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Det ekonomiska livet i Finland år 1941.

Början av 1941 fick sin prägel dels av 
det allt mera utvidgade stormaktskriget 
och dess politiska reflexer samt ekonomiska 
återverkningar på vårt land, dels av det 
ekonomiska uppsvinget efter vinterkriget 
samt av det förestående återuppbyggnads
arbetet. Den i juni inledda väldiga stri
den mellan Tyskland och Itådsryssland och 
den sistnämndas förnyade angrepp mot 
Finland åstadkom en plötslig omsvängning 
i vårt. ekonomiska liv, i det alla ansträng
ningar koncentrerades på landets förevar 
och befriandet av de förlorade områdena. 
Åter mäste den bästa delen av arbetskraf
ten kallas till försvarsuppgifter —  i större 
utsträckning än i andra krigförande län
der. Produktionslivet lamslogs, för så vitt 
det icke tjänade försvaret, och varubristen 
på olika områden tilltog. Utrikeshandeln 
ökades dock, trots att handelsspärren 
skärptes. Torkan förorsakade en dålig 
skörd och den tidiga vintern störde skörde
arbetet, så att knappheten på livsmedel 
tilltog. Då bristen på kommunikationsme
del och vissa förnödenheter hindrade trans
porten, blev hela produktionslivet lidande 
och livsmedelsläget försvårades särskilt i 
bostadscentra. Finansieringen av krig
föringen ledde såväl till skattehöjningar 
som till större upplåning från statens sida 
än någonsin förr. Det oaktat förblev pen
ningmarknaden lätt, då staten genom sina 
stora försvarsutgifter tvangs att sprida 
köpkraft bland allmänheten och då före
tagsamheten och den därmed sammanhän
gande efterfrågan på kredit var ringa.

Industrin.

En hämmande inverkan på den in
dustriella verksamheten hade under redo- 
görelseårot bl. a. handelsspärren, som dels

försvårade, dels helt avbröt tillförseln av 
råvaror och förnödenheter, samtidigt som 
exportmarknaderna inskränktes huvudsakli
gen till länderna runt Östersjön. Likväl 
kunde i början av året ett uppsving kon
stateras på många områden, men från juni, 
då den bästa delen av arbetskraften be
hövdes för försvarsuppgifter, koncentrera
des vei’ksamheten till de industrigrenar, 
som ur försvarssynpunkt voro nödvändiga, 
men lamslogs på andra områden. Ut
vecklingen var därför synnerligen oen
hetlig.

Exportindustrin arbetade under svårare 
förhållanden än på långa tider. Dess rå
varulager voro knappa, då skogsarbetena 
varit obetydliga under krigsvintern och 
även den följande vintern mindre än nor
malt, på arbetskraft rådde i synnerhet 
under senare delen av året brist, det låga 
vattenståndet i vattendragen störde såväl 
strömleveransen som flottningen, varjämte 
transporten av råmaterial och färdiga pro
dukter oavbrutet försvårades. De egentliga 
exportmarknaderna voro stängda. Den 
ganska livliga efterfrågan från den euro
peiska kontinentens sida åter gällde spe
cialkvaliteter, och på grund av bristande 
råmaterial och arbetskraft kunde ej ens 
den alltid tillfredsställas. Likväl steg in
dex för exportindustrins produktionsvolym 
i början av året ända till 51 poäng i maj 
(1935 =  100) för att följande månader 
ånyo sjunka. I medeltal var index för 
januari— juni 46 mot 37 och 108 poäng 
under motsvarande månader 1940 och 1939, 
men för tredje kvartalet av redogörelse
året hade index sjunkit till 30 poäng mot 
42 och 98 poäng de föregående åren. För 
årets sista kvartal saknas uppgifter. —  
Index för sågindustrins produktionsvolym 
steg under andra kvartalet av fjolåret till
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44 poäng, d. v. s. 3 poäng högre än samma 
tidsperiod året förut, men gick under 
tredje kvartalet ned tili endast. 28 poäng. 
Motsvarande index för pappersindustrin 
var 47 poäng i början av redogörelseåret 
och på så sätt högre än föregående år men 
ej ens hälften av motsvarande indextal 
för 1939, och under tredje kvartalet sjönk 
det till 30 poäng. Även fanerindustrins 
produktion uppvisade en likadan återhämt
ning i början av årot och nedgång under 
tredje kvartalet; dess dåvarande volym
index, 45 poäng, var likväl högre än för 
andra exportindustrier.

IIcvvnamarknad sindustrin bevarade som 
helhet betraktad sin arbetsförmåga bättre 
än exportindustrin. Om dess volym saknas 
uppgifter och för de förefintliga värde- 
uppgifterna har prisstegringen höjt index- 
serierna, vilket delvis förklarar deras höga 
nivå. Index för ifrågavarande industri 
var nämligen för de tre första kvartalen 
resp. 212, 172 och 176 och gick i september 
ned ända till 161 poäng. I medeltal var 
index således 187 poäng mot 175 och 160 
poäng under samma kvartal av de två 
närmast föregående åren. Den framställda 
varumängden hade tydligen minskats. •— 
Utvecklingen tedde sig mycket olika för 
skilda tillverkningsgrenar, beroende bl. a. 
på råvarutillgången samt möjligheten att 
använda sig av ersättningsämnen samt på 
eventuella leveranser till försvarsväsendet. 
Oaktat svårigheten att få råvaror var 
metall- och maskinindustrin i synnerligen 
livlig verksamhet, delvis just på grund av 
krigsbeställningar. Index för produktions
värdet var sålunda i medelital 206 poäng 
mot 218 och 209 under åren 1940 och 1939. 
Inom textilindustrin föranledde bristen på 
utländskt råmaterial, trots användningen 
av vissa ersättningsämnen, en märkbar av
mattning. Index stod i medeltal på 139 
mot 164 och 124 poäng åren förut, men 
under redogörelseårets tredje kvartal gick 
den ned till 104 poäng. Framför allt lam
slogs bomullsindustrin, medan däremot

ylleindustrin bättre kunde fortsätta sin 
tillverkning med inhemska råvaror. Inom 
byggnadsvaruindustrin, vars sysselsättning 
i början av året genom den av återupp
byggnadsarbetet framkallade stora efter
frågan stegrats till en hög nivå, inträffade 
under årets senare del en avsevärd avmatt
ning. Däremot var inskränkningen av pro
duktionen mindre kännbar t. ex. inom sko- 
och läderindustrin samt framför allt inom 
närings- och njutningsmedelsindustrin.

Byggnadsverksamheten tilltog i början 
av redogörelseåret, då det av vinterkriget 
och den efterföljande freden framkallade 
bostadsunderskottet och andra förluster 
skulle ersättas och återuppbyggnadsarbetet 
även annars förutsatte nybyggnader. 
Knappheten på byggnadstillbehör, svårig
heten med transporterna samt arbetarnas 
fåtalighet hindrade likväl byggnadsverk
samheten att stiga till de sista fredsårens 
nivå. Händelserna under juni åstadkommo 
en snabb nedgång. Byggnadsarbetarna in
kallades mangrant till försvarsuppdrag 
med påföljd att arbetena på talrika arbets
platser helt avstannade och att de på 
andra håll kunde fortsättas endast med li
ten arbetskraft och i långsam takt. F ölj
den var, att årsresultatet av byggnadsverk
samheten blev obetydligt. Cementförbruk
ningen, som betraktas som ett slags index 
för byggnadsverksamheten i hela landet, 
var för första halvåret 206,600 ton mot 
317,500 och 556,200 ton åren 1940 och 1939. 
Men då cement de senaste åren i stor 
mängd använts till andra ändamål än 
egentligt husbygge och då träet på lands
bygden är det viktigaste byggnadsmateria
let, ge siffrorna icke en fullt riktig bild 
av byggnadsverksamhetens omfattning.

För det aktuella bebyggandet av koloni- 
sationslägenheter har under redogörelseåret 
ansökts och förordats statslån till ett värde 
av 109.o milj. mark för 615 kolonisations- 
lägenheter och 1,688 odlingslägenheter, men 
do exceptionella förhållandena ha gjort, att

denna byggnadsverksamhet endast till en 
liten del kunnat förverkligas.

I Helsingfors blevo i fjol sammanlagt 
70 ny- och tillbyggnader samt 52 ombygg
nader färdiga mot 170 och 125 år 1940 
men 196 ocli 98 år 1939. Byggnadernas 
kubikinnehåll var endast 561,000 m ,̂ me
dan det åren närmast förut varit 1,640,100 
och 1,293,400 m3; de nytillkomna bostads
rummen voro 2,456 till antalet, motsvarande 
6,266 och 7,546 de föregående åren. Under 
första delen av året granskades ganska 
många byggnadsritningar, men mot slutet av 
året inlämnades icke nya ritningar till god
kännande. Under årets lopp granskades 
likväl flere ritningar än år 1940 men myc
ket färre än 1939. De planerade byggna- 
dernas kubikinnehåll var under redogörelse
året sammanlagt 788,600 m3 mot 308,200 m3 
och 2,037,900 m3 de närmast föregående 
åren. Vid redogörelseårets slut var arbetet 
i gång på 80 arbetsplatser, för det mesta 
på inredningsstadiet, och på 25 arbets
platser stod arbetet fortfarande.

Lantbruket.

Det gångna året var synnerligen svårt 
för lantbruket. Vårarbetena löpte visser
ligen tillfredsställande, ehuru hästarnas 
dåliga kondition och knappheten på meka
nisk dragkraft samt bristen på vissa göd
selämnen och ställvis på utsäde gåvo upp
hov till bekymmer. Den ovanliga torkan 
under försommaren skadade växtligheten, 
varjämte frosten i landets nordliga delar 
skadade säden och potatisen. Följden var, 
att skörden utföll sämre än på långa tider. 
Landsbygdens manliga befolkning togs 
fr. o. m. juni så gott som genomgående i 
anspråk av försvarsuppgifter, men genom 
att kvinnor, barn och åldringar ansträngde 
alla sina krafter, kunde skörden tillfreds
ställande bärgas, om än i långsam takt. 
På grund av den sällsynt tidiga vintem 
blev en viss kvantitet rotfrukter obärgad 
och medhanns höstplöjningen endast till

hälften. Årets skörd var för de flesta od
lingsväxter mindre än 1940, medan rågen, 
det odlade höet, blandsäden och en del rot
frukter gåvo större avkastning än då. Då 
även 1940 års skörd var mindre än medel
måttig, får man en riktigare bild av redo
görelseårets skörd genom att jämföra den 
med medelskörden för 1937— 1939. Härvid 
finner man, att vetet utföll 33 % under 
medelmåttan, rågen 37 %, kornet 31 %, 
havren 38 %, potatisen 39 % och det od
lade höet 45 % under medelskörden för 
nämnda år. Enligt förhandsberäkningar 
gav skörden 2,400 milj. foderenheter, 
d. v. s. lika mycket som 1940 men 4 0 %  
mindre än medelskörden för 1937— 1939. 
Den tvära nedgången i skördens kvantitet 
berodde icke enbart på svag årsavkastning 
utan även på minskad areal. Ty om än 
de karelska åkrarna före hösten hade åter
erövrats, gåvo de likväl på grund av sitt 
dåliga skick ej någon nämnvärd skörd. Pen
ningvärdet av skörden steg under påver
kan av prisstegringen, så att det enligt för
handsberäkningar var drygt 8,000 milj. 
mark, motsvarande knappa 7,700 milj. 
mark under åren 1940 och 1939.

Boskap,sskötseln, vars avkastning in
skränkts genom nedslaktningen under före
gående år främst av svin och fjäderfä och 
genom dåvarande dåliga foderskörd, gav 
till följd av torkan under senaste som
mar ävensom höstens svaga foderskörd ett 
svagt resultat. Ställvis blev det ånyo nöd
vändigt att skära ned boskapsbeståndet, 
och det blev allt svårare att till bostads- 
centra skaffa även de allra nödvändigaste 
mängderna boskapsprodukter.

