kännbart sva
gare än för de förstnäm ndas vidkommande. 
Ijevnadskostnadsindex för F inland steg i 
december till 117 poäng, varför stegringen 
sedan augusti var 7.3 %. P riserna på livs
medel stego något mer eller med lO.o %.

Prisstegringen var mycket olikartad för 
olika varor. P å  denna grund och då  till
gången på en del varor redan i slu tet av 
å re t försvårades eller fu llständigt upp
hörde, skedde betydande förändringar i fö r
brukningen. Speciellt fram trädde en över
gång från  konsumtionen av utländska till 
inhemska varor. D å prisindextalen u träk 
nats under förutsättningen av en oför
ändrad konsumtion, kommer inverkan av 
nämnda förskjutn ing ej till synes i index- 
talen. Sålunda var stegringen i de fak
tiska levnadskostnaderna otvivelaktigt nå
got m indre än vad levnadskostnadsindex 
utvisar.
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Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet till 
utlandet.

Finlands Bank följde under fö rra  hälf
ten av redogörelseåret, i likhet med vad 
fallet v arit fr. o. m. å r  1933, den principen, 
a tt pundkursen hölls oförändrad och de 
iivriga valutorna noterades på basen av 
förhållandet mellan dem och pundet. 1 
augusti föranledde den efter hand ökade 
spänningen i den internationella politiska 
situationen en oro på valutam arknaden, 
som särskilt fram trädde i försvagandet av 
pundvärdet i förhållande till en del andra 
valutor. Då en fo rtsa tt anknytning till 
pundet hade resu lterat även i fluktuatio
ner i prisnivån i F in land  och då möjlighe
terna a tt u tn y ttja  pundet som betalnings
medel vid anskaffning av andra utländska 
valutor stark t begränsats, avstod F inlands 
Bank, efter a tt ha överlagt i frågan  och 
överenskommit om ett i huvudsak gemen
sam t tillvägagångssätt med övriga nordiska 
centralbanker, från  a tt hålla marken k nu
ten till pundet. Då det under dessa fö r
hållanden ej var m öjligt a t t  taga guldets 
värde till grund för valutanoteringarna, 
ansåg man det ändam ålsenligt a t t  orien
te ra  sig mot dollarn, vilken var en av 
de stabilaste valutorna, dock u tan  att 
ovillkorligen binda markens notering vid 
denna. E n  följd härav var, a t t  pundkur
sen, efter det a t t  valu tanoteringarna den 
25 och 26 augusti v arit nominella, den 
28 i samma m ånad sänktes till mk 210: — . 
Den sista augusti var pundkursen något

högre eller mk 2 1 7 :— . Sam tidigt höjdes 
dollarkursen, som den 24 augusti var mk 
48: 60, till mk 49: 20.

P å  g rund av storkrigets u tb ro tt notera
des under den första  veckan av september 
alls ej utländska valutor. D å F inlands 
Bank den 9 i näm nda m ånad återigen 
noterade utländska, valutor, hade dollar- 
kursen stig it till mk 49: 35. V id denna 
nivå hölls dollarkursen stabil till redogö
relseårets utgång. K ursen på pund sjönk 
därem ot något, den 9 septem ber till mk 
202: 50, den 18 i samma m ånad sjönk den 
till mk 184: — för a t t  sedan å te r ånyo 
stiga före månadens slut. Den sista decem
ber var den mk 197: — .

Pundkrisen inverkade för sin del även 
på flere andra länders valutor. Då de på 
olika sä tt förhöllo sig till försvagningen 
i pundkursen, förändrades även deras no
teringar hos oss på olika sätt. Den enda 
valuta, vars notering i m ark förblev helt 
oförändrad, var svenska kronan, som fo rt
gående noterades till mk 1,171: — . D är
emot sjönk noteringen på  norska kronor 
från  mk 1,141: —  till mk 1,127: — och på 
danska kronor från  resp. mk 1,014: —  till 
mk 954: — sam t på franska francs från  
mk 129: 75 till mk 116: 50 och i slu tet av 
året till mk 113: 50. Å andra sidan stego 
kurserna för de länders valutor, vilka fast 
följde dollarn, räknat i mark, bl. a. hol
ländska floriner från  mk 2,610: — till mk 
2,650: — vid ultimo av åre t och Reichs- 
mark från  mk 1 ,9 4 5 :— till mk 1 ,982 :— .
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F örändringarna voro sålunda i allm änhet 
rä tt  små.

F inlands Banks valutaförråd  höll sig 
största delen av året på den höga nivå, 
till vilken det stig it redan å r 1937. B an
kens tillgodohavande hos dess utländska 
korrespondenter var vid redogörelseårets 
ingång 2,273.4 milj. mark. E fte r  en minsk
ning i april nådde valutaförrådet på som
m aren å te r sin tidigare nivå, tills den in
ternationella spänningen i augusti begynte 
prägla dess utveckling. U tbro ttet av stor
kriget påskyndade minskningen av valuta- 
förrådet. V alutaförrådet sjönk till ultimo 
av året till 1,726. i m ilj. mark, varför 
minskningen under redogörelseåret var
547.3 milj. m ark eller c :a  24 % . D et ä r 
a tt  observera, a tt valutaförrådet det oaktat 
var avsevärt större än vad som varit van
lig t före å r 1937. Den tvära minskningen 
i valu taförrådet under hösten berodde icke 
på handelsbalansen, ty  denna var även 
under dessa m ånader i sto rt se tt i jäm n
vikt och, med beaktande av hela året, aktiv. 
Orsaken var närm ast den av kriget fö r
orsakade förändringen i betalningssättet, 
d. v. s. övergången i im porthandeln från  
en betalningstid av en, två eller tre  m å
nader till kontanthandel eller t. o. m. till 
erläggande av förskottsbetalningar.

Nämnda om ständigheter — och valuta
spekulationen — hade otvivelaktigt le tt till 
en ännu kraftigare minskning i F inlands 
Banks valu taförråd, om icke banken hade 
få tt till sitt förfogande valutorna från  ett 
u tländskt lån  och om icke e tt slags valuta- 
reglementering införte. Den 8 september 
förpliktades envar, som hade utländsk va
lu ta  eller tillgodohavanden i u tländskt 
m ynt eller skulder till u tlandet, a t t  an
mäla därom till F inlands Bank. Den 25 
oktober offentliggjordes statsrådets beslut 
om utförsel av penningar och värdepapper 
sam t om överlåtelse av utländsk valuta 
ävensom fordringar i u tländskt m ynt till 
F in lands Bank. V alutahandeln koncentre

rades på grund av dessa beslut till F in 
lands Bank, som ägde övervaka en ända
målsenlig användning av valutan.

