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H elsingfors 1049. Statsrådets tryckeri

Det ekonomiska livet i Finland år 1948.

Det gångna året, det fjärde sedan krigets 
slut, förde landet ett steg närmare lösnin
gen av de problem som kriget lämnat i arv, 
närmare jämvikt i näringslivet. Industri
produktionen gick framåt, jordbruket gav 
cn bättre skörd än på många år och utrikes
handeln blev livligare, vilket allt förbätt
rade livsmedelslaget och ökade varumäng
den på marknaden. Det var därför möjligt 
å ena sidan att öka ransonerna, å den andra 
att befria en del varor från reglering. 
Under senare hälften av rapportåret för
svagades dock exportmarknaden till följd 
av ett konjunkturomslag i Amerikas För
enta Stater. Detta ledde till att uppsvinget 
inom skogsarbetena och trä förädlingsin
dustrin på en del håll avstannade och i 
vissa fall t. 0. m. förbyttes i ett bakslag. 
Arbetsmarknaden, där ännu i början av 
året full sysselsättning och t. o. m. över
sysselsättning rådde, försämrades i det en 
begynnande arbetslöshet gav sig till känna 
och krävde statliga åtgärder. Av denna 
anledning, och emedan lönerna hösten 1947 
hade bundits vid prisindex, var arbetsmark
naden mycket lugnare än de föregående 
åren. Även i prisutvecklingen förmärktes 
en viss stabilisering. Priserna stego visser
ligen ännu i början av året men relativt 
långsamt, och efter omsvängningen på 
sommaren visade indextalen en regelbunden 
ehuru svag nedgång. Penningmarknaden 
förblev stram, ty efterfrågan på kapital 
var stor och strömmen av sparmedel till 
kreditinrättningarna förmådde ej tillfreds
ställa den. Efter det såväl inlånings- som 
utlåningsräntorna i början av året hade 
höjts oeh då en stabilisering av förhållan
dena inträdde och lugnade sinnena, syntes 
dock tecken på lättnad på penningmarkna
den, men verkligt lätt kunde den icke bli, 
emedan investeringsbehovet fortfarande var 
mycket stort.

Krigsskadeståndet.
Tillverkningen av de olika, noggrant 

specificerade varor som behövdes för skade-

ståndsbctalningen utgjorde under rapport
året, liksom under de föregående åren, en 
särdeles tung börda för Finlands närings
liv. Av stort värde var därför Rådsunio
nens beslut att efterskänka hälften av den 
skadeståndsskuld som den 1 juli 1948 ännu 
var obetalad. Vid nämnda tidpunkt åter
stodo 147 miljoner dollar av det ursprung
liga skadeståndsbeloppet om 300 miljoner,' 
varför leveransplikten således nedskärs med
73.5 miljoner dollar eller 24.5 %  av det 
ursprungliga beloppet. Följande samman-, 
ställning visar, huru mycket varor sonr 
inom olika varugrupper hade levererats 
intill don 1 juli 1948 oeh huru mycket som 
avtalsenligt ännu bör levereras före den 
19 september 1952, då hela skuldbeloppet 
bör vara erlagt (milj. dollar), *

Levererat 
19/9 1944- 
30,6 1918

Att 
leverera 
1/7 1948- 
19/9 1952

Efter
skänkt

Maskiner och appa
rater ....................... , 37.0 33.2 29.2

Kabelprodukter . . .• 12.3 O.o 11.0
Gamla fartyg . . . .  13.0 — -—
Nya fartyg ----- 25.0 39.3 —

Pappersprodukter . 34.2 0.7 17.5
Trävaruprodukter . 27.0 O.o 15.1
Fria leveranser . . . 0 . 6 0.3 0.7

Summa 153.0 73.5 73.5

År 1948 exporterades enligt handelssta-’ 
tistiken skadeståndsvaror till ett värde av 
11,546 miljoner mark, motsvarande 10,405' 
miljoner föregående år. Enligt officiell 
dollarkurs motsvarade detta 84.9 milj. 
dollar. Följande kvantiteter skadestånds
varor tillhörande de viktigaste grupperna' 
exporterades under fjolåret: slipmassa: 
13,300 ton mot 22,900 ton år 1947, cellu
losa 35,600 mot 74,200 ton, papp och kar
tong 5,000 mot 9,300 ton, papper 8,400; 
mot 14,200 ton, koppar 2,400 mot 4,800- 
ton, men däremot fartyg 73 mot 66, och 
maskiner, elektriska apparater m. m. 29,000 
ton mot 25,800 tom föregående år.
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Industrin.

Expansionen av den industriella verk
samheten fortfor under förra hälften av 
1948, men på höstsidan syntes tecken på 
avstannande och tillbakagång. Industri
produktionens volym beräknas under förra 
hälft-en av året ha överskridit förkrigs- 
nivån; under tredje kvartalet minskades 
den med c. 5 % men var dock ännu en 
femtedel större än föregående år och unge
fär lika stor som år 1938.

Exportindustrin, vars produktionsvolym 
enligt Unitas’ index var i genomsnitt 
78 poäng år 1947 (1935 — .100), nådde i 
april 1948 sitt hittillsvarande maximum 
efter kriget, 101 poäng, men sjönk seder
mera något. I medeltal för förra hälften 
«v  året var index 90, men under tredje 
kvartalet sjönk den till 87 poäng, mot att 
ett år tidigare ha varit 76 poäng. De olika 
branscherna av exportindustrin ha sedan 
kriget utvecklats olika; gemensamt för dem 
alla är dock att produktionen under det 
gångna året var större än 1947 och att 
tredje kvartalet medförde ett bakslag. Star
kast var stegringen inom fanerindustrin, 
index var 121 poäng för det första halv
året men sjönk sedan till 102 under det 
tredje kvartalet. Produktionen av pappers
industrivaror nådde i medeltal 96 poäng 
under det förra halvåret för att sedan gå 
nöd till 84 poäng, men sågindustrins pro
duktion steg ej ens under det andra, gynn
sammaste kvartalet högre än till 77 poäng 
och var under det tredje kvartalet endast 
74 poäng. Denna nedåtgående tendens un
der tredje kvartalet är dels en vanlig sä
songföreteelse, men delvis beror den pä de 
försämrade exportkonjunkturema.

Om hemmamarknadsindustrins produk
tionsvolym finnas inga exakta uppgifter. 
Enligt uppskattning var den under förra 
halvåret ungefär en tredjedel större än 
föregående år och en fjärdedel större än 
före kriget. Det tredje kvartalet var något 
svagare: produktionsvolymen beräknas ha 
varit c. 20 % större än under motsvarande 
kvartal föregående år och något större än 
toppresultatet före kriget, år 1938. Störst 
var stegringen inom textil-, läder- och 
byggnadsmaterialindustrin, något mindre i 
de övriga.

Byggnadsverksamheten var alltjämt hu
vudsakligen koncentrerad till landsorten

och gick till stor del ut på tillverkning av 
bostäder och ekonomibyggnader för den 
förflyttade befolkningen. Det, var fortfa
rande brist på byggnadsmaterial för sten
hus i många våningar; till följd av stram
heten på penningmarknaden hade dessutom 
dylika företag svårigheter med finansie
ringen.

Byggnadstillstånd beviljades för olika 
slags byggnader inrymmande sammanlagt
24.3 milj. m3. Härav fullbordades under 
året 70—-80 %, men exakta uppgifter före
ligga blott om 14.9 milj. m3, som fördelade 
sig så, att på trähus kommo 12.3 milj. m l 
och på stenhus 2.o milj. m3. Av de färdig
ställda byggnaderna voro 5.7 mil j. m ! 
bostadshus, 7.o milj. m3 lantbruksbyggna
der och 2.i! milj. m3 andra byggnader. 
Endast 2.o milj. m3 lågo i städer och kö
pingar, den överväldigande huvudparten,
12.0 milj. m3, i landsorten.

På grund av jordanskaffningslagen full
bordades 22,340 byggnader —  norra Fin
land obeaktat —  varutöver 14,694 byggna
der voro under arbete vid årets slut. Åter
uppbyggnadsarbetet i norra Finland börjar 
vara i huvudsak slutfört. Under redogö
relseåret färdigställdes där 2,008 byggna
der, medan vid årsskiftet 2,051 ännu voro 
under arbete. I dessa tal ingå ävetn de i 
jordanskaffningslagen förutsatta byggna
derna.

Livaktigheten i byggnadsverksamheten 
återspeglas i .sun mån i cementtillverkningen, 
som steg till 527,000 ton mot 421,000 ton 
år 1947. Cementproduktionen var sålunda 
större än under något år före kriget, för 
att ej tala om efterkrigsåren.

iMntbruket och skogsskötseln.

Inom lantbruket har man småningom 
lyckats utplåna åtminstone de värsta spåren 
av krigstidens förfall. Då det år 1948 var 
möjligt att dola ut rikligt med gödselämnen 
och då väderleksförhållandena i största de
len av landet voro gynnsamma, erhölls en 
bättre skörd än under något tidigare år 
sedan krigsutbrottet. Endast i norra Fin
land orsakade frosten svår missväxt. Be
träffande skörden av de viktigaste odlings
växterna kunna följande förhandsuppgifter 
lämnas. Vetet avkastade 266,200 ton mot
196.000 ton föregående år, rågen 199,500 
mot 195,500 ton, kornet 214,400 mot 159,900

ton, havren 624,400 mot 431,200 ton; po
tatisskörden var 1,955,000 mot 1,113,700 
ton, skörden av sockerbetor 177,500 mot 
80,200 ton, av kålrötter o. a. rotfrukter 
659,900 mot 410,500 ton, samt av odlat, hö
2,425,000 ton mot 1,720,100 ton föregående 
år. Allt som allt har skörden beräknats 
motsvara 3,267 miljoner foderenheter, me
dan 1947 års resultat var endast 2,331 mil
joner, varför ökningen var 40 %. Trots 
denna ansenliga ökning understeg fjolårets 
skörd dock med c. 15 % medeltalet för 
åren 1936— 1938.

Kreatursstocken minskades till följd av 
föregående års svaga foderskörd betydligt 
under vintern 1947/48. Antalet kor var 
sålunda i mars 1948 endast 1,003,000 efter 
att ha varit 71,000 större ett år tidigare och 
drygt en tredjedel större före kriget. Pä 
samma sätt sjönk antalet kvigor och ung
nöt från föregående år med närmare 10 %. 
Svinstammen minskades likaså och var även 
den vid ifrågavarande tidpunkt mindre än 
före kriget. Beträffande kreatursstocken 
tog utvecklingen dock en annan riktning 
när köttet befriades från kontroll, och den 
då begynta ökningen främjades av senaste 
sommars goda foderskörd, men någon sta
tistik över den senaste utvecklingen före
ligger ännu ej. Däremot vet man att i syn
nerhet svinstammen har ökats kraftigt. An
talet höns hade redan i mars 1948 stigit 
med en tredjedel från föregående år och 
uppgick till närmare 2 miljoner. Mjölk
produktionen ökades betydligt tack vare 
den goda foderskörden. Den omständighe
ten, att priserna på främst kött och ägg 
samt potatis föllo brant från toppnivån, 
var dock ägnad att försvaga lantbrukets 
räntabilitet.

Betinget för skogsarbetena under avverk- 
ningsperioden 1947/48 var 45 milj. m3 men 
endast 34.5 milj. m3 nåddes. Härav ut
gjordes 8.8 milj. leverans-m3 av grovt löv- 
och barrträd, mot 15.4 miljoner år 1947. 
Av rundvirke avverkades 15.2 milj. m3 
löst mått eller nästan lika mycket som före
gående år men av brännved endast 10.5 
milj. m3 löst mått mot 16.2 miljoner före
gående år. På så sätt uppstod ett bety
dande underskott på såväl grovt virke som 
brännved. Då under året rikligt med sten
kol och koks erhölls till landet, uppstod 
ingen brist på bränsleämnen; tvärtom yp
pade sig svårigheter vid avsättningen av

vedlagren. För avverkningsperioden 1948/ 
49 fastställdes intet beting. Skogsarbetena 
fördröjdes emedan överenskommelse om 
skogspriserna ej hade nåtts. På hösten 
fanns det något mindre folk än föregående 
år i skogsarbete. I december voro wun- 
manlagt 115,000 personer i skogsarbete 
mot 130,000 ett år tidigare. Fram till slutet 
av rapportåret hade c. 14 milj. m3 fällts 
mot 13.5 milj. m3 föregående höst. Utdriv- 
ningen förlöpte normalt endast i norra Fin
land men dåligt i övriga delar av landet 
till följd av snöbristen och emedan kärren 
icke fröso.

Arbetsmarknaden.

