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Det ekonomiska livet i Finland ar 1942.

Näringslivet i F inland fick under år 
1942 sin prägel främ st av försvarskampen, 
som fortgick hela året och varpå landets 
alla resurser voro koncentrerade. -Jätte- 
kraftm ätningen mellan storm akterna och 
handelsspärren i samband därmed hade li
kaså ett djupgående inflytande på det 
finska näringslivets verksamhetsmöjlighe
ter. A rbetskraftens otillräcklighet, vilken 
ända sedan krigets början berett produktio
nen de största svårigheter, skärptes med ty 
åtföljande y tterligare tillst ramad reglemen- 
tering av arbetskraften, för a tt de u r  all
män synpunkt viktigaste arbetena skulle 
kunna utföras, (lenom vädjan till medbor
garna, fram för allt ungdomen, utvecklades 
sam tidigt den frivilliga arbetstjänsten. 
Även tillgången på råm aterial och förnö
denheter. vare sig det gällde inhemska 
eller im porterade alster, försvårades y tte r
ligare på mänga områden. Trots dessa och 
m ånga andra svårigheter kunde produktio
nen hållas i gång, om än  i begränsad om
fattning, och inom en del branscher inten
sifierades t. 0. m. verksamheten i förhål
lande till det föregående krigsåret. K napp
heten på arbetskraft och vissa slag av 
gödningsämnen samt de ofördelaktiga vä
derleksförhållandena i somliga delar av
landet gjorde a tt skörden utföll sämre ii 11 
i medeltal varit fallet under de sista åren 
före kriget, ehuru den var något rikligare 
än 1941 års skörd. Livsmedelsläget var ej 
under senare halvåret lika brydsam t i 
bosättningscentra som föregående vinter. 
Penningm arknaden höll sig under hela 
året lätt, närm ast som en konsekvens av 
den krigshushållningen åtföljande rikliga 
penningtillgången.. Såsom motvikt till 
denna inflationsfaktor uppträdde sam tidigt 
— i synnerhet under det senare halvåret, 
sedan finansm inisteriets finansprogram  be
gynt förverkligas — deflatoriska faktorer, 
ägnade a tt stödja penningens värde.

Industrin .

Den industriella verksamheten stod på 
ungefär samma nivå som under senare

halvåret 1941 efter krigsutbrottet, likväl 
så, a tt produktionen på vissa områden blev 
livligare, på andra å te r inskränktes.

Jlem m amarknadsindustrins produktion 
översteg under de tre  första kvartalen av 
1942 — för det sista kvartalet saknas ännu 
uppgifter — till s itt värde produktionen 
för föregående år. Unitas index för pro
duktionsvärdet visade för januari—septem
ber 1912 i medeltal, 195 poäng mot 187 
poäng io r 1941 (1935 =  100). Men då 
prisnivån stigit proportionsvis mera, måste 
man slå fast, a tt  produktionen kvantitativ t 
gått ned såväl jäm fört med 1941 som med 
förkrigstiden. Närings- och njutningsm e- 
delsindustrin liksom även maskin- och me
tallindustrin  företedde e tt anm ärkningsvärt 
högt produktionsvärde, högre än någonsin 
förr. Detsamma gäller även byggnads- 
m aterialieindustrin. Textil- och läderin
dustrierna däremot, vilkas verksamhet led 
av brist på  utländska råvaror, kunde ej 
arbeta ens i samma om fattning som året 
förut, u tan  deras produktion inskränktes 
ytterligare.

E xportindustrins  produktionsvolym u t
visade för året stigande siffror, men var 
likväl mycket m indre än, före kriget. Av
sättningen hade varit niistän obegränsad, 
men bristen pä arbetskraft beredde vid 
råvaruleveranserna allt större svårigheter, 
vilka statens organisationsåtgärder icke för
mådde avlägsna. U nitas produktionsindex 
stod sålunda i medeltal för jan u ari—sep
tember på 41 poäng mot 40 poäng å r  1941 
men 105 poäng å r 1939. U nder tred je  kvar
talet 1942 hade index stigit till 47 poäng, 
vilket visar en glädjande tendens. I 
främ sta rum m et har sågproduktionen bli
vit livligare. Dess volymindex var 40 
poäng i medeltal för januari—septem ber 
men för tred je  kvartalet redan 51 poäng 
mot 28 poäng under samma kvartal 1941. 
Motsvarande index för pappersindustripro
dukterna var iiven den 40 poäng fö r nio 
m ånader men för tred je  kvartalet 43 poäng 
mot 30 poäng året förut. Fanerproduktio- 
nen var relativt störst i jämförelse med 
fredstida förhållanden men hade gått något
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tillhaka sedan föregåen de å r ; medelindex 
lör jan u ari—september var 47 poiing mol 
52 poäng under samma m ånader 1941.

Byggnadsverksamheten  har alltjäm t va
rit ringa, trols alt byggnadsbehovet varit 
oerhört stort såväl på det återerövrade om
rådet som annorstädes. Den har hindrats 
främ st av knappheten på arbetskraft och 
olika byggnadsmaterial. På det återeröv
rade om rådet har dock en avsevärd del av 
de krigsskadade byggnaderna satts i stånd. 
I stället för de helt förstörda byggnaderna 
har på landsbygden, rests e tt betydande an 
tal olika ekonomibyggnader och en hel del 
bostadshus, till en stor del visserligen bo- 
stadsbastur eller alldeles tillfälliga bostäder 
för den hemvändande befolkningen.

I  det övriga F inland var byggnadsverk
samheten av mycket m indre betydelse. Ce
m entförbrukningen, som ej i sin helhet 
kommer den egentliga byggnadsverksamhe
ten till godo, var endast 248,200 ton mot 
276,200 ton 1941 och 549,900 ton 1939. 
I Helsingfors blevo 99 byggnader färdiga, 
inrym m ande 594,000 m3 fördelade på 3,243 
bostadsrum, medan motsvarande s iffro r för
1941 voro något m indre eller 70 byggna
der, 561,000 m3 och 2,456 bostadsrum. 1 
jämförelse med fredstida förhållanden var 
byggnadsverksamheten i huvudstaden ringa; 
t. ex å r  1938 fullbordades 239 byggen, in
rymmande 1,661,400 m3 med 8,909 bostads
rum. Dessutom bör märkas, a tt  en stor 
del av de under å re t avslutade byggena 
påbörjats redan före krigsutbrottet och att 
den egentliga nya byggnadsverksamheten 
inskränkte sig till en obetydlighet. E ndast 
få nya ritn ingar inlämnades fö r godkän
nande; de enligt dem planerade byggna
derna skulle inrymma endast 354,200 m;i 
mot 788,600 m3 å r  1941, främ st första 
halvåret, sam t 2,242,600 m3 under det sista 
fredsåret 1938.

