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Det ekonomiska livet i Finland år 1940.

Åt- 1940 ingick i krigsvinterns tecken. 
Folket koncentrerade hela sin energi på 
a tt avvärja  fiendeangreppet och handha 
de varutransporter, fo lkförfly ttn ingar och 
vårduppgifter av olika slag som följde 
kriget i spåren. Den ekonomiska verksam
het som tjänade dessa uppgifter var livlig, 
men på andra områden var det däremot 
stilla. E fte r fredsslutet kunde envar små
ningom återvända till s itt fö rra  arbete, 
men återgången till en regelbunden, freds
tida verksamhet förhindrades å ena sidan 
av fredsslutets tunga villkor och det av 
dem föranledda ersättnings- och återupp- 
byggnadsprogrammet, å andra sidan av det 
pågående storm aktskriget, som i hög grad 
begränsade utrikeshandeln och gjorde en 
effektiv försvarsberedskap nödvändig. På  
grund av inskränkningarna i utrikeshan
deln yppade sig brist på vissa livsmedel, 
råvaror o. a. förnödenheter, sam tidigt som 
exportm öjligheterna voro små. Genom nya, 
under året ingångna handelsavtal knötos 
en del handelsförbindelser och stimulerades 
import och export, men jäm förd  med nor
mala förhållanden förblev utrikeshandeln 
obetydlig. Då därför den ekonomiska verk
samheten på många områden låg nere, 
lättade penningm arknaden, som i början 
av året var stram , t. 0. m. så mycket, a tt 
på en del håll penningöverflöd uppstod. 
K apitalm arknaden höll sig däremot hela. 
året stilla. Den allt mera tilltagande knapp
het på m ånga nödvändiga konsumtions- och 
produktionsvaror som delvis skärptes av 
årets svaga skörd gjorde en utvidgning av

varuransoneringen och prisreglementcringen 
oundviklig under årets lopp.

Industrin.
Vid jämförelse av 1940 års industri

produktion med produktionssiffrorna för 
tidigare å r  måste man komma ihåg, a tt 
industrin  inom krigszonen ända från  årets 
början var förhindrad a tt arbeta och a tt 
stym pningen av v årt land genom freds
slutet betydde en minskning av industrins 
produktionsvärde med 10.» %, beräknat på 
basen av 1938 års produktion. Denna fö r
lust var synnerligen olika för skilda in 
dustrigrenar. Likaså verkade de under året 
rådande förhållandena på olika sä tt på 
olika industrigrenar. Följaktligen utveck
lades den industriella verksamheten mycket 
olikformigt.

Mest lidande blev exportindustrin, vars 
avsättningsm öjligheter i hög grad inskränk
tes under v årt vinterkrig  utan  a tt heller 
senare återgå till sin förra nivå. Försvars- 
uppgifter, försvårad tillförsel av utländska 
förnödenheter och, till följd av begränsade 
skogsarbeten under avverkningsperioden 
1939—1940, knappa inhemska råvaru la
ger störde för sin del arbetet inom dessa 
industrier. Bäst hämtade sig sågindustrin. 
K vantiteten sågade trävaror, som under 
årets första kvartal var endast 24 % av
1938 års medelproduktion, steg under andra 
kvartalet till 52 % och under det tredje 
till 57 % därav. För fanerindustrin  voro 
motsvarande siffro r 37, 4G och 49 %, varför
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den tog sig långsammare än sågindustrin. 
Den svagaste ställningen intog pappers
industrin, vars produktionsvolym under 
första kvartalet 1940 i jämförelse med 
produktionen å r 1938 var 34 % men under 
de följande kvartalen minskades först till 
32%  och sedan till 2 9% . Hela export
industrins produktionsvolym var, likaså i 
jämförelse med 1938 års produktion, under 
årets första kvartal 30 % och under de 
senare kvartalen 40% . I förhållande till 
produktionen å r 1939 avtog produktions
volymen mindre, emedan kriget hunnit 
verka inskränkande redan på föregående 
års produktion.

Om hemmamarknadsindustrins produk
tionsvolym saknas uppgifter. Utvecklingen 
av produktionens värde, varöver index- 
serier finnas publicerade, återspeglar delvis 
prisstegringen. Likväl ä r det uppenbart, 
att de exceptionella förhållandena störde 
hem mam arknadsindustrin långt m indre än 
exportindustrin, ehuru försvarsuppgifterna 
och den på vissa håll tilltagande råvaru 
knappheten förorsakade svårigheter. Hela 
hem m am arknadsindustrins p roduktions
värde var under redogörelseårets första 
kvartal 13 % större än å r 1938, och under 
andra och tred je  kvartalet fortgick steg
ringen till 21 ocli 23 % utöver 1938 års 
värde. Utvecklingen gick delvis i olika 
rik tn ingar på olika områden, beroende på 
a tt försvarsväsendets beställningar för sin 
del kännbart främ jade verksamheten på 
vissa områden. Produktionsvärdena för 
metall- oelx m askinindustrin liksom för nä
rings- och njutningsm edelsindustrin höllo 
sig relativ t höga, de senare under ständigt 
stigande. Textilindustrins produktionsvärde 
var som störst under årets andra kvartal, 
då det med 41 % översteg 1938 års värde, 
men senare började råvarubristen göra sig 
kännbar. Produktionen av byggnadsmate
ria l intog så till vida en särställning sgm 
den genom byggnadsverksamhetens stagne- 
ring förlamades. Dess produktionsvärde

motsvarade i början av året endast en 
bråkdel av 1938 års produktion, men seder
mera steg det och nådde under tred je  kvar
talet 92 % av motsvarande värde å r  1938. 
K medan priserna stig it på alla områden 
var produktionsvolymen i allmänhet mindre 
än å r 1938. Det samma ä r förhållandet i 
jämförelse med produktionen å r 193!), vars 
siffror läm nats obeaktade, emedan de redan 
påverkats av kriget.

Byggnadsverksamheten låg alldeles nere 
i början av redogörelseåret, bl. a. på grund 
av bristande arbetskraft ocli knapphet på 
byggnadsmaterial. Bl. a. hade i Helsingfors 
arbetet avbrutits på 103 arbetsplatser. Till 
våren kunde arbetena småningom fortsättas 
ocli bombskadorna repareras. Ny företag
samhet förekom däremot icke i någon högre 
grad förrän  mot slutet av året.

Cementkonsumtionen, som anses vara ett 
slags indikator för byggnadsintensiteten i 
hela landet, ehuru cement användes även 
för andra än egentliga byggnadsändamål, 
ökades i synnerhet på sommaren snabbt, 
så a tt den i oktober steg till 47,000 ton, 
sålunda uppnående 1938 års toppnivå. 
Hela cementförbrukningen utgjorde under 
redogörelseåret 315,400 ton mot 556,200 ton 
å r  1939 och var också betydligt mindre 
än åren 1936— 1938.

1 Helsingfors blevo i fjol sammanlagt 
170 ny- och tillbyggnader färdiga med en 
volym av 1,640,000 m3 och 6,266 nya bo
ningsrum. Motsvarande antal färdigblivna 
byggnader var 196 å r  1939, då byggnads
verksamheten på höstsidan redan blivit 
svagare, och 239 å r 1938. Deras volym var 
resp. 1,293,000 och 1,661,000 samt antalet 
nya rum  resp. 7,546 och 8,909. Men medan 
åren 1938 och 1939 granskats 284 och 221 
byggnadsritningar, som gällde uppförandet 
av 2,243,000 och 2,038,000 m3 samt 10,336 
och 8,601 boningsrum, fram lades i fjol 
endast 74 byggnadsritningar till gransk
ning, varvid de planerade nybyggnadernas 
volym var 308,000 m3 och deras bonings
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rum 2,061. E tt  bevis på vaknande företag
samhet på byggnadsverksamhetens område 
kan likväl den omständigheten anses vara, 
a tt de flesta av byggnadsritningarna god
kändes under årets sista månader.

Lantbruket.
Genom freden i Moskva förlorade F in 

land enligt beräkning 10.-i % av sin åker
areal sam t av trädgårdar, ängar och betes
marker något mera, vilket allt i motsva
rande grad minskade fjolårets skörde
resultat. Därför och då skörden på det 
återstående området på grund av torkan 
blev m indre än normalt, på en del orter 
rent av dålig, blev hela skörden i fjol 
mindre än på långa tider. E nlig t förhands- 
beräkningar gav rågen 13 %, kornet 14 % 
och vetet 19 % m indre skörd än å r  1939. 
M otsvarande minskning utgjorde för havre
skördens vidkommande 22 %, för bland
säden 17 % och för odlat hö 40 %. Där
emot gav potatisen en rekordskörd, som 
med 10%  översteg 1939 års skörd; skörden 
av övriga ro tfruk ter minskades med 9 %, 
medan baljväxterna gåvo 5 % bättre  skörd 
än föregående år. Skörden utg jorde till 
sin kvantitet 2,813 milj. foderenheter, en 
minskning med 23 % i jämförelse med å r 
1939. Observeras bör, a tt  emedan 1939 års 
skörd av de flesta odlingsväxter var mindre 
än å r  1938, fjo lårssiffrorna utvisa en ännu 
mera kännbar minskning i förhållande till 
å r  1938; sålunda var antalet foderenheter 
i fjol 33 % m indre iin å r 1938. Då pris
nivån stigit, beräknas likväl skördens pen
ningvärde ha stig it till omkring 8,600 milj. 
mark mot 7,677 och 7,008 milj. m ark åren 
1939 och 1938.

Den undan striderna och från  de av
trädda områdena bortförda boskapen deci
merades s ta rk t; den dåliga foderskörden 
gjorde en y tterligare minskning av krea- 
t ursstammen nödvändig. Då på grund av 
foderbrist också det återstående boskaps
beståndet blev försvagat, var följden ett

svårt bakslag för boskapsskötseln ocli en 
kännbar minskning av de salubjudna krea- 
t ursprodukterna.

Lantbruksprodukternas priser stego avse
värt under redogörelseåret. E nlig t beräk
ningar, u tförda av Pellervos marknads- 
forskningsinstitut steg index för jo rdb ru 
karnas först ahandspriser, vilken i november 
1939 var 132 poäng (1932 =  100), i decem
ber 1940 till 195 poäng, en ökning således 
med närm are 48 %. B eträffande prissteg
ringen på olika produkter må nämnas, a tt 
från  november 1939 till november 1940 
bl. a. svinköttet stig it i p ris med 102 %, 
nötköttet med 71 %, mjölken med 37 %, 
vetet med 29 %, rågen med 20 %, kornet 
med 40 % och potatisen med 20 %.