I början av rapportåret rådde på arbets- 
marknaden full sysselsättning eller t. o. m. 
översysselsättning, och på många områden 
var det brist på arbetskraft. Under årets 
lopp försämrades dock läget och en begyn
nande arbetslöshet yppade sig. Detta be
rodde delvis på samma säsongartade omstän
digheter som före kriget tämligen regel
bundet åstadkommo den s. k. vinterarbets
lösheten. Omsvängningen accentuerades av 
att exportmarknaden försvagades och av 
att byggnadsverksamheten minskades kraf
tigare än säsongfluktuationerna förutsatte. 
I samma riktning verkade finansierings- 
svårigheterna, vilka äro en följd av stram
heten på penningmarknaden. I slutet av 
året voro inalles 12,500 peikon er införda i 
arbetslöshetsregistren. Av dessa voro c. 
7,500 placerade i vederbörande kommunH 
eller i statens arbeten. Då under den sista 
veckan av året nya arbetslöshetsanmälnin- 
gar hade ingått till ett antal av c. 5,000, 
hade man ännu ej hunnit arrangera reserv- 
arbeten. Även bör beaktas att de officiella 
arbetslöshetssiffrorna ge en överdriven bild 
av arbetslösheten, eftersom arbetsmöjlig
heterna på den fria marknaden icke nog
grant ha tagits med i räkningen.

Arbetsmarknaden var i fjol betydligt: 
lugnare än under de föregående åren. En 
viktig orsak härtill var att lönerna hösten
1947 reglerades och bundos vid prisindex. 
Genom att index steg fingo löntagarna två 
gånger en förhöjning om 5 l/> %  (stats
tjänstemän m. fl. 5 % ) ,  men då priserna 
sedermera började sjunka stego lönerna ej 
mera i slutet av året; detta gav i någon- 
mån anledning till nya lönerörelser.
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Utrikeshandeln.

Exporten ocli i synnerhet importen ut- 
,vidgades ytterligare år 1948. I mark räk
nat voro båda större än någonsin förut, och 
även till volymen överstego de resultaten 
för krigsåren och tiden därefter. Utrikes
handelns sammanlagda värdo —  exklusive 
skadeståndsvarorna och de s. k. tyska 
varorna —  steg till 121,092 milj. mark, 
varför ökningen sedan föregående år var 
31,525 milj. mark eller nästan 35 %. Här
till bidrog utom volymökningen även det 
faktum att såväl export- som importpris
nivån i medeltal var högre än föregående 
år.

Den egentliga kommersiella exporten hade 
ett värde av 55,253 milj. mark mot 43,190 
miljoner föregående år. Stegringen, 28 %, 
berodde i främsta rummet på att priserna 
i fjo l voro i genomsnitt 18 % högre än året 
förut; volymökningen däremot var liten, 
och hela volymen understeg två tredje
delar av exporten under normalåret 1935. 
Observeras bör vidare att stegringen i 
exportpriserna egentligen inträffade i bör
jan av året men sedan upphörde nästan 
helt och hållet. I exportvolymen kunde på 
hösten t. o. m. en liten nedgång iakttagas. 
Man finner dock att den rätt tydliga kon
junkturförändringen på exportmarknaden 
ganska svagt framträdde i exportsiffrorna.
— Utom den egentliga kommersiella expor
ten bör märkas den export till Rådsunionen 
som grundar sig på de tyska fordringarna, 
värd 1,253 miljoner mark, samt expor
ten av skadestånds varor, vilken uppgick 
till 11,540 milj. mark. Värdet av hela 
exporten var alltså 08,052 milj. mark mot 
55,033 miljoner föregående år.

Importens totalvärde steg betydligt kraf
tigare än exportens. Importvärdet belöpte 
sig nämligen under rapportåret till 00,439 
milj. mark mot 40,971 miljoner år 1947. 
Stegringen var således 19,408 miljoner el
ler 41 %. Denna betydande ökning berodde 
till någon del på att prisnivån steg med i 
genomsnitt c. 9 %, men till stö rata delen 
på att den importerade varumängden öka
des med c. 30 %. Importvolymen var så
lunda en femtedel större än 1935 och mer 

Än tio gånger så stor som år 1945, då im
porten var som minst.
• Beaktas endast den egentliga kommer
siella exporten, så var 1948 års handels

balans utpräglat passiv med ett import
överskott på 11,180 milj. mark. Föregåendo 
år hade importöverskottet varit mycket 
mindre, 3,775 milj. mark. Jämför man åter 
importen med hela exporten, alltså inklu
sive exporten utan vederlag, var den senare 
1,014 miljoner större än den förra.

Fördelad på huvudgrupper ter sig im
porten som följer. Råvaruimporten upp
gick till 32,242 milj. mark, vilket motsvarar
48.5 % av hela importen. På andra plats 
kommo närings- och njutningsmedlen med 
ett värde av 13,199 milj. mark eller 19.9 %, 
samt på tredje plats maskiner och trans
portmedel med 12,7.13 miljoner eller 19.i %. 
Sista plats intogs av „ övriga konsum
tionsvaror” , vilka importerades till ett värde 
av 8,285 milj. mark, motsvarande 12.5 %. 
I jämförelse med föregående år visar 1948 
åra import en ökning inom alla grupper; 
proportionsvis störst var den i den sista 
gruppen. Införseln av sådana varor som 
ur folkförsörjningens och produktionsverk- 
samhetens synpunkt voro viktigas! var be
tydligt rikligare än under de föregående 
åren. Man kan också konstatera att krigs
tidens och efterkrigstidens varubrist hade 
avtagit betydligt. Många slags varor im
porterades i lika stora mängder som före 
kriget, men andra som ansågos mindre vik
tiga importerades ännu icke, eller också 
beviljades för dem importlicenser blott i 
begränsad utsträckning.

Den kommersiella exporten som enligt 
handelsstatistiken omfattar jämväl de s. k. 
tyska varorna men ej skadeståndsvaroma, 
fördelade sig på fyra huvudgrupper så, att 
pappersindustriprodukterna intogo första 
plats med värdet 28,939 milj. mark, mot
svarande drygt hälften eller 51.2 % av hela 
exporten, medan trävarorna kommo på 
andra plats med 23,797 milj. mark eller 
42.1 %. Båda dessa grupper voro till vär
det betydligt större än året förut, men till 
volymen stodo de långt efter förkrigs- 
exporten. Exporten av „övriga varor” 
minskades t. o. m. och belöpte sig till en
dast 3,714 milj. mark eller G.o %. Expor
ten av lantbruksprodukter, vilken före 
kriget var rätt betydande, är alltjämt så 
gott som obefintlig.

Flera viktiga exportvaror kunde expor
teras i större mängder än 1947, delvis till 
följd av att skadeståndet sänktes. Sålunda 
exporterades 470,000 st ds sågvaror mot

410.000 stds föregående år, 97,100 ton slip
massa mot 05,100 ton, 371,400 ton sulfit
cellulosa mot 289,700 ton, 331,000 ton 
sulfatcellulosa mot 278,500 ton, 71,900 ton 
papp mot 58,000 ton, 288,800 ton tidnings
papper mot 240,400 ton, 11,500 ton tack
järn och ferrolegeringar mot 7,300 ton 
ävensom 5,400 ton koppar mot 4,400 ton 
år 1947. Exporten av andra varor åter 
upphörde att växa och minskades t. o. m. 
på hösten, och för vissa varor sjönk hela 
årets export rent av. Sådana varor voro 
t. ex. kartong, tryckpapper, omslagspapper, 
tapetpapper samt papp- och pappersvaror.
—  Skadeståndsexporten, som ej ingår i 
ovanstående tal, har tidigare behandlats.

Tnrikeshandeln.

I och med att både produktionen och 
importen ökades, började den av kriget or
sakade varubristen ge vika. Så ökades 
också den i inhemsk partihandel förmed
lade varumängden betydligt. Parti- och 
järnaffärernas, centralandelsaffärernas och 
Kesko Oy:s sammanlagda försäljning be
löpte sig i fjol till 107.7 miljarder mark 
mot 02.8 miljarder föregående år. Öknin
gen var således c. 72 %. Då parti prisdndex 
var c. 32 % högre än föregående år, kan 
man beräkna att partiaffärernas kvantita
tiva omsättning hade ökats mod c. 30 %.

Samfärdseln.

Fartygstrafiken på utländska hamnar 
blev märkbart livligare, som en naturlig 
följd av att handelsutbytet utvidgades. An
talet avgångna fartyg var 5,280 mot 3,989 
föregående år, och deras dräktighet var
4.081.000 nettoregisterton mot 3,493,000 ton. 
Tonnageökningen var således c. 17 %. Ge
nom finska hamnar exporterades c. 4 mil
joner ton och importerades c. 4. o miljoner 
ton varor, vilket sammanlagt innebar en 
ökning med 17 % sedan 1947. —  Fin
lands handelsflotta ökades något under 
rapportåret, ehuru i mycket långsammare 
takt än de föregående åren. De flesta av 
de nya fartygen äro köpta utomlands, en
dast något mindre fartyg är byggt i hem
landet. Handelsflottan ökades med c. 30,000 
ton och omfattade vid årets slut 053 fartyg 
med en sammanlagd dräktighet av 520,000 
ton. Härav användes i utlandstrafik 200

fartyg på sammanlagt 457,000 ton. Han
delsflottan var således ännu betydligt mindre 
(c. 37 % ) än före kriget. Tyvärr äro far
tygen dessutom nu gamla och i genomsnitt 
svagare äai då.

Järnvägarna ha icke fått till sin disposi
tion så stora kapital som skulle ha behövts 
för att återförsätta byggnader, linjer och 
materiel i gott skick. De svåraste bristema 
blevo dock avhjälpta, och den rullande 
materielen ökades något. Persontrafiken 
minskades märkbart, emedan största delen 
av den förflyttade befolkningen redan hade 
slagit sig ned på sina nya bosättningsorter 
och emedan stadsbefolkningen, sedan livs- 
medelssituationen förbättrats, ej mera gjorde 
så vidsträckta provianteringsfärder till 
landsorten. Antalet resande var i ja n u a r i- 
november 41.8 miljoner personer eller c. 
18 % mindre än föregående år. Den trans
porterade varumängden däremot förblev 
ungefär på sin förra nivå; stegringen var
c. 2 %.

Automobiltrafiken tilltog snabbt då ben- 
sintillgången förbättrades genom ökad im
port. Ehuru även bilar importerades mer 
än under de föregående åren, var bilbestån
det till största delen gammalt och förslitet 
och i behov av förnyelse. Antalet bilar i 
trafik var vid årets utgång 49,100, varav 
24,400 lastbilar och 2,455 linjebilar.

Penning- och kapitalmarknaden.

Penningmarknaden var i början av året 
lika stram som under de föregående åren. 
Orsaken härtill var å ena sidan att efter
frågan på kredit alltjämt var livlig, å 
andra sidan att kapital blott långsamt flöt 
in i kreditinrättningarna. Det stora kapi
talbehovet var en naturlig följd av närings
livets uppblomstring och stegringen av 
löner, priser o. a. kostnader samt den tunga 
beskattningen som hindrade uppkomsten av 
nytt kapital inom affärsföretagen själva. 
Investeringarna i återuppbyggnadsarbetet 
jämte flykten till realegendom och den 
därav orsakade investeringslusten stimule
rade även de efterfrågan på kredit. Å 
andra sidan minskades sparverksamheten 
genom att den fortgående inflationen ska
pade misstroende mot markens framtid och 
beskattningen var tung samtidigt som den 
förbättrade varutillgången ökade köplusten. 
Härvidlag inträdde, dock under årets lopp
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en förändring. Räntehöjningen, varom 
mei’a nedan, var ägnad att öka sparsam
heten och begränsa efterfrågan på kredit 
för investeringsändamål, i synnerhet som 
prisstegringens upphörande och utgången 
av riksdagsvalet stärkte medborgarnas för
tröstan på framtiden. Man kan sålunda 
konstatera att penningmarknaden redan i 
april visade tecken på att lätta och att på 
sommaren en tydlig vändning till det bättre 
inträdde, ehuru spänningen ingalunda ännu 
helt givit vilka.

Affärsbankernas inlåning av allmänheten 
ökades under redogörelseåret med inalles 
G,310 milj. mark eller nästan lika mycket 
som år 1947, då ökningen var 6,477 mil
joner. Men medan år 1947 huvudparten av 
ökningen, 4,059 milj. mark, kom på check
räkningarna och den mindre delen, 2,418 
miljoner, på depositionsräkningarim. var 
förhållandet i fjol det, motsatta. Deposi- 
tionskontona stego med 4,486 miljoner och 
checkräkningarna med endast 1,823 miljo
ner, vilket närmast är att betrakta som en 
följd av höjningen av depositionsräntan oeh 
som ett tecken på att sinnena lugnats. 
Observeras bör också att ökningen i deposi
tionskon tona under januari—mars 1948 var 
blott 778 milj. mark mot 1,210 miljoner 
under motsvarande tid föregående år, me
dan åter ökningen under april— december 
var 3,709 milj. mark mot endast 1,208 mil
joner föregående år.

Affärsbankernas inlåning av andra kre
ditinrättningar, närmast sparbankerna, vil
ken år 1947 ökades med 2,430 milj. mark, 
minskades under det gångna året, med 
521 miljoner. Sålunda steg affärsbanker
nas hela inlåning med 5,789 milj. mark och 
belöpte sig vid årets slut till 50,125 mil
joner. Den relativa ökningen under året, 
13 %, var sålunda märkbart mindre än 
föregående års 25 % , men å andra sidan 
riklig jämförd med 1946 års resultat.