iM nt bruket.
Väderleksförhållandena voro fördelakti

gare för lantbruksproduktionen än närm ast 
föregående år, om än stark  köld under 
vintern och långvarig kyla under försom
maren samt under sommaren stor 1orka i 
vissa trak te r och alltför rikliga regn i 
andra liksom frosten på hösten minskade 
skördens kvantitet och försämrade dess 
kvalitet. Bristen på arbetskraft och knapp
heten på d rag k ra ft liksom den om stän

digheten, att en stor del av höstplöjningen 
genom vinterns tid iga  in träde blivit 
ogjord, och vidare svårigheten att fä 
vissa gödselämnen voro ägnade att öka 
lantbruksproducenternas svårigheter och 
försvaga skörderesultatet. Med tillhjälp 
av talkoverksamhet och i synnerhet genom 
placering av ungdom i lantbruksarbe
ten försökte man befräm ja skörden. Åk
rarna på det återerövrade området fin- 
gos delvis under odling och gåvo ett 
tillskott till årets skörd, men allt som 
a llt v a r den odlade arealen på g rund  av 
näm nda svårigheter m indre än  året förut, 
fö r a tt icke ta la  om de sista fredsåren. 
Det allm änna resu ltate t var, a t t  skörden 
enligt förhandsuppgifter v ar något fö r
delaktigare än å r  1941, men a tt  den dock 
var betydlig t m indre än under de sista 
åren  före kriget. Proportionsvis svagast 
var rågskörden, som kv an tita tiv t med
10 % understeg  skörden för föregående 
år. Däremot avkastade kornet 5 % , hav
ren 11 c/c, vetet 11 %, det odlade höet 
18 f/ r . potatisen 22 % . foderrovorna 105% 
sam t övriga ro tfru k te r  43 </c m era än n ä r
mast föregående år. I jäm förelse med 
m edelskörden fö r 1937— 1939 var skörden 
av de flesta  odlingsväxter doek en f jä rd e 
del eller en tredjedel m indre; endast 
„övriga ro tfru k te r” gåvo en drygt hälf
ten större skörd. E nligt förhandsbe- 
räkn ingar gav 1942 års skörd ungefär 
2,700 m iljoner foderenheter mot 2,366 mil
joner å r  1941 men 3,926 m iljoner i m edel
tal fö r 1937— 1939.

Boskapsskötseln förblev otillfredsstäl
lande. K reatursbeståndet gick ytterligare 
tillbaka, om än tydligen mindre än 1941, 
och då det genom den svaga utfordringen 
var i dålig kondition, motsvarade produk
tionen icke förväntningarna.

Skogsbruket led av brist på arbetskraft, 
fram för allt yrkeskunnigt folk, varför re
sultatet blev betydligt sämre än under 
fredsåren. Avverkningen av sågstock steg 
under avverkningssäsongen 1941—1942 till 
endast c :a  84 milj. kubikfot', medan av
verkningen under föregående säsong var 
c :a  165 milj. kubikfot och under normala 
å r före kriget c :a  230 miljoner. Avverk
ningen av props, ved o. dyl. virke låg likaså 
betydligt under det normala. Sammanlagt 
avverkades omkring 8 milj. kubikmeter 
fast m ått, medan den normala avverk

5

ningen brukar vara c :a  16 miljoner. Av 
den avverkade mängden utgjordes närm are 
hälften av ved. Under dessa förhållanden 
iir det förståeligt, a tt produktionsmöjlighe
terna såväl för sågverk som pappers- och 
cellulosafabriker högeligen begränsades ge
nom bristen på råvaror. Likaså var bränn- 
vedssituationen svår, då till råga på allt 
en del av den minskade importen av sten
kol och koks bort ersättas med ved. För 
avverkningsperioden 1942— 1943 ä r  det för 
tid ig t a t1 få uppgifter. Nämnas må en
dast. a tt målet, ställts vid 170 milj. kubik
fot sågstock och 31 milj. fm 3 props, ved 
o. a. dyl. virke, därav brännved 23 miljo
ner. Oenom särskilda åtgärder och friv il
lig talkoverksamhet har man försökt an 
skaffa nödig arbetskraft för att nå dessa 
mål.

Arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden fick sin prägel å ena 
sidan av en av kriget föranledd knapphet 
på arbetskraft, å andra sidan av livlig 
efterfrågan på arbetskraft och därmed 
sammanhängande konkurrens om den ringa 
fria arbetskraften. På kvinnlig arbetskraft 
rådde ej samma brist som på manlig, 
t. o. m. förekom på en del områden av rå 
varubristen föranledd arbetslöshet, varför 
kvinnor på många håll fingo ersätta män. 
(renom särskilda anordningar försökte man 
säkerställa tillgången på arbetskraft för 
oundgängliga produktionsuppgifter för för
svarets behov o. a. u r  allmän synpunkt sä r
skilt, viktiga arbeten. Genom vädjan till 
frivillig arbetstjänst, talkoverksamhet, o. a. 
dyl. åtgärder försökte man likaså under
lä tta  brådskande skördearbeten samt flott - 
ningen och vedhuggningen.

Dessa förhållanden utövade i kombina
tion med de stegrade levnadskostnaderna 
ett stark t tryck på lönerna, vilka också 
höjdes allm änt ehuru ojämnt. Då en snabb 
höjning av lönerna var ägnad a tt störande 
inverka på åtgärderna för penningvärdets 
stabilisering, blev det nödvändigt a tt 
kom plettera de i statsrådets uttalande av 
februari 1941 ingående principerna för 
lönereglementering. 1 denna avsikt tillsat
tes på våren 1942 ett tillfälligt löneråd, 
och sedan i augusti den ekonomiska makt- 
lagens stadganden reviderats, u tfärdade 
statsrådet i oktober ett beslut beträffande 
reglem entering av arbetslönerna samt ett

l>e«lut om ett löneråd. Beslutet om löne
reglementering innehöll grundregeln, a tt 
lönerna först skola bringas i överensstäm
melse med en levnadskostnadsindex om 160, 
a tt medeltalet av alla löneförhöjningar 
skall ersätta  -/■•, av levnadskostnadernas 
stegring, varefter en ny korrigering av lö
nerna med 4 %  skall företagas för varje 
stegring med 10 poäng över 160. Då index 
•stigit till 180 poäng har därfö r i allmänhet 
två sådana korrigeringar företagits. F ö r
höjningarna och således också lönerna ha 
emellertid varit tämligen ojämna, i syn
nerhet som de tidigare förhöjningarna ej 
voro enhetliga. 1 de fall då lönerna före 
statsrådets nya beslut hade höjts mera än 
levnadskostnadernas stegring förutsatt, har 
en utjäm ning icke fåtts till stånd, utan 
lönerna ha det oaktat höjts. B eträffande 
arbetslönerna finnes ingen tillgänglig s ta 
tistik, men faktum  är, a tt i vissa arbeten 
och inom vissa distrikt, bl. a. i norra F in 
land, där det ä r  svårt a tt få  arbel skraft 
och efterfrågan  är särdeles fast, löner ha 
betalats, vilka icke överensstämma med 
lönereglementeringens principer.

