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Det ekonomiska livet i Finland år 1944.

I början av år 1944 fick det ekonomiska 
livet i Finland liksom under de närmast 
föregående åren sin prägel av omständig
heter, som direkt eller indirekt stodo i 
samband med stormaktskriget och Finlands 
egen försvarskamp. Det i juni inledda nya 
angreppsskedet och vapenstilleståndet i sep
tember voro ägnade att d jupt påverka även 
näringslivets olika sidor. Till en början 
skärptes arbetsmarknaden genom nya in
kallelser till armén och produktionen be
gränsades på vissa områden, men senare 
förändrade demobiliseringen helt läget på 
arbetsmarknaden. Landavträdelserna och 
förflyttningen av befolkningen i detta sam
manhang försvagade produktionsmöjlighe
terna och ökade varubristen. I samma rikt
ning verkade inskränkningen i importen 
och sedermera begränsningen av handels
förbindelserna till de närmaste grannlän
derna. Lantbruksproduktionen stördes av 
ofördelaktiga väderleksförhållanden; hö
skörden var riklig, men spannmålen och 
särskilt potatisen gav tämligen svag av
kastning, vilket i förening med den vid 
landavträdelserna förlorade skörden och 
inskränkningen i importen försvårade livs- 
medelsläget. Förflyttningen av boskapen 
från Karelen och därpå beroende foderbrist 
föranledde extra nedslaktningar och min
skade utbudet av boskapsprodukter. A v 
dessa skäl blev Finlands livsmedelsförsörj
ning sedan förbindelserna med Tyskland 
avbrutits till stor del beroende av vad som 
kan fås från Sverige. Penningkapital flöt 
in till kreditinrättningarna i rekordartade 
mängder. Trots statens penningbehov höll 
sig penningmarknaden lätt, då näringslivet 
hade endast ett begränsat kreditbehov. I 
december gjorde sig dock en märkbar till- 
stramning gällande, till fö ljd  dels av att 
tunga skatter ävensom första raten av det 
andra krigslånet då skulle betalas, dels av

begynnande återuppbyggnadsarbeten lik
som även av strävandena att få  närings
livet i gång, både för att kunna prestera 
krigsskadeståndet och för att tillfredsställa 
den inhemska konsumtionen och avvärja 
arbetslöshet. För statsfinanserna var året 
ansträngande; statens utgifter stego på 
grund av sommaroffensiven och emedan 
vården av den förflyttade befolkningen lik
som senare hemförlovningen av trupperna 
drogo stora kostnader samtidigt som de so
ciala utgifterna även för övrigt växte. Ehuru 
statens egentliga inkomster drevas upp och 
ehuru upplåningen på penningmarknaden 
var riklig, kunde staten icke heller år 1944 
bringa sina finanser i jämvikt utan kredit 
från Finlands Bank. Då pris- och löne- 
spärren icke kunde göras tät, utan ökning 
förekom på vartdera hållet, fortgick en 
långsam inflation även under nyssnämnda 
år.

Industrin.
Den industriella verksamheten fortgick 

i ungefär samma omfattning som under 
det föregående året, på en del områden 
var den något livligare, på andra något 
mera begränsad. Den i juni inledda offen
siven var ägnad att försvaga industrins 
arbete genom att nya grupper då inkalla
des till försvaret och därvid särskilt ex
portindustrins arbetskraft reducerades. 
Hemförlovningen av armén på hösten för
bättrade arbetsläget, men förändringen 
försiggick långsamt och hann icke verka 
på de föreliggande siffrorna för januari—  
september. Avbrottet i handelsvägarna 
mot söder försvagade så till vida den in
dustriella verksamheten som det försäm
rade möjligheterna att få nödvändiga rå
varor och förnödenheter från utlandet. 
A tt lyckligt lösa de uppgifter som åligga 
industrin —  nämligen fullgörandet av ska-
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deståndsleveranserna och återuppbyggnads
arbetet samt att övervinna den svåra varu
bristen —  möter därför de största svårig
heter.

Hemmamarhnadsindmtrins produktion 
var under årets tre första kvartal till sitt 
värde större än under något tidigare år. 
TJnitas’ index var för januari— september
1944 i medeltal 234 poäng, medan mot
svarande medeltal för föregående år var 
213 poäng. Ökningen var 21 poäng eller
10 % , men därav kom en betydande del 
på prisstegringens andel, varför ökningen 
i den producerade kvantiteten var synner
ligen liten. Inom de flesta produktions
grenar konstaterades ökning i  förhållande 
till föregående år. Dock minskades pro
duktionsvärdet för textilindustrin och bygg- 
nadsvaruindustrin betydligt under årets tre 
första kvartal.

Exportindustrins produktion, för vars 
volym siffror finnas att tillgå, höll sig 
redan i början av året på samma låga 
nivå som året förut och under det tredje 
kvartalet gick den ytterligare tillbaka. 
Unitas’ index för  januari— september stod 
sålunda på 43 poäng mot 48 poäng 1943. 
Men medan denna index i början av året 
var 48— 49 poäng, gick den under det 
■tredje kvartalet ned till 32 poäng. In 
skränkningen i exportindustrins verksam
het sträckte sig till alla viktigaste industri
grenar och var särdeles kraftig inom såg- 
och särskilt inom pappersindustrin; pro- 
duktionsindex för sistnämnda bransch sjönk 
i september till 23 poäng.

Byggnadsverksamheten var under hela 
året ringa, då Itrist på arbetskraft och 
byggnadsmaterial fortfarande rådde. B ygg
nadsarbetena, som voro beroende av myn
digheternas tillstånd, voro främst inriktade 
på reparation av bombskador och under 
första halvåret —  på återuppbyggnads- 
verksamhet i Karelen. Till fö ljd  av bomb
ningar, landavträdelser och förstörelsen i 
norra Finland var bostadsbristen skriande 
i största delen av landet och behovet act 
bygga större än någonsin förr. Mot slutet 
av året, då arbetskraft stod till buds, bör
jade företagsamhet yppa sig inom bygg- 
nadsbranschen, men knappheten på bygg
nadsmaterial och förnödenheter såväl som 
förekomsten av andra viktiga arbetsupp
gifter drogo rätt så snäva gränser för 
möjligheterna att bygga.

Cementkonsumtionen, som betraktas som 
en indikator för byggnadsverksamhetens 
omfattning, fastän den icke berör all bygg
nadsverksamhet och fastän cement använ
des även för andra ändamål än till vanligt 
husbygge, var år 1944 mindre än under 
de närmast föregående åren. Under ja 
nuari— september konsumerades 142,600 ton 
cement mot 179,800 resp. 194,400 ton un
der samma månader 1943 och 1942. I Hel
singfors blevo 39 ny- och tillbyggnader 
färdiga, inrymmande 382,000 m 3 och 420 
bostadsrum, medan motsvarande siffror för 
föregående år voro 50 byggnader, 257,000 
m3 och 630 nya rum. Planerna på nya 
hus liunno endast i få  fall så långt att 
ritningarna hade granskats och godkänts. 
Enligt de godkända ritningarna skola de 
planerade byggnaderna komma att in
rymma 200,000 m3 mot 357,000 m 3 år 1943 
och 561 nya bostadsrum mot 71 år 1943.

Lantbruket och skogsslcötseln.

Väderleksförhållandena voro 1944 oför
delaktiga under växtperioden, våren var 
sen, nederbörden var i många delar av 
landet överhövan riklig både under växt- 
oeli skördetiden och höstfroster förekommo 
ställvis mycket tidigt.. Då tillgången på 
arbetskraft och likaså på dragkraft var 
knapp, voro brukningen av jorden och skör
den mindre intensiva än önskvärt. Ehuru 
avsikten var att utvidga den besådda 
arealen, bärgades skörden faktiskt till följd  
av landavträdelserna på ett minskat om 
råde; minskningen var enligt förhandsupp- 
gifter 1— 2 %  för spannmål och potatis, 
11— 12 %  för havre och odlat hö samt 34 %  
för turnips och andra rotfrukter. Då skör
den per hektar till fö ljd  av bristfällig 
brukning av jorden och knappheten på 
konstgödsel i allmänhet var mindre än 
1943, blev den totala skörden sämre än 
medelmåttan. Höet gav visserligen ungefär- 
lika stor skörd som föregående år, men 
skörden av spannmål var .14 % , av havre 
28 % , av turnips och rotfrukter c. 42 % 
samt av potatis 4 4 %  mindre än 1943, v il
ket år företedde en stegring i jämförelse 
med de tidigare krigsåren. Enligt för- 
handsuppgifter motsvarade hela skörden 
omkring 2,450 miljoner spannmålsenheter 
mot 2,814 miljoner 1943, c. 2,400 miljoner

1941 och 1940 men 3,758 m iljoner i me
deltal för 1935— 1939.

Kreatursstammen, som småningom hade 
begynt tilltaga efter reduktionen under de 
första krigsåren, led ånyo kännbara för
luster genom de långa transporterna till 
fö ljd  av landavträdelserna och genom fo 
derbrist, Då boskapen dels minskades, dels 
var i dålig kondition, försvårades livs
medelslaget på nytt i detta avseende.

Skogsarbetena löpte under vintersäsongen
1944 tillfredsställande undan. A v sågtim- 
mer höggs under avverkningsperioden 1943 
— 1944 sammanlagt 170 m iljoner kubikfot, 
medan under föregående avverkningsperiod 
hade huggits 161 miljoner. Rundvirke av 
olika slag avverkades i något större mäng
der än under föregående period, nämligen 
drygt 13.5 miljoner kubikmeter fast mått 
mot knappa 12 miljoner under avverk
ningsperioden 1942— 1943. Det för  perio
den uppställda målet nåddes dock ej, när
mast beroende på ett underskott från 
hösten 1943, utan resultatet stannade 1 3 %  
under det förelagda målet. De önskade 
lagren kommo sålunda icke till stånd. Då 
stenkolsimporten från utlandet avstannade, 
måste brännvedsavverkningen ökas med 
hänsyn till den svåra värmesituationen. 
Önskan att. skaffa råmaterial för  export
industrins behov tvingade även det till att 
sätta målet högre, särskilt som denna in
dustri måste avstå en del av sina lager 
till bränsle. Därför blev det nödvändigt att 
höja det för avverkningsperioden 1944—
1945 fastställda målet från det ursprung
liga 36 miljoner m 3 löst mått till 43 mil
joner. Början var likväl dålig. På somma
ren 1944, då nya inkallelser till armén 
ägde rum, minskades tillgången på arbets
kraft för skogsarbeten, och bemförlovnin- 
gen på hösten hann ej i nämnvärd grad 
förbättra arbetsläget. Arbetsvilligheten stör
des av sådana omständigheter som ohåga 
hos de hemförlovade att taga i tu med 
skogsarbeten, vidare regnig väderlek och snö
fall på ofrusen mark, det dåliga skick, vari 
arbetskläder, särskilt skoplagg, ävensom 
arbetsredskap befinna sig, samt den knappa 
livsmedelstillgången. Bristen på hästar och 
dessas dåliga kondition försvårade trans
porterna. Då försäljningssäsongen under 
hösten var olustig, stannade avverkningarna 
mycket under det beräknade. Enbart un
derskottet i bränsleavverkningen uppskat

tades vid årets slut till 5 miljoner m* 
löst mått. Då härtill kommo transport
svårigheter är det icke underligt, att 
bränslesituationen särskilt i större bostads
centra. gestaltade sig kritisk.