Affärsbankernas kredit åt näringslivet 
(och övriga kreditinrättningar) steg under 
rapportåret med sammanlagt 8,798 milj. 
maric, allt.så ungefär lika mycket som före
gående år, då ökningen var 8.130 miljoner, 
men mindre än 1946. Härvid bör man dock 
minnas att utlåningen av helt tillfälliga 
orsaker minskades i slutet av 1947, varför 
det faktiskt kan sägas att kreditökningen 
under året var mindre än de föregående 
åren.

Då utlåningen dock ökades mera än inlå
ningen måste affärsbankerna balansera 
sin ställning med andra medel. Liksom 
föregående år minskade de år 1948 sin obli- 
gationsportfölj i den mån inlösningsvillko- 
ren det tilläto. Obligationernas bokförda 
värde sjönk sålunda med 1,264 milj. mark, 
så att det i slutet av 1948 var endast 4,157 
miljoner efter att ännu för något år sedan 
ha varit över 10 miljarder mark. Kassa
medlen, som i slutet av 1947 av tillfäilliga 
orsaker hade svällt ut till 6,280 milj. mark, 
1'ingo sjunka till 3,933 miljoner. Trots allt 
kommo affärsbankerna icke på hela året 
till rätta utan rediskontering. Rediskonter- 
nas belopp var i början av året 3,502 milj. 
mark, steg i maj till 4,441 miljoner men 
sjönk på hösten till en obetydlighet. Pä 
årets sista dag hade affärsbankerna åter 
rediskonterade växlar för 1,533 milj. mark, 
vilket var 1,969 miljoner mindre än ett år 
tidigare.

Vad affärsbankernas betalningsförhål •• 
lande till utlandet beträffar, gick utveck
lingen tydligt i importöverskottets teeken. 
Såväl tillgodohavanden som skulder minska
des, de senare dock mycket kraftigare, 
så att nettotillgodohavandena, som i början 
av året hade utgjort 1,137 milj. mark, 
fram till årets sista dag hade sjunkit till 
107 miljoner.

De övriga kreditinrättningarnas inlå
ning rörde sig på samma sätt som affärs
bankernas: till en början en långsammare, 
sedan en starkare ökning än föregående 
år. Hela ökningen var 9,087 milj. mark 
eller drygt 19 %, mot att år 1947 ha varit 
8,919 miijoner eller c. 23 % men år 1946 
endast 5,465 miljoner eller 16 °/o. Utlå
ningen var riklig, vilket framgår bl. a. 
därav att de medel som lågo i andra kre
ditinrättningar minskades med 521 milj. 
mark.

Finlands Banks utlåning behandlas i 
den andra avdelningen av denna berättelse.

Kapitalmarknaden var särdeles lugn. 
Obligationer voro varken privata personer 
eller kreditinrättningar intresserade av, 
tvärtom sökte de bli kvitt även sina tidigare 
obligationsinnehav allteftersom de förföllo 
till inlösen. Under sådana förhållanden 
placerades inga nya obligationslån på mark
naden. Några nya lån blevo visserligen 
inregistrerade, men obligationerna stannade 
hos långivarna, i de flesta, fall Folk-
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pensionsanstalten men också ett par kredit
inrättningar, varför här i själva verket 
kan talas om direkt utlåning. Av dessa 
obligationslån, sammanlagt 2,635 milj. 
mark, erhöll Uleåborgs stad 160 milj. mark, 
Rauma-Raahe Oy. 525 miljoner, A. Ahl
ström Oy. 550 miljoner, Veitsiluoto Oy. 100 
miljoner samt Imatran Voima Oy. 1,000 
miljoner, Tyrvään Voima Oy. 70 miljo
ner, Pohjolan Voima Oy. 75 miljoner och 
Oy. Mankala Ab. 155 miljoner. Räntan 
var dels 5% — 6 %, dels varierande efter 
Finlands Banks diskontränta eller stor
bankernas depositionsränta. Obligationer 
tillhörande en del statslån —  huvudsakli
gen III sparbankslånet —  såldes till ett 
värde av 2,176 milj. mark, för det mesta 
till statens egna fonder. Andra inhemska 
statslån åter amorterades med 4,343 milj. 
mark, förutom ersättningslånen vilkas utelö
pande belopp minskades med 1,596 miljo
ner.

Allmänhetens bristande lust eller för
måga att placera penningar i aktier åskåd- 
liggörcs bäst av den branta nedgången i 
aktiekurserna. Aktieindex, som i december
1947 var 336 poäng (1935 =  100), sjönk 
sålunda till 228 poäng i december 1948. 
Industriaktierna sjönko särskilt kraftigt, 
nämligen från 423 till 259 poäng; bank
aktierna föllo betydligt mindre, från 104 
till 94 poäng, men de ligga överhuvud på 
en betydligt lägre nivå än före kriget. 
Kursfallet berodde dels på att räntenivån 
höjdes, varigenom dividenderna blevo ännu 
oförmånligare iin förut jämfört t. ex. med 
depositionsräntan. Börsomsättningen var 
ungefär den samma som föregående år,
1,276 milj. mark mot 1,249 miljoner. För
säljningen av egentliga aktier var märk
bart mindre, inalles 575 milj. mark mot 
705 miljoner föregående år. Däremot öka
des omsättningen av de mest eftersökta pap
peren, II ersättningslånets indexbundna 
obligationer, från 338 till 520 milj. mark. 
En betydande del av omsättningen, 153 
milj. mark, kom på Holding-bolagets an
delsbevis.

Kapitalinvesteringen i nya aktiebolag var 
under redogörelseåret anmärkningsvärt liv
lig. Nya aktiebolag bildades till ett antal 
av 1,316 med ett sammanlagt aktiekapital 
om 1,679 milj. mark, medan motsvarande 
siffror för föregående år voro blott 955 
resp. 749. Kapitalhöjningar förekommo 
särdeles rikligt, inalles för 4,291 milj. mark,
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motsvarande 2,740 miljoner år 1947. En 
ansenlig dal av dessa höjningar tillförde 
emellertid ej näringslivet något nytt kapi
tal, emedan de utgjordes av gratisemissio-’ 
ner föranledda av inflationen.

Räntenivån.

Den höjning av räntenivån som begynte 
år 1947 fortfor under rapportåret. Efter 
det, Finlands Bank, såsom senare skall på
visas, i början av februari hade höjt sina 
räntesatser med 2 %, närmast i avsikt att 
minska investeringsivern och stödja kam
pen mot inflationen, beslöt kreditinrättnin
garnas gemensamma räntenämnd den 9 
februari att höja depositionsräntoma med
2 %. Härigenom stego depositionsräntoma 
i de olika grupperna av kreditinrättningar 
till 6, 614 och 6 y* % , och räntan på 
checkräkning fastställdes till 2 %  för alla. 
Vidare beslöts att utlåningsräntorna skulle 
få höjas med 2 %, dock så att räntan 
på förstklassiga inteckningslån fick stiga 
till högst 9 %. Räntemarginalen vidgades 
härigenom med 3/ 2 % , för att i synnerhet 
de små kreditinrättningarnas svaga ränta
bilitet skulle förbättras. Alla kreditinrätt
ningar utnyttjade ej i full utsträckning 
denna rätt utan nöjde sig med att höja 
sina utlåningsräntor något mindre.

Ändringen i räntenivån framträder tyd
ligt i affärsbankernas mcdelränta. För ut
låningen steg nämligen medelräntan från 
6.75 % i slutet av 1947 till 9.13 % i slutet 
av 1948, medan inlåningsräntan i genom-' 
snitt steg från 2.32 till 4.2D %.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Uppgifter rörande Finlands utländska 
betalningsbalans år 1948 stå, så när som 
på en liten del, ännu ej till buds, men då 
betalningsbalansens viktigaste och mest 
varierande faktor, handelsbalansen, är 
känd, kan man skapa en i huvud
drag riktig bild av ställningen. Im
portöverskottet var, om endast den egent
liga kommersiella exporten beaktas, 11,190 
milj. mark mot 3,770 miljoner år 1947. 
Stegringen i denna utgiftspost åstadkom 
en så stor förändring i betalningsbalansens, 
struktur att fluktuationerna i övriga ut
gifter och inkomster praktiskt taget sakna' 
betydelse. Må det dock konstateras att 
fraktinkomsterna f>v handelsflottan beräk-



«as ha inbringat 3,500 milj. mark eller 
500 miljoner mera än år 1947. Emedan 
de övriga posterna i allmänhet variera rätt 
litet, far man icke stort vilse om man 
antar att deras summa är oförändrad. Slut
resultatet blir sålunda ett utgiftsö versko tt 
på e. 8,700—8,800 milj. mark för 1948, 
medan betalningsbalansen för 1947 visade 
ett utgiftsöverskott på 1,845 miljoner. Om 
man å andra sidan tar i betraktande att 
bokföringen på inkomstsidan även bör upp
taga exporten utan vederlag, m. a. o. expor
ten av skadeståndsvaror, 11,546 milj. mark, 
och exporten med anledning av de s. k. tyska 
fordringarna, sammanlagt 1,953 miljoner, 
fås till resultat att betalningsbalansens in
komster bokföringsenligt voro c. 4,800 mil
joner större än utgifterna. Även på detta 
sätt räknat var således 1948 ofördelaktigare 
än 1947, som gav ett inkomstöverskott på
11,610 milj. mark.

Vad den utländska kapitalrörelsen be
träffar, erhölls under rapportåret följande 
nya krediter. Bomul Iskrediten från Export- 
Import Bank höjdes med 10 milj. dollar, 
varjämte samma bank beviljade ytterligare 
10 milj. dollar för inköp av maskiner för 
exportindustrin. Vidare erhölls från Ame
rika en s. k. privat kredit på l.o milj. dol- 
far samt från Argentina en importkredit 
motsvarande 18.3 milj. dollar. Från Råds- 
unionen erhölls en 6 månaders handelskre
dit om 5 milj. dollar, vilken sedermera 
förlängdes med ytterligare 6 månader. 
Dessa krediter, sammanlagt 39.3 milj. dol
lar om sistnämnda korta kredit lämnas 
obeaktad, hann man dock ej använda helt 
och hållet, utan endast 10.7 milj. dollar 
lyftes. Därutöver utnyttjades av tidigare, 
huvudsakligen år 1947, beviljade krediter 
ett belopp som, då en justering av mot
svarande siffror för föregående år beaktas, 
uppgick till 36.4 milj. dollar. Allt som 
allt användes således 47.i milj. dollar eller 
6,435 milj. mark utländska krediter. Då 
amorteringarna, 3,577 milj. mark, ävensom 
en minskning till följd av kursförändrin
gen för franska francs beaktats, steg net
toimporten av långt och halvlångt kapital 
till i runt tal 2,600 milj. mark. De kort
fristiga skulderna och tillgodohavandena 
åter, vilka till vissa delar ha beräknats 
enligt nya principer, minskades betydligt, 
så att nettotillgodohavandena sjönko med 
närmare 5,700 milj. mark. Betalningsför-

hållandct till utlandet har således under 
rapportåret försämrats med c. 8.3 miljar
der mark. Som en motvikt till detta bör 
dock ännu lägga.1? att skadeståndsförbindel- 
serna sjönko med tidigare nämnda, för 
detta ändamål använda summa, 11,546 milj. 
mark.

Prisnivån.

Efter den år 1947 inträffade kraftiga 
uppgången i prisnivån fortforo priserna 
att stiga ännu i början av 1948 ehuru be
tydligt långsammare. I juli-augusti nåd
des maximum, därefter stannade stegrin
gen och indextalen visade en svag ned
gång. Härtill bidrogo olika faktorer. För 
att sänka priserna lät staten importera kött 
m. fl. billiga konsumtionsvaror, vilka pres
sade nedåt den inhemska prisnivån. I 
samma riktning verkade även att varutill
förseln överhuvud förbättrades, så att t. o. 
m. ett överskott på varor uppstod, att den 
konsumerande allmänhetens penningöver
flöd började övergå i penningknapphet och 
att lönerna stego relativt litet, medan sam
tidigt tron på penningvärdetsi framtid åter 
stärktes.

Levnadskostnadsindex steg från 785 po
äng (1935 =  100) i december 1947 till 889 
poäng i augusti 1948 men sjönk sedan 
till 869 poäng i december. Prisstegringen 
var således 13.2 % i början av året, mot
29.9 % under samma månader år 1947, 
varpå följde en nedgång med 2.2 %, mot
svarande en stegring med 18.8 %  före
gående år. Levnadskostnadsindex steg så
ledes under hela fjolåret med 10.7 %,
d. v. s. mindre än under något tidigare år 
sodan kriget, medan 1947 års stegring hade 
utgjort 54.2 %. Partiprisindex utveckla
des på liknande sätt, stegringen var sam
manlagt 9.3 %  mot 39.3 %  föregående år.