I Jtrike shandeln.
Trots handelsspärren var utrikeshandeln, 

bedömd enligt värdei, livlig. Hela handels
utbytet hade ett värde av 17,158.3 milj. 
mark moi 14,385.2 och 12,170.» m iljoner 
under de närm ast föregående åren. Denna 
stigande tendens få r  huvudsakligen till
skrivas prisstegringen och i allmänhet icke 
on ökning av de im porterade och expor
terade varum ängderna. Im portens värde 
var ll,709.o milj. m ark och steg högre än 
under något tidigare å r ;  närm ast kommo 
im portvärdena för 1941 och 1940, resp.
10,134.i och 9,296.o m ilj. mark. Ökningen 
ior i fjol var sålunda 1 ,575.5 milj. mark 
eller 15.8 %. Proportionsvis ännu mera 
steg exportens värde. Det utgjorde näm
ligen 5,448.7 milj. m ark mot 4,251.i och
2,874.0 m iljoner de närm ast föregående 
åren. Ökningen fö r året var sålunda 1,197.o 
milj. m ark eller 28.:> %. Trots den känn
bara ökningen var exportens värde avse
värt lägre än under de sista fredsåren, då 
det å r 1938 betydligt översteg 8 m iljarder 
mark.

Handelsbalansen var lika ofördelaktig 
som under de tidigare krigsåren 1941 och
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1940, vilkas export av brist på arbetskraft 
var liten medan åter införseln var »stor. 
bl. a. beroende på behovet av krigsmateriel 
och livsmedel. Im portöverskottet fö r året 
var 6,260.» milj. mark mot 5,883.o och
6,421.1 m iljoner under de föregående åren.

Im porten skiljde sig till sin samman
sättning betydligt från  de .sista fredsårens 
import. Uppmärksamhet fö rtjän a r särskilt 
den ökade betydelsen av I ivsmedelsimpor
ten. Medan importen av färdiga industri- 
alster till värdet med 38..x %. importen av 
råvaror och halvfabrikat med 31.3 % samt. 
im porten av transportm edel, maskiner 
o. dyl. med endast 18. a (/< översteg 1939 
års im port, hade im porten av närings- och 
njutningsm edel stigit till mera ii ii tre 
dubbla värdet; ökningen var 225.3 ' / .  Im
porten fördelade sig å r  1942 mellan dessa 
grupper på så sätt, a tt råvaror och halv
fabrikat im porterades fö r 3,885.5 milj. 
mark, närings- och njutningsm edel för
3,134.3 m iljoner, färdiga industrialster för
2,485.8 m iljoner samt transportm edel, ma
skiner o. dyl. för 2,204.o miljoner. Im 
porten av närings- och njutningsm edel rep
resen t era de 26..s % av importens värde, me
dan m otsvarande relationstal å r  1!):!:) var 
endast 1 2 .t  . Däremot gingo de andra 
grupperna tillbaka i relativ betydelse, rå 
varorna från  39.1 c/< till 33.l' %, transport
medlen oeli maskinerna från  24.5 % till 
18. s c/r  samt de färdiga industrialstren 
från  23.7 % till 21.u (/c. Det ä r  klart att 
delvis ännu större försk ju tn ingar in trä f
fade inom de olika grupperna. H är må 
endast hänvisas till att kolonialvarorna 
fallit bort och till importen av säd och 
smör.

Även exportens s tru k tu r har undergått 
avsevärda förändringar, om än huvud
vikten ännu vilar på de gamla stapelva
rorna. På några undantag  n ä r reducera
des exportkvantiteten, då produktionen var 
liten som en följd  av att arbetskraften var 
knapp och de gamla råvarulagren togo 
siut och då varubristen och därfö r efte r
frågan var stor i hemlandet, särskilt 
fö r återuppbyggnadsändam ål. Sålunda 
exporterades 19,300 ton slipmassa eller 
7,800 ton m indre än 1941, 139,500 ton 
sulfitcellulosa eller 134,300 ton mindre, 
95,300 ton sulfatcellulosa eller 119,600 ton 
mindre, 131,000 ton papper eller 16,400 
ton m indre än året förut samt 87,100

ton papp och kartong, av vilka exporten 
var 15,100 ton större än föregående år. I 
jämförelse med fredstida kvantiteter var 
exporten av dessa viktiga varor mycket 
anspråkslös. Även exporten av pappers
industrins alster understeg till värdet 1941 
ars export. Den belöpte sig till endast
1,320.8 milj. m ark mot 2,027.<> miljoner 
å ret föru t och 3,378.o m iljoner å r 1939. 
Exporten av trävaro r och trävarualster var 
proportionsvis fördelaktigare. Visserligen 
exporterades 279,300 m3 m indre pappers
ved än å r  1941 ellei- 354,000 m3, men 
fanerexporten höll sig kvantita tiv t sett un 
gefär vid det gamla, 82,000 m3 mot 
82,400 m3, och av sågade trävaror expor
terades 227,600 standards eller 9,000 stan
dards mera iin föregående år, medan ex
porten av gruvprops steg till 435,000 m3 
eller 120,100 m3 över 1941 års kvantitet. 
I)å exporten även av vissa andra träv aru 
alster, bl. a. trähus, var livlig, inbringade 
exporten av trävaro r och trävarualster 
sammanlagt 2,304.r> milj. mark mot 1,527.- 
m iljoner under året förut. Jäm förd med 
de goda exportåren före krigsutbrottet var 
likväl inkomsten av denna export relativt 
a nsp råkslös.

Inrikeshandcln.

I början av 1942 var inrikeshandeln 
mindre livlig än under motsvarande tid
1941, då F in land  ej deltog i kriget, men 
under del senare halvåret översteg han- 
delsomsättningen till värdet siffrorna för 
föregående år. Partiaffärernas, cen tral- 
andelsaffä rernas och lanthandlarsam man- 
slutningens hela försäljning utgjorde 12,225 
miljoner m ark mot 11,628 m iljoner året 
förut. Ökningen var sålunda drygt 5 %. 
Då partipriserna stigit betydligt mera och 
då om sättningsskatten hade höjts, har tyd
ligen den försålda varumängden kvantita
tiv t minskats. Försäljningen h ar även till 
sin sam m ansättning förändrats, då en del 
varor ej m era saluföras och då vissa er
sättningsprodukter tagits i bruk. Ökad 
försäljning av olika ro tfruk ter ä r  likaså 
ett utm ärkande drag för 1942 års handel.

Samfärdseln.
Sjöfarten  har under hela året praktiskt 

taget varit begränsad till östersjön. Det 
oaktat har den, såsom också siffrorna för 
utrikeshandeln utvisa, varit relativt livlig.

I jämförelse med fredstida förhållanden 
h a r dock sjöfarten reducerats till närm are 
35 %.

Järnvägarnas transportförm åga har un 
der hela året u tsatts för en svår påfrest
ning, då en stor del av den trafik , som 
före kriget begagnade sig av bilar, med 
anledning av bilbeståndets förslitning över
gått till järnvägarna och då uppkomsten 
av  en försvarsfront bortom de förra g rän
serna v ar ägnad a tt förlänga transporterna. 
Den per järnväg  befordrade varumängden 
sleg för jan u ari—september till 8.3 milj. 
ton, vilket var drygt 1.3 '/< mera än under 
m otsvarande m ånader 1941 men å andra 
sidan nästan 16 % m indre än under det 
sista året före vinterkriget.