U tidningen.

E huru  på penningm arknaden redan un 
der redogörelseårets förra hälft kunde iak t
tagas en del tecken på tillstram ning, be
hövde affärsbankerna icke rediskonteringx- 
kredit i F in lands Bank. Centralbankens 
inhemska kreditgivning var sålunda i sin 
helhet d irekt kredit, som i olika former 
beviljats å t bankens såsom kunder god
kända affärsföretag. Då dessa kreditbehov 
senaste å r var avsevärt m indre än  å r  1938, 
nedgick F inlands Banks kreditgivning. U t
brottet av storkriget fick dock till stånd 
en tv är förändring : penningm arknaden till- 
stram ades kännbart. F ö r första gången på 
långa tid er fram trädde åter rediskonterade 
växlar i rapporterna över F inlands Banks 
ställning. Den andra veckan i oktober, 
då den politiska krisen sträckte sig till 
F inland, ökades behovet av extra kredit 
kraftig t, på grund varav även Finlands 
Banks kreditgivning kännbart stegrades.

Beloppet av direkt diskonterade växlar 
var vid redogörelseårets ingång 1,042.2 
milj. mark. Av vanliga säsongmässiga o r
saker diskonterades under förra  hälften av 
året jämförelsevis mycket växlar, men ök
ningen i beloppet av diskonterade växlar 
var mycket anspråkslöst i jämförelse med 
föregående års k raftiga stegring.

Maximibeloppet, 1,205. j milj. mark, nåd
des den 8 juni. Vid början  av den egent
liga exportperioden begynte kunderna av
korta sina skulder; beloppet av diskonte
rade växlar minskades ånyo. I  slu tet av 
augusti, då den internationella politiska 
situationen utm ynnade i en kris och även 
penningm arknaden i F in land  tillstram ades, 
begynte beloppet av d irekt diskonterade 
växlar ökas. D etta fo rtfo r under höstens 
lopp. I december var stegringen speciellt

15

kraftig , så a t t  beloppet av direkt diskonte
rade växlar vid utgången av redogörelse- 
året var 2,042.« milj. m ark eller nästan två 
gånger mer än e tt å r tidigare.

I september nödgade affärsbankernas till- 
stram ade ställning dem att rediskontera 
något växlar i F in lands Bank. U nder de 
följande m ånaderna ökades k red itin rä ttn in 
garnas behov av h jälp  av kända skäl. Be
loppet av rediskonter steg vid årets slut 
till 314.!) milj. mark. D ärutöver hade åt 
k red itin rä ttn ingarna beviljats lån till ett 
belopp av 424.2 milj. mark, varfö r a ffärs
bankerna och en del andra k red itin rä ttn in 
gar fö r tillgodoseendet av s itt kassabehov 
upptag it k redit i F in lands Bank till e tt 
belopp av 739.i m ilj. mark.

Beloppet av hypotekslånen växlade efter 
vanligheten avsevärt under årets lopp, i 
det a t t  detsamma minskades från  62.8 mil
joner till 50.4 milj. m ark vid dess utgång. 
Det på beviljade kassakreditiv lyftade be

loppet växlade likaså, men den allm änna 
utvecklingstendensen var stigande; ifråga
varande belopp var ultimo 1938 72.2 milj. 
m ark och vid utgången av redogörelseåret
93.0 m iljoner.

F in lands Banks totala kreditgivning höll 
sig under fö rra  hälften  av året på en känn
b art lägre nivå än  föregående år. Maximi
beloppet, 1,303.5 m ilj. mark, nåddes den 8 
juni, då kreditgivningen var 275 miljoner 
m indre än e tt å r  tidigare. P å  grund av 
de exceptionella förhållandena steg central
bankens kreditgivning under hösten högre 
än någonsin tidigare. Vid utgången av 
december v ar bankens totala kreditgivning 
sålunda 2,925.1 milj. m ark mot 1,177.i 
m iljoner vid slutet av å r 1938.

De m ånatliga växlingarna under å r 1939 
i de olika kreditform erna av bankens in 
hemska långivning samt i dess totalbelopp 
fram gå av följande tabell :

Finlands Bank s inhemska kreditgivning år 1939.

Direkt diskon- Hypotekslån Kassa Rediskon- Lån åt kre Summa
Utgången av 

1938

månaden terade växlar 
milj. mk

milj. mk kreditiv 
milj. mk

teringar 
milj. mk

ditinrättnin
gar 

milj. mk

milj. mk

62.8 72.1 — — 1,177.1

1939
...............  1 ,088.8 62.7 63.4 — — 1,214.9

...............  1 ,058.7 33.3 75.3 — — 1,167.3

.................. l ,1 2 3 . i 31.7 71.2 — — l,2 2 6 .o

..........  1 ,160.4 26.7 70.5 — — 1 ,257 .6

Maj . . . .......................  1 ,193.4 29.o 70.7 — — l ,2 9 3 . i

Ju n i . . . . .......................  1 ,148.9 30.5 64.3 — — 1,243.7

Ju li 25.4 56.o — — 1,150.8

25.4 41.o — — l,1 5 5 .o

September .......................  1 ,129.3 34.5 7 3 .i 31.o — 1,268 .5

50.5 84.2 122.9 442.2 2 ,058 .6

November . .......................  1 ,434.4 50.4 72.3 122.9 399.2 2,079 .2

December . .......................  2 ,042 .6 50.4 93.o 314.9 424 .2 2 ,9 2 5 .i
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Den övre linjen =  den totilla utlåningen; den nedre =  med avdrag av rediskonter och lån till
kreditinrättningar.

Vid årets slut utg jorde de diskonterade ultiino 1938 88.5 % och ultimo 1937 89.7 %
växlarna 8 0 . g % av bankens hela kredit- av hela den inhemska kreditgivningen. De
givning. Växlarnas relativa andel var så- av banken direkt å t affärslivet diskonte-
lunda något m indre än de närm ast före- rade växlarna u tgjorde i procent: 
gående åren. V äxlarna utgjorde nämligen

31/
/12

31/
/12

31/
/12

31/
/12

31/
/12

31/
/12 31 //12

31/
/12

31/
/12

31/
/12

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
exportindustrins väx

lar ............................ 63.02 64.41 65.4 7 78.53 87.»8 85.31 87.84 89.41 87.2 1 89.» 1
hemmamarknadsindu- 

strins växlar . . . . 13.12 16.15 16.4 4 10.18 4.14 4.96 2.3» 3.40 3.7 7 O _O. ;> 8
handelsfirm ors växlar 21.38 17.82 1 6.4 6 10.2» 6.9 7 7.8» 7.4» 5.40 7.7 (i 5.67
övriga växlar ........... 2.48 1.62 1.63 1.0 0 0.» 1 1.84 2.28 1.7» 1.26 0.84

Räntesatserna. Sedelstocken.