A r b et sm arknad en.

Arbetsmarknaden fick i början av året 
sin prägel av samma omständigheter som 
under de tidigare krigsåren. Genom inkal
lelser av arbetepliktiga och jämsides där
med anlitad frivillig arbetskraft försökte 
man, liksom under det föregående året, an
visa arbetskraft till områden, som ur det 
helas synpunkt voro viktigast, fram för allt 
till lantbruks-, skogs- och flottningsarbeten. 
Resultaten voro tillfredsställande. Händel
serna i juni ledde dock till en ny skärp
ning av arbetsläget, då nya inkallelser 
verkställdes. Hemförlovningen av trup
perna efter vapenstilleståndsfördraget änd
rade i grund arbetsmarknaden: bekymret 
gällde ej mera, huru man skulle få  arbets
kraft till olika arbeten utan huru den le
diga. arbetskraften skulle placeras i nä
ringslivet, Då antalet hemförlovade var 
mycket betydande, tedde sig läget ho
tande. Likväl har största delen av de 
hemförlovade fått återvända till sina 
förra arbetsplatser, där för  dem delvis an
ordnats tillfälliga arbeten. Den yngsta ge
nerationen åter sökte sig till talrika kur
ser, som avse yrkesutbildning, eller fortsatte 
annars sina studier. V id  årsskiftet voro e. 
13,700 personer arbetslösa eller uppsagda, 
mest män, medan antalet, lediga platser 
var 12,600, främst i lantbruks- och skogs
arbeten. Om ej industrins råvarubrist av- 
hjälpes, fordras doek från statens och kom
munernas sida anordnandet av arbetsmöj
ligheter av mångahanda slag.

Reglementeringen av arbetslönerna fort
gick principiellt på sin tidigare grund. 
Genom ett statsrådsbeslut beviljades likväl 
fr. o. m. februari en extra löneförhöjning 
med 4 % . Likaså godkändes med giltighet 
från december månads början en löneför
höjning med en mark per arbetstimme eller 
200 mark^ i månaden. Det oaktat fram
ställdes på många områden redan under 
årets lopp krav på nya löneförhöjningar, 
och i slutet av året förekom på olika håll 
hot om arbetskonflikter.
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U t rikeshandcln.

Handelsutbytet med utlandet var under 
1944 betydligt mindre än under de när
mast föregående åren. Dess hela värde 
var enligt förhandsuppgifter 15,500.5 milj. 
mark mot 21,593. i m iljoner 1943 och
17,722.1 miljoner 1942. Redan i början 
av året tenderade importen att avtaga, då 
vårt på den tiden viktigaste importland, 
Tyskland, började få  svårt att avstå varor 
som Finland behövde. Ända till början av 
september var importen likväl betydande, 
men sedan förbindelserna med Tyskland 
avbrutits sjönk importen med ens för  att 
dock stiga i december, då nödig kredit hade 
ordnats i Sverige, som dåmera var vårt 
enda importland. Importvärdet. för hela 
året. var 8,919.o milj. mark, d. v. s. 3,9(>0.8 
m iljoner eller 30.8 %  mindre än 1943. E x
porten däremot var i början av året något 
större än de föregående åren, men på 
hösten inskränktes också den till en obe
tydlighet, och den ökning som förekom i 
december var relativt liten. Det totala 
värdet av exporten var 6,580.9 m ilj. mark, 
d. v. s. 2,131.s miljoner eller 24.5 %  mindre 
än 1943. Då prisindex för såväl import
som exportvaror hade stigit, hade handels
utbytet kvantitativt minskats ännu mera 
än vad ovanstående värdesiffror angiva.

Handelsbalansen för  året var mycket 
mindre passiv än under de tidigare krigs
åren. Importöverskottet var sålunda 2,338.7 
milj. mark mot 4,167.7 resp. 5,740.» mil
joner under de närmast föregående åren. 
Ur synpunkten av Finlands utländska be
talningsbalans var detta fördelaktigt, men 
under rådande förhållanden innebar det 
skärpt varuknapphet.

Inrike shandeln.

Inrikesliandeln var i början av året till 
sitt penningvärde något större än under 
de föregående åren, men på sommaren och 
hösten började den gå tillbaka, då det på 
grund av minskningen i importen och dels 
även i produktionen blev ännu svårare att 
få  varor inom vissa grenar av handeln. 
Partiaffärernas, central andelsaffärcrnas och 
■lanthandlarsammanslutningens hela försälj
ning för året steg till 14,199 m ilj. mark 
mot 14.703 miljoner år 1943. Beaktar man

stegringen i prisnivån, finner man att de 
försålda varumängderna betydligt min
skats.

Samfärdseln.

Sjöfarten var i början av 1944 liksom 
de tidigare krigsåren begränsad till öster
sjöområdet. Den var något mindre livlig 
än året förut. I  september avbröts sjö
farten så gott som fullständigt och där
efter har den inskränkt sig till förbindel
sernas upprätthållande med Sverige och 
Sovjetunionen. D ärför och på grund av 
förlusterna i handelsfartyg var sjöfarten 
mycket mindre än året förut. Antalet av
gångna fartyg var 1,627 mot 2,655 år 1943, 
medan deras dräktighet var 1,259,100 re
gisterton mot 2,061,400 registerton 1943.

Vad transporterna till lands beträffar 
försämrades läget under året genom förslit
ning och överlåtelse av materiel samt ge
nom förstörelsen i norra Finland, samtidigt 
som lösningen av bränsle- och smörjolje- 
frågan medförde allt större svårigheter. 
Den omfattande folkförflyttningen och 
transporten av evakuerad egendom, hem- 
förlovningen av armén, befolkningens rör
lighet m. m. dyl. beredde i förening med 
de normala itransporterna under sådana 
förhållanden kommunikationsväsendet tid
vis övermäktiga svårigheter, varför tågen 
voro till trängsel fyllda, varor hopades och 
förseningar förekommo. Transportsvårig
heterna störde tidvis tillförseln även av de 
viktigaste livsmedlen och särskilt bränsle 
till konsumtionscentra, t. o. m. till järnvä
garna själva. Trafiken avtog därför något 
i jämförelse med föregående år. Enligt 
förhandsuppgifter transporterades under 
januari— november ungefär 7 %  mindre 
frakt- och ilgods än under samma månader 
1943. Däremot var passagerarantalet un
der samma månader drygt 12 %  större än 
föregående år.

Ävenså avtog biltrafiken till fö ljd  av 
bilparkens förslitning och knappheten på 
vissa förnödenheter och reservdelar. Mot 
slutet av året vidtog returneringen av bilar 
som rekvirerats för försvarsväsendets be
hov, men icke heller detta kunde omedel
bart underlätta läget, då bilarna för det 
mesta på grund av stark nötning fordrade 
grundlig reparation.

7

Penning, och kapitalmarknaden.

Utvecklingen på penningmarknaden fort
gick under 1944 i samma tecken som de 
föregående åren, men mot slutet av året 
begynte en förändring göra sig gällande. 
Tillströmningen av kapital till kreditin
rättningarna var riklig under hela året, 
vilket tydligen berodde på samma orsaker 
som tidigare. Statsmakten var alltjämt 
tvungen att anlita centralbanken och så
lunda skapa artificiell köpkraft, som på 
grund av varuknappheten ej kunde använ
das till inköp. Reparationer av industri
anläggningar och byggnader kunde liksom 
grundförbättringar inom lantbruket, utföras 
endast i ringa mån, och ej heller hade 
återuppbyggnadsarbetet fått fart. Men sam
tidigt var efterfrågan på kredit för nä
ringslivets behov liten och begränsades 
ytterligare genom kreditreglementering, vil
ket allt samverkade till att penningriklig- 
het under det gångna året dominerade 
penningmarknaden.

Under sådana förhållanden ökades affärs
bankernas inlåning av allmänheten månad 
för månad ända till utgången av november, 
då denna inlåning hade ökats med c. 4,600 
milj. mark. T december inträffade likväl ett 
bakslag, inlåningen av allmänheten sjönk 
med närmare halvannan m iljard mark, 
närmast till fö ljd  av krigslånot och en del 
skatter samt vissa sedvanliga, med års
skiftet sammanhörande företeelser. På så 
sätt stannade ökningen för året vid
3,245.9 miljoner mark mot 2,738.1 mil
joner 1943 och 2,386.8 m iljoner 1942. 
Ökningen betecknade till sitt absoluta be
lopp ett rekord, men relativt var den vid
17.5 %  ungefär lika stor som under de 
tidigare krigsåren och samtidigt mycket 
större än under normala tider. Ökningen 
kom till över två tredjedelar, 2,266.8 milj. 
mark, på depositionsräkningarnas och till 
mindre än en tredjedel, 979.1 miljoner, på 
checkräkningarnas andel. Ökningen av 
förstnämnda räkningar var sålunda unge
fär lika stor som 1943, då den var 2,205.8 
milj. mark, men på checkräkning inflöto 
betydligt större belopp än året förut, då 
motsvarande ökning var 532.3 miljoner. 
Allmänhetens depositionsräkningar stego 
vid årets slut till 13,069.2 milj. mark, me
dan beloppet på checkräkning, vilket i 
november översteg 10 miljarder, efter de

stora uttagningarna i december utgjorde
8,739.8 miljoner. De förra räkningarnas 
andel, som vid utgången av 1942 hade 
sjunkit ända till 54.3 %  och vid utgången 
av 1943 ånyo stigit till 58.2 % , steg under 
1944 till 59.9 % . A tt penningmarknaden var 
lätt framgår tydligt av att. de övriga kredit
inrättningarnas medel i affärsbankerna 
kraftigt ökades. Dessa medel, främst spar
bankernas kassamedel, stcgo under året 
med l,541.i milj. mark till 4,659.2 mil
joner vid årets slut. A llt som allt utgjorde 
affärsbankernas inlåning sålunda vid årets 
slut 26,468.2 milj. mark, vilket var 4,787.0 
m iljoner mera än ett år tidigare, ökningen 
var rekordartad eller 2 2 % , medan mot
svarande ökning 1943 var 3,750.2 miljoner 
eller 21 % .

Affärsbankernas utlåning ökades icke 
lika kraftigt. Den egentliga utlåningen 
ökades med 1,837.o milj. mark mot en ök
ning om 2,832.8 miljoner år 1943 och steg 
härvid till 16,464.o m iljoner vid årets slut. 
A v  ökningen gällde liksom året förut 
största delen växelkrediten, som ökades 
med 1,250.1 milj. mark. Härav åter ut
gjordes huvuddelen av statens växlar. Ban
kernas övriga utlåning, som i stort sett 
beviljades näringslivet, ökades med 586.9 
milj. mark. Sistnämnda ökning av krediten 
skedde främst inom december, då omslaget 
i läget på penningmarknaden ställde avse
värda krav på affärsbankerna. Kreditbe
hovet var då så stort, att när samtidigt 
stora uttagningar gjordes från depositions- 
räkning, affärsbankerna råkade i tillfällig 
penningsvårighet, varför de i december för 
första gången sedan sommaren 1941 an
vände sig av rediskontering i centralbanken. 
Det rediskonterade beloppet steg under 
tredje veckan av december till 450 milj. 
mark, varav dock vid månadens slut åter
stodo endast 50 miljoner. Ytterligare må 
nämnas, att- affärsbankernas utlåning åt 
andra kreditinrättningar höll sig liten; den 
ökades under året med 22.7 milj. mark 
och steg vid dess slut till 382.4 miljoner.