Också skogshushållningen arbetade på 
grund av ovannämnda omständigheter un
der stora svårigheter. Industrins råvaru- 
situation var vid redogörelseårets början 
dålig, då avverkningarna under krigsvin
tern varit små. Nämnda vinter avverka
des endast 40 milj. kubikfot sågstock, me
dan avverkningen normala år brukat vara 
c :a  230 milj. kubikfot. Vintern 1940—
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1941 avverkades c :a  165 milj. kubikfot, 
men på grund av det nya kriget gingo 
skogsarbetena på hösten 1941 ned till en 
obetydlighet. Avverkningen av props, ved 
o. dyl. virke undergick ieke lika skarpa 
fluktuationer. Före kriget avverkades år
ligen c :a  16 milj. kubikmeter fast mått, 
vinterkriget reducerade avverkningen till
10 miljoner, men vintern 1940— 1941 steg 
den ånyo till det gamla. Så till vida hade 
likväl produktionen förändrats, att medan 
huvudvikten förr vilade på avverkningen av 
pappersved, hade nu vedleveranserna skju
tits i förgrunden. Följden är, att pappers- 
och cellulosafabrikernas lager storligen 
kräva komplettering.

kunskap samt ställvis även krigsfångar för 
att gå i land med de viktigaste arbetena.

Under rådande förhållanden ha arbets- 
tvister ej förekommit, utan tvistefrågorna 
ha bilagts i godo. Då prisen stigit ha även 
lönerna höjts. Prisrådet godkände på hös
ten den redan tidigare tillämpade prin
cipen, att lönerna ieke få höjas med mera 
än 2/ 3 av prisstegringen. De lägsta lö
nerna ha i regeln höjts mera än de högre. 
Det förefaller även tydligt, att såsom un
der liknande förhållanden oekså tidigare 
varit vanligt, de egentliga yrkesarbetarnas 
löner, med undantag av vissa branscher, 
stigit proportionsvis mindre än för vissa 
grupper av tillfälliga och grovarbetare.

Arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden karaktäriserades av 
samma allmänna företeelser som det eko
nomiska livet över huvudtaget. Efterfrå
gan på arbetskraft var på de flesta om
råden mycket livlig, medan däremot till
gången var knapp. Utöver den normala 
efterfrågan kom behovet av arbetskraft för 
allehanda återuppbyggnadsarbeten, var
jämte även befästningsarbeten i början av 
året föranledde stor efterfrågan. Fr. o. m. 
juni minskade inkallningarna av männen 
till försvarsuppgifter ytterligare tillgången 
på arbetskraft. Bristen på arbetskraft 
har sedan dess tryckt sin prägel på de 
flesta grenar av produktionslivet, som där
för måst underkasta sig stora inskränknin
gar. Detta gäller främst den manliga ar
betskraften. På kvinnlig arbetskraft har 
icke rått lika stor brist, på en del om
råden förorsakade t. o. m. knappheten på 
råmaterial arbetslöshet, i synnerhet på or
ter med relativt mycket sådana industrier, 
som använda sig av kvinnliga arbetare. 
På många områden, framför allt vid livs
medelsproduktionen, blev det nödvändigt 
att mobilisera reserverna och utnyttja 
kvinnor, barn och åldringar utan yrkes

U trikeshandeln.

Utrikeshandeln växte under redogörelse
året betydligt, trots att handelsutbytet 
efter handelsspärren vid Petsamo fullstän
digare än förr begränsades till länderna 
runt Östersjön samt till de länder, med 
vilka det via dem fanns transport- och 
handelsförbindelser. Prisstegringen åstad
kom högre värdesiffror, me.n även kvantita
tivt voro importen och exporten av många 
varor större än 1940 utan att i allmänhet 
ens närmelsevis uppnå de sista fredsårens 
nivå. Enligt förhandsuppgifter, som gälla 
endast s. k. civila varor, var importens 
värde under redogörelseåret 8,818.i milj. 
mark mot 5,179.6 och 7,572.o miljoner åren 
1940 och 1939. Exportvärdet var mycket 
mindre, nämligen 4,188.5 milj. mark mot
2,874.6 och 7,710.3 miljoner under de när
mast föregående åren. I jämförelse med 
1940 års handelsomsättning hade importen 
således till sitt värde ökats med 70 % och 
exporten med 46 %, men i jämförelse med 
det sista fredsåret, 1938, hade import
värdet ökats endast med ett par procent, 
samtidigt som exporten reducerats till hälf
ten. Den stora nedgången i exporten be
rodde, utom på transportsvårigheter och av

7

stängningen av viktiga exportmarknader, 
framför allt på att exportindustrin som en 
följd  av krigen led av stor knapphet såväl 
på råmaterial som arbetskraft.

Handelsbalansen blev proportionsvis lika 
ofördelaktig som år 1940, men då såväl 
importens som exportens värde ökats, var 
importöverskottets absoluta belopp större 
än förr. Handelsbalansen uppvisade näm
ligen ett importöverskott av 4,629.6 milj. 
mark mot 2,305.o miljoner i importöver
skott 1940 och som regel förekommande 
exportöverskott under tidigare år. —  Som 
komplettering må nämnas, att till exporten 
icke räknats värdet av det guld Finlands 
Bank sålt till utlandet, sammanlagt 432.4 
milj. mark. Å andra sidan har u tan f öi
den officiella statistiken lämnats de gåvor 
som kommit till landet ocli vilkas värde 
uppskattats till omkring 84 milj. mark.

Till följd av de exceptionella förhållan
dena avvcko importen och exporten till sin 
struktur kännbart från det normala. I 
jämförelse med 1940 ökades importen av 
alla viktigare varukategorier till sitt värde. 
Mest ökades importen av industrialster, 
näml. med 1,077.o milj. mark eller 186.2 %. 
Importen av maskiner och transportmedel 
ökades med 781.0 milj. mark eller 97.8 %, 
av närings- och njutningsmedel med 893.:! 
milj. mark eller 75.2 % samt av råvaror 
och halvfabrikat med 885.8 milj. mark eller 
33.9 %. Jämfört med motsvarande siffror 
för 1938 ökades endast importvärdet för 
närings- och njutningsmedel, näml. med
73.4 %, varigenom det steg till 2,081.8 
milj. mark. Importvärdet, 3,498.5 milj. 
mark, för råvaror och halvfabrikat var 
nästan lika stort som 1938. Däremot var 
importen av industrialster, 1,656.3 milj. 
mark, till sitt värde 13.4 %  lägre än under 
det sista fredsåret, och importen av maski
ner och transportmedel, 1,581.b milj. mark,
17.7 % mindre än nyss nämnda år.

Vad exportvarornas huvudgrupper be
träffar, steg exporten av pappersindustrins 
alster såväl till kvantitet som värde avse

värt från 1940 års låga nivå, men i jäm
förelse med de sista fredsårens export var 
den fortfarande liten. Sålunda exportera
des 27,100 ton trämassa eller 14,300 ton 
mera än 1940, 273,800 ton sulfitcellulosa 
eller 117,400 ton mera än året förut, 
214,900 ton sulfatcellulosa eller 118,200 ton 
mera, 72,000 ton papp och kartong, vilket 
betydde en ökning med 32,900 ton, samt 
147,400 ton papper av olika slag eller 
51,300 ton mera än föregående år. Av 
papp och kartong exporterades nästan två 
tredjedelar av exportkvantiteten under re
kordåret 1939, och exporten av sulfatcellu
losa var drygt hälften av exporten under 
nämnda år, men av övriga varor var ex
porten endast en bråkdel av vad den varit 
under de sista fredsåren. Värdet av 
de exporterade pappersindustriprodukterna 
var 2,027.o milj. mark, d. v. s. drygt dub
belt så stort som 1940 (957.8 milj. mk), 
men synnerligen anspråkslöst i bredd med 
motsvarande värden för 1939 och 1938 
(3,378.o och 3,457.8 milj. mk). 1 exporten 
av trävaror och trävarualster kunde delvis 
skönjas smärre ökningar, men exporten av 
andra produkter minskades. Proportions
vis störst var exporten av pappersved, 
näml. 633,300 m3 eller 104,700 m3 större 
än 1940 och närmare tre fjärdedelar av 
1938 års export. Även exporten av såg- 
varor ökades med 23,400 standards sedan
1940, men exportmängden, 218,600 stan
dards, var ungefär en fjärdedel av mot
svarande kvantitet år 1938. Däremot 
minskades fanerexporten med 4,100 m3 och 
sjönk till 82,400 m3, vilket var endast en 
dryg tredjedel av 1938 års export. Av 
gruvprops exporterades endast 314,900 m3, 
varför minskningen sedan föregående år 
var 159,400 m3 och den utförda mängden 
endast en femtedel av 1938 års export. 
Exportvärdet för hela gruppen var 1,527.2 
milj. mark eller en fjärdedel sitörre än 
föregående år (l,226.r> milj. mk), men ej 
ens hälften av motsvarande export år 1938 
(3,360.4 milj. mk).



Även exporten av „övriga varor” ökades, 
ehuru endast med 7.2 milj. mark, oeh steg 
till 623.5 milj. mark, medan den år 1938 
hade varit 881.i miljoner. Vad slutligen 
exporten av animaliska livsmedel beträffar, 
minskades den i fjo l till en obetydlighet, 
10.8 milj. mark, mot att föregående år 
ha varit 70.c miljoner. En jämförelse med 
motsvarande värde för 1938, 698.7 milj. 
mark, utvisar huru stor förändringen fak
tiskt varit.

Inrikeshandeln.

Enligt uppgifter, insamlade av en del 
stora partiaffärer var inrikeshandeln i bör
jan av redogörolseåret livligare än 1940. 
Sedan Finland råkat i krig och då knapp
heten på varor allt mera tilltog, blev för
säljningen likväl under senare delen av 
året mindre än året förut. Hela årets för
säljning var till värdet ungefär 11 %  större 
än 1940 och samtidigt större än något tidi
gare år. Ökningen av försäljningsvärdet 
berodde huvudsakligen på prisnivåns steg
ring, delvis dock även på omsättnings
skattens införande från februari månads 
början. Däremot är det uppenbart, att den 
faktiska omsättningen, särskilt under slutet 
av året, var avsevärt mindre än under de 
föregående åren.

Samfärdseln.

Storkriget har under redogörelseåret ut
stakat snäva gränser för sjöfarten. 1 bör
jan av året fanns det ännu ett andnings
hål öppet i Petsamo, genom vars hamn 
mångahanda viktiga transporter ägde rum. 
Men sedan halvårsskiftet har sjöfarten 
varit hänvisad enbart till Östersjön. Om 
fartygstrafiken finnas ej uppgifter, men 
av siffrorna för utrikeshandeln kan nian 
draga slutsatsen, att sjöfarten varit syn
nerligen livlig, särskilt om man beaktar de 
stora förluster Finlands handelsflotta lidit.

De egentliga krigsförlusterna ända sedan 
krigets början ha varit 31 fartyg eller
117,000 ton dödvikt, 48 fartyg eller 183,000 
lon ha tagits i beslag och de indirekta 
förlusterna ha varit 12 fartyg eller 15,000 
ton. Handelsflottans tonnageförlust var 
sålunda sammanlagt omkring 42 %  och den 
har i mycket ringa grad kunnat ersättas 
genom nyanskaffningar.

Transporterna till lands ha under hela 
året och särskilt mot dess slut givit anled
ning till bekymmer. I Moskva-freden hade 
omkring 1,000 km eller en femtedel av 
järnvägsnätet gått förlorad; efteråt tvinga
des landet att avstå motsvarande mängd 
rullande materiel. Järnvägarna fingos vis
serligen tillbaka genom Karelens åter- 
erövring, men förstörelsen av broar, ban
gårdar och byggnader var stor. Då de 
bansträckor som skulle trafikeras ännu ut
vidgades bortom östgränsen och då militär- 
transporterna ävensom återsändandet av 
den förflyttade befolkningen jämte förnö
denheter till dess gamla boplatser bundo 
stora mängder rullande materiel, åstadkom 
handhavandet av den vanliga civiltranspor
ten stora svårigheter och tvingade till in
skränkningar i trafiken. Saken försvårades 
ytterligare genom att bilbeståndets nötning 
oeh försvarsverkets transporter ledde till 
inskränkningar i såväl buss- som la.stbils- 
trafiken, varför trafiken mera än förr 
sökte sig till järnvägen. För redogörelse
årets sista månader saknas ännu uppgifter, 
men under januari— oktober transportera- 
des med järnväg närmare 8,000 milj. ton 
fraktgods eller 16 %  mera än under mot
svarande månader år 1940 men edast 75 % 
av 1939 års motsvarande transporter.