Penning- och kapitalmarknaden.

Den finska penning- och kapitalm arkna
den stod år ! 5)4-2 under inflytande från  
olika håll. Då finansieringen av landets 
försvar delvis måste ske med centralban
kens hjälp, då lagren fortfarande krym pte 
ihop och då reparation och underhåll av 
industrianläggningar och byggnader ej 
kunde äga rum enligt normala fordringar, 
ökades det rörliga kapitalet på penning
marknaden kännbart. I samma riktning 
verkade produktionslivets i allm änhet ringa 
kreditbehov. Å andra sidan förorsakade 
statens alltjäm t skärp ta  beskattning liksom 
även dess upplåning på fria  marknaden 
en ansenlig efterfrågan på kapital. Det 
slutliga resultatet var, a tt penning- och 
kapitalm arknaden höll sig lugn och i jäm n
vikt, kännetecknad av en fortgående lä tt
het.

Affärsbankernas inlåning av allm änhe
ten var m ärkbart rikligare än å r 1941 
utan a tt dock nå 1940 års toppresultat. 
E nlig t förliandsuppgifter inflöto under 
året 2,386.8 milj. m ark på depositions- och 
checkräkningar mot 1,288.5 och 2,750.5 
miljoner under de två närmast föregående 
åren. Årets ökning fördelade sig nästan 
jäm nt mellan depositions- och checkräk
ningarna. Då på depositionsräkning in
flöto 1,188.8 milj. mark, motsvarande en 
minskning med 61.o m iljoner året förut, 
måste förändringen betraktas såsom ett 
bevis på a tt ställningen konsoliderats. Med
len på  checkräkning ökades med 1,198.o 
milj. mark, medan föregående år uppvisat

en något större ökning med 1,350. t mil
joner. Innan årets slut steg sunnnan på 
depositionsräkning till 8,596.<i milj. mark 
och checkräkningarnas saldo till 7,228.4 
miljoner, så a tt  de sistnäm nda kom a tt 
representera 45.7 % av allmänhetens to
tala check- och deposition sräkningar, me
dan motsvarande relationstal ännu vid 1938 
års slut var endast 20.r. %. Såsom ett 
tydlig t tecken på penningm arknadens lä tt
het må nämnas, att de inhemska k red it
inrättn ingarnas avista- och t erm in sdeposi
tioner i affärsbankerna under året ökades 
med 715.7 milj. mark, m otsvarande en ök
ning med endast 51.8 milj. år 1941. Medlen 
på dessa konton belöpte sig vid 1942 års 
.slut till 2,106.(i milj. mark. A ffärsbanker
nas hela inlåning ökades sålunda under 
året med 3,102.5 milj. mark, medan ök
ningen var endast 1,340.3 resp. 2,722.5 
milj. under de närm ast föregående åren. 
Inlåningens totalbelopp utgjorde vid redo
görelseårets slut 17,931.o milj. mark.

På. samma sä tt som affärsbankernas in
låning ökades även deras u tlån ing  avse
värt, om än ej ens närmelsevis lika mycket. 
Den egentliga kreditgivningen ökades med
1,142.8 milj. m ark och kom därigenom a tt 
stiga till 1 1 ,794.2 m ilj. mark. Av ökningen 
föll närm are hälften, 542.3 milj. mark, på 
växelkreditens del, huvudsakligen till följd 
av stegringen i den åt staten beviljade k re
diten av detta slag. E n  dryg andra hälft 
av ökningen betydde utvidgad kredit åt 
affärslivet och för återuppbyggnadsända
mål. Föregående år hade krediten åt a f
färslivet ökats något mera, men i stället 
hade statens växelkredit s tark t nedbringats. 
Y tterligare må nämnas, a tt krediten ål de 
inhemska k red itin rä ttn ingarna ökades med
66.6 m iljoner till 455.!» milj. mark. Så
lunda ökades affärsbankernas totala utlå
ning under året med sammanlagt 1,209.4 
milj. mark mot en minskning med 261.» 
m iljoner föregående å r  och steg på årets 
sista dag till 12,250.i milj. mark.

Överskottet av affärsbankernas inlåning 
i förhållande till den egentliga utlåningen 
var under hela året riklig och steg små
ningom från  3,787.s m ilj. m ark till 5,680.» 
miljoner. F ö r jämförelsens skull kan ännu 
nämnas, a tt ifrågavarande skillnad ännu 
ultimo 1940 varit endast 2,185.o milj. rriark 
och att den då var betydligt större än 
under tidigare år. Den avsevärda ökningen
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i differensen mellan inlåning och utlåning 
stod, liksom under de föregående åren, i 
nära samband med det faktum, att affärs
bankerna genom köp av kortvariga och 
långvariga obligationer gåvo staten mycket 
stor kredit. Deras obligationsportfölj hade 
ett bokfört värde av 3,632.r» milj. mark 
vid årets början  och 6,165.1 miljoner vid 
dess slut. Ökningen var sålunda 2.532.« 
milj. mark eller något större än å r  1!)41, 
då motsvarande ökning var 1 ,977.2 m il
joner. Kassamedlen däremot voro något 
mindre vid 1942 års utgång än ett år tid i
gare. Den rådande rikliga tillgången på 
penningar gjorde, a tt icke en enda av 
affärsbankerna under året behövde anlita 
centralbankens hjälp. — Med anledning av 
ökad bankrörelse höjde tre affärsbanker 
sitt aktiekapital och fick på samma gång 
medel till sina reservfonder. Bankernas 
rän tab ilitet var tillfredsställande, främst 
tack vare utvidgad affärsrörelse. Den 
ofördelaktiga betalningsbalansen åstadkom 
en försäm ring av affärsbankernas l>etal- 
ningsförhållande till utlandet. Medan de i 
allmänhet haft större utländska tillgodo
havanden än skulder, ändrades förhållan
det under året så att de vid dess slu t hade 
en nettoskuld om 316. i milj. mark till u t
landet.

Sparbankernas och sparkassornas inlå
ning ökades k raftig t av samma orsaker som 
affärsbankernas. Enligt förhandsuppgifter 
ökades deras sparmedel under året med
2,055.2 milj. mark, medan de åren 1941 
och 1940 ökats med endast 4 /5.4 och 7/7.:; 
milj. mark. U nder sådana förhållanden 
kunde även dessa k red itin rä ttn ingar i större 
utsträckning än fö rr bevilja kredit, fram 
för allt åt, staten och för återuppbyggnads
arbeten. Vid årets slut stod till ifrågava
rande sparbankers och -kassors förfogande 
ett kapital om drygt 13,500 milj. mark.

F inlands Banks utlåning och fö rändrin 
garna i dess ställning beröras längre fram
i andra avsnittet av denna fram ställning. 
H är må endast nämnas, a tt centralbanken, 
för att förmå kred itin rä ttn ingarna a tt i 
sin verksamhet beakta den allm änna fi
nanspolitikens försök dels a tt stärka stats
ekonomin. dels a tt stödja strävandena att 
bevara penningens värde, i början av året 
gav kred itin rä ttn ingarna vissa anvisningar 
om, för vilka ändamål det var läm pligt 
a tt bevilja kredit.