Skillnaden mellan affärsbankernas in
låning och utlåning har plägat betraktas 
som ett slags spänningsmätare. I gångna 
tider, då penningmarknaden var stram, 
översteg utlåningen i regeln betydligt inlå
ningen, men under de senaste årens rikliga 
penningtillgång har förhållandet blivit det 
motsatta: inlåningsöverskottet har år för  år



ökats, och denna utveckling fortgick även i 
f jo l Medan inlåningsöverskottet ultimo
1943 var 6,694.5 m ilj. mark, steg det i 
slutet av november 1944 till närmare 
10,900 miljoner för att dock till fo ljd  av 
tillst r amningen i december sjunka till
9,621.8 miljoner. Inlåningsöverskottet var
då 2 927 3 milj. mark större an ett ar 
tidigare. Ifrågavarande skilinad mellan in 
låning och utlåning m otsvarar  likvd.1 
affärsbankernas kassa, utan största 
därav är placerad i obligationer A ttais
bankernas obligatio n s p o r t fö l j okades unde
året från 7,158.5 m ilj. mark trll 10,972. 
miljoner, varför ökningen v , -  • 
mark eller större än under något tidi„a 
år F ör jämförelsens skull ma namnas, att 

ökning var 998, i m . l j  m » k
1943 och 2,532.o m iljoner 1942 A liars 
bankerna hkde i allmänhet rikligt med 
kassamedel under året vid dess början
2,532.i milj. mark vilket belopp v *d 
gången av januan hade sjunkit till 1 ,7 ^  
miljoner och i oktober steg t'11 2,733., m 
joner; på årets sista dag hade det ånyo 
sjunkit till 1,366.7 m ilj. mark — Af:tars- 
bankernas förhållande till utlandet for- 
S r a d e s  n å g o t  under året. Medan d y x d  
dess infång hade en nettoskuld om 211. 
J S j .  mark till utlandet hade: denna vid 
årets slut sjunkit till 122.2 m ilj. ma .

Penningrikligheten kom till synes aven 
i den kraftiga ökningen av de ovnga kre
ditinrättningarnas inlåning. Enlig 
handsuppgifter ökades sparbankernas, post
sparbankens, andelskassornas a v ™  
andra sparkassors inlåning under året n ed 
4 725 s mil i. mark mot en okmng me<t 
4 305 4 miljoner under 1943. ökningen var 
således rekordartat stor till sitt absoluta

S ^ w I n E ^ v a r  A  riklig 
och utlåningen begransad av ie -  c,ncn 
ringsbestämmelser hade många spaibanMr 
svårigheter att finna lämpliga utlånin^ 
obiekt, Under sådana förhållanden an
skaffade en del sparbanker ytterligare 
statsobligationer, medan andra i vantan 
på bättre placeringsmöjligheter eller tor 
att upprätthålla stor likviditet i handelse 
av eventuella uttagningar deponerade stora

summor i sin centralbank eller andra a f
färsban k er, såsom av dessas inlåning av in
hemska kreditinrättningar framgår.

F ör Finlands Banks kreditgivnmg och 
övriga verksamhet redogöres i andra delen 
av denna berättelse.

Kapitalmarknaden fick sin prägel av 
statens upplåning. Fein statslån emittera
des med för olika kretsar av köpare av
passade villkor. Det viktigaste lånet var 
5 procentigt med en löplid av tio år ocn 
obligationer till en försäljningskurs av 
98.5. V id sidan härav såldes ett fyraårigt 
lån med 4 %  ränta och en försäljningskurs 
av 100. Liksom föregående år såldes ett 
för sparbankerna avsett långvarigt lån med 
25 års löptid ; dess amortering börjar år 
1949 och det har en växlande ränta, som 
med 1 V 2 %  överstiger storbankernas dc- 
positionsränta. Ett för  försäkringsanstal- 
terna lämpat lån löper i trettio år med 
5 %  ränta och amortering fr. 0. m. 1^49. 
Vidare upptogs ett lån av ny typ med 4 %  
ränta och fem års löptid men med åter
betalning av en femtedel av lånebeloppet 
per år. Likaså gjordes ånyo ett försök med 
ett premieobligationslån, „vinstlånet” , vars 
alla vinster lottades ut samtidigt ehuru de 
betalas under tio års tid, varefter obliga
tionerna inlösas. A v huvudlånet såldes ob
ligationer för  2,869 milj. mark, av det 
förra 4 procentiga lånet för 1,498 m ilj. 
mark och av det senare, vars försäljning 
inskränktes till fö ljd  av den stränga kritik 
det mötte, för 1,064 milj. mark, vidare 
av sparbankslånet för 637 m ilj. mark och 
av försäkringsanstalternas lån för 500 mil
joner Vinstlånet misslyckades; av det till- 
salubjudna beloppet, 200 milj. mark, kunde 
endast två femtedelar placeras. Då 1 bör
jan av året för 960 milj. mark såldes obli
gationer tillhörande 1943 års statslån, 
placerades 1944 statsobligationer på pen
ningmarknaden för ett sammanlagt belopp 
av c. 7,600 milj. mark. Härtill komma 
andra raten av det första krigslånet och 
första raten av det andra krigslånet, sam
manlagt c. 3,250 milj. mark. Å  andra sidan 
inlöstes förfallna obligationer av gamla 
lån ; då försvarslånet i november i sin hel
het förföll till inlösen kunde den som ville 
bvta ut sina obligationer mot 1944 års 
5" procentiga papper, som gåvos till nedsatt 
kurs, och utnyttjades denna rätt for c. 250 
milj. mark.
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Trots den rikliga penningtillgången 
grundades relativt få nya aktiebolag, och 
höjningar av aktiekapitalet förekommo icke 
ens närmelsevis lika allmänt som under de 
föregående åren. Sammanlagt grundades 
523 nya aktiebolag med ett kapital om
238.1 milj. mark, medan motsvarande s iff
ror för föregående år voro 866 resp. 573.3. 
H öjningar av aktiekapitalet anmäldes till 
ett antal av 316 mot 541 föregående år, 
och det nominella aktiekapitalet ökades 
med 632.1) milj. mark mot en ökning med
1,249.5 miljoner under 1943. Om även 
minskningarna i kapitalet beaktas, ökades 
aktiebolagens sammanlagda aktiekapital un
der året med nominellt 741.0 milj. mark 
mot att ha ökats med 1,680.4 resp. 1,176.«j 
miljoner under de närmast föregående åren.

Börsnoteringarna stodo i medeltal på 
en lägre nivå än under motsvarande må
nader 1943, och under årets sista månader, 
då betalningen av krigslånet föranledde 
livlig aktieförsäljning, sjönko de lägre än 
sedan 1941. Aktieindex, som i december
1943 hade stått på 219 poäng, steg i början 
på året ända till 257 poäng i maj men 
sjönk i november till 202 och stod i de
cember på 209. Liksom under de före
gående åren voro växlingarna kraftigare för 
industri- än för bankaktier. Index för de 
förra steg från 250 i december 1943 till 
304 i maj för  att i december sjunka till 
sin utgångspunkt. Index för  de senare 
stod i december 1943 på 120, steg i ja 
nuari till 131 för  att redan i februari 
sjunka något och gick i december ned till 
108. Börsomsättningen var till sitt pen
ningvärde något större än 1943 utan att 
dock nå nivån för de föregående åren. 
Värdet av de på börsen sålda värdepappe
ren var nämligen 487.7 milj. mark mot
425.1 och 521.0 resp. 501.4 miljoner under 
åren 1943— 1941.

Räntefoten.
Kreditinrättningarnas frivilliga överens

kommelse av 1941 om bibehållande av de 
gamla in- och utlåningsräntorna var allt
jämt i kraft. Depositionsräntan var därför 
densamma som under de föregående åren 
eller i affärsbankerna 3 V 2 % , i sparban
kerna vanligen 4 % , i de största likväl 
3 3/ 4 % ;  på checkräkning betalade affärs
bankerna 1 %  ränta, sparbankerna något

mera. Medelräntan för affärsbankernas in
låning steg dock något. Den var nämligen 
2.53 %  vid årets slut mot 2.40 resp. 2.37 %  
åren 1943 och 1942; förändringen härledde 
sig av depositionsräkningarnas kraftigare 
ökning i jämförelse med checkräkningarna. 
Medelräntan för utlåningen sjönk, näm
ligen till 5.04 %  från 5.24 resp. 5.35 %  
under de föregående åren. Förändringen 
berodde i hög grad på den starka öknin
gen i krediten med låg ränta åt staten.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.
Om den utländska betalningsrörelsen fö 

religga endast bristfälliga uppgifter, men 
man får likväl en allmän uppfattning om 
dess gestaltning. Med utgång från s iff
rorna för 1943 års betalningsbalans kan 
man göra följande beräkning. Enligt för- 
handsuppgifter var utrikeshandelns import
överskott för året i runt tal 1,750 milj. 
mark mindre än 1943, om importen av 
skänkta varor medräknas. Ränteutgifterna 
till utlandet åter sjönko med 80 milj. mark. 
På inkomstsidan beräknas fartygsfrakterna 
ha inbringat 350 milj. mark mindre än 
året föru t; likaså minskades hamntrafik- 
inkomsterna, medan däremot donationerna 
från utlandet ökades. Då betalningsbalan
sens övriga inkomster och utgifter kunna 
förutsättas ha bibehållit sig något så när 
oförändrade, kan man beräkna, att eftersom 
betalningsbalansen 1943 slutade på ett un
derskott av 3,255 milj. mark, var mot
svarande siffra  för fjolåret 1,740 miljoner. 
F ör jämförelsens skull må ännu nämnas, 
att betalningsbalansen även under de tidi
gare krigsåren givit ett betydligt överskott 
av utgifter. Detta var omkring 5,000 milj. 
mark för  1942, 4,335 m iljoner för 1941 
och c. 3,425 miljoner för 1940, för samtliga 
år således större än för fjolåret. I s iff
rorna ha nuturligtvis endast de kända 
faktorerna kunnat beaktas; eventuell osyn
lig import och export har i brist på upp
gifter stannat utanför.

Beträffande kapitalrörelsen måste man 
likaså nöja sig med bristfälliga uppgifter. 
Ny kredit erhölls från Sverige, dels 5 milj. 
kronor i form  av ett 4 procentigt halv
kort lån, dels i slutet av året 150 milj. 
kronor som 3 1/2 procentig varukredit, var
av likväl endast en del, 54.o milj. kronor, 
utnyttjades inom året. Den av Förenta



staterna år 1940 beviljade s. k. Fatcona- 
krediten ökades något. Då 
betalades på en del lan medan andra fort 
farande voro infrusna, var resultatet att 
Finland erhöll ny k red it  i k on so lid era d
form  till ett motvarde av 810 imlj. ma j .

r t r r ä

i> ntlnndska k orrespon den tern as tillgodo 
h avan d en  i mark. A llt som allt beräknas 
landets kortfristiga nettoskuld ha m a k a ts  
med 2,780 milj. mark under aret D å  den 
konsoliderade skulcle n  okades W'*  allts 
slu tresu lta tet, att Finlands synliga skum 
till utlandet år 1944 ön sk ades  med 193 
mili mark. Med beaktande av att betat

S ^ £ S B r I||
utländska T a p i t a l r ^ S r j » !  ’ betalnings
balansens inkomster och utgifter.