Penning- och kapitalmarknaden.

Penningmaknaden i Finland var i början 
av redogörelseåret lugn, ehuru penning
tillströmningen till kreditinstituten icke 
nådde samma höga nivå som föregående
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år. I maj och juni föranledde uppbörden 
av förmögenhetsöverlåtelseskattens första 
rat vissa rubbningar, i synnerhet som sam
tidigt 10 %  av depositionsräkningama in- 
nchöllos för skattebetalningen. För att 
undvika tillstramning läto affärsbankerna 
bli att omsätta en del statsväxlar, varige
nom de erhöllo fritt rörelsekapital. Krigs
utbrottet förorsakade endast relativt små 
uttagningar från kreditinrättningarna, som 
lätt redde sig med dem. Senare begynte 
ånyo rikligt med medel strömma in på 
affärsbankernas checkräkningar, men de- 
positionsrörelsen låg nere. Då affärslivets 
kreditbehov var ringa, lättade affärsban
kernas ställning i hög grad, trots att dc. 
i stor utsträckning gav staten finansiellt 
stöd genom att placera medel i statsobliga
tioner.

Affärsbankernas inlåning av allmänheten 
ökades under redogörelseåret enligt för- 
handsuppgifter med sammanlagt 1,286.5 
milj. mark mot 2,750.5 miljoner år 1940. 
Ökningen berodde enbart på att affärs
världen och allmänheten samlade kassame
del på checkräkning. Medlen på denna 
räkning, vilka 1938 belöpt sig till endast
1,943.7 milj. mark och ännu vid 1940 års 
slut till 4,680.o miljoner, steg sålunda till
6,032.2 milj. mark. Depositionsräkningar- 
nas belopp däremot sjönk med några tiotal 
miljoner till 7,404.o milj. mark, vilket hu
vudsakligen berodde dels på erläggandet av 
förmögenhetsöverlåtelseskattens första ra
ter, dels på allmänhetens livliga deltagande 
i statens låneteckning. De inhemska kre
ditinrättningarnas termins- och avistadepo- 
sitioner i affärsbankerna fluktuerade betyd
ligt med en nedgång särskilt i maj—juni, 
då sparbankernas ställning på grund 
av förmögenhetsöverlåtelseskatten skärptes, 
men årets hela förändring bestod endast 
i en ökning med 51.o milj. mark, varigenom 
medlen på dessa konton vid redogörelse
årets slut kom att belöpa sig till 1,389.5

milj. mark. Affärsbankernas hela inlåning 
steg på så sätt till 14,825.7 milj. mark mot
13,488.2 miljoner ett år oeh 10,765.7 mil
joner två år tidigare. Den betydande 
strukturförändringen hade samtidigt för
siggått, att checkräkningarnas andel i hela 
inlåningen ökats från 22.s %  till 40.7 %.

Affärsbankernas hela utlåning minskades 
under redogörelseåret med 372.4 milj. 
mark, medan den under dc två föregående 
åren ökats med 1,383.s och 693.1 miljoner. 
Minskningen berodde på, att affärsban
kerna bytte ut statens växlar mot obliga
tioner, vilka icke räknats till den egentliga 
långivningen. Av denna anledning in
träffade en märkbar strukturell förändring 
i affärsbankernas utlåning, i det växelport
följen reducerades med 1,298.3 milj. mark 
eller en dryg tredjedel samtidigt som på 
låne- och checkräkningarna långivningen 
åt affärsvärlden ökades med 925.9 milj. 
mark. Då krediten åt inhemska penning
institut ökades med 109.3 milj. mark, steg 
långivningens totalbelopp till 11,039.5 milj. 
mark mot 11,302.o och 9,909.9 miljoner vid 
utgången av de närmast föregående åren.

Överskottet av affärsbankernas inlåning 
höll sig hela redogörelseåret på en rätt 
hög nivå och steg vid dess slut till 3,786.2 
milj. mark eller högre än någonsin tidi
gare. Motsvarande överskott var 2,185.o 
miljoner vid slutet av 1940 och endast 
855.s miljoner vid 1939 års slut. Den rik
liga ökningen av inlåningsöverskottet be
rodde, såsom ovan antytts, på att affärs
bankerna beviljade kredit åt staten genom 
att övertaga stora mängder av statens un
der året emitterade obligationer. Affärs
bankernas obligationsportfölj, som ännu för 
några år sedan var tämligen obetydlig, 
ökades härigenom med 2,094.5 milj. mark 
och steg till 3,755.9 miljoner. Affärsban
kernas ställning kan således konstateras ha 
befästs och blivit lättare under året. Detta 
utvisas även av kassamedlens ökning till
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2,056.5 milj. mark, medan de ett år tidigare 
belöpt sig till 1,854.4 och vid 1939 års ut
gång till endast 809.2 miljoner.

Utlåningen i sparbankerna och de kassor 
som taga emot depositioner fick sin prägel 
av samma företeelser som affärsbankernas 
uUåningsrörelse. Deras depositioner ökades 
lugnt under året.s första månader, sedan 
följde i maj och också delvis i juni ett 
tungt bakslag, vars förlust i depositioner ej 
ersattes under regien av året, ehuru depo
sitionerna då på nytt ökades. Depositioner 
inflöto i tillfredsställande grad till spar
bankerna på landsbygden, men i stä
derna var deras belopp vid redogörelseårets 
slut mindre än vid dess början. Allt som 
allt ökades enligt förhandsberäkningar de- 
positionsbeståndet i sparbankerna och olika 
kassor med c :a  350 milj. mark mot en 
ökning på 775.2 miljoner år 1940 men en 
minskning med 74.9 miljoner år 1939. De- 
positionsbeståndet i ifrågavarande sparin- 
rättningar steg till sammanlagt omkring
11,600 milj. mark vid redogörelseårets slut.

Finlands Banks utlåning och förändrin
garna i dess ställning beröras längre fram 
i andra avsnittet av denna framställning.

Kapitalmarknaden präglades av statens 
lånebehov, för vars tillfredsställande större 
obligationsbelopp emitterades iin under nå
got tidigare år. Staten upptog trenne nya 
obligationslån, det första och det andra 
återuppbyggnadslånet, vartdera till ett be
lopp av en miljard mark, samt lånet för 
arbete och kamp, vars obligationer under 
redogörelseåret placerades till ett nomi
nellt belopp av 2,300 milj. mark. Det 
första återuppbyggnadslånet hade i sin hel
het progressiv ränta och var uppsägbart 
två gånger årligen; de båda andra lånen 
voro uppdelade på två serier, en kort
fristig med en stigande ränta av 4— 5 1/2 c/c 
och vid bestämda tidpunkter uppsägbara 
obligationer, samt en halvlång med fem 
eller sju års papper och en ränta av 5 %

och försålda till kursen 97 %. Av de förra 
tecknades betydligt mera, så att kort
fristiga obligationer till ett sammanlagt 
värde av drygt 3,000 milj. mark funno 
placering genom att såväl affärsbanker 
som affärsföretag placerade sina kassame
del i dem. Långfristiga obligationer såldes 
för omkring 1,300 milj. mark. Under redo
görelseåret emitterade staten ytterligare 
två premieobligationslån, vartdera lydande 
på 100.O milj. mark. —  Jämte staten ha 
en del stadskornmuner emitterat, nya obliga
tionslån, näml. Helsingfors och Åbo var
dera två lån samt Björneborg och Raumo 
vardera ett. Dessas sammanlagda nomi
nella viirde var 222.7 milj. mark och ränte
foten 5 ! / 4— 6 % ; av medlen användes en 
del till konvertering av gamla lån. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalt upptog ett 
5 procentigt lån om 40 milj. mark. Allt 
som allt placerades på så sätt obligations
lån till ett nominellt värde av närmare 
4,800 milj. mark på kapitalmarknaden. 
Tydligt är, att ett så stort belopp icke kun
nat placeras, om ej staten samtidigt genom 
sina försvarsutgi fter hade pressat in ny 
köpkraft på marknaden.

Förlusten av Karelen och Hangö var 
orsaken till att ett större a,ntal företag än 
vanligt upphörde med sin verksam het. Å 
andra sidan ledde återuppbyggnadsarbetet 
och penningöverflödet till att särskilt i 
årets början ett avsevärt antal nya aktie
bolag bildades och att många bolag ökade 
sitt aktiekapital, varjämte en del samman
slagningar förekommo. De under redogö
relseåret grundade aktiebolagens aktiekapi
tal var 518.3 milj. mark eller betydligt 
större än på långa tider. Förhöjningarna 
av aktiekapitalet med sammanlagt 607.i  
milj. mark överstego likaså siffrorna för 
åren 1940 och 1939. Trots upplösningen av- 
talrika bolag var tillväxten av alla bolags 
aktiekapital sammanlagt 878.9 milj. mark 
eller större än på många år; den var näm
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ligen endast 67.4 miljoner år 1940, 391.9 
miljoner år 1939 och 479.2 miljoner år 
1938.

Fondbörsen var under redogöreflseåret 
livlig, beroende tilli stor del på penning
placeringarnas flykt till realvärden. Aktie
index steg därför från 145 poäng i decem
ber 1940 ti'11 207 poäng i december 1941. 
Stegringen rörde främst industriaktier, som 
allmänheten ansåg bättre än andra mot
svara realvärden. Börsomsättningen steg 
härigenom till 501.4 milj. mark, motsva
rande 330.4 och 245.3 miljoner under de 
närmast föregående åren.

Räntefoten.

Då räntefoten mot slutet av 1940 upp
visat tecken till stegring och en sådan ut
veckling icke ansågs fördelaktig under då
varande förhållanden, sammankommo på 
kallelse av finansministeriet i januari 
representanter för kreditinrättningarna tiil 
en konferens, vid vilken enstämmigt god
kändes uppfattningen, att räntefoten Ixnde 
bibehållas på sin förra nivå samt att ränte
fotens stabilitet borde eftersträvas med till
hjälp av frivillig reglementering. För att 
bedriva saken tillsattes ett av represen
tanter för olika områden sammansatt ut
skott, som bl. a. föreslog, att räntefoten 
skulle bibehållas på den allmänna nivå 
den haft föregående sommar, att någon 
höjning av depositionsräntan ej fick 
komma i fråga, ajtt för förstklassiga hypo- 
tekslån högre ränta än 5 i / 2 % ej fick be
gäras, samt att, såvida räntorna höjts ovan 
denna gräns, de åter skulle sänkas. Så
lunda förhindrades en allmän höjning av 
räntefoten, ehuru en del redan höjda rän
tor blevo gällande. På grund av stegrade 
omkostnader fingo likväl vissa små spar
banker, vilka tillämpat låga räntesatser, 
rätt att höja sina utlånitngsräntor. I stället 
ha såväl affärsbankernas som sparbanker

nas inlåningsräntor hållits vid det gamla. 
Men då affärsbankernas checkräkningar 
med låga räntor anlitaits i större utsträck
ning, minskades medelräntan för inlånin
gen, så att den vid redogörelseårets slut 
var 2.37 % mot 2.52 % och 2.88 % vid ut
gången av de föregående åren. Medelrän
tan för utlåningen var 5.57 %, medan den 
ett år tidigare varit 5.0 5 % och årcit där
förinnan 5.88 %.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Nödiga uppgifter för betalningsbalan
sens beräknande finnas ännu icke tillgäng
liga, men redan på basen av handelsbalan
sens importöverskott kan man sluta sig till, 
att utgifterna i betalningsbalansen i hög 
grad överstigit inkomsterna. Då från im
portöverskottet, i runt tal 4,630 milj. mark, 
avdrages exporten av guld, c :a  430 milj 
mark, blir resultatet en nettoutgift om 
4,200 milj. mark. Från utlandet har dess
utom som gåva «mottagits varor, som en
ligt tullstyrelsens uppskattning kunna vär
deras itill 84 milj. mark, men angående från 
utlandet i annan form erhållna gåvor sak
nas uppgifter; i varje fall torde deras 
värde vara litet jämfört med de stora bi
dragen under året förut. Ej heller finnas 
ännu uppgifter om betalningsbalansens 
andra inkomster och utgifter. Deit före
faller likväl tydligt, att de av vår handels
flotta i utländsk fart intjänta frakterna 
avsevärt reducerats till följd av fartygs- 
förluster och inskränkningar i sjöfarten. 
På utgiftssidan kunna räntorna uppskattas 
till något större belopp än tidigare, men 
i allmänhet äro förändringarna små. Då
1940 års betalningsbalans, främst tack vare 
de stora donationerna, beräknas ha resul
terat- i ett- 455 milj. marks inkomstöver
skott, måste man räkna med ett utgifts- 
underskott om 3 i / 2 miljarder mark för 
1941. Såvida värdet av de från utlandet i 
olika former mottagna gåvorna var känn
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bart, minskas betalningsbalansens passivitet 
i motsvarande mån. Å andra sidan är det 
klart, att utgiftsöverskottet i själva verket, 
om importen ior försvarsändamål beaktas, 
var större än nyss nämnda tal.