De av F in lands Bank tilläm pade ränte- Den utelöpande sedelstocken, som å r .1938
satserna höllo sig under hela året oföränd- hade varit på en rekordmässigt hög nivå,
rade. Den lägsta diskonträntan var så- sjönk i början  av redogörelseåret något un-
lunda 4 %, till vilken nivå den sänktes der motsvarande mängder föregående år.
den 3 decomber 1934. I april överskred sedelstocken dock åter
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1938 års nivå och de följande månaderna 
höll den sig något stö rre  än nyssnämnda 
år. Sedelstocken, som i början av redo
görelseåret var 2 ,085.9 m ilj. mark, var så
lunda i slu tet av augusti 2,261.» miljoner. 
Den oro, som föranleddes av u tb ro tte t av- 
storkriget och av behovet av kontanta me
del, bidrog till a t t  öka sedelstocken ännu 
mer iin förut, så a tt den 8 september be
loppet av utlöpande sedlar var 2,427.0 milj. 
mark. En ännu b ran tare stegring in träffade 
den andra veckan i oktober. Det var na
turlig t, a tt det behövdes större kontanta 
medel än vanligt, då stora skaror män in
kallades till reservövningar och då talrika 
barn, åldringar och sjuka flyttades bort 
från de hotade orterna, varför exceptionellt 
mycket sparmedel uttogs från  affärs- och 
sparbankerna. Sedelstocken ökades av dessa 
orsaker under näm nda vecka med inemot 
760 milj. mark till 3,308.2 miljoner. U n
der de följande veckorna förändrades sedel
stocken icke mycket, till dess Sovjetunionens 
angrepp mot vårt land förorsakade! nya be- 
folkningsförflyttningar och ett nytt behov

Guld kassa .............................................................
Korrespondenter i u t la n d e t ............................
Utländska växlar .............................................
Utländska sedlar och kuponger ...................
Inhemska v ä x la r ..................................................

Summa

Beloppet av F inlands Banks prim ära 
täckning, till vilken intill sistlidne decem
ber räknades enbart bankens guldkassa och 
tillgodohavanden hos utländska korrespon
denter, begynte redan i september nedgå 
på grund av den tidigare berörda minsk
ningen i valutaförrådet. Däremot ökades 
Bankens guldkassa något under augusti. 
Minskningen av valutaförrådet fortfor un 
der fjärde kvartalet av redogörelseåret. 
Genom den ändring i reglementet, som stad
fästes den 13 december, avlägsnades skill-

av kassamedel, vilket åter avspeglade sig i 
u ttagningar av sparmedel och i en ökning 
av sedelstocken. U nder december ökades 
sedelstocken sålunda återigen med c :a  620 
milj. m ark till 4,038.7 milj. mark. Sedel
stocken var då 1,952.8 milj. mark större än 
vid början av redogörelseåret. Denna 
kraftiga stegring berodde av undantagsför- 
hållandena och till densamma bidrog, utom 
ovannämnda reservering av kontanta medel 
för dem, som bort fly ttade från  hemorten, 
e tt allm änt behov av a tt  hålla en riklig 
kassa för alla eventualiteter, vilket behov 
y tterligare stegrades för affärernas vid
kommande genom försäm ringen i postför
bindelserna och kommunikationerna.

Den stora ökningen i sedelstocken be
rodde sålunda på en betydande retardering 
i sedelomloppet och på storleken av oan
vända kassamedel.

Följande sam m anställning utv isar belop
pen av de olika tillgångar, mot vilka ban
ken ä r  berättigad att utgiva sedlar, vid u t
gången av å r  1938 samt vid resp. kvartals- 
slut senaste år.
»1/^2 1938 81/j  1939 30/6 1939 1939 8 1 / 1 9 3 9  
milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk

1.128.4 1,128.2 1,128.2 1,180.9 1,178.»
2.273.4 2,235.3 2,251.7 1,860.2 1,726.1 

97.4 97.2 81.6 55.1 1.»
1.4 1.2 1.2 0.8 2.6

989.3 1,085.3 1,111.2 1,121.2 2,357.6

4,489.9 4,547.2 4,573.9 4,218.2 5,267.»

naden mellan prim är och supplem entär 
täckning. Följden var, a t t  totalbeloppet 
av de medel, mot vilka Banken h ar rä tt  a tt 
utgiva sedlar, under det sista kvartalet 
ökades med i run t tal 1,000 milj. mark. 
Beloppet av ifrågavarande medel, vilket 
redan under förra  hälften av året var rik 
ligt, steg härigenom högre än någonsin t i 
digare. Vid utgången av året var d e t
samma 5,267.o milj. m ark eller 777.1 mil
joner större än ett å r tidigare. Beloppet 
av täckningen utgjorde då 104.4 % av de

3
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vid anfordran  betalbara förbindelserna, 
•lämfört med den viktigaste delen av de vid 
anfordran  betalbara förbindelserna, de ute
löpande sedlarna, var totalbeloppet av 
täckningen vid utgången av året 130. i %. 
På grund av ändringen i bestämmelserna 
rörande täckningen ä r det ej skäl att an 
ställa någon jämförelse med motsvarande 
siffra  föregående år.

Den obegagnade sedelutgivningsrätten 
höll sig under fö rra  hälften av året mycket 
stor samt växlade mellan 1,619.o (den 7 
januari) och 1,332.5 (den 15 jun i) milj. 
mark. I oktober begynte sedel utgivnings- 
reserven dock snabbt nedgå, så att den
samma den 15 december var endast 173.7 
milj. mark. Genom ändringen i reglemen
tet ökades sedel utgivningsrätten, varigenom 
den obegagnade sedelutgivningsrätten för
stärktes till 2,023.i milj. m ark vid utgången 
av redogörelseåret. Den obegagnade sedel- 
utgivningsrätten var då 28.03 % av hela 
sedelutgivningsrätten, medan motsvarande 
relationstal ett å r tidigare varit 30.29 %. 
I följande sam m anställning belyses nog
grannare F inlands Banks sedelutgivnings
rä tt och dess användning vid utgången av 
senaste å r i jämförelse med motsvarande 
ställning i slutet av föregående år.