Stora skiljaktigheter framträdde i de 
olika prisernas utveckling. Så t. ex. sjönk 
partiprisindex för lantbruksprodukter från 
1,571 poäng i december 1947 till 1,269 
poäng i december 1948 eller .med 19.2 %, 
medan index för skogshushållningsproduk- 
ter steg från 1,386 till 1,522 poäng eller 
med 9.8 % och index för industriproduk
ter från 738 till 950 poäng eller med 
28.7 %. Observeras bör att även i de två 
sistnämnda fallen prisstegringen mot slutet 
av året övergick i en nedgång.
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Finlands Banks verksamhet.

Penningens värde och förhållandet till 
utlandet.

Finska markens värde förblev år 1948 
oförändrat, om de officiella valutakurserna 
tagas som måttstock. De utländska valuta
kurserna ändrades nämligen icke en enda 
gång utan voro desamma som under före
gående år. Sålunda var dollarkursen allt
jämt mk 1 3 6 :— , pundkursen mk 547: — 
och kursen på svenska kronor mk 37: 90. 
Ett undantag utgjorde franska francen, för 
vilken noteringen under året sjönk från 
mk 114: -— till 51: 57 för hundra francs, 
sedan dess förhållande till dollarn och 
pundet hade ändrats. Ävcnså voro de med 
vissa länder överenskomna clearingkurserna 
under året oförändrade.

Under tider, då såväl valutahandeln som 
exporten och importen äro underkastade 
reglering och valutakurserna äro beroende 
av centralbankens och statsmaktens vilja, 
kan man likväl icke av kursernas orörlighet 
draga den slutsatsen, att de olika va
lutornas inre köpkraft skulle ha hål
lit sig oförändrad och att således 
förhållandet mellan köpkrafterna skulle 
vara orubbat. Trots en nedgång un
der det sista halvåret steg prisnivån i 
Finland under senaste år mera än i de 
ledande handelsländcrna i allmänhet, vilket 
innebär att markens köpkraft i jämförelse 
med ifrågavarande länders valuta i någon 
mån försämrades. Härav följer, att kost
nadsnivån i Finland är så pass hög att 
exportens räntabilitet börjar bli knapp; 
gränsen för lönsamheten har beträffande 
vissa produkter t. o. m. redan överskridits. 
Under sådana omständigheter är avsätt
ningen av exportvaror hotad, desto mera 
som kostnadsnivån i konkurrerande länder 
är lägre och emedan den utvidgade världs- 
produktionen har ändrat situationen så, att 
man icke mera kan tala om en „säljarens” 
utan om „köparens marknad” .

Finlands Banks utländska konton åter
spegla endast i ringa mån de under året

inträffade utländska kapitalrörelserna 
och den alltjämt fortgående valutabristen, 
som gjorde en fortsatt importbegränsning 
nödvändig. Även skillnaden mellan impor
ten och exporten har till största delen ut
jämnats på annat sätt än genom förmed
ling av centralbankens konton, såsom ovan 
har visats.

Bankens valutaförråd, eller med andra 
ord dess tillgodohavanden hos utländska 
korrespondenter, har varierat ansenligt och 
steg till en början från 621 milj. mark vid 
ingången av redogörelseåret till 2,452 mil
joner den sista mars för att i slutet av 
april sjunka till minimibeloppet för året, 
446 milj. mark. I slutet av året ökades 
åter valutaförrådet tack vare vissa ut
ländska lån och uppgick ultimo december 
till 2,027 milj. mark. Det var då 1,406 
milj. mark större eller mer än tre gånger 
så stort som ett år tidigare.

Det andra utländska tillgodohavandet, de 
utländska växlarna, var till sitt belopp av
sevärt mindre och varierade helt obetydligt. 
Vid 1948 års början innehöll Finlands 
Banks portfölj sådana växlar till ett värde 
av 312 milj. mark, och detta konto höll sig 
på ungefär denna nivå ända till slutet av 
året, då det i någon mån steg och den 
sista december var 429 miljoner. Utländska 
växlars konto var då 117 milj. mark eller
c. 38 %  större än ett år tidigare. —  De 
utländska sedlarna och räntekupongerna 
sakna betydelse. Vid utgången av år 1947 
uppgingo de till 31 milj. mark och hade 
vid redogörelseårets slut reducerats till
22 miljoner.

Vad de utländska skuldkontona beträffar, 
äro de tre: utländska kontoinnehavare, ut
ländska clearingräkningar och skuld till 
utlandet. De utländska korrespondenternas 
tillgodohavanden i mark voro i allmänhet 
rätt anspråkslösa, i början av redogörelse
året endast 136 milj. mark. I januari för
des på detta konto den summa, som finska 
staten erlade som delbetalning av medlem»*
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avgiften i Internationella Återuppbyggnads- 
banken eller 1,005 milj. mark. Därför liar 
skuldsumman på ifrågavarande konto un
der hela året överskridit miljarden och var 
den sista december 1,122 milj. mark.

De utländska elearingräkningarna, vilkas 
saldo vid ingången av år 1948 var 2,270 
milj. mark, växte i början av året och 
nådde maximum, 4,139 miljoner, de första 
dagarna i juli men minskades åter på höst
sidan. Vid årets slut var deras saldo 2,199 
milj. mark. Nettosaldot hade sålunda hållit 
sig nästan oförändrat. Till sin inre kon
struktion ändrades de ifrågavarande räk
ningarna emellertid avsevärt. Man kan 
nämligen indela dem i två väsentligt skilda 
delar: dc egentliga kommersiella clearing- 
räkningarnas saldo och skulden 1 ill Råds- 
unionens statsbank, vilken skuld har upp
stått sålunda, att tyska staten och tyska 
medborgare tidigare tillhöriga tillgodoha
vanden erlades till Rådsunionen i clearing- 
väg. Då en avsevärd del av dessa Förbin
delser hade betalats tidigare, var skulden i 
början av året 3,027 milj. mark. Under 
årets lopp avkortades dessa förbindelser 
fördragsenligt, så att kontot reducerades 
till 1,111 milj. mark. Minskningen var så
lunda 1,916 miljoner eller drygt 63 '/<<. 
Konstateras bör likväl, att om man beaktar 
den ränta, 1!) milj. mark, som vid årsskiftet 
skulle betalas på detta konto, och en post 
på 47 miljoner, som tillfälligt hade bok
förts på kontot för utländska kontoinne- 
havares tillgodohavanden, belöpte sig clca- 
ringskulden till Rådsunionen i själva verket 
till 1,177 milj. mark vid utgången av år 
1948.

De egentliga kommersiella clcaringräk- 
ningarnas saldo utvecklades i rakt motsatt- 
riktning. Det visade i början av redogö- 
relseåret ett tillgodohavande i utlandet om 
758 milj. mark, men då importöverskott el 
i handelsbalansen delvis täcktes med clea- 
ringkredit, hade detta till följd, att saldot 
ultimo december visade en skuld om 1,088 
milj. mark. Beträffande de ifrågavarande 
räkningarna hade sålunda en 1,846 milj. 
marks försämring av dc utländska betal
ningsförbindelserna skett. Som bekant är 
det härvid icke fråga om Finlands Banks 
egen utländska skuld utan om vår folkhus
hållnings skuldsaldo på clearingräkning.

Det tredje hithörande kontot, skulden 
till utlandet, är nytt och förekommer 
första gången i rapporten över bankens

ställning den 23 december. Denna utländska 
skuld, 258 milj. mark, beror på att banken 
erhöll ett utländskt lån av Export-Import 
Bank. Den därav lyftade delen, l.o milj. 
dollar, har förts på ifrågavarande konto, 
och den därför erhållna valutan ingår 
bland tillgångarna på utländska korrespon
denters räkning.

Om man till sist granskar, huru netto
summan av de i Finlands Banks balans 
förekommande utländska tillgodohavandena 
och skulderna utvecklats, finner man att 
dessa konton i början av året visade en 
1,442 milj. marks nettoskuld till utlandet 
och att, skulden innan årets slut hade redu
cerats till 1,101 miljoner.

iU tidningen.

Under största delen av år 1948 fortbe- 
stod i Finlands Banks utlåning samma 
utvidgningstendens, som varit utmärkande 
för säväl bankens som överhuvud alla 
kreditinrättningars utlåningsverksamhet un
der åren efter kriget. På hösten skedde 
sedan en ändring: kreditgivningen in
skränktes avsevält. Växlingarnas omfatt
ning framgår därav, att centralbankens 
totala utlåning, som vid ingången av redo
gör cl seåre t var 34,896 milj. mark, efter att 
i början av året, den 23 februari, till följd 
av sedvanliga säsongfluktuationer ha sjun
kit till sitt minimum, 31,820 miljoner, ånyo 
snabbt ökades och i medlet av augusti nådde 
toppen för året, 39,145 milj. mark, för att 
återigen falla till 35,023 milj. mark vid 
utgången av december. Ökningen under 
året var sålunda endast 127 milj. mark, 
medan den under de föregående åren hade 
varit många gånger större, 5,487 miljoner 
år 1947 och 7,012 miljoner år 1946. I detta 
hänseende har sålunda en uppenbar stabili
sering av förhållandena skett. De under 
åren inträffade växlingarna äro olika i 
bankens olika huvudgrenar av utlåningen.

Bankens direkta utlåning åt sina egna 
kunder, vilken vid årets början var 12,900 
milj. mark, steg ända till 18,543 milj. mark 
den 23 juni men sjönk sedan småningom 
till 14,096 miljoner den sista december. 
Dessa ändringar, som även från vecka till 
vecka kunde vara mycket skarpa, berodde 
huvudsakligen på säsongartade omständig
heter, men nedgången i exportkonjunktu- 
rerna var uppenbart ägnad att under se
nare hälften av året reducera industrins
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kreditbehov, ökningen under året var 1,196 
milj. mark eller ungefär 9 %, vilket i jäm
förelse med ökningarna under dc före
gående åren, 59 och 114% , var helt an
språkslöst.

Då penningmarknaden trots en mindre 
lättnad förblev stram, stodo affärsbankerna 
hela året i skuld till centralbanken, ibland 
mera, ibland mindre. Vid redogörelsearets 
början steg beloppet, av rediskonterna Lill 
3,496 milj. mark, men den sista januari 
återstod av skulden endast 530 miljoner.
I februari ökades denna åter och passe
rade temporärt fyramiljardersgränsen, men 
sjönk åter i mars— april. Maximum för 
året, 4,837 miljoner, nåddes den 15 maj, 
men i slutet av sommaren och under hösten 
inlöste affärsbankerna sina rediskonter, sä 
att summan av dem den sista oktober var 
endast 78 milj. mark. I slutet av året 
skedde åter en stegring och ultimo decem
ber utgjorde rediskonterna 1,697 miljoner,
d. v. s. knappt hälften av vad de hade varil 
ett, år tidigare. Förutom på säsongorsaker 
berodde dessa fluktuationer till stor del 
på omsättningsskattobctalningarna, efter
som affärsbankerna äro tvungna att vid 
uppbördstiderna hjälpa .sina kunder utöver 
sina egna disponibla medel.

Finlands liani;s inhemska kreditgivning år 1948.
Annan

Statens Andra JTypoteks- Kassa Rediskon- kredit åt Summa 
milj. mkUtgången av månaden växlar växl ar lån kreditiv teringar kreditin

milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. m k rättningar
1947 milj. mk

December ................ 18,500 12,482 24 394 3,496 — 34,896
1948

Januari .................... 17,830 13,085 24 374 530 — 31,843
Februari .................. 14,600 13,959 24 502 3,384 — 32,469
Mars ........................ 16,900 14,305 22 431 2,197 — 33,855

18,400 16,320 22 305 2,570 — 37,617
Maj .......................... , 14,730 17,586 22 345 4,436 — 37,119

15,430 17,938 22 257 3,980 __ 37,627
Juli .......................... 20,030 16,725 22 217 1,077 — 38,071
Augusti .................. 20,830 16,574 22 280 1,419 — 39,125
September .............. 21,230 15,911 22 540 648 38,351
Oktober .................. 23,730 14,703 22 387 78 __ 38,920

19,830 14,135 22 514 1,325 — 35,826
19,230 13,591 22 483 1,697 35,023

Finlands Banks krediter direkt åt närings- av följande tabell. För jämförelsens skull 
livet fördelade sig vid årets slut mellan har i tabellen upptagits även motsvarande 
dess viktigaste grenar på sätt som framgår tal för åren 1945— 1947.

Ett tredje huvudslag av Finlands Banks 
utlåning utgöres av kreditgivningen åt sta
ten, varom mera nedan.

Vad den formella sidan av utlåningen 
beträffar, dominerar växeldiskonteringen, 
vilket står i överensstämmelse med central
bankens karaktär. Värdet av de direkt 
diskonterade växlarna var vid årets ingång 
30,982 milj. mark och vid dess slut 32,821 
miljoner. Ökningen var sålunda 1,839 milj. 
mark eller knappa (i %. Som jämförelse 
kan nämnas, att motsvarande ökning år 
1947 var 5,563 miljoner eller 18 %.

Summan av hypotekslånen var alldeles 
obetydlig och varierade mellan 24 och 22 
milj. mark. Det på kassakreditiv lyftade 
beloppet var något större och växlade av
sevärt mera, nämligen mellan 597 och 104 
milj. mark. Under redogörelseåret steg 
detta belopp från 394 miljoner till 483 
milj. mark. Ultimo december kom på hypo- 
tekslånens och kassakreditivens andel blott 
l.r> f/o av den direkta utlåningens total
belopp och endast 1.4 % av bankens hela 
utlåning, om även rediskonterna beaktas.