Huru har detta underskott i betalnings
balansen täckts? Nya långvariga lån ha ej 
under redogörelseåret erhållits från utlan
det. Dock fanns i början av året s. k. 
Fatcona-kredit disponibel i Förenta Sta
terna och dess belopp ökades med 5.2 milj. 
dollar eller 254.8 milj. mark. Vidare växte 
det utelöpande beloppet av statens på kro
nor lydande växlar med 42.g milj. svenska 
kronor eller 498.-i milj. mark. Ur dessa 
källor erhölls således ny kredit till ett 
värde av 753.2 milj. mark. Å andra sidan 
konsumerades Finlands Banks och affärs
bankernas utländska tillgodohavanden, sam
tidigt som deras skulder till utlandet öka
des. Vidare växte vårt lands debetsaldo på 
clearingräkning betydligt. Alla dessa bank
konton betydde sammanlagt en förbruk
ning av närmare 2,200 milj. mark i till
gångar. Beaktar man ännu förändringarna 
i garantier och remburser, kommer man 
till, att de kända skulderna till utlandet 
stegrades med över 3 miljarder mark. Un
der nuvarande förhållanden, då många 
uppgifter alls ej stå till buds och andra 
äro osäkra, måste man nöja sig med, att 
resultaten av handelsbalans och kapital
rörelse ens så pass bra stämma överens.

Prisnivån.

Med tillhjälp av prisreglementering och 
ransonering har man försökt stävja den

prisstegringstendens, som fick sin börja» 
genom fördyringen efter storkrigets ut
brott av importvarorna och som dels den 
tilltagande varuknappheten, dels ansväll
ningen av betalningsmedlen voro ägnade 
att stimulera. Trots allt har prisstegringen 
fortgått, men den var långsammare än 
föregående år. Den officiella levnadskost- 
nadsindexen -—• sålunda räknad, att prisen 
augusti 1938— juli 1939 — 100 —  vilken i 
december 1940 var 131 poäng, hade i de
cember 1941 stigit till 150 poäng. Pris
stegringen var i enlighet härmed 14.5 % 
under redogörelseåret, medan den 1940 
varit 22. i % . Prisen stego synnerligen 
ojämnt, främst beroende på, huru veder
börande tilläto stegringen i omkostnader 
på olika områden påverka prissättningen. 
Sålunda steg index för textilvarorna med
28.7 %  och för livsmedlen med 15.4 %, 
men värme- och belysnin gskostnadema mtid
9.4 % och bostadsindex med endast 4.7 %. 
Ytterligare må nämnas, att den s. k. regle- 
menteringsindexen, vid vars uträkning <le 
av reglementeringen vid varje tidpunkt 
förorsakade inskränkningarna i konsumtio
nen beaktats, steg mindre än den officiella 
indexen eller med endast 1.7 %.

I detta sammanhang är det skäl att 
nämna, att index för lantbruksprodukter
nas leveranspris, vilken i december 1940 
var 155 poäng, vid redogörelseårets slut 
var 173 poäng, varför ökningen var 11.g %. 
Stegringen berörde mera husdjursproduk- 
terna, vilkas prisindex under ifrågavarande 
tid steg med 13.3 %, än åkerbruksproduk
terna, vilkas index steg med 8.o %.
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Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet till ut
landet.

Finska markens utländska värde har icke 
förändrats under redogörelseåret. Dollar
noteringen, som ända sedan hösten 1939 
varit mk 49: 35, bibehöll under hela året 
detta värde. De övriga valutakurserna 
växlade obetydligt och endast för så vitt 
deras förhållande till dollarn förändrades. 
Detta berodde huvudsakligen på att man 
överallt på grund av världskriget och de 
efter hand allt mera begränsade handels
förbindelserna försökt upprätthålla valuta
kurserna och sålunda den egna valutans 
utländska värde. Även voro Finlands 
Banks kursnoteringar delvis nominella, del
vis höllo de sig annars fasta. Detta gäller 
bl. a. Reichsmark, franska francs samt de 
skandinaviska ländernas valutor. En sär
ställning intogo endast engelska pund, 
italienska lire och belgiska belgas, vilkas 
noteringar under årets lopp uppvisade 
smärre förändringar av skäl, som icke sam
manhängde med den finska marken. Pund
kursen, som i början av 1941 var mk 191: — , 
begynte i slutet av februari stiga och nådde 
vid mk 197: —  sin högsta punkt den 16— 
18 april, varefter den i maj stod vid mk 
1 9 5 :—  och därefter vid mk 1 9 6 :—  till 
årets slut. Lirakursen, som i början av 
året var mk 260: — , steg i slutet av maj 
till mk 265: —  och förblev sedan oför
ändrad under resten av året. Kursen för 
belgas förändrades i motsatt riktning; den 
sjönk i juli från mk 830: — , där den stått 
under första halvåret, till mk 789: 75 och 
höll sig därefter fast.

Då den utländska betalningsbalansen var 
ofördelaktig och behovet av importgods 
stort, var efterfrågan på valutor livlig och 
hade icke på något sätt kunnat tillfreds
ställas, om ej utrikeshandeln fortfarande 
skulle begränsats med tillhjälp av ett li
censsystem och om ej med talrika länder 
skulle tillämpats ett clearingsystem. Den 
vid storkrigets utbrott införda valutaregle- 
menteringen var därför ännu av förhållan
denas tvång i kraft. För att stärka sitt 
valutaförråd började Finlands Bank i 
maj sälja guld till utlandet. Härmed fort
sattes ännu i juni, juli och september. 
Guldkassans värde, som vid slutet av före
gående år varit 603.8 milj. mark, hade vid 
slutet av 1941 sjunkit till 171.4 miljoner. 
Avyttringen av guld höjde likväl endast 
tillfälligt valutaförrådets värde. Finlands 
Bank innehade vid .slutet av 1940 utländska 
valutor till ett värde av 1,177.2 milj. mark. 
Efter en stegring i januari minskades för
rådet småningom och sjönk i juni ända 
till 864.0 milj. mark. Genom guldförsälj
ningen erhölls nya valutor, men vid årets 
slut hade förrådet ånyo gått ned till 932.4 
miljoner. Det sammanlagda värdet av 
guldkassa och valutaförråd sjönk sålunda 
under redogörelseåret från 1,781.0 miljoner 
till 1,103.8 milj. mark, varför minskningen 
utgjorde 677.2 milj. mark eller 38.o %.

Finlands Banks förhållande till utlandet 
försämrades ännu av tillväxten i dess ut
ländska skulder. De utländska korrespon
denternas konton i finska mark, vilka före 
kriget höllo sig alldeles små, ökades i fjol 
betydligt eller från 295.0 milj. mark till
1,046.5 miljoner. Likaså steg de utländska
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clearingräkningarnas debetsaldo så små
ningom från 338.4 milj. mark vid 1940 års 
slut till 1,489.5 miljoner vid slutet av fjo l
året. Ökningen av dessa båda konton, vil
ken även don var en följd av den oför
delaktiga betalningsbalansen, utgjorde så
ledes sammanlagt 1,902.o milj. mark. Lik
väl bör observeras, att skulden på clearing- 
kontot icke är på anfordran betalbar i or
dets vanliga bemärkelse, ehuru den i Fin
lands Banks balans hänförts till dessa skul
der, ty meningen är ju, att den undan för 
undan skall betalas med exporten.

Utlåningen.

1 början av året höll sig Finlands Banks 
utlåning i stort sett oförändrad, emedan 
affärslivets kreditbehov var ringa och sta
ten fick sitt behov tillfredsställt utan cen
tralbankens bistånd. Den säsongbetonade 
ökningen på vårvintern av kreditvolymen 
blev därför mindre än vanligt. Finlands 
förnyade inträde i kriget åstadkom en tvär 
förändring i efterfrågan på kredit. F i
nansieringen av krigföringen höjde statens 
kreditbehov i sådan grad, att penning
marknaden icke kunde ställa tillräcklig 
kredit till förfogande, utan Finlands 
Banks hjälp blev ånyo erforderlig. Allt 
efter som kriget drog ut på tiden steg cen
tralbankens kredit åt staten oavbrutet och 
nådde förr okända belopp. Även krediten 
åt affärslivet ökades under redogörelseåret, 
i det ny kredit beviljades åt vissa export
affärer liksom även åt en del företag, som 
arbeta för hemmamarknadens räkning.

De direkt diskonterade växlarnas belopp 
var vid årets början 5,274.9 milj. mark 
samt på tröskeln till krigsutbrottet, den 
21 juni, 5,454.o miljoner. Sedan steg det 
med smärre undantag vecka för vecka ända 
till 12,224.o milj. mark på årets sista dag. 
Ökningen under året var sålunda 6,950.o 
milj. mark.

Rediskonteringar förekomimo alls ej i 
början av året. I juni rediskonterades 
växlar till ett. värde av 100 milj. mark, 
men de löstes snart in, så att portföljen i 
slutet av juli ånyo var tom, och affärs
bankerna företogo icke mera under året 
växeldiskonteringar i centralbanken.

Åt kreditinrättningar beviljade hypoteks- 
lån förekommo vid årets början till ett 
belopp av 47.o milj. mark i Finlands Banks 
balans. Det var vissa sparbanker, som be
hövt denna form av kredit, emedan deras 
inlåning sedan hösten 1939 varit svag. I 
slutat av maj, då sparbankerna måste till 
staten erlägga de i förmögenhetsöverlåtclse- 
skatt innehållna beloppen och då allmän
hetens uttagningar voro stora, stego kredit
inrättningarnas hypotekslån med 71.o milj. 
mark. Stegringen fortsatte i juni och juli, 
så att Finlands Bank vid utgången av sist
nämnda månad i denna form beviljat kre
dit till ett belopp av 126.2 milj. mark, som 
likväl på hösten helt och hållet återbetala
des.

De åt andra än kreditinrättningar be
viljade hypotekslånen minskades under re
dogörelseåret från 41.2 milj. mark till 26.i 
miljoner. Detta slags kredit hade sålunda 
under året minskats med 15.i milj. mark.

Enligt vanligheten fluktuerade det på 
kassakreditiv lyftade beloppet sitarkt. Det 
utgjorde vid årets början 32.o milj. mark, 
steg i slutet av juni ända till 71.7 miljo
ner, var den sista augusti nere vid 14.5 
miljoner och den sista december 28.2 mil
joner. Minskningen under året var sålunda
4.7 milj. mark.

Förändringarna i Finlands Banks totala 
kreditgivning fingo år 1941, Liksom före
gående år, sin prägel främst av krediten 
åt staten. Hela kreditgivn ingen, vilken i 
början av redogörelseåret var 5,395.9 milj. 
mark, var som minst, 5,379.o miljoner, den 
8 mars och steg sedan ända till slutet av 
året, då den nådde 12,279.2 milj. mark.
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De månatliga växlingarna av bankens in- år 1941 av nedanstående sammanställ- 
hemska utlånling av olika slag framgår för ning:

Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1941.