Sedelulgivningsr ätten.
31/ 1938 3 ! / l2 1939 

Till sedelutgivning be- milj. mk milj. mk 
rättigande medel . . . .  3,401.o 5,267.o 

Sedel u tg ivningsrätt d ä r
utöver ............................  l,800.o l,800.o

Sedelutgivningsrätt . . . .  5 ,201.9 7,067.o

Begagnad sedelutgivningsrätt.
Utelöpande s e d la r .........  2,085.9 4,038.7
Övriga avista förbindel

ser ...................................  1,457.8 936.0
Å beviljade kassakreditiv

innestående ...............  82.5 69.2
Begagnad sedelutgiv

n ingsrätt ......................  3,626.2 5,043.9

Sedelutgivningsreserven.
3 i/1? 1938 s i / ,2  1939 
milj. mk milj. rnk

Omedelbart disponibel . 863.7 2,023.1 
Beroende av ökad supp

lementär täckning . . . 712.o 
Total sedelutgivningsre- 

serv ............................... 1,575.7 2,023. i
Begagnat belopp och re

serv ................................  5 ,201.9 7,067.o

Bankens förhållande till staten.

Likasom under de föregående åren be
viljade F inlands Bank även under redo
görelseåret k redit åt, staten i den formen, 
att den köpte obligationer hörande till 
statslån. Då banken deltog i emissionen 
av obligationslånen lydande på svenska 
kronor genom a tt övertaga en del av deras 
obligationer, ökades speciellt totalbeloppet 
av bankens innehav av statsobligationer 
i u tländskt mynt. F inlands Banks innehav 
av statsobligationer i slutet av redogörelse
året. belöpte sig till ett bokfört värde av 
inalles 207.s milj. mark, varigenom öknin
gen under året var 72.i milj. mark. Då 
banken fortfarande köper och säljer ifråga
varande obligationer, har deras belopp 
även tidigare växlat kännbart; sålunda 
var detsamma för två å r sedan större iin 
vid utgången av å r 1939.

Dessa inköp av obligationer kunna till 
sin egentliga betydelse närm ast anses vara 
en placering av bankens medel och ej en 
kreditgivning i ordets trängre betydelse. 
Alen då F in land  blev föremål för angrepp 
från  Sovjetunionens sida och statens behov 
av medel härigenom i hög grad ökades, 
behövde staten  även direkt kredit av cen
tralbanken. Sedan F inlands Banks regle
mente ändrats sålunda, a tt beviljandet av 
växelkredit åt staten möjliggjorts, diskon
terade banken i december statens växlar 
till ett belopp av 600 milj. mark.
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Den utländska clearing rörelsen.

1 den clearingrörelse, som ägt rum  på 
särskilda elearingräkningar i F inlands 
Bank, in träffade under redogörelseåret en 
svag minskning. Till finska exportörer er- 
lades nämligen under å r 1939 och åren 
1938—37 från  de olika ländernas clearing- 
räkningar följande belopp:

1939 1938 1937 
milj. mk milj. mk milj. mk

Tyskland ......... 1,249.o l,254vi 1,186.0
Italien ............. 156.«i 223.0 199.2
Turkiet ........... 20.5 27.2 21.3
Rumänien . . . .  3.7 l.o 1.5
B ulgarien . . . .  4.2 7 .k 5 .i
Grekland ........  O.u
Litauen ...........  5.7 8.1

Sal doställningen på de viktigaste clea- 
ringräkningarna utvecklade sig på ett till
fredsställande sä tt från  den finska expor
tens synpunkt. På Tysklands clearingräk- 
ning fanns under största delen av året ett 
kreditsaldo, som varierade till sitt belopp. 
V årt clearingtillgodohavande hos Turkiet 
ökades under året i någon mån och steg 
till inemot 150,000 pund ; då handelsut
bytet var obetydligt, var detta ett fruset 
tillgodohavande. Det med Rumänien in
gångna clcaringavtalet har num era u tgått, 
varför im porten och exporten återigen be
talas med fria valutor.

Hankens bokslut.

I det. föregående har redan berörts flere 
hänseenden, i vilka F inlands Banks ställ
ning undergått fö rändringar under eller 
i slutet, av senaste år. I det följande skall 
granskas bankens balans- samt vinst- och 
förlusträkning mer i detalj.

B a l a n s r ä k n i n g e n .

O likheterna m ellan bankens balanser för 
senaste år och året därförinnan fram gå ur 
f  öl j ande sam m anställ n in g :

T i 11 g å n g a r : 31/ 1938 3 ! / i 2  1939
milj. mk milj. mk

Guldkassa .......................... 1,128.5 1,178.9
Utländska valutor ........... 2,273.4 1,726.1
Utländska växlar ........... 97.4 1.0
Utländska sedlar och ku

ponger .......................... 1.4 2.o
Diskonterade växlar 989.3 2,357.5
Diskonterade växlar, som

icke räknas till sedel -
täckningen ................... 52.9 ■— ■

Lån åt k red itin rä ttn ingar — 424.2
Hypotekslån ...................... 62.7 50.4
Kassakreditiv ................... 72.i 93.o
Obligationer i finskt

305.7 324.il
Obligationer i utländskt

mynt .............................. 162.o 322.1
B ankfastigheter och in

ventarier ........................ 12.o 12.o
Diverse räkningar ........... 168.0 315.7

Summa 5,325.4 6,809.o

S k u 1 d e r :

Utelöpande sedlar ........... 2,085.9 4,038.7
Upp- o. avskrivningsräk-

ning med statsverket . . 243.7 26.0
Upp- och avskrivnings-

räkningar med andra . . 849.8 685.7
Postrem issväxlar ............. 24.9 67.o
U trikeskorrespondenter . . 29.5 68.2
Utländska clearingräkn. . 50.o 25.5
Diverse r ä k n in g a r ........... 259.8 63.o

1,250.o
Reservfond ........................ 415.2 469. s
Bankfastigheter och in

ventarier ........................ 12.o 12.o
Vinst- och förlusträk

ningen : Bankens vinst 104. o 102.5

Summa 5,325.4 6,809.o

Förändringarna i guldkassan och i belop
pet av utländska valutor likasom ökningen 
i kreditgivningen i allmänhet och den av



krigsläget föranledda särartade kreditgiv- 
ningen har redan tidigare berörts.