Prisnivån.
Prisnivån höll sig under fjolåret fastare 

••In under de föregående åren. Levnads- 
kostnadsindex stod, om till basperiod tages
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V I I I .  1938— V I I .  1939, i december 1943 
nå 197 och steg småningom till 203 i de
cember 1944. Stegringen var alltså 3.0 /c 
mot 8 .8 %  år 1943 och 20.7 %  år 1942. 
Prisstegringen var störst för beklädnads- 
artiklarna, för vilka index steg med 9.8 /c. 
Index för värme och lyse steg med endast 
2.2 %  och skattcindex med 2.c» % , medan 
däremot index för födoämnen och bostad 
förblev oförändrad. Prisnivån v a r  således 
stabilare än under de tidigare krigsåren. 
Det är likväl skäl att minnas, att stabili
teten delvis är skenbar, i det den är ett 
resultat av pris reglementerings- och pre- 
mieringspolitiken. Likaså är det tydligt, 
att på pris- och lönefronten under årets 
sista veckor varslades en oro, som kan leda 
till en ofördelaktig utveckling, om ej h öj
ningarna i tid kunna hindras.

Även partipriserna stego något lång
sammare än under de föregående åren, om 
de ock stego betydligt mera än levnads
kostnaderna. Partiprisindex steg från 2J1 
i december 1943 till 314 senaste december. 
Stegringen var alltså 7.o %  mot 11.5 resp. 
24.9 %  under de närmast föregående åren.

Index för lantbruksprodukternas leve- 
ran spriser  förändrades alldeles obetydligt 
under året. D e n  steg från 283 i december 
1943 till 294 i december 1944. Förändrin
garna i priserna på husdj ursprodukter och 
åkerbruksprodukter voro ungefär lika små.
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Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet Ml 
utlandet.

Trots att penningens inhemska köpkraft, 
mätt med prisnivån, något sjönk år 1944, 
företogos icke några ändringar i Finlands 
Banks utländska växelkurser. Dollarn no
terades sålunda till cn fast kurs av mk 
49: 35, pundet till mk 196: —  och svenska 
kronor till mk 1,171:— . Det är likväl 
tydligt, att om man velat hålla växelkur
serna i jämnvikt med köpkraftspariteterna 
olika länder emellan, hade nyssnämnda kur
ser redan för länge sedan bort ändras. Så 
långe inga som helst handelsförbindelser 
fåtts till stånd med Förenta staterna och 
England och noteringen av dessa länders 
valutor därför är fullkomligt nominell och 
då relationerna med Sverige såväl för im
portens och exportens som valutahandelns 
del regleras av myndigheterna, har orsak 
ej ansetts föreligga att ändra valutakur
serna. Detta har så mycket större skäl 
för  sig som också andra länder i allmänhet 
bibehållit oförändrade växelkurser utan av
seende på valutornas olika utveckling i 
fråga om inre köpkraft. Försämringen i 
finska markens utländska värde har dock 
så till vida officiellt fastslagits, att vid 
försäljning av svenska kronor till stålen 
uppburits en tilläggsavgift, vilken tidigare 
var 20 %  men senaste oktober höjdes till 
40 % . Denna tilläggsavgift, som ungefär 
motsvarade nedgången i markens relativa 
värde, kan användas för premiering av 
exporten till Sverige.

Då Finlands utländska betalningsbalans 
i fjol, liksom under de tidigare krigsåren, 
var passiv och efterfrågan på utländska 
valutor mycket översteg tillgången, var 
det nödvändigt att alltjämt bibehålla den 
sedan utbrottet av storkriget tillämpade 
reglementeringen av valutahandeln även
som av importen och exporten. Likaså var

det alltjämt nödvändigt att bibehålla de 
tidigare särskilda betalningsöverenskommel- 
serna eller cleringsystemen med de län
der, som stodo i handelsutbyte med F in 
land.

Finlands Banks utländska förbindelser 
förändrades under fjolåret i så mån att 
valutaförrådet stärktes och den utländska 
nettoskulden sjönk. Valutaförrådet, som 
i slutet av 1943 var 215.4 milj. mark, 
minskades något i början av året men bör
jade sedan stiga, varvid det fick ett be
tydande tillskott genom en fartygsförsälj- 
ning, och steg vid årets slut till 350.7 milj. 
mark. Ökningen var sålunda 135.3 milj. 
mark, vilket är värt att uppmärksammas, 
eftersom valutaförrådet under de före
gående åren snabbt hade sjunkit. —  Guld
kassan förblev under hela året oförändrad 
med ett bokfört värde av 171.5 milj. mark.

Å  andra sidan minskades den i Finlands 
Banks ställning upptagna utländska netto
skulden, som i verkligheten endast till en 
liten del är bankens egen och i huvudsak 
vår folkhushållnings skuld, dock så, att de 
två kontona utvecklade sig i motsatt rik t
ning. De utländska korrespondenternas 
tillgångar i mark ökades liksom under de 
föregående åren kraftigt och stego från
2,296.5 milj. mark till 3,432.0 miljoner. 
Ökningen var således 1,135.5 milj. mark 
och berodde till största delen på att till 
denna räkning enligt överenskommelse över
fördes 20 %  av värdet av importen från 
Tyskland. Nettosaldot av de utländska clea- 
ringräkningarna däremot, vilket vid årets 
ingång utvisat en skuld om l,410.o milj. 
mark, förändrades under årets lopp till 
ett tillgodohavande, som i slutet av decem
ber utgjorde 2,365.5 m ilj. mark. Föränd
ringen i nettosaldot på denna räkning var 
alltså 3,775.5 m ilj. mark, vilket innebar en 
motsvarande minskning i de utländska skul
derna. Utvecklingen på ifrågavarande räk-
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ning berodde till stor del på osynlig export 
till Tyskland. De uppkomna tillgodohavan
dena motsvaras av en på de utländska kor
respondenternas markräkning upptagen 
skuld till Tyskland. Om dessa två räknin
gar slås ihop, finner man att den i F in
lands Banks ställning ingående utländska 
skulden vid årets början var 3,706.5 milj. 
mark oeh vid dess slut l,066.r> miljonei, 
varför dessa utländska skulder minskades 
med sammanlagt 2,640.o milj. mark.

Utlåning en.

Finlands Banks utlåning präglades 1944, 
liksom under de tidigare krigsåren, av sta
tens penningbehov, varom närmare längre 
fram. Den kredit näringslivet fick var 
i bredd härmed relativt anspråkslös, be
roende på att Finlands Banks gamla kun
der behövde rätt litet kredit. Denna ut
låning växlade mellan 1,363.o milj. mark 
vid årets början oeh 1,576.2 m iljoner ultimo 
juni, varefter den ånyo minskades; i de
cember, då till fö ljd  av de nya förhållan
dena efterfrågan på kredit ökades och pen
ningmarknaden skärptes, ökades dock ut
låningen plötsligt så att den på årets sista 
dag utgjorde 2,225.n milj. mark. Såsom 
ovan framhölls, måste då en del affärsban
ker anlita centralbankens hjälp för att 
övervinna spänningen vid årsskiftet. Vid 
årets slut var därför Finlands Banks ut
låning till andra än staten 862.0 milj. mark 
eller 63.2 %  större än ett år tidigare.

Om man härtill lägger krediten åt sta
ten, får man Finlands Banks hela utlåning, 
som vid 1943 års utgång var 17,313.0 milj. 
mark. I början av året minskades utlånin
gen och höll sig ända till juli månads slut 
under utgångsläget; den 23 juni stod den 
som lägst, vid 16,408.0 milj. mark. Till 
fö ljd  av det förändrade politiska läget steg 
statens kreditbehov på sommaren oeh hös
ten, oeh Finlands Banks hela utlåning 
svällde småningom ut, ända tills den slut
ligen den 23 december hade stigit till
20,853.5 m ilj. mark. Ärets sista vecka med

förde likväl en betydande lättnad, i det 
utlåningen sjönk till 19,975.o milj. mark. 
Härigenom hade Finlands Banks hela ut
låning under året stigit med 2,662.o m ilj. 
mark eller 15.4 % . Ökningen var mycket 
större än under det närmast föregående 
året, då den var 1,350.4 milj. mark eller
8.5 %  men betydligt mindre än år 1942.

Finlands Bank beviljar kredit främst i
form  av växeldiskontering. Vid årets bör
jan steg bankens direkt diskonterade växlar 
till ett belopp av 17,189.3 milj. mark. E f
ter en ökning under det senare halvåret 
nådde växeldiskonterna den 23 december 
sitt maximum, 20,324.9 m ilj. mark, var
ifrån de under årets sista vecka sjönko till
19,855.9 m ilj. mark. Ökningen under hela 
året blev därvid 2,666.<; milj. mark eller
15.5 % .

Någon rediskon terin g eller annan utlå
ning åt kreditinrättningarna förekom lika 
litet som under de föregående åren förrän 
under årets sista veckor. Då ledde skärp
ningen i penningläget till att växlar diskon
terades till ett värde av 450.o m ilj. mark. 
Ultimo december hade det rediskonterade 
beloppet sjunkit till 50.o miljoner.

Medan diskonteringen år för år utvid
gats har Finlands Banks övriga utlåning 
förlorat all praktisk betydelse, i det den 
under redogörelseåret representerade endast 
0.2— l.o %  av bankens hela utlåning. Hy- 
potekslånen belöpte sig till 29.o milj. mark 
vid årets ingång men sjönko sedan till 19.o 
miljoner. Det på kassakreditiv lyfta be
loppet åter utgjorde 94.7 milj. mark vid 
utgången av 1943, steg till 139.ö miljoner 
den 23 februari men sjönk sedan smånin
gom, så att det i medlet av november stod 
så lågt som på 31.2 m ilj. mark. V id  årets 
slut var motsvarande belopp 50.7 milj. 
mark. Den i form av hypotekslån och 
kassakreditiv utnyttjade centralbank.sk re
dit en minskades på så sätt med 54.o m ilj. 
mark eller nästan hälften av begynnelse
beloppet för året.

De månatliga växlingarna i bankens olika 
slag av utlåning • framgå för 1944 ur föl
jande sammanställning:
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Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1944.

Utgången av månadon

1943 
December

1944 
Januari 
Februari 
Mars . .. 
April . .

Växlar 
milj. mk

Hypotekslån 
milj. mk

Kassa- 
kreditiv 
milj. mk

Redis- 
konteringai’ 

milj. mk
Summa 

milj. mk

17,189.3 29.0 94.7 — 17,313.6

16,516.g 29.« 85.2 16,631.4
16,959.8 29.fi 137.8 — 17,127.2
17,020.5 29.« 109.2 -— 17,159.3
16,795.5 29.1 94.1 — 16,918.-
16,778.7 29.1 68.8 — 16,876.0
16,296.5 29.i 100.ti — 16,426.2
17,287.3 29.1 81.8 — 17,398.2
18,145.2 29.i 47.8 .— 18,222.1
19,082.0 29.i 53.3 — 19,165.o
19,128.5 29.1 58.0 — 19,216.2
19,775.4 19.1 38.fi --- 19,833.1

19.o 50.7 50.o 19,975.o

Huvuddelen av Finlands Banks direkta 
kredit åt affärslivet har i allmänhet fallit 
Pa exportindustrins andel. Under krigs
åren har likväl inträffat en långsam för
skjutning till förmån för hemmamarknads- 
industrin och likaså för handelsföretagen, 
vilka ha fått en allt större del av krediten. 
I fjol ändrades förhållandena ånyo i det

Exportindustrin ........................
Hemmamarknadsindustrin
Handelsfirmor ............................
Övriga ...........................................

att krediten åt handelsföretagen minskades 
så gott som till obefintlighet och krediten 
åt exportindustrin ävensom åt „övriga” 
kraftigt ökades. Detta sakförhållande be
lyses av följande sammanställning, som ut
visar, huru denna kredit vid utgången av 
de senaste åren procentuellt har fördelat 
sig mellan olika verksamhetsgrenar.