Skogsarbetena, som under avvcrknings- 
perioden 1939— 1940 alldeles lågo nere, togo 
redan på våren 1940 fart, då vedavverk
ningen begynte enligt e tt vidlyftigt pro
gram. Sedan dess ha skogsarbeten försig
gått i avsevärd om fattning, dels för a tt 
ersätta vissa utländska bränsleämnen, dels 
också för fram ställning av värdefullare 
trävaror. E nlig t förhandsberäkningar upp 
bära skogsägarna i stubbhyra 1,700 milj. 
mark mot 525 och 850 miljoner under de 
närm ast föregående åren men 2,750 mil
joner under avverkningsperioden 1937—
1938. I arbetslöner beräknas minst 1,100 
milj. m ark ha erlagts, medan motsvarande 
siffror för de närm ast föregående åren 
voro 375, 600 och 1,200 m ilj. mark. Den 
inkomst landsbygden sålunda under avverk
ningsperioden 1940—1941 erhåller av sko
garna b lir uppskattningsvis 2,800 milj. 
mark, d. v. s. betydligt större än under av- 
verkningsperioderna 1939— 1940 ocli 1938— 
1939 utan  a tt likväl stiga till samma nivå 
som under avverkningsperioden 1937— 1938.

Arbetsmarknaden.
Trots den svaga ekonomiska verksam

heten på en del områden, i synnerhet under 
redogörelseårets första månader, förekom
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ingen allmän arbetslöshet. Orsaken härtill 
stod i främ sta rummet a tt söka i det faktum, 
a t t  vidsträckta befolkningskretsar deltogo i 
olika försvarsuppgifter på krigs- och hem
mafronten. Även efter det freden återvänt 
band effektiviseringen av försvarsbered- 
skapen mycken arbetskraft. Arbetslöshets
siffrornas litenhet påverkas även av sådana 
omständigheter som a tt exportindustrin  an
ordnat tillfälliga reparations-, byggnads- 
och skogsarbeten för sina fabriksarbetare, 
som annars hade blivit arbetslösa, a tt  arbe
tare med förkortade arbetsdagar eller a r
betsveckor icke räknas till de arbetslösa 
samt fram för allt a tt den förfly ttade be
folkningen icke beaktats i statistiken över 
arbetsm arknaden. E n  stor del av nämnda 
befolkning stod emellertid till en början 
på sidan om den ekonomiska verksamheten, 
då det tog lid, innan arbetstillfällen kunde 
beredas den. Småningom ha likväl förhål
landena förbättra ts i detta avseende, så a tt 
vid redogörelseårets slu t 57.o % av de för
fly ttade försörjde sig själva. Av dem, som 
underhöllos av staten och som mestadels 
placerats på landsbygden, var huvuddelen, 
73,600 personer, under 15 år, 30,500 voro 
över G0 å r  och 00,000 i arbetsför ålder.

K arakteristiska för arbetsm arknaden voro 
under hela året såväl de lokala som de 
mellan olika branscher rådande olikheterna, 
för vilkas u tjäm nande samhället måste in 
gripa, bl. a. genom allm änna arbeten. Beak
ta r  man dessa omständigheter förstår man, 
varför arbetslöshet förekom proportionsvis 
mycket m indre bland män än bland kvin
nor. A ntalet i arbetslöshetsregistren upp
tagna arbetslösa var tämligen lågt under 
redogörelseåret. Under m ånaderna närm ast 
efter kriget ända till september rörde det 
sig mellan två och tre  tusen och begynte 
därefter stiga, så a tt  det vid utgången av 
december var 5,357.

Levnadskostnadernas stegring gjorde en 
förbättring  av arbetslönerna nödvändig. 
På våren och sommaren höjdes också lö

nerna på de flesta områden, till en början 
med ganska ojämna belopp, som likväl 
småningom jäm nat u t sig. I främ sta rum 
met gavs dyrtidstillägg i de lägsta avlö- 
ningsklasserna, fam iljeförhållandena beak
tades på en del håll, och i allmänhet ha 
lönetilläggen varit mindre än prissteg
ringen. — Arbetskonflikter förekommo icke 
under redogörelseåret.

Utrikeshandeln.
E nlig t den officiella statistiken, som 

gäller endast importen ocli exporten av- 
civila varor, sjönk utrikeshandeln under 
redogörelseårets första m ånader till en 
bråkdel av det normala. P å  våren blev 
importen, i synnerhet sedan en del viktiga 
handelsfördrag ingåtts, något livligare, och 
småningom begynte också exportsiffrorna 
stiga. I  december började sålunda impor
tens värde närm a sig det normala, men 
beklagligtvis förblev exportens värde ännu 
relativ t lågt. F ö r hela året var im port
värdet 5,179.0 milj. mark mot 7,572.0 och
8.607.3 miljoner åren  1939 och 1938, medan 
å ter exportvärdet var 2,980.:! milj. mark 
mot 7,710.:i och 8,398.0 m iljoner under do 
närm ast föregående åren. 1 jämförelse med 
å r 1939 hade sålunda importens värde ned
gått med 31.g c/c, exportens värde åter med
61.3 % ; i jämförelse med å r 1938, som ieko 
påverkats av kriget, voro m otsvarande 
minskningar 39.8 och 64.5 %. Emedan p ri
serna i fjol voro högre än under de före
gående åren, hade importen och exporten 
kvantitativ t minskats ännu mera än till 
värdet.

På  grund av exportsvårigheter blev han
delsbalansen oförmånlig. Det uppstod näm
ligen e tt 2,199 milj. marks importöverskott, 
medan handelsbalansen under det senaste 
decenniet i allmänhet uppvisat export- 
överskott. — Vid bedömandet av import- 
och exportsiffrorna för redogörelseåret bör 
ännu observeras, a tt  den utländska hjälp  
som gavs i form av varor, vilkas värde

7

torde varit m inst 500 milj. mark, till största 
delen faller utom statistiken. Å andra 
sidan ingår icke heller i handelsstatistiken 
det till u tlandet sålda guldets värde, c :a  
590 milj. mark.

I)c rådande förhållandena åstadkommo 
avsevärda förändringar i utrikeshandelns 
sammansättning. Vid im porten gavs före
träde å t nödvändighetsartiklar, ehuru icke 
heller denna princip enbart kunde följas, 
då ju  utrikeshandeln till sin n a tu r blivit 
kompensationshandel. Den enda varugrupp 
som under dessa omständigheter tilltog bil
dades av de im porterade närings- och n ju t
ningsmedlen, vilka i jämförelse med år 
1939 ökades med 225.0 milj. m ark eller
23.4 %  och under redogörelseåret stego till
1,188.5 miljoner. Råämnen och halvfabri
kat, som behövdes för a tt  hålla industrin  i 
gång, im porterades till e tt värde av 2,612.7 
milj. mark, varför minskningen från  före
gående å r var 347.1! milj. m ark eller 11.7 %. 
Mycket kraftigare  inskränktes exporten av 
andra  varor. Maskiner och transportm edel 
importerades för 799.0 milj. mark, d. v. s. 
för 1,058.3 milj. m ark eller 57.o %  m indre 
än å r  1939, medan åter im porten av fä r
diga industrip roduk ter m inskades med
1.212.0 milj. mark eller 67.? % och sjönk 
till 578.8 miljoner.

Rxporten minskades på mycket olika sätt 
inom olika varugrupper. F ram för allt 
minskades exporten av animaliska livsmedel 
genom a tt smörexporten upphörde, så a tt 
exportvärdet för hela denna grupp blev 
endast 69.» milj. m ark mot 615.9 miljoner 
år 1939, en minskning med 88.? %.

Även exporten av trävaro r och träv aru 
produkter minskades såväl till kvantiteten 
som värdet, tro ts a tt behovet av dessa varor 
var ansenligt i u tlandet. Av sågvaror 
exporterades endast 195,600 standards mot
702.000 standards å r 1939. Minskningen 
var sålunda 72. i %. Exporten av gruvprops 
gick ned till 474,300 m3 från  1,127,400 m3 
året förut och exporten av pappersved

från  811,600 m3 till 528,600 m3. Faner- 
exporten minskades från  214,200 m3 till 
89,800 m3. E xportvärdet för trävaro r och 
trävarualster var sammanlagt 1,237.i milj. 
m ark mot 2,828.s miljoner föregående år, 
varför minskningen var 56.3 %.

Ännu kraftigare minskades exporten av 
pappersindustrialster. Exporten av trä 
massa minskades sålunda från  205,400 ton 
till 15,000 ton eller med 92.7 %, exporten 
av papper från  535,500 ton till 103,600 ton 
eller med 80.7 %, exporten av sulfitcellu
losa från  694,300 ton till 156,600 ton eller 
med 77.4 %, exporten av sulfatcellulosa 
från 398,700 ton till 106,000 ton eller med
73.4 % samt exporten av papp och kartong 
från  113,400 ton till 43,800 ton eller med
61.4 c/o. Sammanlagt inbringade pappers
industrialstren 1,011.2 milj. mark, d. v. s. 
endast 29.o % av motsvarande exportvärde 
för föregående år, då det var 3,378.o milj. 
mark.

M inst gick exporten av „övriga v a ro r” 
tillbaka, nämligen från  887.c. milj. mark 
till 662.1 m iljoner eller med endast 25.4 %. 
Denna jämförelsevis obetydliga nedgång 
berodde på a tt exporten av vissa till denna 
grupp hörande produkter, såsom koppar, 
ökades.

Inrikeshandeln.
Inrikeshandeln var, enligt uppgifter, er

hållna av en del stora partiaffärer, mindre 
i årets början än under de närm ast före
gående åren, men på våren och i synnerhet, 
på hösten blev den livligare. H ärtill b i
drogo delvis sådana omständigheter som 
rädslan för varubrist samt planerna på 
om sättningsskatt, vilka kommo folk a tt på
skynda sina uppköp före de väntade pris
stegringarna. A llt som allt steg ifråga
varande partia ffä re rs försäljning under 
redogörelseåret till 5,061 milj. m ark eller 
3—4 % högre iin under de två föregående 
åren. Om man beaktar den in träffade pris
stegringen, finner man a tt den av p a rti
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handeln förmedlade varumängden något 
minskats.

Samf ärdseln.

]>e av storm aktskriget förorsakade in
skränkningarna i sjöfarten ökades under 
redogörelseårets lopp, i synnerhet sedan 
förbindelserna med länderna u tanför öster- 
sjön i april begränsades till Petsamo- 
trafiken. Denna fick en enorm betydelse 
trots a tt ham nutrustningen var obetydlig 
och transporterna till närm aste järnvägs
station beroende av en enda vägs bärför
måga sam t järnvägsresorna därifrån  till 
landets viktigaste centra långa. Under så
dana förhållanden kom sjöförbindelserna 
med ham narna vid Östersjön a tt bilda 
tyngdpunkten för vår sjöfart. U ppgifter 
om sjöfartens om fattning finnas ickc till
gängliga, men av siffro rna för u trikes
handeln få r  man en allmän uppfattn ing  
om, huru  k raftig t även fartygstrafiken in
skränkts.