Kapitalmarknaden fick sin prägel av 
statens upplåning. I början av året såldes 
ännu något obligationer, tillhörande lånet 
för arbete och kamp, ehuru de bokfördes 
på föregående år, men i början av mars 
emitterades ett nytt lån, fosteri andslånet. 
Dess obligationer voro av två typer, dels 
kortfristiga 3-procentiga papper, vilka u n 
der lånetiden kunna lösas in på en be
stämd dag varje år, dels halvlånga 5- 
procentiga papper, som lösas in först vid 
lånetidens utgång. Lånetiden utgör i vart
dera fallet sju år. Obligationerna av den 
förra serien såldes till parivärdet, de se
nare till kursen 97 %. Målet för lånet 
fastställdes först till två m iljarder mark. 
Av den kortfristiga serien såldes för
l,130.i milj. mark till utgången av juli, 
då deras försäljning avslutades. Obligatio
ner av den andra serien såldes däremot 
till årets slut, då det försålda beloppet 
steg till 2,756.4 milj. mark. Då vid sidan 
av detta lån på hösten ett premieobliga
tionslån om 100 milj. mark emitterades, 
steg de sålda obligationernas sammanlagda 
belopp till närm are 4,000 milj. mark.

Den under året rådande rikliga tillgån
gen på penningar bevisas ävenså av de 
allm änna höjningarna av aktiekapital. 
Sammanlagt höjde 578 aktiebolag det no
minella värdet av s itt aktiekapital med
864.0 milj. mark, medan motsvarande ök
ning å r  1941 var 607. i m iljoner och år
1940 endast 146.r> miljoner. R ätt talrika 
nya aktiebolag grundades även, så a tt det 
nominella värdet av aktiebolagens aktieka
pital ökades med sammanlagt 1,176.» milj. 
mark, motsvarande en ökning med 878.» 
resp. 67.4 m iljoner under de närmast före
gående åren.

Den rikliga penningtillgången inverkade 
iiven på fondbörsen, vars omsättning och 
aktiepriser samtidigt avspeglade misstroen
det för penningvärdets bestånd och flyk
ten till realvärden. Av dessa orsaker fort
satte aktieindex att stiga under årets första 
månader, såsom den under 1941 gjort i 
snabbt tempo. Då från  statsm aktens sida 
åtgärder vidtogos i avsikt a tt hejda aktie
kursernas stegring och då det på som
maren utarbetade finansprogram m et i 
allmänheten ingöt förtroende för statsm ak
tens ansträngningar a tt bibehålla pennin
gens värde och oron lade sig, sjönko aktie
kurserna på nytt och saktade börsomsätt
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ningen av. Aktieindex, som i december
1940 hade stått på 145 och ultimo 1941 på 
207, steg i mars 1942 till 263 poäng för att 
på nytt gå ned till 242 i maj. E fte r en 
kursstegring på hösten och en ny nedgång 
var aktieindex 238 i december. Stegringen 
av aktieindex berodde enbart på prissteg
ringen för industriaktier, medan däremot 
bankaktierna vid årets slut stodo något 
lägre än ett å r tidigare. Börsomsättningen 
var sammanlagt 521.7 milj. mark mot 501.4 
resp. 330.4 m iljoner åren 1941 och 1940.

Räntefoten.
Räntefoten undergick ej någon föränd

ring under året. K reditinrättn ingarnas fri
villiga överenskommelse av föregående år 
om bibehållande av de gamla in- och utlå- 
ningsräntorna gällde fortfarande, tro ts att 
omkostnadernas stegring särskilt mot årets 
slut var ägnad a tt försvaga räntabiliteten 
för mången kreditinrättn ing. Räntan på 
nya inteckningslån var sålunda högst 
5 V 4 %. Obligationsräntan var likaså oför
ändrad. M edelräntan för affärsbankernas 
inlåning var vid årets slut 2 .:? 7 % mot 
2.37 % och 2.52 % vid utgången av de två 
senaste åren. M edelräntan för utlåningen 
hade sjunkit till 5.:;:*. % från  5.57 % resp. 
5.ii.r> % vid slu tet av 1941 och 1940. Minsk
ningen berodde på att statens relativt bil
liga kredit ökats och den för densamma 
tilläm pade räntesatsen sänkts.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.
Ännu stå ej ens närmelsevis alla de upp

gifter till buds som behövas för a tt be
räkna betalningsbalansen för 1942. I be
traktande av handelsbalansens dominerande 
ställning vid betalningsbalansens utform 
ning kan man likväl u tan tvekan sluta sig 
till a tt dess u tg ifter i hög grad överstego 
dess inkomster.

På basen av 1941 års betalningsbalans 
kan man dessutom göra följande uppskatt
ning. Nämnda å r överstego betalningsba
lansens u tg ifter med c :a  4 4 m iljarder dess 
inkomster. Å r 1942 var handelsbalansens 
importöverskott närm are 400 milj. mark 
större än året förut. Dessutom saknades 
inkomster av guldförsäljning, och dona
tionsmedlens belopp uppgives ha varit 100 
m iljoner mindre. U nder förutsättn ing att 
handelsflottans förtjänst och överhuvud

taget betalningsbalansens övriga poster 
hållit sig i stort sett oförändrade, kan man 
sålunda beräkna, att 1942 års betalnings
balans resulterade i ett utgiftsöverskott av
5.3 m iljarder mark.

B eträffande kapitalrörelsen föreligga 
vissa uppgifter, som dock icke äro uttöm 
mande. Ny kredit har erhållits i någon 
mån, nämligen från  Sverige 4-procentig 
kronkredit om 440.r> milj. mark. Då de 
utländska skulderna avtalsenligt amorte
rats, kan den utländska konsoliderade 
skulden beräknas ha stigit med 250 milj. 
mark. Dessutom växte under året det 
utelöpande beloppet av de på kronor ly
dande växlarna med omkring 360 milj. 
mark. Å andra sidan har F inlands Banks 
och affärsbankernas utländska tillgodoha
vanden konsumerats och en del kortvariga 
skulder till utlandet förstorats, fram för 
allt clearingräkningarnas debetsaldo, såsom 
nedan skall visas. Sålunda har m an upp
skattat, a tt skillnaden mellan de kända 
kort 1 ristiga skulderna och tillgodohavan
dena, vilken före kriget utgjordes av ett be
tydligt nettotillgodohavande men ultimo
1941 av en nettoskuld om ungefär 1,700 
milj. mark, under å r  1942 vuxit till en 
nettoskuld om d ryg t 4,400 milj. mark. Så
lunda skulle landets kortfristiga skuld till 
utlandet ha ökats med c :a  2,700 milj. mark. 
Lägges härtill ökningen av den konsolide
rade skulden, finner man, att den synliga 
nettoskulden till u tlandet under året öka
des med i run t tal 3 m iljarder mark. Syn
barligen har dock den faktiska skulden 
ökats ännu mera.

Prisnivån.