»V ., i ll  
1 19 31/n 37 u 87 „ 31/ „

193',) 1940 1941 1942 1943 1944
8 9 .9 9 8 9 .i o 8 9 .3 0 7 3 .7 0 6 3 .3  5 6 1 .1 9

3 .77 7 .87 1 0 .4 3 2 2 .0 7 2 9 .2 0 20.OC,
6 .1 5 3 .0  3 0 .2  4 4 .0  2 7 .37 0 .0 2
O.od — 0 .0 3 0 .1 5 0 .0 8 1 8 .7 3

Räntesatserna.

Finland Bank tillämpade år 1944 oför
ändrade räntesatser vid sin utlåning. Den 
lägsta räntesatsen var sålunda oförändrat 
4 % , såsom den varit sedan den 3 decem
ber 1934. Räntan på statens växlar var 
likaså oförändrat 1 x/ 2 % , vartill den sänkts 
i mars 1943.

Sedelstocken.
Den utelöpande sedelstocken växlade 

mycket under året. I början av året 
stämde utvecklingen överens med de van
liga säsongföreteelserna, men från och med 
juni dominerades den av det nya politiska 
laget. Under de tre första veckorna i ja 
nuari minskades sedelstocken, nämligen

från 10,824.9 milj. mark, till det lägsta be
loppet för året, 10,312.7 miljoner, för att 
sedan stiga till slutet av april, då den ut
gjorde 12,110.9 miljoner. I maj och ännu 
i början av juni framträdde den vanliga, 
säsongbetonade nedgången, men därpå be- 
gynte sedelmängden ånyo stiga. Stegrin
gen, som tidtals var mycket snabb, fortgick 
med smärre variationer ända till december 
månads utgång, då sedelstockens hittills 
högsta belopp nåddes med 15,656.7 m ilj. 
mark. Sedelmängden ökades alltså synner
ligen kraftigt under året, med sammanlagt
4,831.8 m ilj. mark eller 44.fi % . Orsaken 
till ökningen står att söka i sommaroffen
siven och den efterföljande förändringen i 
den politiska ställningen. Behovet av sed
lar ökades likaså av de omfattande folk-
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förflyttningarna, <lc stigande statsutgif
terna med ty åtföljande ökad upplåning i 
centralbanken, senare av hemförlovnmgen 
av trupperna och understöden åt de hem
vändande liksom även av den fr. o. m. juni 
månad allt starkare allmänna osäkerhets- 
känslan, vilken var ägnad att föranleda

3V12
1943

milj.mlc

Guldkassa ....................................  J™ '5
Korrespondenter i utlandet . . . H'4
Utländska växlar ........................ ~ 7
Utländska sedlar och kuponger J-2
Inhemska växlar ........................  17,lo . —

Summa 17,580. i

Finlands Banks totala sedeltäckning väx
lade avsevärt under loppet av 1944, mins
kades först och steg därpå kraftigt. V id 
utgången av året var den 2,876.7 milj. 
mark eller 16.4 %  större än ett år tidigare. 
Ökningen var därvid betydligt större än år
1943, då den hade utgjort 1,035.7 milj. 
mark eller 6.3 % , men mindre än 1942. 
Ökningen härledde sig främst av stegrin
gen i de inhemska växlarnas belopp, men 
i samma riktning verkade även valutaför
rådet och, om än i mindre grad, de ut
ländska växlarna ävensom de utländska 
sedlarna och kupongerna.

S ed el täckningen var riklig under hela 
året. V id  dess ingång utgjorde täckningen
105.5 %  av de vid anfordran betalbara för
bindelsernas totalbelopp. I mars blev täck- 
ningsprocenten svagare och sjönk smånin
gom till 90.9 %  i medlet av augusti för att 
ånyo stiga till 99.4 %  vid årets slut. En 
jämförelse av sedeltäckningens belopp med 
den utelöpande sedelmängden giver en 
ännu gynnsammare bild av täckningens rik- 
lighet. Ultimo 1943 motsvarade täckningen 
162.4 %  av sedelstocken, men under loppet 
av 1944 försämrades relationstalet smånin
gom, ehuru det dock vid årets slut var så 
pass drygt som 130.7 % .

Även sedelutgivningsreserven eller den 
obegagnade sedelutgivningsrätten var vid 
årets början riklig, 2,709.7 milj. mark, och 
höll sig under de första månaderna på en 
hög nivå. På våren och sommaren minska-

medborgarna att hålla sig med större hand
kassor än vanligt, såsom framgår av sedel
stockens fluktuationer under krigstider.

Samtidigt med sedelstocken ha även de 
tillgodohavanden ökats, mot vilka Finlands 
Bank har rätt att emittera sedlar. Detta
belyses av följande tabell:

3,/3 30/„ 3% 3,/ ia
1944 1944 1944 1944

milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk
171.5 171.5 171.5 171.5
206.0 258.3 245.1 350.7

5.3 15.2 24.5 24.9
1.4 0.9 4.2 3.8

17,020.5 16,296.5 19,082.o 19,905.9

17,405.3 16,742.4 19,527.9 20,456.8

des den likväl småningom och sjönk den 15 
augusti så lågt som till 20.3 m ilj. mark. 
Detta läge var dock övergående, men även 
på hösten höll sig ifrågavarande reserv 
mycket mindre än i början av året och väx
lade mellan 185.0 och 733.1 m ilj. mark. 
I slutet av året ökades sedelutgivningsreser
ven ånyo och utgjorde den sista december
1,676.8 milj. mark. Den var då 1,032.» 
milj. mark eller 38.1 %  mindre än ett år 
tidigare. Även i jämförelse med Finlands 
Banks vid anfordran betalbara förbindelser 
minskades sedelutgivningsreserven betyd
ligt. Mot att vid årets början ha utgjort 
16.3 %  utgjorde den i medlet av augusti 
O.i %  men hade på årets sista dag ånyo 
stigit till 8.2 % .

I följande sammanställning belyses nog
grannare Finlands Banks sedelutgivnings
rätt och dess användning vid utgången av 
senaste år i jämförelse med motsvarande 
ställning i slutet av föregående år.

Sedelutgivningsrätt.

3l/i2 1943 äl/it 1944
milj.mk niilj.mk

Guldkassa och utländ
ska valutor ...............  386.9 522.2

Enligt lagen av den 13
dec. 1939 .................... 17,193.2 19,934.0

E nligt § 6 i reglementet 1,800.o 1,800.o
Sedelutgivningsrätt 19,380. i 22,256.8

Begagnad sedelutgivningsrätt.
3l/i2 1943 31/ i 2 1944 
milj.mk milj.mk

Utelöpande sedlar . . . .  10,824.9 15,656.7 
Övriga avista förbin

delser ...........................  5,711.4 4,727.5
På beviljade kassakre- 

ditiv innestående ■ . 134.1 195.8
Begagnad sedelutgiv

ningsrätt ...................  16,670.4 20,580.0

Sedelutgivningsreserv. 
Omedelbart disponibel 2,709.7 1,676.8 
Begagnat belopp ocli 

reserv ........................ 19,380. i 22,256.8

Bankens förhållande till staten.
Under år 1944 har Finlands Bank liksom 

under de tidigare krigsåren beviljat staten 
'kredit för att möjliggöra finansieringen av 
krigföringen och andra av kriget vållade 
stora kostnader. Då krigföringen i början 
av sommaren tilltog i häftighet, ökades 
ånyo statens behov av kredit från cen
tralbanken, sedan upplåningen under 1943 
tack vare en effektiv finanspolitik varit 
“ jndre än under de tidigare krigsåren, 
fö ljd ern a  av kriget, fram för allt folkför- 
ilyttningarna, vården av den förflyttade 
befolkningen och sedermera hemförlovnin
gen av trupperna föranledde längs hela 
nosten stora 'kostnader, vilka staten täckte 
genom ökad kredit i centralbanken. Först
i december började statens utgifter minskas, 
och då samtidigt rikligt med medel begynte 
m flyta genom skatter och krigslån, kunde 
skulden till Finlands Bank minskas.

Statens upplåning i centralbanken tager 
iramst formen av växeldiskontering. Vid 
årets ingång funnas skattkammarväxlar till 
ett belopp av 15,950 milj. mark i bankens 
portfölj. Detta växelbelopp minskades i 
början av året och sjönk i juni till 14,850 
miljoner, men därefter kom statens ökade 

reditbehov till synes i en ansvällning av 
vaxe portföljen. I slutet av november steg 
vaxeldwkonternas sammanlagda värde till 
io,^ou m ilj. mark, men sista veckan i de
cember gick det ånyo ned, till 17,750 mil-
i°Qnn‘ .?knin§eri under året var sålunda 

,«UU milj. mark. Därförutom har staten 
tiatals med avsevärda belopp överskridit

sin upp- och avskrivningsräkning, som 
största delen av året var tom. Övertras- 
seringen var störst i slutet av juni, 
då den steg till 786.4 milj. mark. I 
samband med skatteuppbörden fyllde sig 
kontot ånyo. V id årets slut hade staten 
på sin upp- och avskrivningsräkning ett 
tillgodohavande av 221.9 milj. mark eller 
närmare ett par hundra miljoner mera än 
ett år tidigare. Statens nettoskuld till F in
lands Bank, vilken vid årets ingång ut
gjorde 15,923.8 milj. mark, steg vid dess 
slut till 17,528.1 miljoner, varför ökningen 
var 1,604.3 milj. mark eller 10.i % .

Finlands Bank innehade som vanligt år
1944 en mindre mängd statsobligationer. 
Dessa betraktas dock ej som kredit åt sta
ten, utan de representera från bankens syn
punkt snarare placeringar eller ha de an
skaffats för  försäljning åt allmänheten. 
Vid årets ingång funnos statsobligationer 
till et.t värde av 437.5 m ilj. mark i ban
kens obligationsportfölj ; vid årets slut hade 
bokföringsvärdet av dessa obligationer 
minskats till 403.2 miljoner.

Den ut ländska clearingrörelsen.

Den utländska clearingrörelsen fortgick 
år 1944 inom ramen för tidigare avtal. Nå
gon anledning att ingå nya avtal fanns ej. 
Avtalen med Frankrike och Danmark 
kompletterades med tilläggsavtal i avsikt 
att i viss mån undvika väntetid för betal
ningarna. Ända sedan vapenstilleståndet 
har clearingrörelsen till största delen legat 
nere. Genom en förordning av den 10 ok
tober 1944 övertogs förvaltningen av Tysk
lands och Ungerns räkningar av finska sta
ten. Avbrottet i förbindelserna med en 
del länder upphävde avtalen med dem.