De av krigsoperationerna och fö rfly tt
ningen av befolkningen föranledda tran s
porterna ställde Finlands järnvägar på ett 
h årt prov. Inskränkningen av b iltrafiken 
på grund av bränslebristen ökade hela året 
järnvägstransporterna och åstadkom fram 
för allt livligare persontrafik. Godstrafiken 
var i årets början  och i synnerhet under 
vår m ånaderna relativ t liten, men nådde i 
september de föregående årens nivå. Den 
transporterade varum ängden var under ja 
nuari— november 7,998,000 ton eller 35 % 
m indre än å r 1938.

Penningt- och kapitalmarknaden.
Finlands penningm arknad var på hösten

1939 synnerligen stram . Dock kunde man 
i december konstatera vissa tecken på lä tt
nad, och i början av redogörelseåret fö r
stärktes denna tendens. På  sommaren till- 
stram ades läget, delvis beroende på en 
allmän osäkerhetskänsla, delvis på beslutet 
a tt för likvid av förmögenhetsöverlåtelse-

skatten 10 % av medlen på depositions- 
ocli sparräkning skulle beslagtagas. Senare 
på hösten lättade penningm arknaden t. o. m. 
så mycket, a tt  man kan tala om penning
överflöd. Orsaken härtill var till stor del 
a tt  handels- och industriföretagens lager 
omsattes i penningar, vilka medel samlade 
sig i bankerna såsom avkortning av skulder 
eller på checkräkning, då m öjligheterna a tt 
förnya lagren voro begränsade.

A ffärsbankernas inlåning av allmänheten 
ökades under redogörelseåret med samman
lagt 2,750.r> milj. mark mot a tt föregående 
å r  ha m inskats med 93.5 m iljoner och 
medan ökningen å r  1938, då den var stor, 
u tgjorde endast 1,006. i milj. mark. Av 
fjolårets ökning kom av nyssnämnda skäl 
huvuddelen på checkräkningarnas anpart. 
Dessa stego nämligen med 2,221.i milj. 
inark eller nästan till det dubbla, medan 
de åren 1939 och 1938 hade ökats med
515.2 och 330.o miljoner. Även medlen på 
depositionsräkning, vilka å r 1939 minskats 
med 008.7 milj. mark efter a tt året föru t 
ha ökats med 676.i miljoner, stego åter 
under redogörelseåret med 529.4 milj. mark. 
Däremot minskades under redogörelseåret 
den av inhemska kreditanstalter erhållna 
krediten med 28.o milj. mark. D etta var 
en följd dels av a tt affärsbankerna redan i 
början av året till F inlands Bank å ter
betalat sina rediskonteringar och hypoteks- 
lån, vilka i slutet av år 1939 voro 739.1 
miljoner, dels av a tt depositionerna i spar
bankerna anyo blevo rikligare. A llt som 
allt^ökades affärsbankernas inlåning under 
redogörelseåret med 2,722.r> milj. m ark och 
steg sålunda vid dess slut till 13,488.2 milj. 
mark.

Sam tidigt ökades affärsbankernas u tlå
ning med 1,392.7 milj. mark, motsvarande 
697.s och 603.5 miljoner under de två före
gående åren. I  utlåningens sam m ansätt
ning in träffade den m ärkliga förändring, 
a tt affärsvärldens kreditbehov avtog un
der det a tt i stället en betydande mängd

9

statsväxlar diskonterades. Kreditgivningens 
totalbelopp var vid redogörelseårets slut
ll,302.o m ilj. mark. Inlåningen översteg 
sålunda utlåningen med 2,185.g milj. mark, 
medan vid redogörelseårets början u tlå
ningen och inlåningen, om den av central
banken erhållna krediten frånräknas, voro 
nästan lika stora. A ffärsbankernas ställning 
hade således avsevärt förbättrats. D etta 
fram går även av a tt deras sammanräknade 
kassamedel under redogörelseåret stego till 
mera än s itt dubbla belopp eller från
809.2 miljoner till 1,854.4 milj. mark. •— 
Vid bedömandet av affärsbankernas ställ
ning ä r det skäl a tt lägga märke till an
tydda omständighet, a tt checkräkningarnas 
betydelse så kännbart stig it a tt de vid redo
görelseårets slut u tgjorde 38.5 % av affärs
bankernas hela inlåning av allmänheten, me
dan motsvarande relationstal var 26.2 % vid
1939 års och 20.5 % vid 1938 års slut. 
Dotta betyder å ena sidan förbättrad  rän 
tabilitet, å den andra e tt visst osäkerhets
moment, då medlen på checkräkning äro 
mycket rörligare än depositionsmedlen.

Även sparbankerna och de kassor som 
taga emot depositioner hade en ställning 
som vid årets början  var stram  men som 
under redogörelseårets lopp lättade, om än 
icke lika kännbart som affärsbankernas, av 
de växande checkräkningarna påverkade 
ställning. Sparbankernas inlåning ökades 
fr. o. m. februari för a tt sedan under augusti 
—oktober minskas av samma anledning som 
i affärsbankerna. Då insättningar vid årets 
slut ånyo började fly ta in, blev den totala 
ökningen av sparbankernas inlåning 415.1 
milj. m ark mot en minskning med 59.5 milj. 
mark å r 1939 och en ökning med 846.s 
m iljoner å r 1938. ökningen av depositio
nerna kom enbart på landsbygdens andel, 
medan däremot sparbankerna i en del stä
der bibehöllo sin ansträngda ställning ända 
till slutet av redogörelseåret. Deras möj
ligheter a tt bevilja ny kredit var därför 
mycket begränsad.

Finlands Banks utlåning och övriga verk
samhet beröras längre fram  i det andra 
avsnittet av denna fram ställning.

Kapitalm arknaden var under redogörelse- 
året mycket stilla. Em itteringen av nya 
obligationslån i hemlandet var m indre än 
på långa tider. E ndast vissa städer och 
köpingar upptogo sm ärre obligationslån, 
till e tt sam m anlagt värde av om kring 
60 milj. mark. S taten em itterade icke ett 
enda n y tt lån, men fortsatte  försäljningen 
av en del obligationer, tillhörande under 
föregående å r  em itterade lån. Sålunda öka
des under redogörelseåret det nominella 
beloppet av 1939 års 4 '/ a  % lån samt det 
5-procentiga försvarslånet och premieobliga
tionslånet av samma å r med närm are 650 
milj. mark. Begränsande verkade på depo
sitionerna i k reditanstalterna för sin del 
statens och Helsingfors stads, möjligen även 
andra  städers försäljning av räntebärande 
skattebevis.

Även emissionen av aktier var av för
hållandenas tvång i fjol liten. Det nomi
nella beloppet av gamla aktiebolags kapital- 
förhöjningar var endast 147 milj. mark, 
d. v. s. nästan hälften m indre än föregående 
år, vars resultat i sin tu r  var m indre iin 
åren förut. Nya aktiebolag grundades i 
m indre u tsträckning än under de före
gående åren, men mot slutet av året för
m ärktes e tt tyd lig t uppsving i företagsam
heten. De nya bolagens sammanlagda aktie
kapital utgjorde 193.4 milj. mark, vilket 
var mera än under de två föregående åren. 
På grund av landavträdelserna upphörde 
många bolag med sin verksamhet, varför 
för samtliga aktiebolag ökningen av aktie
kapita le t var betydlig t m indre än på 
många år.

Fondbörsen var under årets första må
nader stängd, men sedermera blev dess 
omsättning rä tt  så livlig. Börsomsätt
ningen var sam m anlagt 330.4 milj. m ark 
jäm fört med 245.3 och 221.8 m iljoner åren
1939 och 1938. Till denna livaktighet bi

2 159 ----41
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drog synbarligen delvis en av inflations- 
skräcken inspirerad strävan efter realvär
den, delvis en av de stigande noteringarna 
framlockad spekulationslust. Aktieindex, 
som på sommaren före storkrigets u tbro tt 
var 136, då 1935 års värden =  100, oeh på 
hösten 1939 hade sjunkit, steg förra  våren 
till 141 poäng och efter en nedgång under 
sommaren ända till 150 poäng i november. 
Stegringen berörde endast industriaktier, 
medan däremot noteringarna av bankaktier 
höllo sig relativ t låga.

Räntefoten.
P å penningm arknaden höll sig räntefoten 

i huvudsak under redogörelseåret på sin 
förra nivå. F inlands Banks lägsta diskont
rän ta  var under hela året oförändrat 4 %. 
Likaså voro de av affärsbankerna, spar
bankerna och olika kassor tilläm pade in- 
oeh utlåningsräntorna i stora drag de 
samma som förr, ehuru tecken på stegring 
visade sig mot slutet av året. I a ffärs
bankernas medelränta förekom däremot 
ingen stegring u tan  tvärtom  en nedgång. 
Som en följd  av checkräkningarnas ökade 
betydelse sjönk m edelräntan för inlåningen 
till 2.52 % mot 2.88 och 2.9» % under de 
närm ast föregående åren. Då affärsban
kerna diskonterade statsväxlar till avse
värda belopp och mot en räntesats, som 
understeg m edelräntan för andra krediter, 
var följden en nedgång även av medel- 
räntan  för utlåningen, nämligen till 5.os % 
från  5.8S och 5.80 % de närm ast före
gående åren.

I räntorna på kapitalm arknaden fram 
trädde den stigande tendensen tydligare. 
I början  av året beviljades knappt alls 
några nya lån. Då likväl efterfrågan på 
lån förekom, begynte en del långivare höja 
sina räntor, så a tt räntorna för nya först
klassiga inteckninglån i allmänhet stego 
från  5 % till 5 ’/« — V 4 %> ibland t. o. m. 
högre. Likaså emitterades e tt par nya obli
gationslån med höjd rän ta  eller til! G °/c.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.
Ännu föreligga icke alla de uppgifter 

som behövas för a tt beräkna F inlands be
talningsbalans. De rådande förhållandena 
ha g jort det svårt a tt beräkna flere på 
betalningsbalansen och kapitalrörelsen ver
kande faktorer och andra uppgifter offen t
liggöras ännu icke. Vissa moment av betal
ningsbalansen kunna dock belysas.