Trots en fortgående strävan a tt  stödja 
penningens värde, genom reglementering av 
priser, löner och hyror liksom genom utvidg
ning av ransoneringssystemet, och trots a tt 
hithörande bestämmelser och förordningar 
skärptes och utsträcktes till nya områden 
och a tt övervakningsmaskineriet utveckla
des, kunde prisstegringar icke helt und
vikas. Orsaken låg dels i den i förhållande 
till betalningsmedlens belopp ökade varu
knappheten, dels i m änniskornas misstro 
till penningens värde och den därav här
ledande flykten till realvärden, dels åter i 
tidigare pris- och lönestegringar, som ge
nom sin inverkan på produktionskostna
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derna gåvo anledning till nya prisstegrin
gar. Likväl kan man konstatera, a t t  de 
åtgärder som på sommaren vidtogos i av
sikt a tt så v itt möjligt binda prisnivån to r 
ett å r fram åt, med anm ärkningsvärd kraft 
bromsat ocli fördröjt prisstegringen sä r
skilt på prisreglem entering underkastade 
varor. Levnadskostnadsindex slod, om pe
rioden V III. 1938—V II. 1939 tages till bas, 
i december 1941 på 150 poäng, hade i sep
tem ber stigit till 17!) ocli var i december 
1942 181 poäng. Stegringen under året 
var sålunda 20.? medan motsvarande 
ökning var 14.5 % å r  1941 och 22.4 r/< 
å r  1940. Priserna stego mycket ojäm n1. 
Beklädnadsindex steg med 29.7 %, index 
för värme och belysning med 27.i % samt 
livsmedelsindex med 19.7% . medan där
emot bostadsindex förblev oförändrad. 
Partip riserna , som alltid äro känsligare,

stego något mera än levnadskostnaderna. 
Index för dem steg nämligen från  209 
poäng i december 1941 till 261 poäng i 
december 1942 eller med 24.9 %.

Den s. k. reglementeringsindexen, som 
beaktar de av reglementeringen vid olika 
tidpunkter föranledda förändringarna i 
konsumtionen, steg från  123 poäng till 148 
poäng. Ökningen var sålunda 20.3 % mot 
endast 1.7 % föregående år. Den skar
pare stegringen i denna index var till stor 
del en följd  av ökningen av vissa ransoner.

Ytterligare bör nämnas, a tt index för 
lant bruksprodukternas leveranspris steg 
från  173 poäng i december 1941 till 212 
poäng ultimo 1942 eller med 22.r> %, mot
svarande en ökning med 1.1.o % å r 1941. 
Även dessa priser ha sedan september, då 
de fastställdes för hela skördeperioden, fö r
ändrats synnerligen litet.

i l

Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet till ut
landet.

Finska markens utländska värde har, 
sådant det fram går av växelkurserna, un
der hela redogörelseåret varit fullkomligt 
oförändrat. Sålunda höll sig dollarn vid 
en fast kurs av mk 49: 35 och Reichsmark 
vid mk 1,974: 35. Likaså noterades flera 
andra länders valutor till kurser, som ej en 
enda gång under året förändrades. Växel
kursernas oföränderlighet utvisar likväl 
icke i och för sig under de i fjol rådande 
förhållandena, a tt relationen mellan de 
olika valutornas inbördes köpkraft skulle 
varit oförändrad, utan ä r  ett u ttryck  för 
a tt  man överallt försökte a tt icke röra vid 
växelkurserna. Många noteringar voro 
dessutom endast nominella. Vissa sm ärre 
ändringar företogos dock i växelkurserna, 
men de härledde sig icke från  förändringar 
i finska markens värde utan i respektive 
valutors värde. Nämnas må, a tt danska 
kronan, som vid årets början noterats till 
mk 954: — , den 23 januari genom en av 
valutapolitiska skäl företagen höjning av 
kronans förhållande till andra valutor steg 
till mk 1,035: — .

Då vårt lands utrikeshandel under redo
görelseåret uppvisade en stark  passivitet 
och betalningsbalansens övriga faktorer 
icke närmelsevis förmådde täcka denna 
brist, var den naturliga följden, a t t  efte r
frågan på utländska valutor översteg u t
budet. Det var därfö r nödvändigt a tt  å r 
1942 bibehålla reglementeringen såväl av 
utrikeshandeln som av valutorna sam t i 
anslutning härtill ett fo rtsa tt clearingför- 
Parande med de flesta länder.

Dessa omständigheter återspegla sig även 
i utvecklingen av F inlands Banks utländska 
räkningar. Sedan guldkassan år 1941 ge
nom försäljn ing av guld blivit relativt 
obetydlig, med ett värde av 171.4 milj. 
mark, har vidare guldförsäljning icke före
kommit. Så mycket mera har behovet av 
utländska valutor kommit till synes i form 
av minskning i centralbankens valu taför

råd. Vid 1942 ars början innehade F in 
lands Bank utländska valutor till e tt bok- 
föringsvärde av 932.4 milj. mark, men efter 
en jämförelsevis regelbunden minskning 
var valutaförrådet 495.3 miljoner vid årets 
slut, varför den totala minskningen var
437.1 milj. mark. Det sammanlagda vär
det av guldkassan och valutaförrådet redu
cerades sålunda från  1,103.8 milj. mark till
666.7 milj. mark, innebärande en minsk
ning med 39.o %.

Å andra sidan ha F inlands Banks skul
der till u tlandet i någon mån ökats. De 
utländska korrespondenternas markkonton, 
vilka å r  1941 k ra ftig t stegrats och vid in
gången av 1942 voro 1,046.5 milj. mark, 
stego ytterligare i början  av året. Som 
högst, l,400.j m ilj. mark, voro de den 8 
maj, men sedan dess ha stora summor 
överförts från  detta konto till vissa andra 
konton, främ st till det utländska clearing- 
kontot, varigenom F inlands Banks skuld 
på utländska korrespondenters räkning 
minskades och på årets sista dag utgjorde
406.1 milj. mark. Däremot ökades de u t
ländska clearingräkningarnas passivsaldo 
starkt. Det steg från  1,489.5 milj. mark 
i början av året till 2,955.8 milj. vid dess 
slut, varför ökningen var 1,466.3 miljoner 
eller 98.4 %. Sammanlagt ökades F inlands 
Banks utländska skulder på dessa konton 
från  2,536.0 milj. m ark till 3,361.9 milj. 
mark, d. v. s. med 825.9 m iljoner ellei'
32.6 %. F aktiskt har detta dock icke an 
strängt bankens ställning i en utsträckning, 
som nyss anförda s iffro r kunde lå tit fö r
moda. Ty ehuru de utländska clearing
räkningarnas passivsaldo hänförts till ban
kens vid anfordran betalbara förbindelser, 
ä r det icke i verkligheten när som heisi 
uppsägbart, då avsikten är, a tt det så sm å
ningom skall betalas med export. D å så
ledes nyss näm nda skuldkonto ökats och 
de utländska korrespondenternas tillgodo
havande, som faktiskt ä r  betalbart vid an 
fordran, minskats, innebär förändringen i 
själva verket en förstärkning av central
bankens ställning.



(I tidningen.