De månatliga växlingarna i Finlands 
Banks olika former av utlåning belysas av 
siffrorna i följande sammanställning.
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Exportindustrin ..............
Hemmamarknadsindustrin
Kraftverken ....................
Handeln ..........................
Det övriga affärslivet . .

Man kan sålunda fastslå, att export
industrin alltjämt har erhållit mer än hälf
ten av centralbankens krediter. Hemma- 
marlmadsindustrins relativa andel har 
minskats, så att den nu iir lika stor som 
kraftverkens ocli handelns, varvid i synner
het den sistnämndas andel har ökats känn
bart, Även det övriga affärslivets kredit 
har vuxit, vilket framför allt har förorsa
kats av de många flottningsförenin gamas 
kreditbehov.

Räntesatserna.

Räntenivån steg i allmänhet i någon mån 
under år .1947 och beträffande inlåningen 
i början av år 1948. Dessutom hade man 
med tillhjälp av frivillig kontroll av ut
låningen försökt reservera de knappa med
len för sådana ändamål, som ur allmän 
synpunkt voro viktigast, och särskilt und
vika att krediter användes för investerin
gar, såframt dessa icke voro alldeles nöd
vändiga. För förenhetligande av kredit - 
politiken tillsattes därjämte i september
1948 på initiativ av direktionen för Fin
lands Bank tillsammans med de organisa
tioner, som representera de övriga kredit
inrättningarna, en särskild kreditnämnd.

Då tillstramningen på penningmarkna
den alltjämt fortgick i början av redo
görelseåret, kom frågan om en ny höjning 
av räntesatserna upp på dagordningen. I 
offentligheten gjordes alternativt det för
slaget, att en indexklausul skulle tagas all
mänt i bruk vid kreditgivningen, vilket 
system en del försäkringsanstalter l>egynt 
anlita. Finlands Bank valde den klassiska 
räntepolitikens väg och riksdagens bank- 
fullmäktige beslöto sålunda den 5 februari, 
att i enlighet med direktionens förslag höja 
alla bankens utlåningsräntor med 2 %. 
Från och med påföljande dag steg sålunda 
den lägsta eller den för varuväxlar debi
terade räntan till 7 ]/t  %  och räntan på

31/12 31/12 31/12 31/12
1945 1946 1947 1948

% % 0//o °//o
67.7 61.5 56.5 58.7
23.2 17.9 19.4 12.9

7.3 12.o 14.1 12.8
1.5 7.o 9.3 12.4
0.3 1.0 0.7 3.2

övriga växlar till. 8 Vi %■ Affärsbankerna 
och övriga kreditinrättningar följde exemp
let, såsom ovan har konstaterats. —  Vid 
diskontering av statens växlar tillämpades, 
liksom under föregående år, en synnerligen 
låg ränta om endast 1 %.

Sedelstocken.

Den utelöpande sedelmängden präglades 
i början av år 1948 av samma företeelse, 
en fortgående stigande tendens, som ända 
sedan utbrottet av det andra världskriget, 
med endast få undantag, har varit utmär
kande för densamma. I början av januari 
förekom visserligen en sedvanlig säsong- 
betonad nedgång, som var brantare än van
ligt, så att sedelstocken från årsskiftet till 
den 23 januari reducerades från 25,162 
milj. mark till 22,351 miljoner. Men här
efter begynte tendensen stiga, även det till 
stor del en säsongföreteelse, så att sedel
stocken i slutet av april för första gången 
passerade 27-miljardersgränsen. På denna 
nivå höll sig den utelöpande sedelmängden 
sedan och avvek sålunda från de föregående 
årens utveckling, som även på sommaren 
var uppåtgående. Då maximum för året, 
28,189 milj. mark —  den hittills högsta 
nivån —  hade nåtts vid utgången av sep
tember, begynte tendensen vika. Ultimo 
december voro sedlar i rörelse till ett värde 
av 27,369 milj. mark, varför totalökningen 
under året var 2,207 milj. mark eller 
knappa 9 %, medan tillväxten i sedel
stocken föregående år var hela 6,929 milj. 
mark eller 38 %.

Sedelutgivningsrätten och dess användning.

Summan av de medel, mot vilka Fin
lands Bank reglementsenligt är berättigad 
att emittera sedlar, utvecklades under året 
så som av följande uppställning framgår.
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31/12 31/3 30/6 30/9 31/12
1947 1948 1948 1948 1948

milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk
Guldkassa .......... 2.5 135.4 268.4 268.4 268.4
Korrespondenter i utlandet . . . 620.5 2,452.3 652.1 610.3 2,026.6
Utländska växlar 311.9 338.7 327.4 386.3 429.2
Utländska sedlar och kuponger 31.2 24.o 30.5 15.8 22.o
Inhemska växlar 34,477.9 33,402.1 37,347.8 37,788.3 34,517.c

Summa 35,444.0 36,352.5 38,626.2 39,069.i 37,263.s

Sedeltäckningens belopp ökades ansenligt 
ända till höstsidan men reducerades åter 
innan årets slut, så att totalökningen var 
endast 1,819.8 milj. mark eller ungefär 
5 %. För jämförelsens skull kan nämnas, 
att motsvarande ökning under närmast 
föregående år till följd av växelportföljens 
kraftiga ansvällning var märkbart större, 
nämligen 15 % år 1947 och 29 % år 1946. 
Tillväxten under redogörelseåret berodde 
icke mera på att växelportföljen förstorades 
utan huvudsakligen på att de utländska 
valutorna ökades. Även guldkassan och de 
utländska växlarna verkade i samma rikt
ning.

Sedeltäckningen har varit riklig både i 
förhållande till beloppet av utelöpande 
sedlar och till summan av alla vid anford- 
ran betalbara förbindelser. Den först
nämnda proportionen varierade mellan
150.5 och 135.8 %, den senare mellan 116.o 
och 107.8 %. Båda relationstalen voro nå
got lägre vid årets slut än vid dess början.

Även den oanvända sedelutgivningsrätten 
var riklig. Störst eller 6,833 milj. mark 
var den i början av december, medan åter 
det lägsta beloppet för året, 4,378 miljoner, 
nåddes den 15 mars. Vid utgången av året 
var sedelreserven 5,963 milj. mark eller 
37 miljoner större än ett år tidigare. —  
Även jämförd med sedelutgivningsrätten 
och totalbeloppet av de vid anfordran be
talbara förbindelserna var sedelutgivnings- 
reserven riklig under året. Vid dess början 
var reserven 15.o % av sedelutgivnings
rätten, men redan i januari förbättrades 
proportionen och steg den 23 i nämnda 
månad ända till 18.7 %. Under årets lopp 
höll den sig likväl på en något lägre nivå 
och sjönk den 8 oktober till 12.3 %. Den 
sista december var den åter litet högre,
15.3 %. I jämförelse med totalbeloppet av 
de vid anfordran betalbara förbindelserna 
var sedelutgivningsreserven i början av

året 18.9 %, nådde maximum, 23.n %, den
23 januari och minimum, 14.o %, den 8 ok
tober 1'ör att vid årets slut stiga till 18.o %.

En fullständig bild av Finlands Banks 
hela sedelutgivningsrätt, dess olika bestånds
delar och dess användning får man av 
nedanstående tabell, som belyser ställningen 
vid utgången av åren 1947 och 1948.

31/12 31/12
1947 1948 

milj. mk ' milj. mk
Sedelutgivning sr ätt:
Guldkassa och utländska

valutor ........................  623.0 2,295.0
Enligt lagen av den 13 

december 1939 ..........  34,821.o 34,968.8
Enligt § 6 i reglementet l,800.o l,800.o

Sedelutgivningsrätt 37,244.0 39,063.8
Begagnad sedelutgivningsrätt:
Utelöpande sedlar ........ 25,161.5 27,368.9
Övriga avista förbindel

ser .............................. 5,623.i 5,206.2
På beviljade kassakredi-

tiv innestående ........ 533.8 525.6
Begagnad sedelutgiv-

31,318.4 33,100.o
Sedelutgivningsreserv .. 5,925.o 5,963.2

Begagnat belopp och 
reserv ......................  37,244.0 39,063.8

Bankens förhållande till staten.

Statens upplåning i Finlands Bank rörde 
sig år 1948 på ungefär samma nivå som 
under föregående år och varierade tämligen 
kraftigt från vecka till vecka, beroende på 
huru mycket skatteintäkter och lånemedel 
som i förhållande till de samtidigt skeende 
utbetalningarna flöto in i statens kassor; 
växlingarna i de på postgirokonto insatta 
medlen förorsakade i sin mån liknande
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förändringar. Krediten till stalen var vid 
årets början 18,500 milj. mark och sjönk 
ända till 13,800 miljoner i medlet av 
februari men steg på hösten för att i okto
ber med 23,730 milj. mark nå toppen. T 
slutet av året reducerades den åter och var 
den sista december 19,230 miljoner. Detta 
belopp var 730 milj. mark större än ett år 
tidigare, vilket icke av nyssnämnda orsaker 
får tillmätas någon särskild betydelse.

A andra sidan bör man komma ihåg, att 
statens växelkredit icke utvisar det exakta 
nettobeloppet av statens upplåning i central
banken. Staten hade nämligen på upp- och 
avskrivningsriikning i Finlands Bank i all
mänhet ett tillgodohavande, sam varierade 
starkt från vecka till vecka och som steg 
ända till 558 milj. mark den 8 maj. Ibland 
var detta konto likväl tomt och staten över
skred även med ansenliga summor sitt 
konto, den 8 juli t. o. m. med 921 milj. 
mark. Vid 1948 års början funnos 114 milj. 
mark på statens upp- och avskrivningsräk- 
ning oeh vid dess slut 19 miljoner. Om 
dessa poster beaktas, finner man att statens 
nettoskuld vid redogörelseårets ingång var 
18,386 milj. mark och vid dess utgång 
19,211 miljoner, varför ökningen var 825 
milj. mark.

Förutom den egentliga utlåningen åt sta
ten har Finlands Bank genom att köpa 
statsobligationer beviljat kredit ät staten, 
om ock denna kredit till sin natur snarare 
bör anses vara ett slags placering av ban
kons medel. Vid början av året var det 
bokförda värdet av dessa obligationer 280 
milj. mark och vid dess slut nästan det
samma, 279 miljoner.

Utländska clearinyräkningar.

I och med att utrikeshandeln blev liv
ligare utbetalades även från elearingräk- 
nin garna åt exportörer och andra större 
summor än under tidigare år. Ökningen 
var likväl relativt anspråkslös, 18 %, mot 
62 %  föregående år. Utbetalningarna voro 
inalles senaste år 16,598 milj. mark mot 
14,037 miljoner år 1947 och 8,658 miljoner 
är 1946. Särskilt stor betydelse hade clea- 
ringräkningarna i handeln med Rådsunio
nen, Danmark och Polen. —  Nya betal- 
ningsöverenskommelser på clearingbas gjor
des under året med Bulgarien, Island, Ju
goslavien, Östra ockupationszonen i Tysk

land, Turkiet och Ungern. Dessutom gjor
des vissa ändringar i tidigare överenskom
melser mod Norge och Polen.

Utbetalningarna från elearingräkningar 
under år 1948 och för jämförelsens skull 
även under år 1947 framgå, fördelade på 
de olika länderna, av följande tabell.

1917 1918
milj. nik milj. mk

Bulgarien ................ 6 5
Danmark .................. . . . 3,694 3,953
Island ...................... — 130
Jugoslavien .............. 7 274
Norge ........................ 923 739
Polen ........................ . . .  1,345 1,418
Rumänien ................ 19 10
Rådsunionen ............ . . .  7,274 8,753
Schweiz .................... 503 525

108 208
Tyskland, Västra . .. 142 35!)
Tyskland, Östra 16 87
Ungern .................... — 137

Summa 14,037 16,598

Dessutom erlades från restilutionskontona 
150 milj. mark, medan summan av åter
betalningarna år 1947 var 46 miljoner.

Slutsaldot på clearingräkningarna ut
gjordes vid årets slut av en skuld om 
2,199 milj. mark mot 2,270 miljoner ett år 
tidigare. Detta skuldsaldos fördelning mel
lan de kommersiella clearingräkningarna 
och kontona för de tyska tillgodohavandena 
har behandlats i annat sainmanhang.

Remburserna.

Trots att importen var mycket livligare, 
ökades importremburserna icke nämn
värt, Exportremburyerna ökades däremot 
i ungefär samma proportion som exporten. 
Därför förefaller det som om remburs- 
rörelsen hade nått eller höll på att nå sitt 
maximum. Orsaken härtill är uppenbart 
det faktum, att penningknappheten har 
tvingat importfirmorna att. i mån av möj
lighet anlita billigare betalningssätt än 
rembursförfarandet.

Importrcmburser öppnades under året 
till ett sammanlagt antal av 5,123 och ett 
belopp av 15,058 milj. mark mot 5,141 rem- 
burser och 14,989 miljoner föregående år. 
Vid utgången av året belöpte sig de oav
slutade rembursemas värde till 3,148 milj.
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mark eller något mera än ett år tidigare, 
då motsvarande värde var 2,546 miljoner.