Lån åt kro-

Utgången av månaden Växlar Hypotekslån Kassa
kreditiv

liedis-
konteringar

ditinrättnin-
gar Summa

milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk
1940

December ..................... 5,274.9 41.2 32.8 — 47.0 5,395.9
1941

Januari ....................... 5,312.1 40.9 27.7 — 42.0 5,422.7
Februari ...................... 5,286.4 34.8 19.9 — 39.0 5,380.1

. 5,311.5 34.8 50.3 — 50.5 5,447.1
April ............................ 5,387.3 34.8 58.4 — 50.5 5,531.o

Maj ............................ . 5,442.9 34.8 61,3 — 71.0 5,610.o
Juni ............................ 6,055.o 34.7 71.7 27.8 113.2 6,302.4

J u l i ............................... 7,026.5 34.0 34.5 — 126.2 7,221.8

Augusti ....................... 7,501.e 34 .« 14.5 — 115.5 7,666.2
7,973.2 34.0 30.5 — 67.5 8,105.8
8,469.9 33.4 33.0 — — 8,536.9

November ................... . 10,517.9 33.9 23.1 — — 10,574.9
12,224.9 26.x 28.2 — — 12,279.2

nå växeldiskonteringen kraftigt ökades 
under året, medan, all annan kredit avtog, 
kom förstnämnda kreditgivning att helt 
prägla Flinlands Banks utlåning. Vid 1940 
års slut representerade ännu den på annat 
sätt än genom växeldiskontering beviljade 
krediten 2.o %  av centralbankens utlåning,

men ett år senare var dess andel endast 
0.4 % .

D e av banken direkt åt affärslivet diskon
terade växlarna fördelade sig procentuellt 
på följande säitt enligt kredittagarens verk
samhetsfält :

Exix>rtindustrin ..............................................
Hemmamarknads industrin .............................
Handelsfirmor .................................................
övriga ...............................................................

S1/u  1938 31/i* 1939 »Via IMO S1/ia 1941
88.15 89.99 89.10 89.30

3.81 3.77 7.87 10.43
7.84 6.15 3.03 0.24
0.20 0.09 — 0.0 3

Räntesatserna.

Finlands Bank ansåg det icke under re- 
dogörelseåret vara skäl att ändra såna vid

utlåningen tillämpade räntesatser. Den 
lägsta räntesatsen var sålunda oförändrat 
4 %, såsom den varit ända sedan den 3 
december 1934.
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Sedelstocken.

Sedelstocken, som år 1940 avsevärt ökats, 
minskades som vanligt under de tre första 
vedkoma av januari, men började sedan, 
med iakttagande av sedvanliga säsongfluk
tuationer, långsamt ökas för att ånyo 
minskas på våren. Synbarligen lockade 
även uppbörden av förmögenhetsöverlå- 
telseskattens försita rat. fram en del undan- 
gömda sedlar. Efter händelserna i juni 
begynte sedelstocken på nytt ökas, och 
denna tendens höll med smärre undantag 
i sig ända till årots slut. Sedelcirkulatio

nen, som vid årets början var 5,551.o milj 
mark, steg på dess sista dag till 7,316.9 
miljoner, varför ökningen under året var
l,765.o milj. mark eller 31.s °/c. Den stora 
sedelcirkulationen, får sin förklaring dels 
av sedlarnas reducerade omloppstid, dels 
av att på många håll stora mängder sedlar 
förvarades hemma för att undgå beskatt
ning eller för att hålla förmögenheten 
möjligast likvid.

Följande sammanställning utvisar, mot 
vilka tillgångar banken var berättigad att 
utgiva sedlar, vid utgången av 1940 samt 
vid varje kvartialsslut senaste år.

Gulkassa ...........................................................
Korrespondenter i utlandet..........................
Utländska v ä x la r .............................................
Utländska sedlar och kuponger ..................
Inhemska v ä x la r .............................................

Summa

»V,. 391 ■■Wi 31,
1040 1941 1941 1941 1941

milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk

603.8 603.8 459.9 171.5 171.4
1,177.2 1,067.5 962.1 1,030.4 932.4

6.8 11.7 6.7 7.5 4.4
1.5 2.7 2.2 2.3 3.8

5,274.9 5,311.5 6,082.8 7,973.2 12,224.9
7,064.2 6,997.2 7,513.7 9,184.9 13,336.9

Finlands Banks sedteltäckning ökades un
der redogöreflseåret med sammanlagt 6,272.7 
milj. mark eller 88.s %. Stegringen l>c- 
rodde på de inhemska växlarnas växande 
belopp, ty såsom ovan visats, hade såväl 
guldkassan som valutaförrådet minskats. 
Sedeltäckningens hela belopp va.r vid årets 
början 92.o %  av de vid anfordran betal
bara förbindelserna. I juni minskades 
denna relation ända till 81.6 %, men siteg 
till 109.3 %  vid årets slut, då vissa om
ställningar i statens upplåning företagits. 
I jämförelse med den viktigaste och känsli
gaste dtelen av de vid anfordran betall>ara 
förbindelserna, d. v. s. de utelöpande sed
larna, var sedeltäckningen mycket riklig, 
och förhållandet stärktes ytterligare under 
året. Relationstalet steg från 127.3 %  vid 
årets början till 182.3 % vid dess slut.

Sedelutgivningsreserven var synnerligen

riklig vid årets början, 1,234.0 milj. mark 
eller 16.2 % av de vid anfordran betalbara 
förbindelserna. Då staten under årets lopp 
med alltjämt ökade belopp överskred sitt 
upp- och avskrivningskonto, minskades se
delreserven likväl och höll sig största delen 
av året tämligen liten. Som minst var den 
endast 243.9 milj. mark eller 2.9 % av de 
vid anfordran betalbara förbindelserna. 
När året närmade sig sitt slut, reglerades 
statens kontoöverskridningar, varigenom se- 
delreserven ficks att stiga till 2,929.7 på 
årets sista dag. I förhållande till de vid an
fordran betalbara förbindelserna var den 
då 24,o %.

I följande sammanställning belyses nog
grannare Finlands Banks sedelutgivning- 
rätt och dess användning vid utgången av 
senaste år i jämförelse mod motsvarande 
ställning i slutet av föregående år.
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Sedel,utgivningsrätt.
31/ 31/

12 12
1940 1941

milj. mk milj. mk
Guldkassa och utländska

valutor ......................... l,781.o 1,103.8
Enligt, lagen av den 13

dec. 1939 ..................... 5,283.2 12,233.1
Enligt § 6 i reglementet l,800.o 1,800.o

Sedelutgivningsrätt 8,864.2 15,136.9

Begagnad sedelutgivningsrätt.

Utelöpande sed la r ..........
Övriga avista. förbindelser 
På beviljade kassakredi- 

tiv inne,stående ..........

5,551.o
1,934.8

143.r>

7,316.9
4,721.4

168.9
Begagnad sedelutgivnings- 

rätt ............................... 7,629.3 12,207.2

Scdclutgivningsreserv.

Omedelbart, disponibel .. 1,234.9 2,929.7

Begagnat belopp och re
serv ..............................  8,864.2 15,136.»

Bankens förhållande till staten.

Finlands Bank, som i normala tider icke 
beviljar staten kredit, blev under vinter
kriget tvungen att avstå från denna prin
cip och bevilja avsevärda lån för krigets 
finansiering. I synnerhet gavs kredit ge
nom diskontering av statsväxlar, men dess
utom överskred staten sitt upp- och av
skrivningskonto med avsevärda belopp. Vid 
utgången av 1940 innehade Finlands Bank 
statsväxlar till ott värde av 3,900.o milj. 
mark. Då nyssnämnda konto samtidig;, 
överskridits med 1,539.6 miljoner, var sta
tens sammanlagda kredit i centralbanken
5,439.6 milj. mark. I början av 1941 höll 
sig statsväxlarnas belopp oförändrat, men 
befästningsarbetena och andra åtgärder för 
skärpt försvar kom staten att småningom 
allt mera överskrida sitt upp- och avskriv
ningskonto, som den 15 juni uppvisade en

skuld av 1,896.1 milj. mark. Innan det 
nya krigsutbrottet hade statens kredit från 
Finlands Bank ökats med 356.5 milj. mark 
eller till sammanlagt 5,796.1 miljoner. För 
att finansiera krigföringen såg sig staten 
tvungen att i ökad utsträckning ty sig till 
Finlands Bank. Statsväxlarnas belopp steg 
samtidigt som kontoskulden ökades. Då 
Finlands Banks sedelreserv av sistnämnda 
skäl betänkligt sjönk, ordnades saken så, 
att staten i november och december diskon
terade växlar till sådant belopp, att den 
kunde betala sin kontoskuld. IJnder dessa 
förhållanden fanns det vid redogörelseårets 
slut statsväxlar i centralbankens portfölj 
till ett värde av 10,700 milj. mark. Där
emot upptog statsverkets upp- och avskriv
ningskonto ett kreditsaldo av 37.4 milj. 
mark. Statens sikuld till centralbanken var 
sålunda 10,662.o milj. mark, varför den 
under året ökats med 5,223.o milj. mark 
eller 96. o %.

Finlands Bank innehade dessutom, så
som också under tidigare år, en del stats
obligationer. Dessa hade banken emeller
tid anskaffat främst i placeringssyfite och 
för att sälja åt allmänheten, och de kunna 
icke betraktas såsom egentlig långivning åt 
staten. Det bokförda beloppet av dessa 
obligationer var 240.5 milj. mark vid årets 
början och 297.7 miljoner vid dess slut, 
varför ökningen var 57.2 milj. mark.

Den utländska clearingrörelsen.

Liksom år 1940 ingingos under redo
görelseåret en rad nya clearingavtal samt 
företogos ändringar i redan gällande över
enskommelser. Nya avtal ingingos med 
Spanien, Kroatien, Portugal, Frankrike och 
Ungern. De redan år 1940 med Jugosla
vien och Slovakien ingångna avtalen offent
liggjordes i avtalsserien genast i början av 
1941. Dessutom ha ändringar företagits i 
avtalen med Bulgarien och Italien. Såsom 
en följd  av kriget oeh av de därav fram-

1267/42 3
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kallade ändrade förhållandenas tvång har 
den avtalsenliga clearingrörelsen med Est
land, Grekland, Jugoslavien, Lettland, Li
tauen och Rådsunionen upphört. Beträf
fande alla andra clearingländer ha de tidi
gare överenskommelserna reglerat clearing
rörelsen.

Medan storkriget hämmade handelsutby
tet med de länder som hade fri valuta, har 
clearingrörelsen, även i förhållande till 
fjolårets stora ökning, avsevärt tilltagit 
under redogörelseåret. Sålunda kunde ex
portörerna gottskrivas med 5,483.9 milj. 
mark mot 2,358.2 och 1,440.3 miljoner un
der de närmast föregående åren. Särskilt 
för Tysklands och Danmarks vidkommande 
visar användningen av Finlands Banks 
clearingräkningar stegring.

De till exportörerna åren 1939, 1940 och
1941 erlagda beloppen fördelade sig på 
följande sätt enligt exportländer:

Bulgarien .........

“ /«
1939 

milj. mk
4.2

>1;11
1940 

milj. mk
4.6

31// u
1941 

milj. mk
58.1

Danmark .......... — 319.3 522.3
Estland ............ — 16.5 12.9
Frankrike . . . . — — 39.3
Grekland .......... 0.6 — O.o
Italien .............. .. 156.6 101.7 279.5
Jugoslavien — --- l . i
Lettland ........ — 32.8 4.7
Litauen ............ 5.7 15.9 4.1
Portugal ........ — — 15.5
Rumänien . . . . 3.7 — O.o
Råds ryssl and . — 181.7 164.1
Schweiz ........... — 4.9 52.7
Slovakien........ — — 4.1
Spanien ........... — — 17.8
Turkiet .......... 20.5 31.2 71.2
Tyskland ........ .. 1,249.0 1,544.9 3,719.1

Belgien . . . . O.i 174.0
Holland. .. . 72.7 233.5
N o rg e ........... — 31.9 99.8

Ungern ........... — — 13.0
Summa 1,440.3 2,358.2 5,486.8

Vid 1941 åra slut utvisade de flesta 
clearingkonton en skuld till respektive 
clearingländer, varvid hela debetsaldot var
1,489.5 milj. mark mot 338.4 miljoner ett 
år tidigare. Uppgången blev så betydlig, 
emedan exporten i allmänhet var liten men 
importbehovet däremot mycket större än 
förr. De största tillgodohavandena före- 
kommo på Hollands, Belgiens och Frank
rikes konton. Då exporten till Holland 
och Belgien betalades över tysk clearing, 
fingo exportörerna utan dröjsmål betalning 
från dessa länder, varemot betalningen för 
gods exporterat till Frankrike fått anstå 
under månader. Exportörerna ha i all
mänhet haft fördelen att snabbt få betal
ning från de andra clearingländerna, till 
vilka Finland för det mesta stått i skuld.