Den viktigaste faktorn  i betalningsbalan
sen, nämligen handelsbalansen, innebar i 
fjol en kännbar u tg ift, enligt den officiella 
statistiken uppgående till 2,200 milj. mark. 
Om därjäm te på im portsidan de tidigare 
nämnda donerade varorna och på export
sidan guldförsäljningen beaktas, få r  man 
a tt handelsbalansen förorsakade landet en 
u tg ift om c :a  2,100 milj. mark, medan den 
föregående å r  gav en c :a  138 milj. marks 
inkomst. H ärtill kommer, a tt på grund av 
den utländska skuldens ökning det till u t
landet erlagda räntebeloppet tydligen var 
något större än å r  1939. Å andra sidan 
beräknar man, a tt  fartygsfrakternas steg
ring var så ansenlig, a tt vår handelsflotta 
den minskade sjöfarten till tro ts förtjänade 
åt landet omkring 500 milj. m ark mera än 
åre t förut. Under föru tsättn ing  a tt för
ändringarna i betalningsbalansens övriga 
inkomst- och utgiftsposter hålla varandra i 
jäm vikt, kan man sålunda på denna bas i 
grova drag beräkna, a tt  fjo lårets betal
ningsbalans var omkring 1,700 milj. mark 
ofördelaktigare än å r  1939. Då betalnings
balansen för sistnäm nda å r slutade på ett 
940 milj. marks inkomstöverskott, kan man 
sålunda uppskattningsvis anse redogörelse- 
årets betalningsbalans uppvisa e tt ut- 
giftsövcrskott av drygt 750 milj. mark. 
Utanför denna beräkning stannar importen 
av försvarsmateriel, vars värde bör läggas 
till nyssnämnda summa för a tt  få  betal
ningsbalansens faktiska inkomstdeficit.

Lika litet som om betalningsbalansens 
faktorer är det möjligt a tt få uttömmande
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uppgifter om kapitalrörelsen. Såsom man 
av det föregående kan sluta, har kapital- 
strömmen under redogörelseåret f lu tit från  
utlandet till F inland. Först och främ st har 
inan beräknat, a tt värdet av de gåvor och 
understöd v årt land mottog av sina u t
ländska vänner steg till i ru n t ta l 2,000 
milj. mark, därav omkring en fjärdedel i 
varor och resten i valutor. S taten fick tre 
utländska lån, nämligen det s. k. Fatcona- 
lånet från  Förenta sta terna och två lån i 
kronor från  Sverige. Av det förstnäm nda 
hade enligt uppgifter om statsskulden 
$ 18,759,000 använts före redogörelseårets 
utgång, medan av lånen i kronor det ena 
lydde på 50.4, det. andra på 30.o milj. 
kronor; sammanlagt betydde de e tt 1,862.4 
milj. marks kapitaltillskott. Dessutom hade 
staten  em itterat på kronor lydande växlar 
till e tt värde av 139.<s milj. mark. Sålunda 
tillfördes landet 2,002.0 m ilj. m ark ny tt 
kapital. H ärifrån  måste naturligtvis de 
vanliga am orteringarna avdragas.

Vidare kan man konstatera, a tt  vårt 
lands kortvariga skulder till u tlandet i 
någon mån ökats, sam tidigt som motsva
rande ford ringar minskats. V årt lands u t
ländska nettotillgodohavande har sålunda 
enligt approxim ativa beräkningar minskats 
med över en m iljard.

Prisnivån.
Den på hösten 1939 begynnande pris

stegringen har fortgått under redogörelse- 
året. Den officiella levnadskostnadsindexen, 
beräknad sålunda, a tt augusti 1938—juli
1939 =: 100, var i december 1939 107 poäng 
och i december .1940 131 poäng, varför 
ökningen var 22.4 %. Prisstegringen var 
ganska ojämn. M inst stego priserna på 
mjöl och gryn sam t bröd (6 % )- Ungefär 
jämsides med medeltalet stego prisen på 
potatis (21 % ) och m ejeriprodukter (28 % ), 
medan kött- och fiskpriserna stego med 
57 °/c. Den gemensamma prisindexen för 
samtliga livsmedel steg med 23 %, men

värme- och belysningsindexen med 39 %. 
Ännu må nämnas, a tt  beträffande de lev
nadskostnader, för vilka index räknats en
dast för kvartalets första månad, stegringen 
av index för beklädnadsvaror var 28 % 
från  jan u ari till oktober 1940, men hyres- 
stegringen knappa 3 %.

Med hänsyn till a tt  konsumtionen under 
rådande undantagsförhållanden avsevärt 
förändrats, då en del förnödenheter alls 
icke stå a tt få, andra fås endast i begrän
sade ransoner och då naturligtvis det sak
nade ersättes med andra  förnödenheter, ger 
den officiella prisindexen likväl icke en 
tillförlitlig  bild av levnadskostnadernas u t
veckling. Det ä r därför skäl a tt nämna, 
a tt sociala forskningsbyrån räknat även en 
prisindex, som för födoämnenas vidkom
mande beaktar de av reglcmenteringen för
orsakade inskränkningarna i konsumtionen. 
Denna index var för december 1940 121 
poäng eller 14 % högre iin e tt å r tidigare. 
Av stegringen var en liten del, omkring 
1 %, en följd av skattehöjningarna.

Till berörda prisstegring ha medverkat 
många omständigheter, av vilka fö rtjän ar 
nämnas im portvarornas prisstegring, fram 
för allt en följd  av de dyrare sjötrans
porterna, oeh dess inverkan på sådana 
inhemska produkter som fram ställas av 
utländskt råm aterial, varförutoin priserna 
på vissa produkter höjdes för a tt  stim u
lera produktionen. De av levnadskostna
dernas stegring föranledda höjningarna av 
arbetslönerna voro i sin tu r  ägnade a tt 
fördyra produktionskostnaderna och leda 
till nya prisstegringar. Å andra sidan för
sökte man a tt genom en utvidgad och 
skärp t prisreglem entering och ransonering 
hindra en prisstegring särskilt beträffande 
de viktigaste konsumtionsvarorna, medan 
däremot talrika m indre viktiga varor stan
nade u tanför reglcmenteringen med den 
påföljd, a tt  deras priser stego mera än 
andra. Alla dessa om ständigheter förklara 
den ojäm nhet som kännetecknar prisutveck
lingen på olika områden.
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Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet till u t
landet.

Liksom i slutet av å r  1939 noterades 
dollarn under hela redogörelseåret till en 
fast kurs av mk 49: 35. Kursen på övriga 
utländska valutor kom sålunda a tt bero på, 
huru  förhållandet mellan dem och dollarn 
utvecklade sig. Då man under rådande 
förhållanden överallt försöker a tt medels 
statens åtgärder behärska valutan och då 
utrikeshandeln på grund av de allm änt 
förekommande clearingavtalen endast i be
gränsad mån kunde påverka valutornas 
värde, voro kursförändringarna i allmänhet 
små; i många fall voro noteringarna nomi
nella och sålunda utan särskild betydelse. 
De största kursförändringarna in träffade i 
markens förhållande till pundet och franska 
francs, vilkas värde på våren kännbart 
minskades för a tt  därpå å ter stiga närapå 
till sin gamla nivå. Pundet noterades så
lunda vid redogörelseårets början till en 
kurs av mk 197: 25, men i m ars begynte 
denna kurs sjunka och stod den 24 maj 
som lägst vid mk 157: 75. D ärefter började 
den ånyo stiga och var den sista december 
mk 191: — M otsvarande noteringar för 
franska francs voro mk 113: 50, mk 91: — 
och mk 107: — . I  noteringen av Reichs- 
m ark in träffade under året en m indre ned
gång, så a tt  kursen, som vid årets början 
var mk 1,982: —, vid dess utgång var 
mk 1,974: 35. De skandinaviska ländernas 
valutor noterades hela året till oförändrade 
kurser, svenska kronor till mk 1,171: — , 
norska kronor till mk 1,127: — (nominell 
kurs) och danska kronor till mk 954: — .

Kn särställning intogo schweiziska francs, 
vilkas notering på höstsidan något steg; 
kursen var vid årets början mk 1,123: - 
men vid dess slut mk 1,15G: — .

E fterfrågan  på utländska valutor var 
under redogörelseåret mycket stor, och om 
icke im porten hade begränsats med till
hjälp av ett licenssystem, om icke i u trikes
handeln med många länder tilläm pats ett 
clearing-förfarande och om icke valu ta
handelns reglementering skärpts, skulle 
efterfrågan  på valutor överstigit tillgången 
många gånger om. Trots allt minskades 
valui a förrådet i början av året snabbt, var
vid det från  1,726.1 milj. m ark gick ned 
till 1,056.3 miljoner den 23 februari. Första 
veckan i mars sålde F inlands Bank en del 
av sin guldkassa till utlandet, varigenom 
dess värde sjönk från  1,173.0 milj. mark 
till 603.r> miljoner. Härigenom höjdes va
lu taförrådet till 1,605.8 m ilj. mark, men 
det minskades ånyo de följande veckorna 
för a tt  sedan under vår- och sommarmåna
derna hålla sig jämförelsevis fast. E fte r en 
nedgång i augusti, vilken kom valutaför
rådet a tt  i början  av september sjunka till 
minimum för året, 853.4 milj. mark, tilltog 
det ånyo i september tack vare ett lån 
från  utlandet. Vid ultimo av året var 
valu taförrådet 1,177.2 milj. mark, varför 
det under året minskats med 548.0 milj. 
mark eller 31.s %. Guldkassan och valuta- 
to rrådet tillsammans minskades under redo- 
görelseåret med 1,124.0 milj. m ark eller
38.7 %, men deras bokförda värde var det 
oaktat vid årets slut så pass rundlig t som
1,781.0 milj. mark.
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Å andra sidan bör observeras, a tt F in 
lands Banks utländska skulder under redo- 
görelseåret betydligt ökades, utländska kor
respondenters räkning från  67.o milj. m ark 
till 295.0 m iljoner och nettoskulden på 
utländska clearingräkningar från  25.r> mil
joner till 338.4 milj. mark. Om bland de 
utländska tillgodohavandena ännu beaktas 
de små beloppen utländska växlar samt 
sedlar och kuponger i u tländskt mvnt, kan 
man konstatera, a tt  medan F inlands Banks 
utländska nettotillgodohavande, guldet med
räknat, vid redogörelseårets början var
2,815.8 milj. mark, var det vid ultimo av 
åre t endast 1,155.0 milj. mark. Sålunda 
användes å r 1940 sammanlagt 1,659.o milj. 
mark av Finlands Banks medel till likvide
ring  av landets utländska förbindelser.

U tidningen.
Under redogörelseårets första månader 

ökades F inlands Banks utlåning snabbt, 
beroende på a tt staten på grund av kriget 
måste ty sig till F inlands Banks hjälp 
för a tt  få de medel den oundgängligen 
behövde. Sodan freden återställts upp 
hörde diskonteringen av statens växlar i 
centralbanken. I början av året återbeta
lades å andra sidan till F inlands Bank 
avsevärda belopp av åt andra beviljad 
kredit, nämligen dels affärsbankernas och 
andra  k red itinrättn ingars kredit, dels vissa 
affärsföretags krediter, som blevo onödiga, 
då deras lager omsattes i penningar. Den 
kännbara lättnaden på penningm arknaden 
kom av dessa skäl till synes även i utveck
lingen av centralbankens ställning, men 
då staten icke förmådde avkorta sin skuld, 
iörblev bankens utlåning stor ända till 
redogörelseårets slut.