Av övriga räkningar bland tillgångarna 
väcka de utländska växlarna uppm ärksam 
het. P å  grund av de exceptionella förhål
landena under hösten, då utrikeshandeln 
minskades och dess betalningar ordnades 
på e tt  annat sätt än tidigare, förlorade de 
u tländska växlarna sin betydelse. P å  grund 
härav förekom av dem vid utgången av 
redogörelseåret bland bankens tillgångar 
endast en obetydlig post, till ett värde av
l.o milj. mark, medan m otsvarande belopp 
ett å r tidigare varit 97.4 miljoner.

På obligationers räkningar var omsätt
ningen efter vanligheten betydlig under 
redogörelseåret. F inlands Bank upplade 
under senaste år e tt inhemskt lån samt 
deltog i tvenne konsortier i em itteringen 
av utländska obligationslån. S lutresultatet 
blev en höjning av saldot i obligationers 
räkning, för sådana i finskt m ynt 18.» 
sam t i u tländskt mynt 160.1 milj. mark. 
Likasom tidigare ha obligationerna bok
förts till låga värden.

Den kännbara ökningen i postremiss- 
växlars räkning ä r delvis en följd  av den 
'ångsam mare postgången, dels åter av till
st ramnin gen i penningm arknaden.

Diverse räkningar på till gångssidan, vil
ken bl. a. om fattar en del oavslutade trans
aktioner, var vid redogörelseårets slut 
större än e tt år tidigare. Av posterna på 
skuldsidan har tidigare redan berörts sedel
stocken. Om de övriga räkningarna kan

nämnas följande. Statsverkets upp- och 
avskrivningsräkning, på vilken under förra 
hälften av året fanns rä tt  så rikligt med 
medel, hade under senare hälften av redo
görelseåret flere gånger tömts. Den 30 de
cember fanns på densamma medel till ett 
belopp av 26.o milj. mark, vilket är endast 
en dryg tiondedel av statens tillgodohavan
den i början av redogörelseåret. Även be
loppet av upp- och avskrivningsräkningar 
med andra minskades avsevärt under 
hösten på 'grund av tillstram  ningen i pen
ningmarknaden och hade den 8 december 
sjunkit till 437.3 milj. mark. Vid utgången 
av året var detsamma åter rikligare, näm 
ligen 685.7 miljoner, d. v. s. 164.1 m iljoner 
m indre än ett å r tidigare.

Reservfonden var i slu tet av redogörelse
året 54.« milj. m ark större än e tt å r tid i
gare. Ökningen berodde därpå, a tt till 
reservfonden enligt reglementet, överförts 
hälften av 1938 års vinst, mk 52,283,670: 45 
samt därutöver enligt. Biksdagens beslut 
av andra hälften det belopp, som återstod 
i Banken, mk 2,283,670: 45. Vid slutet av 
år 1939 steg beloppet av F inlands Banks 
egna fonder, exklusive årsvinsten, till 
l,731.s milj. mark.

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

Gestaltningen av Bankens vinst- och för- 
lusträkning under de två senaste åren 
fram går av följande sam m anställning:

I n k o m s t e r :

Intressen å inhemsk utlåning ...............
„ å korrespondenter i u tlandet
„ å obligationer ..........................

Agio .................................................................
Provisioner ....................................................

År 1938 
mk

59,803,234: 40 
16,323,723: 75 
39,238,159: 05 
3,188,196: 12 
8,254,012: 58

Ar 1939 
mk

62,733,072: 60 
10,806,933: 10 
47,191,028: 90

9,447,154: 94

Summa 126,807,325:90 130,178,189:54
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U t g i f t e r :  A M 988 Armf 9

L ö n e r  och arvoden .........................................  9,635,243: 10 10,231,578: 95
Pensioner och understöd ................................  857,874: 15 950,956: 50
Bankfullm äktiges arvoden och expenser . . 153,559: 80 141,960: 65
Sedeltillverkningen ...........................................  4,079,840: — 3,914,425: 10
Diverse omkostnader ....................................... 2,427,435:85 2,681,597:70
Agioförlust ..........................................................  — 8,988,191: 04
Avskrivning å byggnadskostnader...............  4,640,427: 15
Avskrivning å inventarierna ........................ 445,604: 95 768,047: 40
Bankens vinst .................................................... 104,567,340:90 102,501,432:20

Summa 126,807,325: 90 130,178,189: 54

F inlands Banks totala inkomster voro 
under rcdogörelseåret c :a  3.4 milj. mark 
större än år 1938. D etta berodde delvis 
på ökningen i den inhemska kreditgivnin- 
gen under de sista m ånaderna av året. 
Ännu mer ökades dock ränteinkomsten av 
obligationerna. Även provisioner inflöto 
till e tt något större belopp än föregående 
år. Däremot erhölls av utländska korres
pondenter avsevärt m indre rän to r än år
1938. P å  agioräkningen uppstod på grund 
av sänkningen i noteringen på pund en 
betydande förlust, varför räkningen över
fördes på utgiftssidan.

P å utgiftssidan visa flere poster en 
stegring i jämförelse med föregående år. 
Ökningen i löneutgifterna beror dels på 
den under året godkända förbättringen av 
lönerna, men huvudsakligen på en ökning- 
av arbetskrafterna. N ågra kreditförluster 
ha icke förekommit, men efter vanligheten 
har värdet av de under året anskaffade 
inventarierna avskrivits. Dessutom före
kommer på utgiftssidan en kännbar agio
förlust, såsom tidigare fram hållits.

Bankens vinst för redogörelseåret ä r
2.i m ilj. m ark m indre än fö r å r 1938.

Utvecklingen av vinsten på senare tider 
belyses av följande sifferserier.

Å r 1933 112.4 miljoner mark
„ 1934 111.4
„ 1935 100.2
„ 1936 101.3
„ 1937 101.«
„ 1938 104.(i
„ 1939 102,501,432 m ark 20 penni

Av 1939 års vinst har enligt bestämmel
serna i reglem entet hälften  eller 51,250,716 
m ark 10 penni överförts till reservfonden. 
Av andra hälften går enligt statens in 
komst- och utgiftsbudget för innevarande 
å r 50,000,000 mk till staten. D ärefter 
å te rstå r av det gångna årets vinst för B an
ken odisponerade vinstmedel till e tt belopp 
av 1,250,716 mark 10 penni. Bankfullm äk
tige föreslå, a tt

dessa vinstmedel, 1,250,716 marl< 
10 penni, överföras till Bankens re
servfond.
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A v Bankfullm äktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlarna.