Export rembursernas antal steg från 371 
år 1947 till 500 år 1948 och deras värde 
från 4,845 milj. mark till 5,575 miljoner. 
Den sista december var värdet av de oav
slutade export remburserna 950 milj. mark, 
medan motsvarande värde ett år tidigare 
hade varit endast 347 miljoner.

Bankens bokslut.

I det föregående ha berörts de viktigaste 
posterna i bankens ställning och föränd
ringarna i dem under redogörelseåret. 
Som komplettering är det skäl att granska 
bankens balans- samt vinst- och förlust- 
räkning i dess helhet.

B a l  a n s r å k n i n g e n .
Finlands Banks balansräkning framgår 

för början och slutet av år 1948 ur ncdan-
stående sammanställning, som ger en all
män bild av förändringarna under året.

31/12 31/12
1947 1948

milj. mk milj. mk
T i l l g å n g a r :

Guldkassa ...................... 2.5 268.4
Utländska valutor ........ 620. r. 2,026.o
Utländska växlar .......... 311.9 429.2
Utländska sedlar och ku

ponger ........................ 31.2 22.o
Diskonterade växlar . . . 30,982.3 32,820.o
Rediskonterade växlar .. 3,495.0 l,697.o
Ilvpotekslån .................. 23.0 22. i
Kassakreditiv ................ 394.4 483! i
Obligationer i finskt

216.0 725.2
Obligationer i utländskt

mynt .......................... 166.0 162.0
Diverse räkningar ........ 1,260.2 1,364.7

Summa 37,504.8 40,020.9

S k u l d e r :
Utelöpande sedlar ........ 25,161.5 27,368.9
Upp- och avskrivnings-

riikning med staten .. 113.7 18.8
Upp- oeh avskrivnings-

räkningar med andra 2,883.9 1,462.5
Postremissväxlar .......... 166.0 68.3
Utländska kontoinneha

vare ............................ 136.1 1,121.5

31/12 31/12
1947 1948

Utländska clearingräk-
milj. mk milj. mk

2,269.5 2,199.0
Skuld till utlandet . . . . — 258.4
Diverse räkningar ........ 53.9 77.7
Regleringsräkningar . . . 3,308.3 1,326.7
Upplupna räntor .......... 125.0 148.0
Grundfond .................... l,250.o 5,000. o
Reservfond .................... l,433.i 136.9
Bankens vinst .............. 603.8 834.2

Summa 37,504.8 40,020.9

Bland tillgångarna förtjänar, förutom de 
tidigare behandlade posterna, ansvällningen 
av obligationsportföljen beaktande. Enligt 
bankens reglemente får summan av obliga- 
tionsförrådet, hypotekslånen och kassa- 
kreditiven icke överskrida hälften av ban
kens egna medel. Men sed-an dessa, såsom 
senare kommer att visas, i juni hade ökats 
oeh därigenom bankens möjligheter att be
vilja dylik kredit avsevärt hade utvidgats, 
har bankon ordnat ett stort obligationslån, 
med vilket vederbörande kunds växelkrodit 
avkortades. Till följd härav och sedan 
några obligationsposter i vanlig ordning 
inlösts, steg det bokförda värdet av obliga
tionerna i finskt mynt från 217 miljoner 
till 725 milj. mark. Samtidigt sjönk till 
följd av inlösen det bokförda värdet av 
obligationer i utländskt mynt från 166 mil
joner till 162 milj. mark.

Förutom vad som ovan sagts om skul
derna kan det vara skäl att kasta en blick 
på ändringarna i upp- och avskrivnings- 
räkningarna med andra iin staten och i 
bankens egna medel. På de ifrågavarande 
upp- och avskrivningsräkningarna fanns 
det i allmänhet medel till ansenliga belopp, 
varvid summan växlade från 750 milj. 
mark i början av februari till 3,441 miljo
ner den 8 oktober. Under året sjönk skul
den på dessa konton från 2,884 milj. mark 
till 1,463 miljoner, således ungefär med 
hälften.

Redan år 1947 hade initiativ tagits till 
att höja Finlands Banks grundfond. Sedan 
den vederbörliga punkten i bankens regle
mente hade ändrats, förverkligades höj
ningen den 30 juni sålunda, att grund
fonden från 1,250 milj. mark höjdes till
5,000 miljoner. Ökningen, 3,750 miljoner 
erhölls sålunda, att till grundfonden över

3 1903 /49
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fördes från reservfonden l,(i()0 milj. mark 
och från regleringsräkningarna, på vilka 
under årens lopp hade bokförts ansenliga 
reserveringar, 2,150 miljoner. Dessa över
föringar —  jämte under året gjorda fonde- 
ringar —  förklara, att reservfonden minska
des från 1,433 miljoner i 1947 års -bokslut 
till 137 milj. mark vid utgången av år 1948. 
Regleringsräkningarnas saldo reducerades i 
motsvarande grad från 3,308 milj. mark 
till 1,327 miljoner. Summan av Finlands 
Banks grund- och reservfond var i bör
jan av redogörelseåret 2,683 milj. mark och 
steg vid årets slut till 5,137 miljoner, var
för ökningen var drygt 90 %. Om även 
bankens egna medel på regleringsräkning 
beaktas, voro motsvarande tal 5,991 och 
6,464 milj. mark.

Vid bedömandet av stabiliteten i Fin
lands Banks ställning bör man ännu beakta, 
att banken har vissa tillgångar, som ieke 
äro synliga i dess balansräkning. Sådana 
äro fastigheter och aktier, som ägas av 
banken. Emedan det i bankens reglemente 
stadgas, att värdet av bankens fastigheter 
och inventarier samt dess aktieinnehav icke 
får räknas till bankens reservfond, har 
detta i allmänhet genast vid anskaffningen 
i sin helhet avskrivits från bankens balans
räkning. Som komplettering till balansräk
ningen är det därför skäl att anföra föl
jande uppgifter om dessa förmögenhets- 
poster. De uppgivna värdena avse dels 
beskattningsvärden, dels uppskattningar i

nivå med dessa, delvis åter, då det är fråga 
om nyanskaffade förmögenhetsobjekt, an- 
skaffningsprisen.

Värde 
milj. mk

Fastigheter:
Huvudkontoret ..............................  101. i
Tammerfors I ..............................  88.4

„ II ..............................  55.0
Lahtis ..............................................  58.y
Åbo ................................................... 19.2
Kotka ............................................... 10.6
Björneborg ....................................  14.o
Uleåborg ........................................... 7.5
Kuopio ............................................. 15.8
Vasa ................................................. 7.2
S :t Michel ....................................... 6.o
Jyväskylä (tomten) ......................  4.3
Helsingfors: Estnäsgatan 1 ........  19.5

„ Kyrkogatan 14 . . . .  21.5 
„  Sjötullsgatan 8 . . .  14.o 
„  Den för huvudkonto

rets nya affärshus 
inköpta tomten bred
vid Riksdagshuset .. 70.2 

llelsinge socken: Personalens som
marvilla ..................  ll.o

Jyväskylä: Bostadshus på arrende
tomt vid Mattilankatu 2.s

„ Kypärämäki ..............  0.7
•Janakkala: Mikkola lägenhet RN :o

1236 j Tervakoski by . 4.7
Summa 533.5

Aktier:
Enso-Gutzeit Oy................................................
Bokindustriagenturen Ab...............................
Oulu Oy..............................................................
Pohjolan Voima Oy..........................................
Ab. Strömberg Oy...........................................
Oy. Yleisradio Ab...........................................
Tervakoski Oy...................................................

Bostadsaktier:
Oy. Liisankatu 14, Helsingfors ..................
Oy. Kataja, Helsingfors ..............................
Bosta&s-Ab. Kristinegatan 19 Asunto-Oy.,

Helsingfors ...............................................
Oy. Liisankatu 16, Helsingfors ..................
Oy. Soma, Helsingfors ..................................
Oy. Kolmikanta, Vasa ..................................

Aktier
st.

Aktiernas 
nominella 
värde, mk

Värdo 
milj. mk

117,240 500 222.75
4,300 100 1.72
2,000 1,000 3.40
5,150 10,000 60. oo

24,000 1,000 48.0 0
50 1,000 0.15

12,713 5,000 292.40

98 10,000 12.74
7 1,000 0.33

19 2,500 1.0 G
18 1,000 0.47
20 500 0.10
9 500 0.10

Summa 643.22
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V i n s t -  o c h  f ö r l u s t r ä k n i n g e n .
Finlands Banks vinst- och förlusträkning 

för år 1948, jämförd med motsvarande räk
ning för föregående år, framgår ur följande

I n k o m s t e r :
Räntor på inhemsk utlåning ......................
Räntor på korrespondenter i utlandet . . . .
Räntor på obligationer .................................
Diverse inkomster ...........................................
Agiovinst ...........................................................
Provisioner .......................................................

Summa

U t g i f t e r :
Löner och arvoden .........................................
Pensioner och understöd ...............................
Bankfullmäktiges arvoden och expenser .. 
Arvoden åt filialkontorens kontrollanter .. 
Barnbidrags- och folkpensionspremieande-

lar ...................................................................
Sed el till verkningen ........................................
Omkostnader ...................................................
Avskrivningar .................................................
Avskrivning på inventarier..........................
Bankens vinst .................................................

Summa

uppställning. Enligt ett nyligen fattat be
slut upptar ställningen för år 1948 ej mera 
pennibelopp, utan alla summor ha avrun
dats till hela mark.

1947
mk

517,474,093: 90 
2,686,665: 60 

36,556,515: — 
10,586,300: —  
58,677,724: 15 

152,664,802: 75

1948
mk

706,386,661:
1,099,721:

48,578,241:
12,148,000:

112,270,502:
215,727,365:

778,646,101: 40 1,096,210,490 —

84,180,691 50 111,879,127 _
5,448,508 — 6,615,550 —

352,515 — 462,470 -—
253,866 — 510,800 —

, 2,234,455 _
51,025,093: — 65,311,997 --
21,372,855: 90 32,780,504 --

7,984,070: 50 37,642,304 --
4,179,856: .—- 4,591,587 --

603,848,645: 50 834,181,696 --
778,646,101: 40 1,096,210,490 --

Till ioljd  av den ökade utlåningen och 
den utvidgade övriga bankverksamheten 
samt höjningen av räntefoten ha Finlands 
Banks bokförda inkomster starkt stegrats, 
de totala inkomsterna till 1,096.2 milj. mark 
från att år 1947 ha varit 778.0 miljoner och 
år 1946 endast 358.0 miljoner. Ökningen 
senaste år var sålunda 317.o milj. mark 
eller 41 % mot ungefär 117 % föregående 
år. Till inkomstökningen ha alla inkomst
poster bidragit, med undantag av räntorna 
på korrespondenter i utlandet. Sålunda 
växte räntorna på inhemsk utlåning med
188.9 milj. mark eller drygt 36 %, räntorna 
på obligationer med 12.o miljoner eller
c. 33 %, agiovinsten med 53.o miljoner eller 
91 %, provisionerna med 63.0 miljoner eller 
41 % och diverse inkomster med 1.5 mil
joner eller 15 %. Likväl har en del av 
ränteinkomsterna och agiovinsten, såsom 
under tidigare år, för att stärka bankens 
ställning överförts till regleringsräknin- 
garna.

Även bankens utgifter ha ökats över hela 
linjen. Detta har berott på pris- och löne

stegringen, som fortgick i början av redo
görelseåret, och på utvidgningen av verk
samheten. Sålunda ha de egentliga lönerna 
och arvodena stigit med 27.7 milj. mark 
eller 33 %, varjämte övriga löneutgifter 
samt pensioner oeh understöd växte med
1.5 miljoner eller 25% . Om man ännu 
beaktar den nya posten, barnbidrags- och 
folkpensionspremieandelar, som även den 
bör räknas till lönekostnaderna, blir resul
tatet, att alla löne-, pensions- och under- 
stödsutgifter tillsammans stego från 90.2 
milj. mark till 121.7 miljoner eller nästan 
med 35 %. Sedeltillverkningen drog 14.3 
milj. mark eller 28 % mera än år 1947, oeh 
omkostnaderna ökades med 11.4 milj. mark 
eller 53 %. Ökningarna voro beträffande 
de flesta poster mindre än år 1947. Ban
kens egentliga utgifter voro år 1948 inalles 
219.8 milj. mark mot 162.0 miljoner före
gående år. Stegringen var sålunda 57.2 
milj. mark eller 35 %.

Vid sidan av de egentliga, utgifterna i 
senaste års vinst- och förlusträkning före
komma ansenliga avskrivningar. I överens-
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stämmcise med gammal praxis har man 
nämligen avskrivit kostnaderna för cn på
byggnad av Kuopio-filialcns hus, 11.6 milj. 
mark, hälften eller 4.5 miljoner av kostna
derna för on tillbyggnad av huvudbyggna
den, avsedd att avhjälpa utrymmesbristen i 
sedeltryckeriet, och priset på två i Helsing
fors och Jyväskylä köpta fastigheter, till
sammans 13.2 miljoner, samt kostnaderna 
för flyttning och ändring av det gamla 
bankhuset i Jyväskylä, 5.4 milj. mark. 
Dessutom avskrevs i sin hel het värdet på 
under året köpta inventarier, 4.6 milj. 
mark.