Tillfredsställandet av statens kreditbehov 
tryckte å r 1942 sin prägel på Finlands 
Banks utlåning. Ilärom  mera nedan. A f
färslivets kreditbehov, för så v itt det gäl
ler F inlands Banks kunder, uppvisade sed
vanliga säsongfluktuationer: stegring vid 
årets början och minskning inot hösten. 
Till minskningen bidrog, a tt Enso-Gutzeit 
Oy., som i slutet av året genom aktie- 
emission fick för sina utvidgningsarbeten 
erforderligt kapital, på förfallodagen in
löste en betydande del av sina växlar i 
banken.

De direkt diskonterade växlarnas belopp 
var 12,224.u milj. mark vid början av 1942 
och ökades så småningom, tills det vid årets 
slu t med 15,872.o milj. mark nådde en ny 
toppsiffra. Den under året inträffade ök
ningen med 8,647.7 milj. mark eller 29.s % 
var därvid såväl absolut som relativt taget 
mindre än det närm ast föregående året.

Red iskon teringar förekommo alls icke 
under året, emedan affärsbankernas och de 
övriga kred itin rä ttn ingarnas ställning i all
mänhet var lätt. Av samma skäl behövde 
de icke heller taga centralbankens h jälp  
i anspråk i form av lån.

Hypotekslånen åt andra än k red itin rä tt
n ingar representera en försvinnande del

av F inlands Banks utlåning och deras be- 
tydelse ökades ej heller under 1942. V'id 
utgången av närmast föregående å r stego 
dessa lån till 26. i milj. mark, i slu tet av 
1942 något högre eller till 29.7 miljoner.

Det på kassakreditiv lyftade beloppet 
växlade betydligt under året men höll sig 
dock relativt lågt. Vid årets början var 
del 28.1’ milj. mark, stod den 23 april lägst 
för året, vid .10.:! miljoner, nådde sitt 
största belopp, 8(5. i m iljoner, den 23 de
cember och utgjorde vid årets slut 60.» 
milj. mark. K rediten i denna form ökades 
således under årets lopp med 32.7 milj. 
mark.

F inlands Banks totala kreditgivning, som 
i början av 1942 var 12,279.2 milj. mark, 
ökades efter hand, främst i lakt med sta
tens växande kreditbehov, och steg vid u t
gången av december lill 15,963.2 milj. 
mark. Under årets lopp ökades sålunda 
den totala kreditgivningen med 3,684.o 
milj. mark eller 30.o %. Den åt affärs- 
livel i olika former beviljade krediten u t
gjorde 1 ,579.2 milj. m ark vid årets början 
och 1,403.2 m iljoner vid dess slut, varför 
den, främst av ovan anförda skäl, minska
des med 176.0 milj. m ark eller 11.i 'c .

De m ånatliga växlingarna i bankens in
hemska utlåning av olika slag fram gå för 
år 1942 av nedanstående sammanställning:

Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1942.

Utgången av inå' m<ic i Växlar Hypotoksliin
Kassn-

kreditiv
i■! «dis

kon terin" ar
Lihv åt kredit
inrättningar Summa

i,: ilj. ml; milj. mk milj. in k milj. mk milj. mk milj. mk
1941.

December 12.224.» 26.! 28.2 — — 12,279.2
.1942

Januari . , 12,346.4 22.1 37. s — — 12,406.3
F ebruari . 12,071.2 22.1 32. s — —- 12,126.1
Ma rs ......... 13,010.4 22.1 41.7 — — 13,074.2
April 13,024..; 22 .1. 24. .1 — — 13,071.2
Maj ........... 13,174. s 22.1 20.4 — — 13,217.3
Juni ......... 14,152.3 22.1 28.(, — — 14,202.6
Ju li ......... 14,070.3 22.1 17.1 — — 14,109.5
Augusti . . 14,692.ö 22.1 54.2 — — 14,768.»
September 14,746.3 22.1 37.0 — — 14,805.4
Oktober 14,787.3 19.7 62.2 — — 14^869.2
November 14,701.» 30.:; 8O.4 — — 14,811.7
December . 15,872.0 2!). 7 60.» — — 15,963.2

Såsom ovan stående sifferserier utvisa, ringen egentlig betydelse för F inlands
iknar all annan kred it än växeldiskonte- Banks verksamhet. Växeldiskonteringen
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representerade nämligen vid årets början terade växlarna fördelade sig procentuellt 
99.r, % av bankens hela utlåning och vid på följande sätt enligt kredittagarens verk- 
dess slut 99.4 %. sam hetsfalt:

De av banken direkt åt affärslivet diskon-
3i/ ui ai / ai/
V.m  1940 194*1 1942

E xportindustrin  ................................................  89.»» 89. t o 89.3» 73.7c
Hem m am arknadsindustrin ............................  3.77 7.^7 10.43 22.07
H a n d e l s f i r m o r  ............................................................. • 6 .15  3.03 o'2'i 4.02
Övriga ................................................................... O.o» — O.03 0. ir>

Itänt esat serna. bare, dels av tillfälliga orsaker, såsom ut-
F inlands Bank ansåg det icke under re- betalningen av trettonde månadens lön åt

dogörelseåret vara skäl att ändra sina vid statens befattningshavare. Den utelöpande
utlåningen tillämpade räntesatser. Den sedelmängden steg från  7,316.» milj. mark
lägsta räntesatsen var sålunda oförändrat till 9,617.3 m iljoner eller med 2,300.4 milj.
4 % , såsom den varit ända sedan den 8 mark, motsvarande 31.4% . Den huvud-
december 1934. sakliga orsaken till sedelstockens ökning

„ , , , var naturligtvis, att staten för krigets fi-
nansiering var tvungen a tt låna av central-

Väx lin garna 1 den utelöpande sedelmäng- banken. E n  ytterligare förklaring ger å
den fingo sin prägel i första rummet av ena sidan prisnivåns stegring och pennin-
företeelserna i samband med krigsfinan- gens långsamma omloppstid samt det ut-
sieringen, vilka bestämde utvecklingens hu- vidgade behov av betalningsmedel, som här-
vudriktning. Vid sidan härav påverkade leder sig av a tt marken nu ä r giltig på
likväl de vanliga säsongföreteelserna liksom ett så mycket större område, å andra sidan
också skattebetalningsterm inerna .sedelstoc- den i samma riktning verkande omständig-
kens storlek. Sedelmängden minskades så- heten, att mången „för säkerhets skull”
lunda enligt vanligheten under de tre första håller sig med en onödigt stor kassa,
veckorna av januari, ökades därefter kraf- Sam tidigt med sedelstocken har även be-
tig t ända till maj,, reducerades något loppet av de tillgångar, mot vilka Finlands
under nämnda och därpå följande månad Bank ä r  berättigad a tt utgiva sedlar, be-
mcn begynte därefter växa, i början lång- tydligt ökats. D etta belyses av följande
samt men mot slutet av året ånyo snab- tabell:

31/ :io' :tu 31/II2 1 -) t> 19 / h
1941 1942 1942 1942 1942

milj.mk milj. rak milj.mk luilj.mk milj.mk
Guldkassa .........................................  171.4 171.4 171.1 171.4 171.4
Korrespondenter i utlandet . . . .  932.4 801.» 754.» 617.0 495.s
Utländska växlar ...............................  4 A  3 4 2.2 2.4 3 7

Utländska sedlar och kuponger . . 3.* 4.,-) 2.5 2.r> 1 4
Inhemska växlar . ..........................  12,224.» 13,010.4 14,152.r» 14,746.3 15,872.»