Finlands Bank liar genom en redan flere 
gånger förnyad förordning berättigats a tt 
avvika från  de i 8 § 1 momentet av Bankens 
reglemente ingående bestämmelserna om in
lösen av sedlar. Då förordningens giltig
hetstid skulle ha u tg å tt i slutet av å r 1939, 
tog bankens direktion, enär den ansåg, att 
det ej förefanns någon möjlighet a tt 
återgå till en myntfot stödd på guldet, 
initiativ  till en förlängning av förordnin
gens giltighetstid. Bankfullm äktige anslöto 
sig till direktionens åsikt och hemställde 
hos Statsrådet om att F inlands Bank med 
stöd av en förordning skulle berättigas att 
intill utgången av å r 1940 fortfarande få 
avvika från  bestämmelserna i 8 § 1 mo
m entet av reglementet.

Denna rättighet beviljades även Banken.

Revisionen.

De vid 1938 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet Aleksanteri F rän ti, 
butiksföreståndaren Onni Hiltunen, jo rd 
brukaren Kaapro H uittinen, jordbrukaren 
A ugust Kuusisto och verkställande direktö
ren Paavo R aittinen, verkställde under 
tiden från  den 20 februari till den 2 mars 
revision av bankens räkenskaper för år
1938. I enlighet med revisorernas tillsty r
kan och med stöd av stadgandena härom 
i bankens reglemente ha bankfullm äktige 
beviljat direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under å r 1938.

Granskningen av lånerörelsen och valuin - 
handeln.

B ankfullm äktige ha under året enligt 
reglementet granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valutahan
deln vid  följande tidpunkter: den 17 feb
ruari, den 27 april, den 15 jun i, den 31 
augusti och den 28 december. D en i regle
mentet föreskrivna sjätte  granskningen ha 
bankfullm äktige på grund av det rådande 
undantagstillståndet ej varit i tillfä lle  att
verkställa.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren.

Den i <> § a v  bankfullm äktiges instruk
tion föreskrivna inventeringen av huvud
kontorets kassavalv och fonder ävensom 
lånehandlingar och säkerheter samt panter 
och depositioner ha bankfullm äktige icke 
varit i t illfä lle  att verkställa på grund av 
de specialuppdrag, som undantagstillståndet 
föranlett.

B ankfullm äktige ha övervakat, att avdel
ningskontorens handkassor och valv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre gånger om året inven
terats av kontrollanterna vid kontoren.

Dessutom ha under året sam tliga avdel
ningskontor inspekterats.

Direktionen.

Sedan ordföranden i Bankens direktion 
Risto Rvt,i övertagit statsm inisterns å lig
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ganden i den regering, som bildades den 
1 sistlidne december, förordnade bankfull
mäktige medlemmen i direktionen J . W. 
Rangell a t t  fungera som ordförande i di
rektionen under den tid statsm inister Ryti 
på grund av sin nuvarande befattning är 
förhindrad att handha ordförandeskapet.

Vid sitt sam m anträde den 22 februari
1939 stadfäste bankfullmäktige, på fram 
ställning av direktionen, en ny arbetsord
ning för direktionen.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning.

Bankfullm äktige ha godkänt räkenska
perna för å r 1938 för de Längmanska och 
llosenbergska fonderna, Elis Holms nöd- 
hjälpsfond och 1893 års nödhjälpsfond 
samt översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bankutskottet.

Pensionerna.

Under det gångna året ha bankfullm äk
tige beviljat tre  pensioner enligt pensions- 
stadgan och tvenne m indre årliga under
st öd. Det sammanlagda beloppet av dessa 
utgör 104,384 mark i året.

Uppförande av ett hus i Tammerfors.

K n är redan under flere å r planerats a tt 
uppföra e tt tidsenligt stenhus i Tammerfors 
på den av banken ägda tomten i hörnet av 
Hämeenkatu och Koskikatu, beslölo bank- 
fullmäktige med hänsyn därtill, a tt en in
vestering av kapital i reparationer av den 
träbyggnad, som för närvarande ä r belägen 
på sagda tomt, ej vore lönande och a tt man 
genom a tt  på denna synnerligen välbelägna 
tomt uppföra ett stenhus sam tidigt kunde 
tillfredsställa det behov av lokaler för sta
tens ämbetsverk, som förefinnes i Tammer
fors, a tt på sagda tomt uppföra en ny
byggnad samt berättigade direktionen a tt 
vidtaga av saken föranledda å tgärder med

beaktande av att uppförandet av huset 
kunde vidtaga den 1 jun i 1940.

Vid projekteringen av bebyggandet av 
nämnda tomt framgick det, a tt emellan ny
byggnaden och den till bankens sagda tomt 
gränsande byggnaden på Asunto-Osakeyhtiö 
Koskilinnas tom t komine att uppstå ett obe
byggt hörnutrym m e på 4.34 m2. F ör a tt 
fö rh indra uppkomsten av ett dylikt för
fulande hörn och kunna uppföra byggna
derna intill v arandra  beslöto bankfullm äk
tige a tt  inköpa ifrågavarande tomtdel av 
Asunto-Osakeyhtiö Koskilinna till en av 
detsamma godkänd köpeskilling av 5,000 
mark.

5,000 marks sedlarna.

Då det praktiska behovet såväl hos oss 
som i andra länder visat, a t t  större sedel
valörer äro nödvändiga, godkände bankfull
mäktige fram ställandet av en ny sedelvalör 
på 5,000 mark på av direktionen föreslaget 
sätt och berättigade direktionen att u t
släppa den i rörelsen.

D ärjäm te beslöto bankfullm äktige i en
lighet med direktionens förslag, enär fram 
ställandet av den nya sedeln krävde någon 
tid, berättiga direktionen att provisoriskt 
utsläppa i rörelsen en 5,000 m arks sedel 
sålunda utförd, a tt den upplaga av 500 
marks sedlar, vilken fram ställdes i sedel
tryckeriet å r  1932 som en reservsedel i 
händelse av eventuella missbruk, skulle för
ses med en tyd lig t synlig anteckning d ä r
om, a tt  sedeln ä r gångbar för 5,000 mark.

Garantier för industrins krigsskador.