I kompensationsväg har dessutom expor
törer för utförsel till olika länder gott- 
skrivits med 57.8 milj. mark.

Remburserna.

Samma omständigheter, som vid krigsut
brottet mellan stormakterna ledde till att 
Finlands Banks under fredstid alldeles 
obetydliga rembursrörelse kraftigt ökades, 
ha gällt även under redogörelseåret. Då 
transportsvårigheterna ytterligare ökats och 
då erfarenheten visat, att centralbankens 
allt allmännare ingripande varit till nytta, 
har skäl ej funnits att ändra systemet.

År 1941 öppnades i Finlands Bank nå
got färre importremburser än 1940, näm
ligen 2,865 mot 3,014, men deras samman
lagda värde steg däremot från 1,470 milj. 
mark år 1940 till 1,580 milj. mark under 
redogörelseåret. Vid dess slut var de oav
slutade importrembursernas sammanlagda 
värde 223.2 milj. mark eller mindre än året 
förut, då motsvarande värde var 398.2 
miljoner.

Användningen av exportremburser blev 
betydligt allmännare, i det 224 öppnades 
under året mot 135 under föregående år.
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Deras sammanlagda värde steg från 73.7 
milj. mark till 197.4 miljoner. Ultimo 1941 
var deras saldo 61.2 milj. mark mot 11.4 
miljoner ultimo 1940.

Hankens bokslut.

1 det föregående har redan berörts flere 
viktiga punkter, i vilka Finlands Banks 
ställning undergått förändringar under

eller i slutet av senaste år. I det följande 
skall bankens balans- samt vinst- och för
lusträkning 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 år och året därförinnan framgå ur 
följande sammanställning:

31/ 31 /
12 12

T i l l g å n g a r :  milj. mk milj. mk
Guldkassa .........................................................  603.8 171.4
Utländska valutor ........................................... 1 ,177.2 932.4
Utländska växlar ........................................... 6.8 4.4
Utländska sedlar och kuponger ..................  1.5 3. g
Diskonterade växlar ......................................  5,274.9 12,224.9
Hypotekslån åt kreditinrättningar ..........  47.0 ________
Andra hypotekslån .........................................  41.2 26.1
Kassakreditiv ................................................... 32.9 28.2
Obligationer i finskt mynt ..........................  369.7 376.7
Obligationer i utländskt mynt ..................  306.5 295.5
Bankfastigheter och inventarier..................  12.o 12.0
Diverse räkningar ........................................... 1,618.8 102.3

Summa 9,492.3 14,177.7

S k u l d e r :

Utelöpande sedlar ..........................................  5,551.0 7,316.9
Upp- och avskrivningsräkning med staten —  37.4
Upp- och avskrivningsräkningar med andra 834.1 1,258.4
Postremissväxlar .............................................  56.0 88.3
Utrikeskorrespondenter .................................  295.0 1,046.5
Utländska clearingräkningar ......................  338.4 1,489.5
Diverse räkningar ..........................................  410.7 801.3
Upplupna rä n tor .............................................  19.6 40.i
Grundfond ....................................................... l,250.o l,250.o
Reservfond ....................................................... 522.3 624.9
Bankfastigheter och inventarier..................  12.o 12.0
Bankens vinst...................................................  202. c 212.4

Summa 9,492.3 14,177.7
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Förändringarna i guldkassan och de ut- vid årets slut förvandlats till växelkredit, 
ländska tillgångarna och skulderna, väx- Beträffande posterna på passiva sidan 
lingarna i sedelstocken och täckningen lik- kan nämnas den kännbara ökningen med 
som också ökningen av kreditgivningen ha 424.3 milj. mark av upp- och avskriv
redan tidigare berörts. ningsräkningarna med andra än statsver- 

Beträffande övriga räkningar bland till- ket, då den återspeglar den under årets 
gångarna förtjänar nämnas, att obligations- lopp inträffade lättnaden på penningmark- 
portföljens värde höll sig så gott som oför- naden.
ändrat, trots att under årets lopp nya ob- Slutligen kan konstateras, att grund- 
ligationer köptes samtidigt som andra sål- fonden var oförändrad men att reserv- 
des eller lottades ut. I samband med bok- fonden vid årets slut var 102.c milj. mark 
slutet företogos även avskrivningar på vissa större än ett år tidigare. Ökningen be- 
obligationers bokföringsvärde. Resultatet rodde på att enligt reglementet till reserv
var, att bokföringsvärdet av obligationerna fonden överförts hälften av 1940 års vinst, 
i finskt mynt vid årets utgång var 7.o milj. d. v. s. mk 101,319,488: 45, samt dessutom 
mark större än vid dess början, medan enligt riksdagens beslut av andra hälften 
däremot det bokförda värdet av obligatio- av vinsten det belopp, som översköt den i 
nerna i utländskt mynt minskats med 11.o budgeten upptagna posten om 100 milj. 
milj. mark. mark, således mk 1,319,488: 45. Vid slutet 

Bland tillgångarna fäster man sig vi- av 1941 steg värdet av Finlands Banks 
dare vid, att de diverse tillgångarna mins- egna fonder, årsvinsten obeaktad, till 
kats från 1,618.8 milj. mark till 102.u 1,886.9 milj. mark. 
miljoner. Denna förändring beror på den
redan ovan nämnda omständigheten, att V i n s t -  o c h  f ö r l u s t r ä k n i n g e n ,  
staten vid slutet av 1940 i hög grad över
skridit sitt upp- och avskrivningskonto, Gestaltningen av bankens vinst- och för
vars debetsaldo bokförts på diverse räk- lusträkning under de två senaste åren 
ningars konto, men att denna kontoskuld framgår av följande sammanställning:

År 1940 År 1941
1 n k o m s t e r : mk mk

Räntor på inhemsk utlåning ......................  159,645,560: 94 172,009,533: —
„ på korrespondenter i utlandet . . . .  341,357: 75 437,125: 25
„ på obligationer..................................  48,946,627: 25 48,236,289: 35

Agio ................................................................... 4,385,736: 85 —
Provisioner ....................................................... 17,197,640: 76 33,931,393: 89

Summa 230,516,923: 55 254,614,341: 49
U t g i f t e r :

Löner och arvoden .........................................  10,547,601: 70 13,044,619: -
Pensioner och understöd ..............................  1,021,653: 50 1,186,230: 40
Bankfullmäktiges arvoden oeh expenser . . 129,910: 35 132,476: 15
Arvoden åt filialkontorens kontrollanter . . —  150,200: —
Sedeltillverkningen............................................ 5,280,197: 60 4,962,968: 50
Diverse omkostnader......................................  2,881,832: 25 3,659,241: 75
Agioförlust ......................................................  —  1,603,761: 20
Avskrivningar .................................................  7,501,103: 70 465,172: 15
Fastighetskontot ..............................................  —  16,566,089: 90
Avskrivning på inventarierna ..................  515,647:55 462,930:50
Bankens v in s t ..................................................  202,638,976: 90 212,380,651: 94

Summa 230,516,923: 55 254,614,341: 49
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Finlands Banks totala inkomster, som år
1940 voro drygt hundm miljoner mark 
större än de närmast föi-egående åren, till- 
togo ytterligare i fjol, om än i långsam
mare takt. Ökningen var 24.1 milj. mark 
eller drygt 10 %. Utvecld ingen berodde pä 
att centralbankens verksamhet blivit märk
bart livligare. Då kreditgivningen, såsom 
ovan framhållits, tilltagit, ökades räntorna 
pä inhemska, lån med 12.i milj. mark; ök
ningen hade varit ännu större, om ej be
tydande reserveringar gjorts i avsikt att 
motverka de eventuella förluster kriget kan 
medföra. I provisioner fick banken till 
följd av den livligare utländska clearing- 
och rembursrörölsen 16.7 milj. mark mera 
än år 1940. Ränteinkomsten av utländska 
korrespondenter var fortfarande obetydlig 
om än något större än 1940, men pä obliga
tioner inflöto något mindre räntor än då. 
Slutligen bör nämnas, att agiokontot. ånyo, 
liksom år 1939, bragte förlust.

Liksom inkomsterna voro också utgif
terna större än dc senaste åren. Särskilt, 
utvidgningen av clearing- och remburs- 
rörelsen men även valutahandelns regle- 
mentering medförde nya övcrvakningsupp- 
gifter, som krävde större personal. Då 
löner samtidigt betalades åt sådana an
ställda som befunno sig i försvarsväsondots 
tjänst, och då åt personalen erlagts dyr- 
tidstillägg enligt samma principer som åt 
innehavare av statens tjänster oeh befatt
ningar, voro löneutgifterna, större än nå
gonsin förr. ökningen var 2.5 milj. mark. 
Till pensioner och understöd användes 
0.2 miljoner mera än 1940. De åt filial
kontorens kontrollanter erlagda arvodena, 
vilka tidigare upptagits på det. allmänna 
löne- och arvodeskontot, har denna gång 
angivits särskilt. De höjda priserna på 
förnödenheter ökade omkostnaderna, med

0.8 milj. mark. Sedeltillveikningen där
emot, vars konto år 1940 belastats med 
vissa specialutgifter, di-og den omfattande 
sedel til l verkningen och högre arbetslöner 
till trots, 0.;! milj. mark mindre kostnader 
än året förut.

I bokslutet avskrevs på fastighetskontot 
en i Lalitis anskaffad bankgård samt på av
skrivningskontot. en post. utländska sedlar, 
som förstörts vid en av bombardemang 
förorsakad eldsvåda ombord på ett fartyg, 
ävensom de dittillsvarande kostnaderna för 
en ny telefoncentral, sonr uppföres vid hu
vudkontoret.

Finlands Banks nettovinst steg under 
sådana förhållanden till 212.4 milj. mark. 
Den var 9.8 milj mark större än 1940 och 
samtidigt större än under något tidigare 
år. Årsvinsten har under de senaste åren 
utvecklats på följande sätt:
År 1936 101.a miljoner mark.
„ 1937 101.o
„ 1938 104. o
.. 1939 102.5
„ 1940 202.«
., 1941 212,380,651 mark 94 penni.

Av 1941 års vinst har enligt bestäm
melserna i reglementet hälften eller
106.190.325 mark 97 penni överförts till 
reservfonden, som därvid stigit till 731.1 
milj. mark. Enligt statens budget skola 
100. o miljoner mark användas till statens 
allmänna ändamål. Av denna hälft av 
vinsten återstår sålunda för banken odispo- 
nerade vinstmedel till ett belopp av
6.190.325 mark 97 penni.

Bankfullmäktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 6,190,325 mark 
97 penni, överföras till bankens re
servfond.
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Av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlarna.

Finlands Bank har genom en ärligen 
förnyad förordning berättigats att avvika 
från de i 8 § 1 momentet, av bankens 
reglemente ingående bestämmelserna om in
lösen av sedlar. Då förordningens giltig
hetstid skulle ha utgått i slutet av år 1941, 
tog bankens direktion, enär den ansåg, att 
det ej förefanns någon möjlighet att återgå 
till en myntfot stödd på guldet, initiativ 
till en förlängning av förordningens giltig
hetstid. Bankfullmäktige anslöto sig till 
direktionens åsikt och hemställde hos stats
rådet om att Finlands Bank med stöd av 
en förordning skulle berättigas att intill 
utgången av år 1942 fortfarande få av
vika från bestämmelserna i 8 § 1 momentet, 
av reglementet.

Denna rättighet beviljades även banken.

Revisionen.

De vid 1940 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet Aleksanteri Fränti, 
jordbrukaren Kaapro Huittinen, jordbru
karen August Kuusisto, kommunalrådet 
Kaapro Moilanen och köpingsdirektören 
Pietari Salmenoja verkställde under tiden 
mellan den 17 och 22 februari revision 
av bankens räkenskaper för år 1940. I en
lighet med revisorernas tillstyrkan och med 
stöd av stadgandena härom i bankens 
reglemente ha bankfullmäktige beviljat di
rektionen ansvarsfrihet för bankens för
valtning under år 1940.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln.