De direkt diskonterade växlarnas belopp 
var vid redogörelseårets början 2,042.o 
milj. m ark men steg sedan av nyss nämnda 
skäl vecka för vecka och nådde den 23 
mars 5,422.s miljoner. D ärefter höllo sig

diskonteringarna på en något lägre nivå 
och voro vid ultimo av åre t 5,274.o milj. 
mark. De diskonterade växlarnas belopp 
ökades under året med 3,232.3 milj. mark.

Beloppet av rediskonteringarna åter, vil
ket vid föregående års utgång v arit 314.o 
milj. mark, sjönk snabbt så snart stram 
heten på penningm arknaden gav sig, så 
a tt de sista växlarna löstes in före den 
23 april ocli nya växlar icke m era presen
terades i F inlands Bank. Även de åt kre
d itin rä ttn ingarna  beviljade hypotekslånen 
mot värdepapper såsom pant avkortades i 
snabb takt. Sålunda minskades deras be
lopp från  424.2 milj. m ark vid årets bör
jan  till m indre än 60 m iljoner i juni, och 
på denna nivå höll det sig till årets slut, 
då av lånen endast 47.o milj. m ark voro 
obetalade. Nämnas må ännu, a tt  a ffä rs
bankerna redan i början av året betalade 
bort sina hypotekslån, medan därem ot en 
del sparbankers inlåning förblev så svag, 
a tt  de icke kunde befria sig från  ifråga
varande krediter.

De å t andra än k red itin rä ttn ingar bevil
jade hypotekslånen bibehöllos vid oföränd
rade belopp under största delen av året, i 
det de allt som allt minskades från  50.4 
milj. m ark vid redogörelseårets början till
41.2 m iljoner vid dess slut.

Mycket mera växlade det på kassakredi- 
tiv lyftade beloppet, men även det minska
des småningom, nämligen från  93.o milj. 
mark vid redogörelseårets början till 32.8 
m iljoner vid dess slut.

F inlands Banks hela utlåning utveckla
des huvudsakligen under prägel av statens 
växeldiskonteringar och ökades från  2,925. :i 
milj. mark ultimo december 1939 ända till
5,748.1 m iljoner den 23 m ars men minska
des sodan något, så a tt den vid utgången 
av redogörelseåret var 5,395.0 milj. mark.

De m ånatliga växlingarna under å r  1940 
i de olika kreditform erna av bankens in 
hemska långivning fram gå av följande ta 
bell:



Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1910.

Utgången av månaden Växlar 
milj. rak

ilypotekslån Kassa-
milj. rak kr.c.dltlY 

‘  milj. ink
Rediskon- teringar milj. mk

Lån åt kreditinrättningar mili. mk
Summa 
milj. mk

1939
December .................... 2,042.0 50.4 93.o 314.9 424.2 2,925.1

1940
Jan u a ri ..................... . 3,132.2 49.o 65.o HO.o 262.8 3,619.f,Februari .................... . 4,315.5 48.i 72.4 66.2 226.7 4,728.9Mars ............................ . 5,221.4 48.i 59.2 16.i 199.r, 5,544.4A p r i l ............................ . 5,364.3 48 .i 44.y — 123.5 5,580.8Maj .............................. 5,386.o 47.8 36.9 — 77.5 5,548.2•Juni ............................ . 5,348.o 47. s 56.3 — 58.5 5,510.oJu li .............................. . 5,321.2 47.7 50. o — 54.5 5,474.oAugusti ..................... . 5,318.4 47.7 41.2 — 54.5 5,461.8September ................. . 5 ,365 .i 47.7 38.4 54.5 5,505.7Oktober ...................... . 5 ,339 .i 47.7 44.4 — 54.5 5,485.7N o v em ber.................... 5,357.5 47.0 31.8 — 54.5 5,491.iDecember .................... . 5,274.9  

Finlands

41.2

Banks utlåning

32.8

åren 1925— 1910.
47.o 5,395.9

kreditinrättningar.
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Då all annan utlåning utom växeldiskon- 
teringen under redogörelseåret krym pte 
ihop, ökades växlarnas relativa betydelse. 
Av hela utlåningen hade den 31 december
97.8 %  skett i form av växeldiskonter, me-

Bxport industrin  ................................................
Hc^nmamarknadsindustrin ............................
Handelsfirm or ....................................................
Övriga ...................................................................

Räntesatserna.
Finlands Bank ansåg det icke under re- 

dogörelseåret vara skäl a tt ändra sina vid 
utlåningen tillämpade räntesatser. Den 
lägsta räntesatsen var sålunda oförändrat 
4 %, såsom den varit ända sedan den 3 
december 1934.

Sedelstocken.
Den ovanliga ökning av sedelstocken som 

begynt i september 1939 fortsatte ännu 
under de första m ånaderna av redogörelse- 
året, tydligen huvudsakligast som en följd 
av a tt staten finansierade sina stora krigs
u tg ifter med anlitande av centralbankens 
kredit. Sedelstocken, som vid redogörelse
årets början var 4,038.7 milj. mark, växte 
snabbt till medlet av mars och nådde med
4,831.5 milj. mark en topp i slutet av

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

Summa

dan motsvarande relationstal e tt å r tid i
gare var endast 80. o %.

De av banken direkt å t affärslivet diskon
terade växlarna fördelade sig på följande 
sä tt enligt kredittagarens verksam hetsfält:

ai //12 31//II 31// ia 31/iH1937 193» 1939 1940
90 .7  5 88.15 89 .9 9 8 9 .io

3 .45 3.81 3 .77 7 .87
5.4 8 7 .8 4 6 .1 5 3.0 3
0 .32 0.20 0.0 9 —

april. Under den följande tiden begynte 
sedelstocken, under sedvanliga säsongfluk
tuationer, reduceras, men fr. o. m. augusti, 
då uttagningarna från  kreditinrättn ingarna 
av tidigare berörda skäl ökades, kom även 
mera sedlar i rörelse. Vid redogörelseårets 
utgång funnos utelöpande sedlar till ett 
belopp av 5,551.o milj. mark. Under året 
ökades sålunda, sedelstocken med samman
lagt 1,512.3 milj. mark eller 37. i %. Up
penbart är, a tt sedelstocken till betydande 
del hölls på en så hög nivå genom a tt bety
dande sedelmängder funnos tesaurerade i 
medborgares och affärsföretags gömmor.

Följande sammanställning utvisar belop
pen av de olika tillgångar, mot vilka ban
ken ä r berättigad a tt utgiva sedlar, vid 
utgången av å r 1939 samt vid resp. kvar-
talsslut senaste år.

81/
1939 81/31940 *7e1940 1941)

31//u1940milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk
1,178.9 603.7 603.8 603.8 603.8
1,726.1 1,172.2 1,079.5 1,247.0 1,177.2

1.9 2.3 3.3 0.8 6.8
2.o 2.3 2.2 0.6 1.5

2,357.5 5,237.5 5,348.1 5,365.1 5,274.9
5,267.o 7,018.o 7,036.9 7,217.9 7,064.2

Beloppet av F inlands Banks sedeltäck- 1,797.2 milj. m ark eller 34.i %. Ökningen 
ning ökades under redogörelseåret med berodde på det växande beloppet, av in-
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hemska växlar, varom tidigare varit tal, 
och hade varit ännu större, om icke så
väl guldkassan som tillgodohavandena hos 
utländska korrespondenter minskats, såsom 
tidigare visats. Sedeltäckningens totalbe
lopp, 7,064.:: milj. mark, motsvarade 
92.o %  av bankens vid anfordran betal
bara förbindelser mot 104.4 % vid utgån
gen av å r  1939. I jämförelse med den 
viktigaste delen av de vid anfordran be
talbara förbindelserna, nämligen den u te
löpande sedelstocken, var sedeltäckningen 
127.3%, d. v. s. nästan lika riklig som ett 
å r  tidigare, då motsvarande relationstal 
var 130.4 %.

Den obegagnade sedelutgivningsrätten el
ler sedelutgivningsreserven höll sig under 
största delen av redogörelseåret mycket 
riklig. Den utgjorde vid 1939 års slut
2,023.i milj. mark och nådde den 23 mars 
årets högsta belopp, 2,522.2 milj. mark. 
P å  hösten begynte sedelutgivningsreserven 
krym pa ihop och sjönk på årets sista dag 
till 1,234.9 milj. mark. Den var då 788.2 
miljoner m indre än e tt å r tidigare och 
motsvarade 13.93 % av sedelutgivnings
rättens hela belopp jäm fört med 28.«3 % 
e tt å r tidigare.

I  följande sammanställning 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.

Sedelutgivningsrätt.
31/ 31// ia lu1(J39 1940 milj. ir.k milj. mk

Till sedelutgivning berät
tigande m e d e l ...............  5,267.o 7,064."

Sedelutgivningsrätt där
utöver ............................  l,800.o 1,800.0

Sedelutgivningsrätt 7,067.o 8,864."

Begagnad sedelutgivningsrätt.
31ln  31/ „1939 1940 milj. mk milj. mk

Utelöpande sedlar ........... 4,038.7 5,551.o
Övriga avista förbindelser 936.0 1,934.8 
Ä beviljade kassakreditiv

innestående ...................  (i!)." 143.5
Begagnad sedelutgivnings

rä tt ...................................  5,043.n 7,6*9.:s

Sedelutgivning »reserv.
Omedelbart disponibel . .  2,023. i 1,234.»
Begagnat belopp oeh re

serv ...................................  7,067.o 8,864."

Bankens förhållande till staten.
I normala tider beviljar Finlands Bank 

icke kredit åt staten. E fte r fiendeangrep
pet blev det likväl nödvändigt a tt avstå 
från  denna princip, varför de nödiga änd
ringarna i bankens reglemente företogos 
genom en lag av den 13 december 1939. 
Före utgången av nämnda december månad 
hade staten till Finlands Bank sålt växlar 
för 600 milj. mark. Under de följande 
m ånaderna fortgick denna låntagning, så 
a tt beloppet av statens växlar den 23 mars 
uppgick till 3,900 milj. mark. E fte r denna 
dag tog staten icke upp ny växelkredit i 
centralbanken, men då växlarna för föl lo till 
betalning, förnyades de regelbundet, varför 
statens växelkredit ännu på årets sista dag 
bibehöll sig vid nyssnämnda belopp. — 
Dessutom liar staten tid tals överskridit sitt 
upp- och avskrivningskonto och på så sätt 
fått en viss tillskottskredit.