Under 1944 och de två föregående åren 
gottskrevos exportörer och andra med föl
jande belopp på clearingräkning:

1942 1943 1944 
milj. mk milj. mk milj. mk

Bulgarien .........  50.4 146.1 44.3
Danmark ...........  779.8 934.2 817.4
Frankrike .........  191.3 196.3 101.9
Italien ...............  425.9 378.4 22.o
Kroatien ........... —  8.3 51. j>
Portugal ...........  1.7 16.2 0.5
Rumänien .........  0.5 50.e 4 9 »
Schweiz .............  75.4 69.o 34 »
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1942 1943 1944
milj. mk milj. mk milj. mk

S lovak ien ........... 10.3 20.o 14.9
Spanien ............. 47.7 54.4 28.3
Turkiet ............. 31.1 13.0 0.1
Tyskland ........... 5,624.5 9,245.0 8,128.2

Belgien ......... 173.8 258.1 141.9
H o lla n d ......... 211.3 321.9 269.0
N o r g e .............. 99.7 120.3 83.1
General guverne

mentet . . . . 0.7 0.3 0.4
Ungern ............. 68.7 314.3 204.3

Summa 7,792.8 12,147.0 9,993.6

Dessutom återbetalades 152.5 milj. mark 
från dessa räkningar; år 1943 stego åter- 
betalningarna till 71.» m ilj. mark.

Siffrorna utvisa, att clearingrörelsen 
hade gått tillbaka sedan föregående år, 
ehuru dock omsättningen var betydligt 
större än under tidigare år. Utvecklingen 
under året berodde 'till stor del på avbrot
tet i början av september i relationerna och 
förbindelserna med de flesta clearinglän- 
der; under årets åtta första månader hade 
nämligen siffrorna över huvud taget sti
git. i jämförelse med siffrorna för samma 
period under 1943. —  Utbetalningarna från 
det tyska specialkontot stego 1944 till 33.<•> 
m ilj. mark, varför utbetalningarnas sam
manlagda belopp utgjorde 10,027.5 milj. 
mark. För 1943 och 1942 voro motsva
rande siffror 12,202.2 och 9,530.3 milj. 
mark.

Clearingräkningarnas slutsaldo för året 
utvisade ett tillgodohavande om 2,365.5 
m ilj. mark till Finlands förmån mot en 
skuld om 1,410.0 milj. mark ett år tidigare. 
På det tyska special kontot steg skulden vid 
årets slut ti'll 3,381.5 milj. mark, medan 
den föregående år hade varit 2,293.o m iljo
ner. Nettoskulden för 1944 utgör således
l,016.o milj. mark. Siffrorna för 1944 om
fatta även de räkningar, som genom av
brottet i relationerna och förbindelserna 
med vissa länder (Belgien, Holland, Kroa
tien, Norge, Tyskland, Slovakien och Un
gern) fingo karaktären av spärrkonton.

Betalningar, som gällde privat kompen
sation åt exportörer, inflöto till ett belopp 
av 56.o milj. mark, varav 48.3 miljoner er- 
lades från konton i Finlands Bank.

Rembur serna.

I början av året var rembursrörelsen liv
lig och översteg nivån för  1943. Detta be
rodde dels på alt försäljarna fordrade rem- 
burser för att påskynda likviden över clea- 
ringräkning, dels på att såväl köpare som 
säljare på grund av de osäkra färdvägarna 
stipulerade, att deras ansvar i fråga om 
leveransvillkoren säkerställdes med rem
burs. E fter det politiska omslaget i sep
tember avbrötos handelsförbindelserna med 
Tyskland och de länder som samarbetade 
med detta land och rembursrörelsen av
stannade. Endast för import från Sverige 
har sedan dess öppnats remburser. Rcm- 
bursrörelsen för hela året blev därför 
mindre än för året förut.

Import remburser öppnades under 1944 
till ett antal av 2,118 och ett värde av
884.8 milj. mark, motsvarande 2,432 styc
ken och 1,409.5 m ilj. mark under 1943. 
Remburserna voro sålunda i medeltal 
mindre än året förut, vilket utvisar att 
bruket av remburser utsträckts även till 
små varuförsändelser. Vid årets slut fun- 
nos oavslutade remburser till ett belopp 
av 227.9 milj. mark, därav största delen 
infrusen, mot 307.7 miljoner ett år tidi
gare.

Även för exportremburserna var hela om
sättningen mindre än under året förut. 
Nya exportremburser öppnades under året 
till ett antal av 443 med ett värde av
418.0 milj. mark mot 517 stycken och 474.9 
milj. mark under 1943. V id  redogörelse
årets slut funnos oavslutade exportrembur
ser till ett belopp av endast 16.7 milj. 
mark, medan motsvarande belopp ett år 
tidigare var 58.3 miljoner.

Bankens bokslut.
I det föregående ha berörts de viktigaste 

punkter, i vilka Finlands Banks ställ
ning undergått förändringar under 1944. 
Dessutom skola bankens balans- samt vinst- 
och förlusträkningar granskas i detalj.

B a l a n s r ä k n  i n g e n .
De viktigaste posterna i Finlands Banks 

balansräkning för de två senaste åren 
framgå av nedanstående sammanställning, 
som sålunda ger en allmän bild av utveck
lingen under 1944.
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. . .  „ _ 31/ i i  1943 a7u 1944 berörts, såsom guldkassan, de utländska va-
1 l i i g a n  g a r :  milj.mk milj.mk lutorna och skulderna, kreditgivningen, sta-

(Juldkassa .....................  171.r, 171.5 tens upp- och avskrivningsriikning ävensom
Utländska vaiutor ’ ’ ' . ’ 215.4 350.7 sedelstocken och dess täckning Av de öv-
Utländska växlar 2.7 24.» riga kontona förtjäna följande uppmark-
I Ttländska sedlar och ku- samhet. ......

pongcr 1 •> 3 s Beträffande förändringarna pa kredit-
Diskonterade' växlar' 17 18!)!» 19,855/.. sidan kan nämnas, att obligationsport följen
Rcdiskonterade växlar . . —  50.o genom utlottnmg av obligationer och ned-
Hypolekslån 29.7 19.o skrivning av vardet betydligt sjunkit i
Kassakreditiv...................  94.7 50.7 värde. Obligationerna i tinskt mynt minska-
Utländska elearingräk- des i värde med 27.5 milj. mark och de i

ni,,,,..,,. _  9 3 6 ", .-, utländskt mynt annn mera eller med 65.5
Obligationer • finskt ’ ' milj. mark. Även aktieräkningen minska -

mynt 435 o 408 i des under 1944. I borjan av året såldes
Obligationer 'i utländskt ' ^ o t  banken tillhöriga aktier i Enso-Uut-

mynt .><)9 007 I « ‘il Oy, och fore bokslutet nedskrevs var-
\ktier ............................  I66s 111 > det av de återstående aktierna kännbart.
Hankfastigheter' och' in- " ™  debetsidan fäster man sig vid att en

ventarier 32 o 3l> o »v  rakning, regleringsrakningen, tagits i
Diverse räkn ingar......... 316.7 272.0 bruk. Till denna ha från diverse räknin-

------- 2_ ---------------------------------------- o-ar överförts sarskilda reservermgar o. a.
Summa 18,948.2 23.942.4 av })ail]?ens egna medel.

S k u l d e r :  Finlands Banks egna medel ökades enligt 
Utelöpande s e d l a r ' . . . .  10,824.9 15,656.7 vanliga principer' <1 rundfonden förblev 
ITpp- och avskrivnings- oförändrad vid l,250.o milj. mark, men 

räkning med staten . . 26.2 221.9 reservfonden var vid arets slut 132.2 milj. 
Upp- och avskrivnings- mark storre an vid dess borjan. I ill don

räkningar med andra 710.8 721.5 samma hade nämligen i borjan av are 
Post remissväxlar 83.o 42.» överförts hälften av nettovinsten tor 1943 
Utrikeskorrespondenter! 2,296^, 3,432.0 eller mk 116,083,987: 98 samt. sedermera i 
Utländska elearingräk- enlighet med riksdagens beslut ytterligare

ningai*1 ”  1 410 o ____  av andra hälften av vinsten det belopp.
Diverse räkningar 309.4 som översköt den i fa ten s  inkomstbudget
Ilegleringsräkning . . . .  —  1,015.2 upptagna andelen i Finlands Banks vinst
Upplupna räntor ........... 29., 38.5 eller mk 16,083,987: 98. Vid utgången av
Grundfond ......................  1,250.o 1,250.o 1944 steg vardet av Finlands Banks egna
Reservfond 868.3 1 000.5 fonder, årsvinsten obeaktad, t il i samman-
Bankfastigheter och in- ’ lagt 2,282.5 milj. mark.

ventarier ......................  32.o 32.o
Bankens vinst ...............  232.2 222.1 V i n s t ,  o c h  f ö r l u s t r ä k n i n g e n .

qlllvvmo i »  04.80 23 942 4 Huru Finlands Banks vinst- och förlust-
’ ’ räkning gestaltade sig år 1944 jäm förd med

1 det föregående ha redan de viktigaste motsvarande räkning för 1943 framgår av
kontona i Finlands Banks balansräkning följande sammanställning:

1 , , 1943 1944I n k o m s t e r :  ,nk mk
Räntor på inhemsk utlåning ........................ 199,660,391: 75 18^,796,747: 0o
Räntor på korrespondenter i utlandet . . . .  72,34/: 85 573: 75
Räntor på obligationer ..................................... 47,705,147: 80 44,327,96J: 35
Dividender   4,598,770:65 9,488,863:20
W i0 ..............................  . . 1,329,897: 04 539,821: 51
P r o v i s i o n e r " .........................42 .957 ,6 8 6 :0 2  30,307,45 7= 2 4

Summa 296,324,241:11 272,461,432:10

3
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U t g i f t e r :  1943 1944
mk mk

Löner och arvoden .........................................  22,010,673: 25 25,593,902: 80
Pensioner och understöd ................................  1,646,886: 75 1,782,703: 80
Bankfullmäktiges arvoden och expenser . .  229,558:80 267,014:40
Arvoden åt filialkontorens kontrollanter . . 293,200: —  339,973: —
Sedeltillverkningen ............................................ 5,516,785: 85 9,235,045: —
Diverse om kostnader......................................... 4,965,153: 20 7,554,64: 50
Avskrivningar ....................................................  28,442,323: 25 1,958,375: 90
Avskrivning på inventarier och maskiner 1,051,684:05 3,626,096:70
Bankens vinst ...................................................... 232,167,975: 96 222,103,666: —

Summa 296,324,241:11 272,461,432:10

Finlands Banks totala inkomster, som 
under de senaste åren fortgående stigit, 
minskades märkbart under fjolåret, med 
23.0 milj. mark, varvid samma tendens 
kommer till synes för de flesta inkomst
poster. Minskningen berodde på att ban
kens omsättning efter vapenstilleståndet 
betydligt sjönk. Räntorna för den in
hemska lånerörelsen minskades med 11.» 
milj. mark till 187.8 miljoner, vartill del
vis bidrog sänkningen år 1943 av räntan 
på skattkammarväxlarna. Den verkliga 
ränteinkomsten översteg nu liksom under 
tidigare år den bokförda. På grund av de 
av kriget skapade instabila förhållandena 
är det på sin plats att göra reserveringar 
för eventuella framtida behov, varför det 
även i f jo l ansågs nödigt att överföra en 
del av räntcmedlen til! reservations- och 
avskrivningsräkningarna. Obligationerna 
inbringade 3.4 milj. mark mindre än året 
förut, beroende på att antalet obligationer 
med hög räntesats minskats genom amorte
ringar och att banken alltjämt varit tvun
gen att såsom betalning av skulder taga 
emot ersättningsobligationer med låg ränta. 
Vidare kan nämnas, att provisionsin- 
komsterna sjönko med .12.7 m ilj. mark, var
till bidrog minskningen i såväl clearing- 
som rembursrörelsen. Även agiovinsten och 
räntorna på korrespondenter i utlandet 
minskades. Den enda inkomstpost som 
företedde ökning utgjordes av dividen
derna. Dividendinkomsterna voro nämli
gen 4.9 m ilj. mark större än året förut, 
främst beroende på att banken denna gång 
erhöll dividend på aktierna i Enso-Gut- 
zeit Oy.