Bankens nettovinst blev på så vis 834.2 
milj. mark. Vinsten var sålunda 230.4 mil
joner större iin föregående år. Utvecklin
gen av nettovinsten under senaste tid be
lyses av följande sifferscrie, varav framgår, 
huru mycket större nettovinsten är nu än 
före kriget —  även det cn följd av infla
tionen.

Ar 1938 .......................... ..104.6 milj. mark
„ 1945 .......................... ..236.8 „
„ 1946 .......................... ..242.2 „
„ 1947 .......................... ..603.8 „
,, 1948 .......................... ..834,181,696 mark.

Enligt reglementet bör hälften av vinsten,
d. v. s. mk 417,090,848:—  överföras tili. 
reservfonden. I den första rapporten för 
innevarande år ökades också reservfonden 
med 554.0 milj. mark. Av den andra hälf
ten av nettovinsten reserveras 400.o milj. 
mark, vilket belopp observerats som inkomst 
i statsbudgeten, för statens allmänna behov. 
Det återstående beloppet, 17.i milj. mark, 
har överförts till odisponerade vinstmedels 
räkning.

Bankfullmäktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 17,090,843 mark, 
överföras till bankens reservfond.
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Av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlar.
Då giltighetstiden för don förordning, 

enligt vilken Finlands Bank senast den 
29 november 1945 hade berättigats att av
vika från stadgandena om sedelinlösen i 
§ 8, mom. 1 i sitt reglemente, med ut
gången av år 1948 skulle ha gått ut, tog 
bankens direktion, med hänseende till att 
återgång till en vid guldet bunden mynt
fot icke var möjlig, initiativ till en för
längning av förordningens giltighetstid. 
I anslutning till direktionens åsikt anhöllo 
bankfullmäktige hos statsrådet, att Fin
lands Bank genom förordning måtte berät
tigas att till slutet av år 1951 fortfarande 
avvika från föreskrifterna i § 8, mom. 1 i 
reglementet.

Banken beviljades denna rättighet genom 
en förordning av den 3 december 1948.

Revisionen.
De vid 1947 års riksdag utsedda revi

sorerna, kommunalrådet Aleksanteri Fränti, 
riksdagsrepresentanten Kaisa Iliilelä, kom
munalrådet Kaapro Moilanen, riksdagsman
nen Johannes Mustonen och lantbrukaren 
Juho Niukkanen, verkställde under tiden 
mellan den 16 och 20 februari i fjol revi
sion av bankens räkenskaper för år 1947. 
I enlighet med revisorernas tillstyrkan och 
med stöd av stadgandena härom i bankens 
reglemente ha bankfullmäktige beviljat di
rektionen ansvarsfrihet för bankens förvalt
ning under år 1947.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln.

Bankfullmäktige ha under året enligt sin 
instruktion granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valuta
handeln vid följande tidpunkter: den 5 
februari, den 28 april, den 3 juni, den 
25 augusti, den 20 oktober samt den 16 
december.

Inventeringen samt inspektionen av avdel
ningskontoren och agenturerna.

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

sin instruktion föreskriven inventering av 
huvudkontorets kassor, kassavalv och fonder 
ävensom 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 under året inven
terats av kontrollanterna vid kontoren.

c) I agenturerna.
Likaså ha bankfullmäktige övervakat, att, 

kontrollanterna vid de affärsbanker, som 
sköta bankens agenturer, avtalsenligt en 
gång i månaden inventerat agenturernas 
kassamedel.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Fonder underställda bankfullmäktiges över
vakning.

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1947 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna samt Elis Holms 
nödhjälpsfond ävensom översänt avskrifter 
av räkenskaperna till bankutskottet.

Höjning av Finlands Banks räntesatser.

I slutet av januari hemställde direktio
nen hos bankfullmäktige om höjning av 
Finlands Banks räntesatser. Sin hemstäl
lan motiverade direktionen med att, efter
som inflationen hade fortsatt, investerin
gen i realvärden i förtjänstsyfte hade fort
gått utan att nämnvärt låta hejda sig av 
de föregående år verkställda räntehöjnin-



gama med. sammanlagt 1 y4 %. Likaså 
kunde på en del områden alltjämt hos 
producenterna förmärkas en strävan att i 
hopp om prisstegring skjuta upp exporten 
eller annan försäljning, vilket hade lett 
till en fortgående skärpning av penning
marknaden och ökad efterfrågan på kre
dit. En räntehöjning skulle dessutom, för
utsatt att även affärs- och sparbankerna 
företogo en sådan, ha den gynnsamma fö lj
den att vid höjning av depositionsräntan 
depositionerna kunde väntas börja stiga.

Av dessa skäl fann direktionen det ända
målsenligt att dc av Finlands Bank till- 
lämpade räntesatserna höjdes med 2 %  
eller till 7 14— 8 14 %■ Bankfullmäktige 
godkände framställningen vid sitt möte den
5 februari och höjningen trädde i kraft 
följande dag eller den 6 februari.

V tlcindska krediter.

Export-Import Bank, Washington, biföll 
två gånger under året till att höja sin 
den 2 april 1947 åt Finland för inköp av 
bomull beviljade kredit om 2 milj. dollar. 
T)en första höjningen skedde den 10 februari, 
då kreditbeloppet höjdes till 7 milj. dollar, 
och den andra höjningen den 15 septem
ber, då kreditens maximibelopp fastställdes 
till 12 milj. dollar. Den höjda krediten 
beviljades på samma villkor som den 
ursprungliga, d. v. s. krediten bör återbe
talas inom 15 månader räknat från den 
dag, då respektive växel accepterats, och 
för densamma erlägges en årlig ränta av
-  V2 %. De finska importörerna verkställa 
sina inköp direkt av exportörerna i För
enta Staterna på grund av köpekontrakt, 
som böra uppgöras inom ett år räknat från 
dagen för respektive höjning av krediten. 
Enär det var Finlands Bank som upptog 
nämnda kredit, hänsköt direktionen i enlig
het med § 17, mom. 6 i bankens reglemente 
frågan om höjningarna till bankfullmäk
tige, som godkände dem. Samtidigt med
delade direktionen, att statsrådet på fram
ställning av direktionen beslutat, att staten 
förbinder sig att gentemot banken svara 
för räntor och kostnader för den höjda 
krediten samt för eventuell kursförlust.

Vid sitt möte i december godkände bank- 
fullmäktige direktionens hemställan om att 
Finlands Bank i Export-Import Bank 
måtte upptaga en kredit om 10 milj. dol
lar, vilken sagda bank gått in på att be

vilja för inköp i Förenta Staterna av rå
material och maskiner för den finska trä
förädlingsindustrins räkning. Krediten be
viljas mot skuldsedlar, utfärdade av Fin
lands Bank, och räntan på densamma löper 
med 3 I/2 % i året. Återbetalningen av kre
ditkapitalet sker i tolv ungefär lika stora 
halvårsvis erlagda amorteringar, vilka börja 
den 31 december 1952. Enär Export-Im
port Bank som villkor för kreditens be
viljande hade krävt statsgaranti för den
samma, beviljade statsrådet på hemställan 
av direktionen statens garanti. Likaså be
slöt statsrådet på framställning av direk
tionen att staten gentemot Finlands Bank 
svarar för räntorna och kostnaderna för 
lånet ävensom för eventuell kursförlust.

Den 3 juni meddelade direktionen bank
fullmäktige, att de Socialistiska Rådsrepub- 
likernas Förbund hade uppgivit sig villigt 
att bevilja Finland en kredit om 5 milj. 
USA-dollar. Kreditmedlen skulle Finland 
fritt få disponera, oeh krediten skulle be
viljas på 6 månader och till en ränta av
2 %. Bankfullmäktige godkände direktio
nens förslag, att Finland*-) Bank skulle upp
laga sagda kredit.

Fastighetsköp.

Vid sitt möte den 25 augusti godkände 
bankfullmäktige ett köp, varigenom Fin
lands Bank den 2 juli 1948 hade förvärvat 
gården och tomten N :o 3 i I stadsdelen, 
7 kvarteret i Helsingfors stad till en kö
peskilling av 14 milj. mark. Tomten, som 
mäter 1,698 m2, är belägen i hörnet av 
Sjötulls- och Kyrkogatan, adress Sjötulls- 
gatan 8, och staten äger de två övriga av- 
kvarterets tomter mot Kyrkogatan. På tom
ten finnes ett trevånings bostadshus om 
16,560 m3, och lokalerna i huset äro med 
undantag av några små lokaler uthyrda 
åt Helsingfors Universitet.

I en skrivelse till bankfullmäktige av 
den 6 oktober hemställde direktionen om 
att banken till en köpeskilling av 11 milj. 
mark måtte, för personalens vid huvud
kontoret och sedeltryckeriet rekreation och 
fritidssysselsättning, inköpa tvenne tomter 
i Nordsjö by i Helsinge kommun jämte på 
den ena befintliga byggnader. Tomterna, 
vilka äro belägna i bredd på sydöstra stran
den av Ramsjöudds södra ända, ha en 
sammanlagd areal av 26,600 m2, och 
strandlinjens längd är c. 250 m. Byggna
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derna på tomten bestå av en villabyggnad 
om 1,550 m3, ett bostadshus om 650 m3, 
en tvättstuga, garage, iskällare och lider. 
Dessutom finnas på tomten en tennisplan, 
två brunnar och en egen ångbåtsbrygga.

Bankfullmäktige godkände framställnin
gen vid möte den 20 oktober, och köpebre- 
vet för fastigheterna undertecknades den 
27 november.

Aktieköp.
I avsikt att skaffa kapital till fortsatt 

kraftverksbygge höjde Pohjolan Voima Oy. 
år 1948 två gånger sitt aktiekapital. Enär 
Finlands Bank beviljat aktiebolaget kredit, 
vilket vid fortgående inflation innebar en 
stor fördel för låntagaren, fann direktio
nen skäligt, att banken skulle köpa in en 
del av bolagets aktiestock, samt gjorde 
härom framställning hos bankfullmäktige. 
Bankfullmäktige godkände framställningen 
och berättigade direktionen att i den första 
aktieemissionen teckna 3,150 stycken och i 
den andra 2,000 stycken av bolagets aktier 
å nominellt 10,000 mark.

Vid sitt möte den 5 februari godkände 
bankfullmäktige direktionens framställning 
om att banken skulle köpa 24,000 stycken 
av Ab. Strömberg Oy:s aktier å 1,000 
mark nominellt värde, vilka A. Ahlström 
Osakeyhtiö i avsikt att skaffa sig rörelse
kapital hade salubjudit åt Finlands Bank. 
Köpeskillingen var 2,000 mark per aktie 
eller sammanlagt 48 milj. mark.

Tervakoski Osakeyhtiö, vars aktiemajori
tet äges av Finlands Bank, höjde under 
årets lopp sitt aktiekapital genom in
bjudan att för varje innehav av fyra 
aktier teckna tre nya aktier eller sam
manlagt 6,474 nya aktier till ett 
nominellt värde av 5,000 mark och ett 
emissionspris av 25,000 mark per styck. 
Av denna anledning hemställde direktio
nen hos bankfullmäktige om att Finlands 
Bank vid emissionen på grund av sina 
6,248 aktier måtte teckna 4,686 nya aktier 
och inköpa de vid emissionen icke tecknade 
aktierna till sagda emissionspris av 25,000 
mark per styck. Vid sitt möte den 25 au
gusti godkände bankfullmäktige direktio
nens framställning. Otecknade blevo vid 
emissionen 1,758 aktier, vilka banken seder
mera köpte, och blev den således ägare till 
inalles 6,444 stycken av bolagets nya aktier 
a nominellt 5,000 mark till ett sammanlagt

pris av 161,100,000 mark. Tervakoski Osake- 
yhtiös aktier i Finlands Banks ägo, vilka 
hade belöpt sig till 72.4 %  av bolagets ak
tiestock, ökades genom ovan relaterade åt
gärd till 84.o %.

I en skrivelse till banfullmäktige av den
3 juni hemställde direktionen om att Fin
lands Bank måtte teckna 150 stycken aktier 
å nominellt 100,000 mark i bolaget Asunto- 
Oy. Pankkitalo, avsett att bildas i Joensuu 
stad med ändamål att i sagda stad upp
föra ett bank-, affärs- och bostadshus. Fin
lands Bank, vars kontor i Joensuu för 
närvarande arbetar i en hyrd lokal i stads
huset, skulle härvid i proportion till sina 
aktier få i gården reservera en banklokal 
för sitt kontor och nödiga bostadsrum för 
kontorets personal. Byggnaden, som kom
mer att rymma c. 16,000—18,000 m3, är 
avsedd att bliva färdig ungefär inom två 
år. Finlands Banks aktieinnehav skulle 
motsvara en fjärdedel av bolagets aktie
kapital. Bankfullmäktige godkände direk
tionens framställning den 3 juni.