Liksom under tidigare å r hade Finlands 
Bank även under redogörelseåret i sin 
portfölj obligationer, tillhörande statens 
obligationslån. Det bokförda beloppet av 
dessa obligationer var vid redogörelseårets 
ingång 207.8 milj. mark och vid dess slut 
240. r> miljoner, en ökning av värdet med

17

32.7 milj. mark. Dessa obligationsköp äro 
likväl snarare a t t  betrakta som kapital
placeringar för banken än som kredit i 
egentlig mening.

Den utländska clearingrörelsen.
Den utländska elearingrörelsen uppvisade 

å r 1940 en betydligt ökad användning av 
F inlands Banks clearingräkningar, dels räk 
ningar, som grundade sig på tidigare avtal, 
dels räkningar, fö ru tsatta  av under redo
görelseåret ingångna nya clearingavtal.

Under året ingingos helt och hållet nya 
avtal med G rekland, L ettland, Sovjet
unionen, Rumänien, Schweiz, Danm ark och 
Estland, varjäm te alla andra  gällande av
tal ersattes med förnyade, delvis avsevärt 
ändrade avtal. Dessutom har överenskom
melse trä ffa ts  om reglering av likviderna 
mellan å ena sidan F inland  och å andra 
sidan Norge, Holland och Belgien, vilka 
likvider nu ske över tysk clearing.

Åren 1938, 1939 och 1940 erlades till 
exportörerna följande belopp, föi’delade en
ligt exportländer:

1938 1939 1940 milj. mk milj. mk milj. mk
Tyskland .............  1,254.i 1,249.o 1,544.9

Norge ...............  — — 31.9
Holland ........... -— — 72.7
Belgien ........... — — O.i

Italien  .................. 223.r> 156.0 101.7
Turkiet ...............  27.2 20. r> 31.2
Rumänien ..................l.o 3.7
Bulgarien ................. 7.8 4.2 4.c
Grekland .............. — O.o
Litauen ............... .......8.1 5.7 15.9
Lettland ...............      32.8
E stland ...............      16.5
Sovjetunionen . . .  — _____ 181.7
D a n m a rk ..............     319.3
Schweiz ...............  —   4,9

Summa 1,521.7 1,440.3 2,358.2

De olika clearingräkningarna uppvisade 
under redogörelseåret mestadels e tt debet- 
saldo, vilket på grund av den livliga im
porten i vissa fall steg till avsevärda be
lopp. På  det tyska kontot fanns likväl vid 
årets utgång ett kreditsaldo. Uppmärksam
het fö rtjän ar även det holländska kontots 
stora kreditsaldo. A llt som allt var debet- 
saldot på de utländska clearingräkningarna
338.4 milj. m ark mot endast 25.5 miljoner 
e tt å r  tidigare. Då de flesta räkningar 
uppvisade ett debetsaldo, var situationen 
gynnsam u r de finska exportörernas syn
punkt, eftersom de ulan  dröjsmål erhöllo 
likvid för sina varuleveranser. E n  del av
tal innehålla särskilda bestämmelser, som 
å t leverantörerna garantera snabb betal
ning.

Remburserna.
Tidigare bedrev F inlands Bank remburs- 

rörelse endast i ringa utsträckning, då 
denna icke ansågs höra till en centralbanks 
verksamhetsområde. Storm aktskrigets u t
brott åstadkom likväl sådana förändringar 
i utrikeshandeln såväl vad valutasituatio
nen som transporternas och leveransernas 
osäkerhet beträffar, a tt F inlands Bank såg 
sig föranlåten a tt utvidga sin verksamhet 
på detta område. Då transporterna genom 
kriget försvårades och tid tals helt upp 
hörde, beslöts i sam råd med affärsbankerna, 
a tt  likvid för vara, som ännu ieke kommit 
fram  och för vilken förskottsbetalning ford
rades, fick erläggas endast med remburs 
för a lt  på så sätt vinna största möjliga 
säkerhet beträffande varans faktiska an
komst till landet sedan den blivit betalad. 
E nlig t en med Sverige den 7 september
1940 ingången betalningsöverenskominelse 
skola alla rem burser av tekniska skäl tills 
vidare centraliseras i F inlands Bank.

Under å r 1939 hade i F inlands Bank 
öppnats 637 rem burser, men under redo
görelseåret steg deras antal många gånger 
högre eller till 3,014. Deras sammanlagda

2 1 5 9 — 11 3
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värde var omkring 1,470 milj. mark. Vid 
redogörelseårets slu t var de oavslutade rem- 
bursernas sammanlagda värde 398.2 milj. 
mark.

Dessutom ha i Finlands Bank sedan juni
1940 öppnats 135 exportrem burser till ett 
sammanlagt belopp av 73.7 milj. mark. 
Deras saldo var vid redogörelseårets utgång
11.4 milj. mark.

Bankens bokslut.
I det föregående har redan berörts flere 

punkter, i vilka F inlands Banks ställ
ning undergått förändringar under eller 
i slutet av senaste år. I  det följande skall 
bankens balans- sam t vinst- och förlust
räkning granskas mera i detalj.

B a l a n s  r ä k n  i n g e  n.
Olikheterna mellan bankens balanser för 

senaste å r och året därförinnan fram gå u r 
följande sammanställning:

T i l l g å n g  a r : 3,/12 81//121939 19-10milj. mk milj. mk
Guldkassa .......................... 1 178.0 603.8
U tländska valutor ......... 1.726.1 1,177.2
Utländska växlar ........... 1.9 6.8
Utländska sedlar och ku

ponger ............................ 2.o 1.5
Diskonterade växlar . . . . 2,357..-. 5,274.i>
Hypotekslån åt k red itin 

rä ttn ingar ...................... 424.2 47.o
Andra hypotekslån . . . . 50.4 41.2
Kassakreditiv ................... 93.o 32.»
Obligationer i finskt m ynt 324.0 369.7
Obligationer i utländskt

306.r,
B ankfastigheter och in

ventarier ........................ 12.0 12.o
Diverse räkningar ........... 315.7 1,618.8

Summa 6,809.n 9,492.3

S k u 1 d e r: a amilj. mk milj. mk
Utelöpande sedlar ........... 4,038.7 5,551.0
Upp- o. avskrivningsräk

ning med statsverket . . 26.o —
Upp- och avskrivnings-

räkningar med andra 685.7 834.1
Postremissväxlar .............. 67.o 56.o
Utrikeskorrespondenter . . 68.2 295.0
Utländska elearingräknin-

gar .................................................. 25.5 338.4
Diverse räkningar ........... 63.o 410.7
U pplupna rän tor ........... — 19.o
G rundfond ........................ l,250.o l,250.o
Reservfond ........................ 469.8 522.3
Bankfastigheter och in 

ventarier ............... 12.o 12.o
Bankens vinst ............... 102.5 202. o

Summa 6,809.o 9,492.a

Förändringarna i guldkassan och de 
utländska tillgångarna och skulderna, väx
lingarna i sedelstocken och täckningen lik
som också ökningen av kreditgivningen ha 
redan tidigare berörts.

Beträffande övriga räkningar bland till
gångarna må obligationsportföljens tillväxt 
nämnas. Omsättningen på detta  konto var 
betydligt mindre än året förut, vilket loi
sin del belyser stillheten på obligations
marknaden. Slutresultaten var, a tt obliga
tionerna i finskt mynt till s itt bokförings- 
värde ökats med 45.i milj. mark, de i u t
ländskt m ynt därem ot minskats med 15.o 
miljoner.

Lättnaden på penningm arknaden kom
mer till synes bl. a. i ökningen med 148.4 
milj. mark av upp- och avskrivningsräk- 
ningarna med andra än staten, d. v. s. 
främ st med affärsbankerna. Statens fi
nansiella svårigheter å andra sidan å te r
speglas av det faktum, a tt dess upp- och 
avskrivningsräkning vid årets slut var 
tom.

Diverse räkningar, som bl. a. innehålla 
vissa oavslutade expeditioner, voro såväl vad 
tillgångar som skulder b e trä ffar vid redo
görelseårets slut betydligt större iin ett å r 
tidigare.

Grundfonden var oförändrad, men re
servfonden var vid redogörelseårets utgång 
52.U milj. m ark större än vid slutet av år
1939. Ökningen berodde på a tt enligt reg
lementet till reservfonden överförts hälften 
av 1939 års vinst, mk 51,250,716: 10, 
samt därutöver enligt riksdagens beslut av

andra hälften det belopp som återstod i 
banken eller mk 1,250,7.16: 10. Vid slutet 
av å r 1940 steg beloppet av F inlands 
Banks egna fonder, exklusive årsvinsten, 
till 1,784.3 milj. mark.

V i n s t- o c h f ii r 1 u s t r ii k n i n g e n.
( iestaltningen av bankens vinst- och för

lusträkning under de två senaste åren 
fram går av följande sammanställning:

1 n k o m s t c r : År 1939 Ar 1940mk m k
Intressen ii inhemsk utlåninti ...................... 62,733,072: 60 159,645,560: 94

„ å korrespondenter i utlandet . .. 10,806,933: 10 341,357: 75
„ å obligationer .......................... 47,191,028: 90 48,946,627: 25

— 4,385,736: 85
9,447,154: 94 17,197,640: 76

Summa 130,178,189: 54 230,516,923: 55
U t g i f t e r :

Löner och arvoden ............................................ 10,231,578: 95 10,547,601: 70
Pensioner och understöd ................................ 950,956: 50 1,021,653: 50
Bankfullmäktiges arvoden och expenser . . 141,960: 65 129,910: 35
Sedel tillverkningen ............................................ 3,914,425: 10 5,280,197: 60
Diverse o m ko stnad er......................................... 2,681,597: 70 2,881,832: 25
Agioförlust .......................................................... 8,988,191: 04 —
Avskrivningar .................................................... — 7,501,103: 70
Avskrivning å inventarierna ........................ 768,047: 40 515,647: 55

102,501,432: 20 202,638,976: 90
Summa 130,178,189: 54 230,516,923: 55

Finlands Banks totala inkomster voro å r lust, inbringade ånyo en 4.4 milj. marks
1940 100.3 milj. mark eller 77 % större inkomst. Däremot inflöto endast O.s milj.
än året förut. Denna kraftiga ökning be m ark i räntor av utländska korresponden-
rodde huvudsakligen på ökad kreditgiv- ter, medan motsvarande inkomst å r 1939
ning, varför i räntor av den inhemska lå var 10.8 miljoner.
nerörelsen inflöto 96.D milj. m ark mera än På utgiftssidan voro förändringarna från
å r 1939. I provisioner erhöll banken 7.8 år 1939 i de flesta poster relativ t små.
miljoner mera än föregående år, ränte E n  ökning av personalen, förorsakad
inkomsten av obligationerna ökades med huvudsakligen av centraliseringen i Fin-
1.7 milj. mark och agiokontot, som före lands Bank av de utländska likviderna
gående år av särskilda skäl förorsakat för- och valutahandeln, åstadkom en ökning av



löneutgifterna med 0.3 milj. mark. Kost
naderna för sedeltillverkningen stego på 
grund av den ökade sedelcirkulationen med
1.4 milj. mark, och de diverse omkostna
derna voro 0.2 miljoner högre än före
gående år. Dessutom hör observeras, a tt 
agiokontot, såsom ovan nämnts, under re
dogörelseåret å ter flyttade från  vinst- och 
förlusträkningens utgiftssida till dess in
komstsida och a tt å andra sidan en bety
dande avskrivning 0111 7.5 milj. mark måste 
göras. Denna berodde på reduktionen ge
nom Moskva-fredens landavträdelser av en 
del tillgodohavanden, för så v itt m insknin
gens belopp redan klarlagts. Med denna 
avskrivning äro likväl icke alla banken möj
ligen av nyss nämnda skäl åsamkade för
luster uppklarade i avseende å de avsevärda 
kreditbelopp banken beviljat många affärs
företag på det avträdda området. Med 
hänsyn till a tt  man ännu icke vet, varken 
huru  stor ersättning dessa kunder komma 
a tt få eller vilket värde deras inom det 
nuvarande F inland  belägna egendom har, 
har den förlust de möjligen åsamkat ban
ken icke beaktats i fjolårets bokslut.