Sedan ägarna till industriin rä ttn ingar i 
F inland beslutat g runda en ömsesidig sam
m anslutning för ersättning av den skada, 
som kan trä ffa  dessa företag vid krigs- 
o. dyl. händelser, vilka icke berättiga till 
ersättn ing av brandförsäkringsinrättn ingar,



24

liade on del av F inlands Banks kunder, 
vilka ingått, i sammanslutningen, anhållit 
om Bankens garan ti för den ansvarsskyl- 
dighet, som det ingångna avtalet 0111 e r
sättn ing av krigsskadorna åvälver dem. På 
grund härav beslöto bankfullm äktige i en
lighet ined direktionens förslag berättiga 
direktionen a t t  enligt prövning till de i 
F inland befintliga industriella in rä ttn in 
garnas ömsesidiga sam m anslutning för dess 
medlemmars räkning ställa garantier för 
den av dem fordrade ansvarsskyldigheten. 
vilken enligt avtalet begränsas till 10 % 
av den vid tidpunkten för avtalet brand- 
försäkrade egendomens försäkringsbelopp 
och till 10 % av värdet av övrig, efter an 
mälningen godkänd egendom.

Temporär ändring av 6 § i Finlands Hanks 
reglemente.

I 6 § i F in lands Banks reglemente, i 
den avfattn ing  denna paragraf erhållit i 
lagen av den 22 december 1938 om ändring 
av Bankens reglemente, föreskrives, a tt be
loppet, av Bankens utelöpande sedelmängd 
få r med högst 1,800 milj. mark överskrida 
det sammanlagda beloppet av Bankens 
guldkassa och Bankens ostridiga tillgodo
havanden hos dess utländska ombud. Då 
i det nurådande läget de sistnäm nda till
gångarna kunna avsevärt minskas, medan 
behovet av sedlar därem ot snabbt kan steg
ras, och sedelutgivningsreserven sålunda 
fullständigt taga slut, h ar Bankens direk
tion föreslagit, a tt bestämmelserna i ovan
nämnda paragraf skulle tem porärt ändras 
sålunda, a t t  såsom prim är täckning av 
Bankens utelöpande sedlar utöver Bankens 
guldkassa och ostridiga tillgodohavanden 
hos dess utländska ombud skulle kunna 
räknas i utlandet betalbara sedlar å u t
ländskt m ynt, på utländska börser noterade 
utländska obligationer, till betalning för
fallna räntekuponger lydande på utländskt 
mynt, utländska sedlar och inhemska väx

lar, till vilkas förfallodag det ej å terstår 
över tre  månader.

Bankfullm äktige godkände direktionens 
förslag och beslöto ingå till S ta tsrådet med 
hemställan om avgivande av proposition 
till Riksdagen rörande en tem porär änd 
ring av 6 § i F in lands Banks reglemente 
på förenäm nda sätt. Regeringen överläm
nade till Riksdagen en proposition i en
lighet härmed, vilken godkändes av Riks
dagen. Republikens President stadfäste la
gen härom den 13 december.

Partiell ändring av Hankens löne- och 
pensionsstadgar.

Vid möte den 7 m ars stadfäste bankfull
mäktige med godkännande av direktionens 
förslag i frågan vissa ändringar i 3, 4 och 
5 § i bankens lönestadga sam t 3 och 5 § 
i pensionsstadgan; de viktigaste av dessa 
ändringar gällde sam ordnandet av F in 
lands Banks tjänstem äns och befattn ings
havares förm åner med m otsvarande fö r
måner, som å tn ju tas  av innehavarna av 
statens tjänster och befattningar.

De i 3 § av lönestadgan införda än d rin 
garna inskränkte sig till momentet rörande 
huvudkontoret i samma parag raf och 
gällde endast ändring  av benämningen på 
en del tjänster, e tt p a r m indre löneregle- 
gar samt in rä ttande t av tvenne nya vakl- 
inästarbefattningar vid huvudkontoret.

I överensstämmelse med de tidigare be
stämmelserna i 4 § av lönestadgan fick 
en person, som övergått till F in lands Banks 
tjänst, vid beräkningen av ålderstillägg 
räkna sig tillgodo den tid, som han varit 
i statens tjänst eller som extraordinarie 
vid F in lands Bank. E n är dock person, son: 
övergått till statens tjänst, vid beräknin
gen av ålderstillägg få r i'äkna sig till godo 
även den tid, som vederbörande tjänstg jort 
i en del kommunala eller privata in stitu 
tioner, kompletterades bestämmelserna i 
sagda paragraf sålunda, a tt även den tid,
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som vederbörande varit i någon annan så
dan tjänst, vilken enlig t gällande stadgan- 
den vid in träde i s ta tstjän st eller -befatt
ning berättigar till erhållande av ålders
tillägg, beaktas antingen helt eller delvis 
vid beräkningen av ålderstillägg i enlighet 
med vad den utnäm nande myndigheten för
ordnar. E t t  liknande samordnande med 
de förm åner innehavarna av statens tjän 
ster och befattn ingar å tn ju ta  avsåg även 
ändringen av 5 § i lönestadgan sålunda, 
a tt utbetalningen av famil jetil lägg är obe
roende av grundlönens storlek.

Även ändringarna i F in lands Banks pen- 
sionsstadga avsågo främ st samordnandet av 
Bankens befattningshavares pensionsförmå
ner med motsvarande förm åner för inne
havarna av statens tjän s te r och befattn in
gar. Sålunda godkändes till 3 § i pensions
stadgan e tt tillägg, a tt som pensionsår 
räknas jäm te de pensionsår, som uppnåtts 
i F inlands Banks samt statens tjänst, helt 
eller delvis, såsom den utnäm nande m yn
digheten förordnar, jäm väl den tid, som 
vederbörande innehaft någon annan sådan 
befattning, vilken enligt gällande lagstift
ning beaktas vid beräkningen av pensionsår 
för innehavare av statens tjänster eller be
fa ttn ingar. V idare fastställdes som den 
åldersgräns, från  vilken pensionsåren räk
nas, tjugofem år, dock med den reserva
tionen, a t t  som pensionsår enligt den u t
näm nande myndighetens priivning kan 
räknas, då  pensionering sker på grund av 
i 2 § fö ru tsa tt varaktig arbetsoförmåga, 
även den tid, som innehavare av tjänst 
eller befattn ing om händerhaft tjän s t eller 
stadigvarande befattn ing i F inlands Bank, 
innan han n å tt sagda ålder.