Trots att Finlands Banks rörelse mot 
slutet av året kännbart avtog, minskades 
varken löneutgifterna eller omkostnaderna.

Tvärt,om ökades utgifterna för avlöningar 
med 3.(; milj. mark, huvudsakligen till fö ljd  
av dyrtids- och dyrortst il läggen åt perso
nalen samt ersättningar för uteblivna se
mesterledighet er. Likaså ökades utgifterna 
för pensioner och olika arvoden. Särskilt 
stor var ökningen i diverse omkostnader 
ävensom i kostnaderna för sedeltryckeriet, 
den förra 2.o, den senare 3.7 milj. mark. 
Summan av de egentliga utgifterna var 
44.s m ilj. mark, d. v. s. 10.i miljoner eller 
29.2 %  större än 1943. Däremot gjordes 
vid årets slut mycket små avskrivningar i 
jämförelse med föregående år. De gällde 
främst reparationer av bombskador, sam
manlagt 1.8 milj. mark. 1' avskrivningen 
av maskinernas och inventariernas värde 
ingår såväl den sedvanliga avskrivningen 
av under årets lopp anskaffade inventarier 
som ett belopp, som reserverats för en av 
sedeltryckeriet beställd maskin.

Finlands Banks nettovinst för 1944 blev 
på grund av minskade totala inkomster och 
ökade egentliga utgifter något mindre än 
för de närmast föregående åren. Netto
vinsten var 222. 1. milj. mark eller 10.i mil
joner mindre än .1943.

Utvecklingen under senaste liden av net
tovinsten belyses av nedanstående siffer- 
serie:
År 1939 ...................  102.5 miljoner mark
,  1940 ...................  202.0, 1941 .......  212.4

„ 1942 ...................  231.0
„  1943 ...................  232.2
„  1944 ...................  222,103,666: —  mark.

Enligt stadgandena i reglementet har av 
nettovinsten hälften, således 111,051,833: —  
mark överförts till reservfonden, som där
för i den första veckorapporten för inne-

1»

varande år utgör 1,111.8 milj. mark. Av 
nettovinsten har 100.o milj. mark observe
rats i statens inkomstbudget för  inneva
rande år. Oanvänd är tills vidare den över
skjutande delen av den andra hälften av 
årsvinsten eller 11.j milj. mark.

BankfuUmäktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 11,051,833: —- 
mark, överföras till bunkens reserv
fond,.
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Av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Revisionen.
I)e vid 1 !)43 års riksdag utsedda reviso

rerna, redaktören IFugo Aattela, kommu
nalrådet Aleksanteri Fränti, jordbrukaren 
Kaapro Huittinen, jordbrukaren August 
Kuusisto och kommunalrådet Kaapro Moi
lanen, verkställde under tiden mellan den 
21 och 25 februari revision av bankens 
räkenskaper för år 1943. I enlighet med 
revisorernas tillstyrkan och med stöd av 
stadgandena härom i bankens reglemente 
ha bankfullmäktige beviljat direktionen an
svarsfrihet tor bankens förvaltning under 
år 1913.

Granskningen a o lånerörelsen och valuta- 
handeln.

Bankfullmäktige ha under året enligl 
sin instruktion granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valutahan
deln vid följande tidpunkter: den 3 feb
ruari, den 27 april, den 28 juni, den 30 
augusti, den 20 oklober samt den 5 decem
ber.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskon t oren.

a) I huvudkontoret.
Bankfullmäktige ha verkställt i § 6 av 

sin instruktion föreskriven inventering av 
huvudkontorets kassor, kassavalv och fon
der ävensom lånehandlingar och säkerheter 
samt panter oeh depositioner. Inventerin
gen gav icke anledning till anmärkning.

b) I avdelningskontoren.
Bankfullmäktige ha funnit, att kontrol

lanterna vid kontoren verkställt i § 9 
mom. 2 av bankens instruktion föreskrivna 
inventeringar, så när som på några kassa- 
inven>teringar vid kontor i Karelen, vilka 
vissa sommarmånader blevo outförda, enär 
kontrollanterna icke voro i tillfälle att resa 
till de orter, dit kontoren med anledning 
av det då rådande krigsläget hade flyttats.

Dessutom ha under året samtliga avdel-
11 in gskont or i nspekt era t s.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning.

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1943 för do Längmanska och 
Rosenbergska fonderna samt Elis Holms 
nödhjälpsfond ävensom översänt avskrifter 
av räkenskaperna till bankutskottet.

I enlighet med föreskrifterna i riksda
gens skrivelse av den 12 juni 1941 ålåg 
det bankfullmäktige att till 1944 års riks
dag inkomma med förslag om fördelning 
av de disponibla räntemedlen från den 
Längmanska fonden Litt. B. Sedan under
stöden stått att söka, inkommo till bank
fullmäktige 36 ansökningar, varefter bank
fullmäktige i ett till bankutskottet riktat 
förslag hemställde, att av det disponibla 
beloppet, 242,670 mark 45 penni, 242,000 
mark skulle utdelas til] närmare uppräk
nade föreningar, inrättningar och sällskap. 
Sedan riksdagen på förslag av bankutskot
tet fattat, beslut om fördelningen av 
nämnda räntemedel samt meddelat bank- 
fullmäktige därom, verkställdes fördelnin
gen av understöden.

Direktionen.

På framställning av bankfullmäktige be
viljade Republikens president genom öppna 
brev av den 1 september ordföranden i 
Finlands Banks direktion, jurisutriusque- 
kandidaten, vicehä radshövdingen Johan 
Wilhelm Rangell begärt avsked från nämnda 
ordförandepost fr. o. m. den 1 september 
och utnämnde honom samtidigt till en 
vakant. befattning som medlem i bankens 
direktion. Till den sålunda ledigblivna ord
förandeposten i bankens direktion ut
nämnde Republikens president likaså på 
framställning av bankfullmäktige genom 
öppet brev RiVpublikens förre president, ju 

risti triusquekandidaten, viceliäradshövdin- 
gen Risto Heikki Ryti räknat från sagda 
I september 1944.

Sedan medlemmen i direktionen profes
sor Kalle Teodor Jutila utnämnts till folk- 
försörjningsminister, åtnjöt han tjänstle
dighet från den 18 november. Till biträ
dande medlem i direktionen för den tid, 
som bankdirektör Jutila av sina åliggan
den som minister är förhindrad att sköta 
sin tjänst i Finlands Bank, förordnade 
bankfullmäktige på framställning av di
rektionen avdelningschefen i banken Carl 
(Justav Sundman.

V id  sammanträde den 20 oktober fast
ställde bankfullmäktige på framställning 
av direktionen ny arbetsordning för direk
tionen.

Utlåtande om regeringens proposition till 
lag om reglemente ring av penningväsendet.

Bankfullmäktige avgåvo på uppmaning 
den 5 maj till grundlagsutskottet utlåtande 
om regeringens proposition N :o  76 (1943 
rd.) till lag om reglementering av pen
ningväsendet. I utlåtandet meddelade bank- 
fullmäktige sig på anförda, grunder ha 
kommit till resultatet, att de i propositio
nen förutsatta, åtgärderna icke under nu
varande förhållanden skulle leda till emot
sedda positiva resultat, och det sålunda för 
närvarande icke skulle vara ändamålsenligt 
att bevilja de i densamma nämnda full
makterna. Med anledning härav ansågo sig 
bankfullmäktige icke kunna förorda god
kännande av ifrågavarande lagförslag.

Partiell ändring av instruktionen för  
revisorerna.

Enligt § 5 i instruktionen för Finlands 
Banks revisorer, sådan nämnda paragraf 
den 16 december 1938 fastställts av riks
dagen, erlades åt bankens revisorer ett år
ligt arvode av 3,500 mark jämte ersättning 
lör resekostnaderna. Riksdagen, som med 
anledning av den under krigstiden stegrade 
prisnivån ansåg det skäligt, att nämnda 
arvode höjdes, beslöt den 22 februari på 
framställning av bankutskottet ändra och 
stadfästa nämnda paragraf på sådant sätt, 
att åt revisorerna erlägges ett årligt arvode 
om 5,000 mark jämte ersättning för rese
kostnaderna.

Indragna kontor och agenturer.

Med anledning av krigshändelserna un
der .senaste sommar och landavträdel
serna i samband med det efterföljande 
vapenstilleståndet hade bankens kontor i 
Viborg och Sordavala flyttats från sina 
egentliga verksamhetsorter, och enär deras 
uppgift under dåvarande förhållanden 
inskränkte sig så gott som enbart till att 
fylla arméns penningbehov, fortsatte kon
toren sin begränsade verksamhet på orter, 
som av arméledningen anvisades. Enär 
kontorens verksamhet allt efter som arméns 
enheter upplöstes visade sig onödig även 
på de dåvarande förläggningsorterna och 
ingen anledning heller fanns att på annat 
håll fortsatta deras arbete, indrogo bank- 
fullmäktige på framställning av direktio
nen och med statsrådets begivande sagda 
kontor. I detta sammanhang indrogos även 
de tillfälliga kontor och agenturer, som 
under kriget för  att fylla arméns penni tig- 
behov hade upprättats i närheten av front
linjerna och som enligt anvisning av ar
méns intendenturorgan hade flyttat frän 
ort till ort.

Indragna och nya befattningar.

Hösten 1943 hade bankfullmäktige på 
framställning av direktionen beslutat, att 
bankens statistiska avdelning och konjunk- 
turforskningsavdelning skulle sammanslås 
till ett Finlands Banks institut för ekono
misk forskning med uppgift att verkställa 
utredningar om Finlands Banks verksam
het och landets allmänna ekonomiska ut
veckling samt utföra ekonomiska undersök
ningar och andra uppgifter, som bankens 
direktion tilldelar detsamma. Enär sam
manslagningen av avdelningarna förut
satte. att vid banken inrättades en del be
fattningar, som icke funnos upptagna i 
§ 21 av bankens reglemente, sådan den före
kom i lagen av den 22 december 1938, och 
då å andra sidan de i nämnda paragraf 
uppräknade befattningarna vid de tvä av
delningarna. efter sammanslagningen kunde 
indragas, föranledde åtgärden, att nämnda 
paragraf i reglementet måste ändras i dessa 
avseenden. Ändringen ficks till stånd 
genom en lag, som av Republikens presi
dent stadfästes den 3 december 1943, och 
sedan så skett, gjorde direktionen hos bank



fullmäktige framställning om att bankfull- 
mäktige måtte besluta, att från den 1 mars
1944 indraga alla i bankens lönestadga 
upptagna befattningar vid statistiska avdel- 
n ingen och konjunkturforskningsavdelnin- 
gen samt att i deras ställe vid institutet för 
ekonomisk forskning inrätta befattningar 
för en chef, två avdelningschefer, en äldre 
forskare, två yngre forskare, en äldre 
aktuarie och två yngre aktuarier. Bank- 
fullmäktige godkände förslaget vid sam
manträde den 12 februari. I detta sam
manhang ändrades även för forsknings
institutets räkning en yngre kontorsbit.rä- 
desbefattning vid huvudkontoret till en
ii 1 dre kontorsbiträdesbefattning.