Bankfullmäktige ha under året. enligt 
reglementet granskat bankens lånerörelse

och övriga placeringar ävensom valutahan
deln vid följande tidpunkter: den 1 feb
ruari, den 3 april, den 9 juni, den 27 
augusti, den 7 oktober och den 22 decem
ber.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren.

a) I huvudkontoret,
Bankfullmäktige ha verkställt i ti § av 

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

b) I avdelningskontoren.
Bankfullmäktige 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 samtliga avdel
ningskontor inspekt e rats.

Direktionen.

Sedan ordföranden i bankens direktion 
Risto Ryti i december 1940 valts till Re
publikens president, beslöto bankfullmäk
tige vid sammanträde den 10 januari 1941, 
att ordförandeposten i direktionen tills 
vidare skulle lämnas obesatt. . Under redo
görelseåret fungerade till den 4 januari 
medlemmen i direktionen J. W. Rangell så
som t. f. ordförande i direktionen, liksom 
han hela år 1940 handhaft denna post, 
medan ordinarie ordföranden Ryti var
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statsminister. Sedan t. f. ordföranden Ran
gell nämnda dag blivit utnämnd till stats
minister, kallade bankfullmäktige medlem
men i direktionen K. Kivialho till t, f. ord
förande. Samtidigt förordnade bankfull
mäktige bankens sekreterare W. Sahlstein 
otth dess kamrer C. G. Sundman att tills 
vidare fungera såsom biträdande medlem
mar i direktionen.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning.

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1940 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna, Elis Holms nöd- 
hjälpsfond och 1893 års nödhjälpsfond 
samt översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bankutskottet.

Riksdagen hade i brev av den 22 april 
1938 förordnat, att bankfullmäktige till
1941 års riksdag skulle inkomma med för
slag till fördelning av då disponibla ränte- 
medel ur Längmanska fondens Litt. B. Se
dan understöden stått att söka och bank
fullmäktige mottagit 42 ansökningar, hem
ställde fullmäktige hos bankutskottet, att 
av de till fördelning disponibla 225,215 
mark 65 penni 225,000 skulle utdelas till 
närmare uppräknade föreningar, inrättnin
gar, sällskap och enskilda personer. Sedan 
riksdagen på förslag av bankutskottet be
slutat om fördelningen av nämnda ränte- 
medel samt meddelat bankfullmäktige där
om, verkställdes fördelningen av under
stöden.

Pensioner och understöd.

Under det gångna året ha bankfullmäk
tige beviljat fyra pensioner enligt pensions- 
stadgan till ett sammanlagt belopp av 
65,160 mark i året. Dessutom har beviljats 
ett engångsbidrag om 3,000 mark och ett 
bidrag om 9,000 mark för år 1942.

Avskrivningar.

På framställning av direktionen ha bank
fullmäktige beslutat, att vissa såsom osäkra 
upptagna fordringar av åren 1913 och 1931, 
sammanlagt 129,490 mark 50 penni, skola 
såsom fullständigt värdelösa avföras från 
räkenskaperna.

Slovakiens riksbank Finlands Banks 
korrespondent.

På framställning av direktionen beslöto 
bankfullmäktige, att Slovakiens riksbank, 
Slovenskå Nårodnå Banka v Bratislave, 
som uppgivit sig bifalla härtill, skulle an
tagas till Finlands Banks korrespondent.

Förslag till användning av Finlands Banks 
årsvinst för 1941.

Med anledning av svårigheterna aitt få 
inkomsterna och utgifterna i 1942 års stats
budget att balansera, ansåg finansministe
riet nödigt, att Finlands Banks årsvinst 
för 1941 i dess helhet, med avvikelse från 
gällande bestämmelser i 30 § av bankens 
reglemente, skulle upptagas såsom inkomst 
i sitatens budget för 1942. I enlighet med 
beslut av statsrådets finansutskott upp
manade därför finansministeriet Finlands 
Bank att avgiva utlåtande i ärendet samt 
uppgöra förslag till av nämnda reglering 
förutsatt lagstadgande.

I sin framställning i ärendet til'l bank
fullmäktige meddelade direktionen, att den 
ansåg en oavbruten ökning i största möj:- 
liga utsträckning av bankens reservfond 
viktig, och att ökningen i rådande undan- 
tagsläge är ännu viktigare än under nor
mala förhållanden. Med beaktande av sta
tens svåra finansiella situation ansåg sig 
likväl icke direktionen för sin del viilja 
motsätta sig förslaget, att en större del 
än vanligt av bankens årsvinst undantags
vis skulle överlåtas åt staten. Då års-
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vinsten för ifrågavarande år beräknades till 
c:a  200 milj. mark och då en förkovring 
av reservfonden under denna svåra tid 
icke helt kunde lämnas därhän, ansåg di
rektionen, aitit det belopp, med vilket vinsten 
möjligen överstiger nämnda 200 miljoner 
mark, i varje fall borde överföras till reserv
fonden. På basen härav hade direktionen 
uPPgjort förslag till en speciallag, enligt 
vilken Finlands Banks vinst för år 1941 
upp till 200 miljoner mark kunde användas 
för allmänna ändamål på sätt, som i 30 §
1 mom. av bankens reglemente stadgas, och 
återstoden skulle användas till att utöka 
bankens fonder.

Bankfullmäktige förenade sig om direk
tionens i ärendet antagna ståndpunkt och 
beslöto, med godkännande av det av direk
tionen uppgjorda lagförslaget, hos stats
rådet anhålla om härmed överensstäm
mande proposition till riksdagens godkän
nande. Emedan regeringen likväl fick 1942 
års statsbudget att balansera utan att en 
större dol än vanligt av Finlands Banks 
vinst för 1941 däri upptogs som inkomst, 
ansåg regeringen ej skäl föreligga att till 
riksdagen avgiva proposition i frågan.

Välutareglementeringen.

De rådande, exceptionella förhållandena 
gjorde det nödvändigt att bringa i verk
ställighet de i 2 § 4— 6 mom. av lagen av 
den 6 maj 1941 om reglementering av nä
ringslivet under undantagsförhållanden 
förutsatta stadgandena om anskaffandet 
®ch användningen av betalningsmedel, 
värdepapper och tillgodohavanden. Eme
dan det enligt statsrådets beslut av den 
25 oktober 1939 åligger Finlands Bank 
att övervaka valutahandeln, ansågo bank- 
fuilmäktige Finlands Bank vara den lämp
ligaste bestämmande myndigheten även be
träffande i nämnda lagram förutsatta regle- 
menteringsåtgärder.

På denna grund och då befogenheten att

bestämma angående ifrågavarande regle
mente ring förutsatte utsträckt myndighet 
och funktion för Finlands Bank, hemställde 
bankfuillmäktige, ined stöd av 5 § i nämnda 
lag, hos statsrådet om beslut i sagda av
seende, varigenom Finlands Bank skulle 
bef ullmäktigas att bestämma om reglemen
teringen. Statsrådet godkände bankfuill- 
mäktiges framställning och avgav den 5 
september 1941 ett därmed överensstäm
mande beslut angående anskaffande och 
användning i vissa fall av betalningsmedel, 
värdepapper och tillgodohavanden.

Diskonträntan för statens växlar.

I1 öv ajtt minska ränteutgifterna för stats
skulden hemstälIde finansministeriet hos Fin
lands Banks direktion, att räntan för ban
kens åt staten beviljade växelkredit måtte 
sänkas. Vid diskontering av statsväxlar 
hade banken tillämpat den lägsta diskont- 
räntan eller 4 % ; finansministeriet föreslog, 
att en sänkning till 2 V 2 %  måtte över
vägas. Med hänsyn till de rådande undan- 
tagsförhållandena ansåg direktionen skäligt 
bifalla denna begäran oeh gjorde i överens
stämmelse härmed en framställning i saken 
hos bankfullmäktige. Med godkännande av 
direktionens förslag beslöto bankfullmäk
tige, att Finlands Bank från den 26 no
vember 1941 tills vidare vid diskontering 
och omsättning av statens egna växlar, till 

ilkas förfallodag ej är längre tid än tre 
månader, skulle tillämpa en räntesats av 
2 Va %•

f  Uialkontor och tillfälliga agenturer.

Efter freden i Moskva flyttades bankens 
filial i Viborg till Lahtis, där det var 
avsikten ait-t den skulle arbeta, tills slutligt 
avgörande fattades, huruvida den skulle 
fortsätta sin verksamhet och i så fall på 
vilken ort. Kontorets tillfälliga verksamhet 
i Lahtis fortsatte [till den 12 februari 1941,
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då den upphörde, emedan bankfullmäktige 
■sagda dag i Lahtis grundade ett ordinarie 
filialkontor för banken. Viborgs kontor 
indrogs likväl icke, och då staden i augusti 
i fjol ånyo kom under finskt välde, åter
upptog kontoret den 30 september sin verk
samhet därstädes i sitt förra hus, om än 
tills vidare i sådan begränsad form som 
situationen förutsatte.

Bankens tidigare filialkontor i Sordavala 
hade bankfullmäktige dragit in efter vinter
kriget. Då Sorda val a senaste augusti ånyo 
anslöts till Finland, beslöto bankfullmäktige 
på framställning av direktionen, att, då 
det är av behovet påkallat, att Fin
lands Bank i Sordavala har ett ordinarie 
kontor, ett nytt filialkontor skulle grundas 
därstädes i stället för det indragna. Kon
toret begynto sin verksamhet den 12 sep
tember i sitt från krigets härjningar täm
ligen väl bevarade hus.

Efter krigsutbrottet i juni 1941 gjordes 
från försvarsväsendets sida en anhållan hos 
Finlands Bank, att banken på av försvars- 
väsendet angivna platser i närheten av 
frontlinjen måtte öppna tillfälliga agen
turer, vilkas verksamhet främst skulle in
riktas på att tillfredsställa arméns och 
denna åtföljande arbetsorganisationers pen
ningbehov samt på penningväxling. På di
rektionens förslag beslöto bankfullmäktige 
bifalla denna begäran och grunda samman
lagt sju tillfälliga agenturer, underlydande 
vissa av bankens ordinarie filialkontor, 
två i det återerövrade östra Finland, 
två öster om den gamla riksgränsen samt 
tre i närheten av fronten i landets 
nordligare delar. De i det återerövrade 
östfinland grundade provisoriska agentu- 
rerna indrogos sedan i slutet av året såsom 
obehövliga, varemot de öster om den gamla 
riksgränsen i städerna Aunus och Äänis- 
linna grundade tillfälliga agenturema, med 
anledning av den oavbrutna ökningen av 
deras rörelse, från början av innevarande 
år ändrades om till provisoriska filial
kontor.

Fastighetsköp.

Då bankfullmäktige beslöto att i Lahtis 
inrätta ett ordinarie filialkontor för banken, 
befullmäktigade de direktionen att vidtaga 
åtgärder för anskaffning av en ändamåls
enlig lokal åt nämnda kontor, antingen 
genom köp eller förhyrning. Emedan till 
bankkontor lämpliga hyreslokaler ej stodo 
att uppbringa i stadens centrum, trädde 
direktionen i författning om köp av fastig
het för kontorets räkning. Av de utbjudna 
fastigheterna ansåg direktionen en i O. Y. 
Toritalos ägo befintlig och vid salutorget i 
hörnet av Rauitatiekatu, Vapaudentie och 
Torikatu belägen gård vara den lämpligaste. 
Bolagets aktier innehades av Kansallis- 
Osake-Pankki, som var villig att sälja hela 
aktiestocken till ett nettopris av 17 mil
joner mark. Bankfullmäktige beslöto på 
framställning av direktionen befullmäktiga 
direktionen att till nämnda pris och på i 
köpekontraktet närmare angivna villkor för
värva aktiestocken i ifrågavarande bolag, 
och underskrevs köpebrevet den 3 mars
1941.

Nya befattningar och ändring av vissa 
tidigare befattningar.