Inköp av andel i koppargruva.

I avsikt att skaffa för affärsverksamhe
ten behövligt kapital genom försäljning av 
realegendom, salubjöd Hackman & Co åt 
Finlands Bank en firman såsom jordägare 
tillhörig andel i och nyttjanderätt till en 
kopparmalmsfyndighet, belägen på en av 
finnan ägd lägenhets mark i Sysmä by av 
Kuusjärvi socken på ett inmutningsområde, 
som Outokumpu Oy har erhållit mutsedel 
till och på vilket utlagts ett utmål, be
nämnt Outokumpu 103. Enligt sakkunnig
utlåtanden finnas på ifrågavarande område 
c. 600,000 ton kopparmalm till ett värde 
av c. 90 milj. mark, och härav utgör den 
åt banken tillsalubjudna andelen hälften 
och är således värd c. 45 milj. mark. Eme
dan malmbrytning dock kan ske först om 
ungefär 25 år, är det nuvarande värdet 
av den andel, som skulle överlåtas åt ban
ken, d. v. s. det belopp, som på 25 år med
6 %  ränta på ränta växer till 45 milj. 
mark, omkring 10.5 milj. mark.

Med anledning av anbudet gjorde direk
tionen hos bankfullmäktige en framställ
ning med förslag om att banken skulle på 
femtio år köpa ifrågavarande andel i och 
nyttjanderätt till kopparmalmsfyndigheten 
till det begärda priset om 10 milj. mark. 
Samtidigt meddelade direktionen bankfull
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mäktige, att enär malmbrytningen var fast
ställd att ske endast med underjordiska 
förbindelser, medför överlåtelsen icke för 
överlåtelsetagaren någon nyttjanderätt till 
det överlåtaren tillhöriga, på utmålet be
lägna markområdet ovanom jordytan, utan 
förbehåller sig överlåtaren densamma.

Bankfullmäktige godkände förslaget den
3 juni, och sedan överlåtelsebrevet blivit 
undertecknat skaffade banken inteckning i 
firmans ifrågavarande lägenhet som säker
het för sin på överlåtelsebrevet grundado 
rätt.

Donationer.

Den 5 februari beslöto bankfullmäktige, 
att av bankens medel 10 milj. mark skulle 
för 1947 års del doneras åt Keskusmetsä- 
seura Tapio att användas för skogshushåll
ningens främjande och skogsförbätt rings- 
verksamhet. Den 16 december fattade bank- 
fullmäktige ånyo ett likadant beslut för
1948 års del och var donationens bolopp 
även denna gång 10 milj. mark.

Nya befattningar och ändringar i vissa 
tidigare befallningar.

År 1947 hade direktionen hos bankfull
mäktige gjort en framställning om en sådan 
komplettering av § 21 i bankens reglemente, 
i vilken bankens tjänster och befattningar 
äro uppräknade, att nämnda paragraf skulle 
tillåta inrättandet av vissa nödigbefunna 
nya befattningar, som icke tidigare funnos 
i banken. I oktober samma år godkände 
bank full mäktige direktionens framställning 
och ingingo till statsrådet med anhållan om 
att detta måtte vidtaga åtgärder för att till 
riksdagen» godkännande avlåta lagförslag i 
enlighet härmed1. Lagförslaget kom seder
mera till riksdagens behandling och god
kändes den 4 juni 1948.

Sedan så skett hemställde direktionen hos 
bankfullmäktige om att vid bankens huvud
kontor måtte inrättas följande nödigbefunna 
ordinarie befattningar: för en andra sekre
terare, som tillika fungerar som bankens 
ombudsman, en ekonom, en arkivarie, en 
förman för chaufförerna, en montör ocli 
fem vakter. Förutom nämnda nya befatt
ningar, som icke tidigare hade funnits i 
banken, föreslog direktionen i detta sam
manhang att utöver redan förefintliga be

fattningar skulle vid huvudkontoret inrät
tas befattningar för två nya avdelnings
chefer, en ny biträdande kassörska och två 
nya chaufförer, vilka alla till följd av den 
utvidgade verksamheten hade visat sig 
behövliga. Samtidigt föreslog direktionen, 
att, sedan den ändrade ordalydelsen av § 21 
i reglementet gjort det möjligt, benämnin
garna på vissa inom banken redan före
fintliga befattningar måtte ändras sålunda, 
att bankens sekreterare skulle kallas general
sekreterare, vaktmästare-chaufförerna chauf
förer, vaktmästare-eldarna eldare, vakt
mästare-gårdskarlarna gårdskarlar, ävensom 
att vid avdelningskontoren kontorsskrivama 
skulle benämnas bokhållai-e. Ytterligare 
föreslog direktionen, att kontrollantbefatt
ningen vid sedeltryckeriet, vilken såsom 
varande obehövlig redan i flore år varit 
obesatt, måtte indragas.

Bankfullniäktige godkände direktionens 
framställningar vid sitt möte i juni, oeh dc 
nya befattningarna samt ändringarna i de 
gamla blevo gällande från början av juli.

Familjetilläggets avskaffande, dyrortstill- 
läggen och den extra personalens avlöning.

Enär enligt lagen om barnbidrag av den 
22 juli 1948, vilken trädde i kraft den 
1 oktober samma år, för varje i Finland 
bo.‘■(att barn under sexton år med finskt, 
medborgarskap på sätt som i lagen stadgas 
ur statens medel erlägges ett för barnets 
underhåll och uppfostran avsett barnbidrag 
av 7,200 mark i året, hemställde direktio
nen i augusti hos bankfullmäktige, att Fin
lands Bank från ingången av sagda oktober 
månad måtte upphöra att betala det familje- 
tillägg, som hade hört till dess befattnings
havares avlöning. Bankfullmäktige god
kände framställningen och stadfäste de 
därav föranledda ändringarna i bankens 
lönestadga.

I december gjorde direktionen hos bank
fullmäktige en framställning om att åt Fin
lands Banks ordinarie och extra befatt
ningshavare även år 1949 skulle betalas 
dyrortstillägg enligt samma principer som 
åt statens tjänstemän och befattningshavare. 
Bankfullmäktige godkände framställningen 
vid sitt möte den 16 december och bevil
jade för ändamålet ett anslag om samman
lagt c. 11,990.000 mark.

25

Vid samma möte beviljade bankfullmäk- 
tige c. 30,200,000 mark till avlöning av- 
bankens extra personal under år 1949.

Pensioner och understöd.

Bankfullmäktigo beviljade under det 
gångna året tre pensioner enligt pensions- 
stadgan och tre årliga understöd. Deras 
sammanlagda årliga belopp är 530,160 
mark.

I mars hemställde direktionen hos bank
mil mäktige om att de pensioner och un
derstöd, som av Finlands Bank beviljats 
eller framdeles komma att beviljas, i likhet 
med de av staten erlagda pensionerna måtte 
bindas vid den officiella levnadskostnad,s- 
indexen, såsom året förut hade skett med 
bankens befattningshavare tillkommande 
grundlöner och ålderstil lägg. Bankfullmäk- 
tige godkände framställningen och befull- 
mäktigade direktionen att räknat från redo
görelseårets början på basen av växlin
garna i den officiella levnadskostnadsin- 
dexen justera pensionerna oeh understöden 
enligt de av statsrådet för justering av 
statspensionärernas pensioner utfärdade 
närmare direktiven.

Kontrollanterna vid avdelningskonioren.

Som kontrollanter vid bankens avdel
ningskontor oeh som deras suppleanter fun
gera enligt, bankfullmäktiges beslut under 
år 1949 följande personer:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter di
rektören Toivo Henrik Rintala och fil. dok
torn Frans Vihtori Härmä samt supplean
ter kommerserådet Juho Antti Airio och 
direktören Y rjö Nurmi;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter filo- 
sofiemagistern Y rjö Antero Kankaanrinta 
oeh advokaten, vicehäradshövdingen Mauno 
Moilanen samt suppleanter stadsdirektören, 
kommunalrådet, filosofiemagistern Armo 
Pyhälä och kommerserådet Juhana Tarma;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter di
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila oeh polis
mästaren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio samt- suppleanter biträdande stads
direktören, diplomingenjören Veikko Jo
hannes Tolamo och direktören Toivo Jo
hannes Heinonen;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verkstäl
lande direktören, kommunalrådet Veikko

Aleksander Cajander och verkställande di
rektören, kommerserådet, borgmästaren 
Hugo Gustaf Johannes Melart samt supp
leanter stadssekreteraren, hovrättsauskul- 
tanten Kustaa Ilmari Laaksonen och verk
ställande direktören Kaarlo Erkki Marja
nen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och 
lantbruksrådet Niilo Ilmari Jokinen samt 
suppleanter justitierådmannen Gunnar Val
demar Hellen och kontorsföreståndaren 
Viilto Ruotsalainen;

Kontoret i Lahtis: kontrollanter direk
tören Väinö Tuompo oeh rektorn, filosofie
magistern Artturi Aukusti Tähtinen samt 
suppleanter stadsdirektören Olavi Ilmari 
Kajala och verkställande direktören, ingen
jören Torsten Martin Lindroos;

Kontoret i 8 :  t Michel: kontrollanter 
häradshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen 
och politierådmannen Otto Kinnunen samt 
suppleanter direktören Walter Pulkkinen 
och verkställande direktören, ekonomierådet 
Otto Eskelinen:

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören Alpo Pesonen och 
lagmannen, justitieborgmästaren Lauri Tal
via samt suppleanter verkställande direk
tören, översten Eric B:son Schauman och 
direktören Lauri Pellas;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
verkställande direktören Kaarlo August 
Noro samt suppleanter vicehäradshövdingen 
Y rjö Jokiranta och verkställande direktö
ren Aleksi Tandefelt;

Kontoret i TJleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons Karhi oeh 
justitieborgmästaren Kaarlo Torsten Reinilä 
samt suppleanter direktören Jalmari Kus
taa Korkeakivi och verkställande direk
tören, kommerserådet Aarne Toivonen;

Kontoret i Vam: kontrollanter direk
tören Lauri- Aleksander Niinioja och borg
mästaren Axel Elias Laxén samt supplean
ter direktören Juho Viljam Vaahtoniemi 
och verkställande direktören Einar Armas 
Railo; samt

Kontoret i Åbo: kontrollanter landshöv
dingen Frans Vilho Kyttä och direktören 
Juho Heikki Kurkela samt suppleanter 
direktören Aarne Laaksonen oeh verkstäl
lande direktören Väinö Jylhä.
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Bankfullmäktige och revisorer.

Såsom bankfullmäktige fungerade från 
årets början till den 12 oktober följande 
personer:

Pekkala, Manno, generaldirektör, 
Vesterinen, Vihtori, lantbrukare,
Leikola, Erkki, professor,
Salmenoja, Pietari, generaldirektör, 
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pilppula, Juho Erland, kommunalråd, 
Manninen, Ilugo, riksdagsman,
Peltonen, Onni, minister,
Söderhjelm, Johan Otto, jurisdoktor.
Av dessa utgjorde de tre förstnämnda de 

ordinarie bankfullmäktige.
Som ordförande fungerade undertecknad 

Pekkala och som viceordförande underteck
nad Vesterinen.

Den efter i juli verkställda riksdagsval 
sammanträdda riksdagens elektorer utsågo 
den 12 oktober följande personer till bank
fullmäktige:

Vesterinen, Vihtori, lantbrukare, 
Peltonen, Onni, minister,
Leikola, Erkki, professor,
Pelclcala, Mauno, generaldirektör,
Leppälä, Juhani, kommunalråd,

Helsingfors den 16 mars 1949.

Salmenoja, Pietari, generaldirektör, 
Pilppula, Juho Erland, kommunalråd, 
Söderhjelm, Johan Otto, jurisdoktor, 
Manninen, Hugo, riksdagsman.
Av dessa utgöra de tre förstnämnda ordi

narie bankfullmäktige.
Vid möte den 20 oktober valde bank

fullmäktige till ordförande undertecknad 
Vesterinen och till viceordförande under
tecknad Peltonen.

Till bankens revisorer för granskning av
1948 års räkenskaper ha riksdagens elekto
rer utsett följande personer:

Niukkanen, Juho, lantbrukare, riksdags
man, som suppleant Laine, Lauri, lantbruks- 
tekniker, riksdagsman;

Hiilelä, Kaisa, kassörska, riksdagsrepre- 
sentant, som suppleant Bryggari, Tuomas, 
stenarbetare;

Moilanen, Kaapro, kommunalråd, som 
suppleant Kullberg, Henrik, lantbrukare, 
riksdagsman;

Mustonen, Johannes, skogsarbetare, riks
dagsman, som suppleant Kulo, Kusti, biträ
dande vårdledare; samt

Fränti, Aleksanteri, kommunalråd, som 
suppleant Öhman, Carl Arne, juriskandi- 
dat, riksdagsman.

VIHTORI VESTERINEN.

O. Peltonen. Erkki Leikola. Mauno Pekkala.
Juhani Leppälä. P. Salmenoja. J. Eri. Pilppula.

J. O. Söderhjelm. H. Manninen.

Esko K. Leinonen.