I  5 § av pensionsstadgan ingående be
stämmelser om delpension godkändes med 
sådan ändring, a tt  tio pensionsår berättiga 
till tio trettiondedelar av full pension och 
varje följande fu llt pensionsår till en 
trettiondedel därav, tills det fulla pen-

sionsl>eloppet nås. T jänstgöringstid  d ä r
efter medför icke rä tt  till större pension.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

Som kontrollanter vid Bankens avdel
ningskontor och som deras suppleanter 
kommer enligt bankfullm äktiges beslut un
der å r  1940 a tt  fungera följande personer:

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan V em er Fredriksson 
samt suppleanter fabrikanten Kaarlo E d 
vard K auppinen och vicehäradshövdingen 
Yrjö Jok iran ta;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter filoso- 
fiemagistern Y rjö A. K ankaanrin ta och 
handelsskolföreståndaren, filosofiemagistern 
Taavi Kauhanen samt suppleanter advoka
ten, vicehäradshövdingen Mauno Moilanen 
och stadsdirektören, filosofiemagistern Armi 
Pvhälä;

Kontoret i Jyväskylä:  kontrollanter d i
rektören K aarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen M ansnerus samt suppleanter 
lektorn Herm an Häm äläinen oeh borgm ästa
ren M atti Soini;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verk 
ställande direktören Veikko A. C ajander 
och verkställande direktören, borgmästaren 
Hugo M elart sam t suppleanter direktören 
H. L. W ennerstrand och stadsfogden Niilo 
Silenti;

K ontoret i Kuopio: kontrollanter borg
m ästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta  
och agronomen Niilo Ilm ari Jokinen samt 
suppleanter justitierådm annen G unnar Val
dem ar Hellén och verkställande direktören 
Pekka K arttunen ;

Kontoret i 8 : t  Michel: kontrollanter 
häradshövdingen E rkk i Veikko Kuokkanen 
och politierådm annen Otto K innunen samt 
suppleanter direktören V alter Pulkkinen 
och verkställande direktören Asko Savo
lainen;

*2293,— 40 4
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Kontoret i Uleåborg: kontrollanter di
rektören Otto Alfons K arhi och justitie- 
borgmästaren Karl Torsten Reinilä. samt 
suppleanter direktören J . K. Korkeakivi 
och verkställande direktören A a m e Toivo
nen;

Kontoret i Björneborg: kontrollanter 
direktör Toivo Rintala och stadsdirektören 
fil. doktor F rans Vihtori Ilärm ä samt 
suppleanter handlanden Juho A ntti Airio 
och direktören Y rjö Nurm i;

Kontoret i Sordavdla: kontrollanter eko- 
nomierådet Sven Holst och direktören Ro
bert Valentin Niskanen samt suppleanter 
länsprosten Oskari Freedrikki Kanervo och 
verkställande direktören, dipl. ingeniören 
Olavi Rinkinen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådm anneu Kaarlo Haljala och 
stadsdirektören Kaarlo Nordlund samt 
suppleanter dipl. ingeniören Erkki Niklas 
Salminen och konsuln Br. Kanto;

Kontoret i Åbo: kontrollanter politieråd- 
mannen E rn st P etter Johan Thomé och 
lantbruksrådet Arvi Samuli Kontu samt 
suppleanter direktörerna .Juho Heikki K u r
kela och •lohan F redrik  Henriksson;

Kontoret i Wasa: kontrollanter lagm an
nen Iv a r Wilhelm Hasselblatt. och direk
tören Lauri Aleksander Niinioja samt supp
leanter konsuln Johan A lfred Viklund och 
direktören .Juho Viljam  Vaahtoniemi;

Kontoret i Wiborg: kontrollanter d irek
tören Hannes Neuvonen och ingeniören 
Reino Koivulehto samt suppleanter direk
tören Kusti Soininen och verkställande d i
rektören Kalle Hyvärinen.

Iiankfullm äktige och revisorer.

Som bankfullm äktige fungerade från  
årets början till den 28 september följande 
personer:

Tanner, Väinö, verkställande direktör,
Lahdensuo, Jalo, filosofiemagister.
Helo, Johan, filosofiedoktor,

Vesterinen, Vihtori, jordbrukare,
Junnila , T  aave, kommunalråd, 
ti. Frenckell, E rik, diplomingeniör,
Kilpi, Eino, chefredaktör,
Leppälä, Juhani, kommunalråd.

Utom de förstnäm nda fungerade Hannes 
Ryöm ä  som bankfullm äktig från  årets bör
jan  till sin död, den 22 maj.

Av dessa utgjorde do tre  förstnäm nda de 
ordinarie bankfullmäktige. Som ordfö
rande fungerade undertecknad T anner och 
som viceordförande undertecknad Lahden
suo.

Elektorerna vid den riksdag, som sam 
m anträdde efter de senaste sommar fö rrä t
tade riksdagsvalen, utsågo den 28 septem
ber till bankfullm äktige följande personer:

Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare, 
Hackzell, A n tti, vicehäradshövding,
Helo, Johan, filosof iedoktor,
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pekkala, Mauno, överdirektör, 
v. Frenckell, Erik, diplomingeniör,
K ilpi, Eino, chefredaktör,
Pilppula, J- Erl., kommunalråd.

Av dessa utgöra de tre förstnäm nda de 
ordinarie bankfullmäktige.

Vid sitt möte den 3 oktober valde bank- 
fullmäktige till ordförande undertecknad 
T anner och till viceordförande underteck
nad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1939 års räkenskaper utsågo Riksdagens 
elektorer följande personer:

jordbrukaren A ugust Kuusisto och till 
dennes suppleant redaktören Hugo Aattela, 

jordbrukaren Kaapro H uittinen  och till 
dennes suppleant jordbrukaren Kalle A u 
kusti Lohi,

kom m unalrådet K. Modanen och till den
nes suppleant kommunalrådet J ■ Pilkama,
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butiksföreståndaren Onni H iltunen  och kommunalrådet Aleksanteri F rän ti och
till dennes suppleant sm åbrukaren Matti till dennes suppleant ekonomen Paavo Saa-
Lepistö, samt rinen.

Helsingfors den 22 maj 1940.

VÄINÖ TANNER.

Vihtori Vesterinen. Antti Hackzell. Johan Helo.
Juhani Leppälä. Mauno Pekkala. Erik v. Frenckell.

Eino Kilpi. J. Eri. Pilppula.

Esko K. Leinonen.