Under sådana förhållanden steg bankens 
nettovinst till 202.0 milj. m ark eller i det
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närmaste det dubbla mot vad under de 
senaste åren varit vanligt. Årsvinsten har 
nämligen under de senaste åren utvecklats 
på följande s ä t t :

Är 1935 ..................... 100.2 miljoner mark.
„ 1936 ...................  101.3
„ 1937 ..................... 101. «i
.. 1938 .......................... 104. c
„ 193!) ...................  102.5

1940 202,638,976 mark 90 penni.

Av 1940 års vinst har enligt bestäm
melserna i reglementet hälften eller 
101,319,488 mark 45 penni överförts til! 
reservfonden, som därvid stigit till 623.« 
milj. mark. Bnligt statens budget skola
lOO.o miljoner m ark av centralbankens 
vinst användas till statens allm änna ända
mål. Av denna hä lft av vinsten återstår 
sålunda för banken odisponerade vinstme
del till ett belopp av 1.319,488 mark 45 
penni.

Bankfullmäktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 1,319,488 mark 
45 penni, överföras till bankens re
servfond.
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Av Bankfullm äktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlarna.
Finlands Bank har 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 tgått i slutet av år 1940, 
tog bankens direktion, enär den ansåg, att 
det ej förefanns någon m öjlighet a tt 
återgå till en m yntfot stödd på guldet, 
in itiativ  till en förlängning av förordnin
gens giltighetstid. Bankfullm äktige anslöto 
sig till direktionens åsikt och hemställde 
hos statsrådet om a tt F inlands Bank med 
stöd av en förordning skulle berättigas a tt 
in till utgången av å r 1941 fortfarande få 
avvika från  bestämmelserna i 8 § 1 mo
mentet av reglementet.

Denna rättighet beviljades även banken.

lievisionen.
De vid 1939 års riksdag utsedda reviso

rerna, kom m unalrådet Aleksanteri F rän ti, 
kontorsföreståndaren Onni H iltunen, jo rd 
brukaren Kaapro H uittinen, jordbrukaren 
August Kuusisto och kommunalrådet 
Kaapro Moilanen, verkställde under tiden 
mellan den 19 och 23 februari revision 
av bankens räkenskaper för år 1939. I 
enlighet med revisorernas tillstyrkan och 
med stöd av stadgandena härom i bankens 
reglemente ha bankfullm äktige beviljat d i
rektionen ansvarsfrihet för bankens för
valtning under å r  1939.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln.

Bankfullm äktige ha under åre t enligt 
reglementet granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valutahan- 
deln vid följande tidpunkter: den 2 april, 
den 21 maj, den 13 juni, den 12 september, 
den 20 november och den 16 december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren.

a) I huvudkontoret.
Bankfullm äktige ha verkställt i 6 § av 

sin instruktion  föreskriven inventering av 
huvudkontorets kassavalv och fonder även
som lånehandlingar och säkerheter samt 
panter och depositioner. Inventeringen gav 
icke anledning till anm ärkning.

b) I  avdelningskontoren.
Bankfullm äktige ha övervakat, a tt  avdel

ningskontorens handkassor och valv en 
gång i månaden sam t växlar, skuldsedlar 
och pan ter m inst tre  gånger om året inven
terats av kontrollanterna vid kontoren.

Dessutom ha under å re t samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Direktionen.
Em edan ordföranden i bankens direktion 

Risto R yti under de t gångna året ända 
till den 19 december handhaft statsm i



nisterns åligganden samt nämnda dag valls 
till Republikens president, har medlemmen 
i direktionen -T. AV. Rangell enligt bank
fullmäktiges förordnande av den 28 decem
ber 1939 hela året fungerat såsom ordfö
rande a. i. i direktionen.

Fonder underställda bank fullmäktiges 
övervakning.

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för å r 1939 för de Längmanska oeh 
Rosenbergska fonderna, Elis Holms nöd
hjälps fond oeh 1893 års nödhjälpsfond 
samt översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bankutskottel.

Pensioner och understöd.
Under det gångna året ha bankfullmäk- 

tige beviljat nio pensioner enligt pension,s- 
stadgan oeh sex årliga understöd. Det sam
manlagda beloppet av dessa u tgör 198,366 
m ark i året. Dessutom har beviljats ett 
engångsbidrag om 3,000 mark.

.1 v skrivning ar.
P å fram ställning av direktionen ha bank- 

fullmäktige beslutat, a tt vissa såsom osäkra 
upptagna ford ringar av å r  1930, samman
lagt 178,381 m ark 80 penni, skola såsom 
fullständigt värdelösa avföras från  räken
skaperna.
Sovjetunionens Riksbank Finlands Banks 

korrespondent.
P å  fram ställning av direktionen beslöto 

bankfullmäktige, a tt Sovjetunionens Riks
bank, Moskva, som uppgivit sig bifalla h ä r
till, skulle antagas till F inlands Banks 
korrespondent.

5,000 marks sedeln.
Den 11 oktober 1939 hade bankfullm äk

tige godkänt fram ställandet av en ny sedel
valör på 5,000 m ark på sä tt som av direk
tionen föreslagits samt berättigat direktio
nen a tt utsläppa den i rörelsen. Av tryc

keritekniska skäl blev det likväl nödvän
digt a tt göra en del ändringar i sedelns 
färger, varför den kom att till utseendet 
något avvika från  den ursprungligen fast
ställda. Sedeln em itterades den 11 maj 
! 940, oeh bestämmelserna om dess papper, 
utseende oeh till verkningssätt publicerades 
i författningssam lingen den 6 jun i 1940.

S k i l j e m y n t e n .
U nder det gångna året ökades efte rfrå 

gan på m arkslantar oeh mindre skiljemynt 
i sådan grad, att myntverket icke kunde 
tillverka de mängder allmänheten oeh pen- 
ninginriittningarna behövde. Mot slitfel ;>v 
å re t måste sedermera tillverkningen av 
nickelmynt helt inställas, emedan nickel 
icke kunde erhållas för m yntverkets behov. 
Vad å ter skiljemynten av koppar be
trä ffar, återvände de icke till Finlands 
Banks kassor, främ st beroende på nämnda 
m ynts låga värde.

Då det är osäkert, huru  länge det n u 
varande läget kommer a tt  fortgå med sina 
svårigheter för tillverkningen av skilje
mynt, hemställde direktionen i slutet av 
november hos bankfullmäktige om omedel
bara åtgärder för motverkande av sagda 
svårigheter. Direkt ionen ansåg a tt de lättast 
kunde avhjälpas genom en sådan ändring 
i myntlagen, a tt  en marks, femtio pennis 
och tjugofem  pennis slantar tills vidare 
präglas med samma vikt och storlek som 
hittills men av koppar. B eträffande tio och 
fem pennis slantarna åter föreslog direk
tionen, a tt tio pennis slantarna skulle gö
ras lika stora oeh tunga som de nuvarande 
femtio pennis slantarna och fem pennis 
slantarna som de nuvarande tjugofem  pen
nis slantarna samt i mitten förses med hål.

Bankfullm äktige godkände direktionens 
förslag samt beslöto hos sta tsrådet föreslå 
cn proposition till riksdagen om ändring 
på föreslaget sätt av 9 § i lagen av den 
21 december 1925 samt av 6. 7, 8 och 13 §§

sådana de lyda i lagen av den 27 april 
1928. Regeringen ingick i enlighet härmed 
med en proposition till riksdagen, och riks
dagen godkände ifrågavarande lag a tt vara 
i k ra ft till 1943 års utgång, varefter de 
lindrade stadgandena i myntlagen träda  i 
k raft i den form  de hade före ändringen. 
Republikens president stadfäste lagen den 
30 december. De m ynt som skola präglas 
enligt denna lag fastställdes till storlek, 
stämpel, text och form i en förordning av 
samma dag.

Avdelningskontoren på de avträdda  
områdena.

Bankens kontor i Sordavala flyttades på 
grund av Moskva-fredens landavträdelser 
från  näm nda stad och förlädes tem porärt 
i Joensuu. Emedan banken redan förut 
hade ett kontor i Joensuu och med hänsyn 
till a tt näm nda kontors fo rtsa tta  verksam
het på någon annan ort icke var nödvän
dig, beslöto bankfullmäktige, sedan de d ä r
till erhållit statsrådets begivande, a t t  ban
kens kontor i Sordavala skulle dragas in. 
Kontorets personal placerades vid bankens 
övriga kontor.

Sedan kontoret i Viborg av krigshändel
serna tvingats a tt  fly tta  bort från  staden, 
arbetade det medan kriget varade på flere 
olika orter beroende på m ilitärens behov 
för tillfället. E fte r fredsslutet flyttades 
kontoret först till Kouvola köping samt 
något senare till Lahtis för a tt  tills vidare 
stanna där tills slutlig t avgörande fattas, 
om det skall fortsätta  sin verksamhet och 
i så fall på vilken ort.