Sedan bankfullmäktige beslutat grunda 
ordinarie filialkontor i Sordavala och Lahtis, 
gjorde direktionen framställning om inrät
tandet av nödiga ordinarie befattningar vid 
dessa kontor. Med godkännande av direk
tionens förslag beslöto bankfullmäktige, att 
vid vartdera kontoret inrätta en direktörs-, 
en kassörs- och en kontorsbiträdesbefatt- 
ning, vid kontoret i Sordavala en kassa- 
biträdesbefattning och i Lahtis två kassa- 
biträdesbefattningar samt dessutom vid 
vartdera kontoret en vaktmästarbefattning. 
För befattningarna fastställde bankfull
mäktige för Sordavalas vidkommande 
samma grundlöner som tidigare betalats 
vid bankens därvarande kontor samt för 
kontoret i Lahtis lika höga som vid ban
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kens andra filialkontor av motsvarande 
storlok.

Den på sista itiden vid bankens huvud
kontor inträffade stora utvidgningen av 
affärsverksamheten samt upptagandet av 
allt flere nya verksamhetsgrenar på ban
kens program ha sitällt ständigt större krav 
på personalen och särskilt på de relativt 
fåtaliga ordinarie manliga itjänstemännen, 
som få lov att fungera antingen som före
ståndare för de olika avdelningarna eller 
på andra synnerligen ansvarsfulla poster. 
För att bringa nämnda ordinarie manliga 
tjänstemäns vid huvudkontoret ställning i 
överensstämmelse med de under utveck
lingens gång förändrade förhållandena samt 
deras åligganden, gjorde direktionen hos 
Ijankfullmäktige framställning om ny grup
pering av bokhållarbefattningarna vid hu
vudkontoret utan förändring av befattnin
garnas totalantal och med beaktande av 
de åligganden befattningarnas innehavare 
komma att handhava. Direktionen föreslog, 
att. nämnda bokhållarbefatitningar, till an
talet itjugutvå med fördelning på fem äldre 
bokhållare, nio yngre av högre löneklass 
och åtta yngre av lägre löneklass, måtte 
grupperas om sålunda, att av dem skulle 
biildas befattningar för fyra yngre kam- 
rerare, sex äldre bokhållare, sex yngre bok
hållare av högre löneklass och sex yngre 
bokhållare av lägre löneklass. Bankfull
mäktige godkände nämnda förslag av di
rektionen samt fastställde, med bibehållande 
av bokhållarnas löneförmåner, de yngre 
kamrerarnas grundlön enligt direktionens 
förslag itill 75,000 mark i året. I detta 
sammanhang beslöto bankfullmäkitige på 
framställning av direktionen att vid ban
kens huvudkontor utöver redan fö r e fin t

liga befaittningar inrätta tre nya kontors- 
biträdes- och två nya kassabiträdesbefatt- 
ningar med i lönestadgan upptagna löne
förmåner samt att ändra en yngre vakt- 
mästarbefattning vid huvudkontoret till en 
äldre vaktmästarbefattning.

Dyrtidstillägg, ersättning för förlorade års-
ledigheter och den extra personalens 

avlöning.

Vid sitt sammanträde den 16 december
1940 hade bankfullmäktige till direktionens 
disposition ställt anslag för ett särskilt 
dyrtidstillägg, avsett att år 1941 erläggas 
åt bankens lägre avlönade befattningsha
vare och åt pensionstagare, som tillhört 
lägre 1 önekategorier, d. v. s. åt sådana, 
som hade mindre än 30,000 mark i årlig 
pension. Då likväl under rådande förhål
landen också de av banken åt. pensions
tagare, som tillhört högre löneklass, bevil
jade pensionerna visat sig otillräckliga, in
gick direktionen till bankfullmäktige med 
framställning om beviljande av anslag för 
dyrtidstillägg under förlidet år även åt 
nämnda pensionstagare enligt samma prin
ciper, som statsrådets finansutskott god
känt beträffande statens pensionstagare. 
Vid sitt sammanträde den 7 oktober god
kände bankfullmäktige direktionens fram
ställning och ställde ett anslag om 38,400 
mark till direktionens disposition att under 
år 1941 månatligen och retroaktivt från 
årets början såsom dyrtidstillägg om 200 
mark betalas till de av bankens pensions
tagare, som hade en årlig pension av 30,000 
mark eller mera. Dessutom beviljade bank
fullmäktige på framställning av direktio
nen ett anslag om 9,600 mark att år 1941 
månatligen och likaså retroaktivt från årets 
början såsom 200 marks dyrtidstillägg er
läggas åt Finlands Banks sedeltryckeris 
understödstagare, vilka på grund av under
stödens litenhet- genom levnadskostnadernas 
stegring råkat i en svår situation.

I december i fjol hemställde direktionen 
hos bankfullmäktige om anslag för erläg
gande under år 1942 av tillfälliga löne
tillägg på grund av stegrade levnadskost
nader. Direktionen föreslog, att lönetilläg
gen, d. v. s. dyrtidstillägg, dyrortstillägg 
och familjetillägg åt bankens ordinarie och
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extra personal och betjänte skulle faststäl
las enligt samma principer som finansut
skottet föreslagit för tilläggsarvodena åt sta
tens tjänste- och befattningshavare. Likaså 
föreslog direktionen, att på de åt bankens 
pensions- och understödstagare samt sedel
tryckeriets understödstagare innevarande år 
erlagda tillfälliga dyrtidstilläggen skulle 
tillämpas finansutskottets förslag beträf
fande dyrtidstillägg åt statens pensionsta
gare, likväl med den avvikelsen, att ifråga
varande månatliga dyrtidstillägg om 300 
mark skulle erläggas även åt de pensions- 
och understödstagare, vilkas pension eller 
understöd var 8,000 mark eller mindre i 
året. Vid sitt sammanträde den 18 decem
ber godkände bankfullmäktige direktionens 
framställningar samt ställde till direktio
nens disposition 2,795,000 mark för tilläggs- 
arvoden för år 1942 åt bankens ordinarie 
och extra personal samt 210,000 mark för 
dyrtidstillägg åt bankens pensions- och un
derstödstagare och sedeltryckeriets under
stödstagare.

Då på grund av de rådande undantags- 
förhållandena en del av bankens personal 
och betjänte icke under fjolåret kunde be
redas dem tillkommande årsledigheter, be
slöto bankfullmäktige vid sitt sammanträde 
den 18 november på framställning av di
rektionen bevilja ett anslag om 279,322 
mark att erläggas som ersättning för för
lorade årsledigheter på så sätt, att åt var 
och en som förlorat hela sin ledighet eller 
en del därav skulle betalas ett belopp, 
motsvarande hans grundlön för den tid 
han förlorat av sin ledighet.

Vid sitt sammanträde den 18 december 
beviljade bankfullmäktige på direktionens 
förslag 4,900,000 mark att efter behov an
vändas till avlöning av extra personal vid 
banken år 1942.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

Som kontrollanter vid bankens avdel
ningskontor och som deras suppleanter

komma enligt bankfullmäktiges beslut un
der år 1942 att fungera följande personer:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter 
direktören Toivo Rintala och stadsdirektö- 
ren, fil. doktorn Frans Vihtori Härmä 
samt suppleanter handlanden Juho Antti 
Airio och direktören Y rjö Nurmi;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter filoso- 
fiemagistern Y rjö Antero Kankaanrinta 
och advokaten, vicehäradshövdingen Mauno 
Moilanen samt suppleanter stadsdirektören, 
filosofiemagistern Armo Pyhälä och verk
ställande direktören Juhana Tarma;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter di
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen Mansnerus samt suppleanter 
lektorn Herman Hämäläinen och borgmästa
ren Matti Soini;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko Aleksander 
Cajander och verkställande direktören, 
borgmästaren Hugo Melart samt supplean
ter handelsskol föreståndaren, filosofiema
gistern Hugo Lennart Wennerstrand och 
stadsfiskalen Niilo Silenti;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta 
och agronomen Niilo Ilmari Jokinen samt 
suppleanter justitierådmannen Gunnar Val
demar Hellén och verkställande direktören 
Pekka Karttunen;

Kontoret i Lahtis: kontrollanter stadsdi
rektören Uuno Kristian Takki och distrikts
kontrollören Väinö Tuompo samt supplean
ter lyceirektorn, filosofiemagistern Artturi 
Aukusti Tähtinen och verkställande direk
tören. Kaarle Ilmari Halme;

Kontoret i Sordavala: kontrollanter eko- 
nomierådet Sven Holst och direktören Ro
bert Valentin Niskanen samt suppleanter 
länsprosten Oskari Freedrikki Kanervo och 
stadsdirektören Arvi Rudolf Häyhä;

Kontoret i S :t  Michel: kontrollanter 
häradshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen 
och politierådmannen Otto Kinnunen samt 
suppleanter direktören Valter Pulkkinen
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och verkställande direktören Asko Savo
lainen ;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådmannen, vicehäradshövdingen 
Kaarlo Haljala och stadsdirektören Kaarle 
Nordlund samt suppleanter dipl. ingenjö
ren Erkki Niklas Salminen och konsuln 
Bruuno Kanto;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan Verner Fredriksson 
samt suppleanter fabrikanten Kaarlo Ed
vard Kauppinen och vicehäradshövdingen 
Yrjö Jokiranta;

Kontoret i Vleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons Karhi och 
justitieborgmästaren Karl Torsten Heinilä 
samt suppleanter direktören Jalmari Kustaa 
Korkeakivi och verkställande direktören 
Aarne Toivonen;

Kontoret i Vasa: kontrollanter lagman
nen Ivar Wilhelm Ilasselblatt och direk
tören Lauri Aleksander Niinioja samt supp
leanter konsuln Johan Alfred Viklund och 
direktören Juho Viljam Vaahtoniemi;

Kontoret i Viborg: kontrollanter direk
tören Hannes Neuvonen och ingenjören 
Reino Koivulehto samt suppleanter verk
ställande direktören Kalle Hyvärinen och 
ingenjören Taavi Siltanen;

Kontoret i Åbo: kontrollanter lantbruks- 
rådet Arvi Samuli Kontu och landshövdin
gen Frans Vilho Kyttä samt suppleanter 
direktörerna Juho Heikki Kurkela och 
Aarne Laaksonen;

Provisoriska kontoret i Aunus: kontrol
lanter löjtnanten, vicehäradshövdingen 
Mauri Mattila och löjtnanten, läraren 
Aleksi Timonen samt suppleanter sanitets- 
kaptenen, med. licentiaten Osmo Kannas 
och postföreståndaren Onni Miettinen;

Provisoriska kontoret i Äänislinna: kon
trollanter majoren, polismästaren Miika Sa-

Helsingfors den 27 februari 1942.

kari Simojoki och löjtnanten, agronomen 
Martti Mastonen samt suppleanter majoren, 
intendenten Yrjö Ilmari Kaulio och mili
tärtjänstemannen, folkskolläraren Frans 
Oiva Saari.

Bankfullmäktige och revisorer.

I bankfullmäktiges sammansättning har 
ingen förändring inträffat sedan riksda
gens elektorer den 28 september 1939 för
rättade föreskrivna val. Såsom bankfull
mäktige fungerade år 1941 följande perso
ner :

Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare, 
Iiackzell, Antti, vicehäradshövding,
II elo, Johan, filosofiedoktor,
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pekkala, Mauno, överdirektör,
v. Frenckell, Erik, diplomingenjör, 
Kilpi, Eino, chefredaktör,
Pilppula, J. Eri., kommunah'åd.
Av dessa utgjorde de tre förstnämnda de 

ordinarie bankfullmäktige. Som ordförande 
fungerade under hela året undertecknad 
Tanner och som viceordförande underteck
nad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1941 års räkenskaper utsågo riksdagens 
elektorer följande personer:

jordbrukaren August Kuusisto och till 
dennes suppleant redaktören Hugo Aattela-, 

jordbrukaren Kaapro Huittinen och till 
dennes suppleant jordbrukaren K. A. Tjohi, 

kommunalrådet, redaktören Kaapro Moi
lanen och till denmes suppleant kommunal
rådet Jalmari Pilkama,

köpingsdirektören Pietari Salmenoja oeh 
till dennes suppleant jordbrukaren Matti 
Lepistö, samt

kommunalrådet A. Fränti oeh till dennes 
suppleant ekonomen Paavo Saarinen.

VÄINÖ TANNER.

Vihtori Vesterinen. Antti Hackzell. Juhani Leppälä.
Mauno Pekkala. Erik v. Frenckell. Eino Kilpi.

J. Eri. Pilppula.

Esko K. Leinonen.