Med anledning av den stora ökningen 
i kassarörelsen vid kontoret i TJleåborg in
gick direktionen till bankfullmäktige med 
framställning om att den tillfälliga växel
kassa, som redan omkring halvtannat år 
funnits vid nämnda kontor, måtte ställas 
på ordinarie fot och för den skull vid kon
toret inrättas en ordinarie växel kassörske- 
befattning fr. o. m. den 1 januari 1945. Vid 
sammanträde den 15 december godkände 
bankfullmäktige framställningen.

Beviljade pensioner och understöd.

Under det gångna året ha bankfullmäk
tige beviljat fyra pensioner enligt pensions- 
stadgan och två årliga bidrag. Deras sam
manlagda belopp stiger till 154.720 mark 
i året.

Tilläggsarvoden pä grund av dyrtiden, er
sättning för  utebliven semester och de extra-

ordinarie befattningshavarnas avlöning.

Sedan riksdagen beviljat anslag för dyr
tidstillägg under 1944 åt statens tjänste
män, befattningshavare och pensionstagare, 
gjorde direktionen hos bankfullmäktige 
framställning om att på grund av de steg
rade levnadskostnaderna även åt Finlands 
Banks ordinarie och extraordinarie befatt
ningshavare samt pensions- och understöds- 
tagare måtte för nämnda år beviljas mot
svarande dyrtidstillägg. V id sammanträde 
den 12 februari godkände bankfullmäktige 
direktionens framställning och ställde för 
nämnda ändamål till direktionens förfo

gande ett anslag om 1,980,000 mark för
1944. Dyrtidstilläggen erlades retroaktivt 
från början av nämnda är och beträffande 
storleken med iakttagande av samma prin
ciper, enligt vilka de av staten erlagda 
dyrtidstilläggen hade fastställts.

I skrivelse till bankfullmäktige gjorde 
direktionen i juni framställning om att åt, 
bankens såväl ordinarie som extraordinarie 
befattningshavare måtte fr. o. m. den 1 juli
1944 erläggas dyrortstillägg enligt, samma 
principer som tillämpas på sagda lönetill- 
lägg åt innehavare av statens tjänster och 
befattningar. Den 28 juni godkände bank
fullmäktige framställningen och beviljade 
för ändamålet ett anslag om 550,000 mark 
för  senare, halvåret.

I  december gjorde direktionen hos bank
fullmäktige framställning om att åt, F in
lands Banks ordinarie och extraordinarie 
befattningshavare även under 1945 måtte 
erläggas dyrtids- och dyrortstillägg enligt 
samma principer som åt statens tjänstemän 
och befattningshavare samt åt Finlands 
Banks pensions- och understödstagare dyr- 
tidstillägg enligt samma principer som ur 
statsmedel erlägges åt statens pensions
tagare. Bankfullmäktige godkände fram
ställningen och beviljade anslag om sam
manlagt. 1,770,000 mark för dyrtidstillägg 
och sammanlagt 880,000 mark för dyrorts
tillägg under 1945.

På grund av de rådande undantagsför- 
hållandena kunde bankens befattningsha
vare icke under det gångna året i full 
utsträckning beredas dem tillkommande 
semester, utan en del av dem fick åtnjuta 
endast hälften av sin ledighet, medan de 
övriga blevo helt utan. D ärför beviljade 
bankfullmäktige på framställning av direk
tionen ett anslag om fil 0,000 mark för 
ersättande av utebliven semesterledighet 
på så sätt, att åt var och en som gått miste 
om hela sin ledighet eller en del därav 
erlades hälften av avlöningen för den tid 
hans uteblivna semester omfattade. Ersätt
ningsprincipen var sålunda densamma, en
ligt vilken statens tjänstemän och befatt
ningshavare ersattes för sin år 1944 ute
blivna semester.

V id sammanträde den 15 december be
viljade bankfullmäktige på framställning 
av direktionen 5,300,000 mark att år 1945 
efter behov användas för  avlöning av 
bankens extraordinarie personal.

Delaktighet i byggandet av ett bergsskydd.

I skrivelse av den 8 mars meddelade 
direktionen bankfullmäktige, att arkiv
kommittén för krigstiden hos statsrådet 
gjort framställning om att för riksarkivets 
räkning måtte byggas ett bombsäkert 
skyddsrum i berget under riksarkivets 
tomt och delvis under Fredsgatan. I stats
rådet hade framställningen väckt tanken 
att utvidga företaget så att även stats
rådet samtidigt skulle få  underjordiska 
skyddsrum, som med en gång skulle förenas 
med statsrådsborgen. Sedan ärendet kom
mit till Finlands Banks direktions känne
dom, hade även denna, inofficiellt meddelat 
undervisningsministeriet, som sagda kom
mitté underlyder, att även Finlands Bank 
önskade få del i det. planerade bergs- 
skyddet, varför ingång till detsamma borde 
ordnas även från bankens hus. Inom denna 
ram hade sedermera för byggnadsföretaget 
gjorts upp förberedande planer och kost- 
nadsförslag, vilka direktionen framlade för 
bankfullmäktige med anhållan om deras 
bifall till att Finlands Bank för sin del 
skulle få  skrida till sagda åtgärd samt utse 
representant i en byggnadskommission för 
ändamålet, V id sammanträde den 15 mars 
bi föllo bankfullmäktige härtill.

Enligt de förberedande planerna skall i 
bergsskyddet för Finlands Banks räkning 
reserveras utrymme för arkiv, ett under
jordiskt expeditionsrum jämte valv, en 
särskild avdelning för sedel tryckning med 
rotationspress, skyddsrum samt dessutom 
utrymme för kök, matservering m. m. Kost- 
nadsförslaget för företaget har beräknats 
stiga till c. 40 m ilj. mark, därav c. 10 milj. 
mark Finlands Banks andel. Dessutom 
skall banken bekosta sin andel i de gemen
samma anordningarna för uppvärmning, 
luftväxling, elektricitet, rapportsystem, vat
tenledning o. a. De praktiska byggnads
arbetena utföras under byggnadsstyrelsens 
överinseende. De tillskottsutrymmen Fin
lands Bank sålunda erhåller kunna utnytt
jas särskilt för arkiv och valv.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

Som kontrollanter vid bankens avdel
ningskontor och som deras suppleanter 
fungera enligt, bankfullmäktiges beslut un
der år 1945 följande personer:

K mil or et i B jörneborg: kontrollanter 
direktören Toivo Henrik Ilintala och stads- 
direktören, fil. doktorn Frans Vihtori 
Ilärmä samt suppleanter handlanden Juho 
Antti A irio och direktören Y rjö  Nurmi;

K ontoret i Joensuu: kontrollanter filo
sof iemagistem Y rjö  Antero Kankaanrinta 
och advokaten, vicehäradshövdingen Mauno 
Moilanen samt suppleanter stadsdirektören, 
filosofiemagistern Arm o Pyhälä och kom
merserådet Juhana Tarma;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter di
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen Mansnerus samt suppleanter 
lektorn Herman Hämäläinen och polis
mästaren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Ivarpio;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko Aleksander 
Cajander och verkställande direktören, 
borgmästaren Hugo Gustaf Johannes Melart 
samt suppleanter liandelsskolerektorn, filo 
sofiemagistern Hugo Lennart Wennerstrand 
och stadssekreteraren, hovrättsauskultanten 
Kustaa Ilmari Laaksonen;

Kontoret i K uopio: kontrollanter borg
mästaren A lvar H jalm ar Mikael Hurtta 
och lantbruksrådet Niilo Ilmari Jokinen 
.samt suppleanter justitierådmannen Gun
nar Valdemar Hellén och verkställande di
rektören Pekka Karttunen;

K ontoret i Lahtis: kontrollanter direk
tören Väinö Tuompo och rektorn, filosofie
magistern Artturi Aukusti Tähtinen samt 
suppleanter verkställande direktören Kaarle 
Ilmari Halme och stadsdirektören Olavi 
Ilmari Kajala;

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

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören, dipl. ingenjören 
Erkki Niklas Salminen och verkställande 
direktören A lpo Pesonen samt suppleanter 
justitieborgmästaren Lauri Talvia och verk
ställande direktören, översten Eric B :son  
Schauman;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan Verner Fredriksson
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samt suppleanter fabrikanten Kaarlo E d
vard Kauppinen och vicehäradshövdingen 
Y rjö  Jokiranta;

Kontoret i Uleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons Karhi och 
just i t ieborgmästaren Karl Torsten Heinilä 
samt suppleanter direktören Jalmari Kustaa 
Korkeakivi och verkställande direktören, 
kommerserådet Aarne Toivonen;

Kontoret i Vasa: kontrollanter direktö
ren Lauri Aleksander Niinioja och konsuln 
Johan A lfred  Viklund samt suppleanter 
direktören Juho Viljam  Vaahtoniemi och 
skatteinspektören Toivo Verner Järvilehto; 
samt

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

Hankfullmäktige och revisorer.
Såsom bankfullmäktige fungerade under 

år 1!)44 följande av riksdagens elektorer 
härtill utsedda personer:

Tanner, Väinö, verkställande direktör,
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare,
Ilackzell, Antti, vicehäradsliövding,
Leppälä, Juhani, kommunalråd,

Helsingfors den !) mars 1945.

Pekkala, Mauno, generaldirektör, 
v. Frenckell, Erik, diplomingenjör.
K ilpi, Eino, chefredaktör,
Pilppula, J. Eri., kommunalråd, 
Salmenoja, Pietari, revisor för krigstids- 

hushållningen.

A v dessa utgjorde de tre förstnämnda 
de ordinarie bankfullmäktige. Som ordfö
rande fungerade under hela året under
tecknad Tanner och som viceordförande 
undertecknad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1944 års räkenskaper utsågo riksdagens 
elektorer följande personer: 

småbrukaren August Kuusisto och till 
dennes suppleant småbrukaren Jalmari 
Linna,

jordbrukaren Kaapro Huittinen  och till 
dennes suppleant kommunalrådet Kalle. 
Aukusti Lohi, 

kommunalrådet Kaapro Moilanen och till 
dennes suppleant verkställande direktören 
Teuvo Valanne, 

redaktören Hugo Aattela  och till dennes 
suppleant stenarbetaren Tuomas Bryggari, 
samt,

kommunalrådet Aleksanteri Fränti och 
till dennes suppleant ekonomen Paavo Saa
rinen.

VÄINÖ TA N N ER .

Vihtori Vesterinen. Juhani Leppälä,. Mauno Pekkala.
Erik v. Frenckell. Eino Kilpi. J. Eri. Pilppula.

P. Salmenoja.

Esko K. Leinonen.