Bankens nybyggnader.
I  mars 1939 beslöto bankfullmäktige, att 

i Tammerfors på bankens tomt i hörnet 
av Hämeenkatu oeh Koskikatu skulle upp
föras e tt tidsenligt hus, avsett för ämbets
verk och affärer, samt berättigade direk

tionen a tt vidtaga av saken föranledda 
åtgärder. F ö r a tt  få  nödiga eskissritningar 
utlyste direktionen bland F inlands arkitek
ter en pristävlan, i vilken bankfullmäktige 
med vissa ändringar godkände arkitekt 
H arry  W. Schrecks med första pris 
belönade eskissritningar. E nlig t de slu t
liga ritn ingarna  kommer i byggnadens 
första våning a tt inrymmas F inlands 
Banks kontor i Tammerfors. Byggnads
arbetena voro ursprungligen avsedda a tt 
börja den 1 jun i 1940, men de av kriget 
förorsakade undan tagsförhållandena gjorde, 
a tt  grundningsarbetena kunde börja först 
på hösten samma år.

1 jun i i fjol vände sig post- och tele
grafstyrelsen i skrivelse till Finlands 
Banks direktion med anhållan a tt banken 
måtte vidtaga åtgärder därhän  a tt bankens 
hus i Björneborg, som disponeras av post- 
oeh telegrafkontoret i näm nda stad, skulle 
utvidgas med en flygelbyggnad på gården, 
sam t hyra u t den sålunda utvidgade loka
len å t post- och telegrafstyrelsen. Direk
tionen, som ansåg sagda byggnadsarbete 
vara av nöden, anhöll hos byggnadsstyrel
sen om ritn ingar och kostnadsförslag för 
tillbyggnaden med beaktande i ritn ingarna 
av önskningar, u ttalade såväl av post- och 
telegrafstyrelsen som bankens kontor i 
Björneborg. N är ritn ingarna blivit färdiga 
godkändes de av bankfullmäktige, som be
rättigade direktionen a tt uppdraga åt 
byggnadsstyrelsen a tt i överensstämmelse 
med ritn ingarna och inom gränserna för 
kostnadsförslaget u tföra  byggnadsarbetet. 
A rbetet har i början av detta å r avslutats. 
Byggnadskostnaderna utg jorde 1,661,773: 75 
mark.
Nya befattningar vid banken och ändring  

av vissa tidigare befattningar.
Rörelsen vid bankens huvudkontor har 

redan länge, i synnerhet på grund av det 
tilltagande arbetet på clearing-, remburs- 
och valutaavdelningarna, v arit så omfat-
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tan.de, a tt  det utom den ordinarie persona
len blivit nödvändigt a tt  kontinuerligt an
ställa en allt större extra eller tillfällig  
personal utöver vad säsongfluktuationerna 
eller befattningshavarnas skolning hade 
fordrat. E n  ordentlig skötsel av de olika 
avdelningarna föru tsätter likväl, a tt  de 
kunna förses med e tt nödigt an tal ordi
narie och med sin uppgift förtrogna be
fattningshavare, varför bankfullmäktige på 
direktionens fram ställning beslöto, a tt  vid 
bankens huvudkontor utöver redan före
fin tliga tjän ste r skulle med i lönestadgan 
upptagna förm åner in rä ttas en äldre bok- 
hållarbefattning, en yngre bokhållarbefatt- 
n ing av högre löneklass och en av lägre 
lönek lass sam t en kontorsbiträdes- och två 
kassabit rädesbefattningar. Den härigenom 
förorsakade ökningen av lönerna ä r 233,700 
m ark i året.

Em edan arbetet även i huvudkontorets 
kassa för utländskt m ynt de senaste åren 
k ra ftig t ökats och blivit mångsidigare, och 
därför kassörens såväl arbetsbörda som an
svar i samma proportion tilltagit, fram 
ställde direktionen hos bankfullmäktige, 
a tt skötseln av näm nda kassa, som dittills 
varit anförtrodd åt en kvinnlig kassör vid 
växelkassorna, måtte överlåtas å t en manlig 
kassör. Bankfullm äktige godkände fram 
ställningen och beslöto att. utöver huvud
kontorets två tid igare kassörsbefattningar 
in rä tta  en ny av samma löneklass och i 
stället draga in en kassörskebefattning vid 
växelkassorna.

Sedan kontoret i Viborg fly tta ts till 
Lahtis, blev första kontorsskrivarbefattnin
gen vid näm nda kontor på grund av 
minskat arbete onödig. Då däremot vid 
huvudkontoret rådde kännbar brist på ordi
narie befattningshavare, beslöto bankfull
mäktige på fram ställning av direktionen, 
a tt  näm nda kontorsskrivarbefattning skulle 
ändras till en yngre, till samma lönekate- 
gori hörande bokhållartjänst av högre löne
klass vid huvudkontoret.

Avlöningen för bankens tjänstemän och 
b efattningshavare.

E n är bankens avdelning för konjunktur- 
forskning redan i närm are 10 år handhaft 
sina uppgifter med extraordinarie k rafte r 
u tan  a tt dess befattningar ännu upptagits 
i bankens lönestadga eller grundlön fast
ställts för dem, beslöto bankfullm äktige på 
direktionens fram ställning, a tt i lönestad- 
gan för bankens huvudkontor skola upp
tagas tvenne fasta forskarbefattningar vid 
avdelningen för konjunkturforskning, den 
ena med en grundlön av 81,000 mark, den 
andra med 52,500 m ark i året.

Med anledning av levnadskostnadernas 
stegring hemställde direktionen hos bank- 
fullm äktige om anslag till ett särskilt dyr- 
tidstillägg å t bankens personal och även åt 
pensionstagare, som tillhört de lägre löne- 
klasserna. Vid fastställandet av befatt
ningshavarnas dyrtidstillägg föreslog direk
tionen, a tt samma principer skulle följas 
som finansutskottet föreslagit för inne
havarna av statens tjänster och b efa ttn in 
gar. F ö r pensionstagarna föreslogs ett dyr
tidstillägg av 200 m ark i månaden a tt  be
talas åt dem, vilkas pension understiger
30.000 mark i året. Vid s itt sammanträde 
den 16 december godkände bankfullmäktige 
direktionens förslag. U tbetalningen av 
näm nda dyrtidstillägg ford rar å r 1941 för 
den ordinarie och extra personalens del
825.000 m ark och för pensionstagarnas del
68.000 mark.

V id sitt sammanträde den 16 december 
beviljade bankfullmäktige på fram ställning 
av direktionen 2,700,000 m ark a tt å r  1941 
efter behov användas till avlöning av ban
kens extra befattningshavare.

Diskont räntan.
P å initiativ från  bankfullmäktiges sida 

togs vid möte den 16 december till behand
ling frågan om diskonträntan och dess 
eventuella höjning. Direktionen föredrog
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vid sam m anträdet s itt utlåtande i frågan 
och fram förde härvid som sin åsikt, a tt  en 
höjning av diskonträntan icke under nu
varande förhållanden skulle leda till fö ru t
sedda gynnsamma resultat. Med godkän
nande av u tlåtandets motivering förenade 
sig bankfullm äktige om den av direktionen 
omfattade, mot en höjning av diskonträn
tan  riktade ståndpunkten.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.
Som kontrollanter vid bankens avdel

ningskontor och som deras suppleanter 
komina enligt bankfullmäktiges beslut un
der å r  1941 a tt fungera följande personer:

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan V erner Fredriksson 
samt suppleanter fabrikanten  K aarlo E d 
vard  Kauppinen och vicehäradshövdingen 
Y rjö Jok iran ta ;

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

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter d i
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen Mansnerus samt suppleanter 
lektorn Herm an Hämäläinen och borgmästa
ren M atti Soini;

Kontoret i K otka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko A. C ajander 
och verkställande direktören, borgm ästaren 
Hugo M elart samt suppleanter handelsskol
föreståndaren, filosofiemagistern H. L. 
W ennerstrand och stadsfiskalen Niilo Si
lenti;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta

och agronomen Niilo Ilm ari Jokinen samt 
suppleanter justitierådm annen G unnar Val
demar Ilellén och verkställande direktören 
Pekka K arttunen;

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

Kontoret i Uleåborg: kontrollanter d i
rektören Otto Alfons K arhi och justitie- 
borgmästaren K arl Torsten Reinilä samt 
suppleanter direktören J . K. Korkeakivi 
och verkställande direktören Aarne Toivo
nen;

Kontoret i B jörneborg: kontrollanter 
direktören Toivo R intala och stadsdirektö- 
ren, fil. doktorn F rans V ihtori H ärm ä 
samt suppleanter handlanden Juho A ntti 
Airio och direktören Y rjö Nurm i;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådm annen Kaarlo H aljala  och 
stadsdirektören Kaarlo Nordlund samt 
suppleanter dipl. ingeniören E rkki Niklas 
Salminen och konsuln Bruuno Kanto;

K ontoret i Abo: kontrollanter lantbruks- 
rådet Arvi Samuli K ontu och landshövdin
gen Frans Vilho K y ttä  sam t suppleanter 
direktörerna Julio Heikki Kurkela och 
Johan F redrik  Henriksson;

Kontoret i  W asa: kontrollanter lagm an
nen Ivar W ilhelm Hasselblatt och direk
tören L auri Aleksander N iinioja samt supp
leanter konsuln Johan A lfred V iklund och 
direktören Juho Viljam  Vaahtoniemi;

Kontoret i Wiborg (L ah tis):  kontrollan
ter direktören Hannes Neuvonen och stads
direktören Uuno K ristian  Takki samt supp
leanter distriktskontrollören Väinö Tuompo 
och lyceirektorn, filosofiemagistern A rttu ri 
Aukusti Tähtinen.
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Bankfullm äktige och revisorer.
I bankfullmäktiges sam m ansättning har 

ingen förändring in trä ffa t sedan riksda
gens elektorer den 28 september 1939 för
rättade föreskrivna val. Såsom bankfull
mäktige fungerade å r  1940 följande per
soner:

Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare, 
Hackzell, A n tti, vicehäradshövding,
Ilelo, Johan, filosofiedoktor,
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pekkala, Mauno, överdirektör, 
v. Frenckell, E rik , diplomingeniör,
K ilpi, Eino, ehefdirektör,
Filppula, J. Eri., kommunalråd.
Av dessa u tgjorde de tre förstnäm nda de 

ordinarie bankfullmäktige. Som ordförande 
fungerade under hela året undertecknad

Helsingfors den 13 mara 1941.

Tanner och som viceordförande underteck
nad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1940 års räkenskaper utsågo riksdagens 
elektorer följande personer:

jordbrukaren A ugust Kuusisto  och till 
dennes suppleant redaktören Hugo A al tela,

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

köpingsdirektören Pietari Salmenoja  och 
till dennes suppleant jordbrukaren M atti 
Lepistö,

kommunalrådet K. Moilanen och till den
nes suppleant kommunalrådet J. Pilkama, 
samt

kommunalrådet Aleksanteri F ränti och 
till dennes suppleant ekonomen Paavo Saa
rinen.

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

Eino Kilpi. J. Eri. Pilppula.

Esko K . Leinonen.