Summa 13,336.» 13,991.4 15,083.5 ir>~540li 16 ,544.4

Det totala beloppet av F inlands Banks riklig. Vid årets början steg dess belopp 
sedeltäckning ökades, såsom av ovanstående till 109.3 % av de vid an fordran betal- 
fram går, med sammanlagt 3,207.5 milj. bara förbindelsernas belopp, därefter mins
m ark eller 24.» %. Denna ökning, som var kades detta relationstal något och nådde 
•betydligt m indre än året förut, berodde sitt minimum för året, 100.t %, vid maj 
helt och hållet på ansvällningen av den månads utgång. P å  sommaren förbättrades 
inhemska växelportföljen, ty  guldkassan täckningsprocenten ånyo, och vid årets slut 
förblev oförändrad och tillgodohavandena utgjorde täckningen 107.0 %> av förbindelser- 
hos utländska korrespondenter krym pte nas summa. I  ungefär samma förhållande 
ihop, medan resten av dessa tillgångar voro stod täckningens totalbelopp till den ute- 
u tan  betydelse. löpande sedelmängden, likväl med den 

Sedeltäckningen var under hela året skillnaden, a tt täckningen var ännu rik-
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ligare. 1 sin helhet var den nämligen vid 
1942 års början  182.3 % och vid dess slut
172.0 %  av sedelstocken. 

Sedelutgivningsreserven var ander hela
året riklig, ehuru  den undergick betydande 
fluktuationer. Vid årets början var sedel- 
reserven 2,929.7 milj. mark. Då staten 
ånyo, liksom å r  1941, tid tals med avse
värda belopp överskred s itt  upp- och av- 
skrivningskonto, minskades sedelreserven, 
men det lägsta beloppet för året, 1,814.5 
milj. mark, v a r likväl mycket högt i jäm 
förelse med t. ex. det lägsta beloppet loi 
föregående år. Sedermera reglerade s ta 
ten sina kontoöverskridningar, varför se
delreserven ånyo ökades och den S okto
ber vid 3,170.c, milj. m ark nådde maximum 
fö r året. Vid årets utgång stod sedel reser
ven på samma nivå som vid dess början, 
nämligen vid 2,884. i m ilj. mark, vilket 
var endast 45.o m iljoner m indre än ett år 
tidigare. T jämförelse med de vid an- 
fordran betalbara förbindelsernas hela be
lopp hade sedelreserven dock minskats från
24.0 % vid årets början  till 18.7 c/c vid 
dess slut.

I  följande sam m anställning belyses nog
grannare F in lands Banks sedelutgivnings- 
rä tt  och dess användning vid utgången av 
senaste å r  i jämförelse med motsvarande 
ställning i slutet av föregående år.

Sedelutfjivningsrätt.
41/ « 1941 »‘/j.1942 
milj. mk milj. mk

Guldkassa och utländska
valutor ........................ 1,103.8 666.1

E nlig t lagen av den 13
dec. 1939 ...................  12,233.1 15,877.7

Enligt, § 6 i reglementet l,800.o 1.800.0

Sedelutgivningsrätt 15,136.9 18,344.1 

Begagnad sedelutgivningsrätt. 
Utelöpande sedlar . . . .  7,316.9 9,617.3 
Övriga avista förbindel

ser ............... ••..............  4.721. t 5,686.7
P å  beviljade kassakredi-

tiv innestående .........  168.9 156.3
Begagnad sedelutgiv

n ingsrä tt ......................  12,207.2 15,460.3

Sedelutgi v ning sreserv. 
Omedelbart disponibel . . 2.929.7 2,884.i.
Begagnat belopp och re

serv ............................... 15,136.9 18,344.-i

Bankens för hållande i ill s laten.

F ö r  krigets finan sierin g  har F in lands  
B ank m ed frångående av sina tid igare  
p rinciper varit tvungen att giva staten  
direkt kredit. D etta skedde främ st genom  
växeldiskonteringar. V id  utgången av år
1941 hade centralbanken sålunda diskon
terat statsväxlar för 10,700 .0 m ilj. mark. 
U nder loppet av 1942 kunde en fortsatt 
k red itg ivn in g  ieke undvikas, ehuru kred it
ökningen tack vare statens större sk atte
in täkter var m indre än föregående år. 
D e diskonterade växlarnas belopp steg  där
för vecka för vecka —  med en d ast fyra  
m inskningar —  och utgjorde på årets sista  
d ag 14,560.o m ilj. mark. U nder årets lopp  
överskred staten  dessutom , såsom ovan 
näm nts, ganska allm änt s itt  upp- och av 
skrivningskonto, o fta  med rätt avsevärda  
belopp, Ö vertrasseringen uppnådde m axi
mum den 30 m aj. då den steg  till l,208 .o  
m ilj. mark. Ö vertrasseringarna reglerades 
i sinom  tid  genom  nya växeldiskonteringar. 
V id utgången av 1942 hade övertrasserin
gen reglerats, så  att staten  på näm nda  
konto hade e tt  lite t  tillgodohavande i cent
ralbanken, liksom  fallet varit v id  årets 
början. D å d etta  tillgodohavande avdra
ges från växelskulden , var statens n etto
skuld till F in lan d s B ank 10,662.0 m ilj. 
mark vicl årets början och 14,550 .1 m iljo
ner vid  dess slut. N ettosku lden  hade så
lunda v u x it med 3 ,887.r» m iljoner eller  
36.5 % m otsvarande en ökning m ed 5,223.o 
m ilj. m ark eller 96 .0 % u nd er 1941.

F in lan d s B ank innehade dessutom  år
1942, såsom  också tid igare, en del sta ts
obligationer. D essa k unna doek icke be
traktas såsom egen tlig  lån g ivn in g  åt sta 
ten, em edan banken an sk affa t dem främ st 
i  p lacerin gssyfte  och för a tt sä lja  åt. a ll
m änheten. D et bokförda^ beloppet av dessa 
obligationer var 297.9 m ilj. mark vid  årets  
början och 274.0 m iljoner v id  dess slut, 
varför m inskningen  under året var 23.3 
m ilj. mark.

Den utländska clearingrörelsen.
Å r  1942 in gin gos ieke några nya clearing- 

avtal, utan rörelsen har fortgå tt en lig t  
tid igare avtal. D ärem ot ha en del än d 
ringar och t illä g g  gjorts till de gällande  
ö v e re n s k o m m e lse rn a . Sålunda ändrades det
i den danska clearingrörelsen tilläm pade

kontosystem et samt gjordes vissa tillägg  
till och ändringar i de franska och ita
lienska avtalen  angående företrädesrätt för 
betalning av vissa likvider, varjäm te en 
del sm ärre t illä g g  g jord es till’ avtalen  
ined Schw eiz och B u lgarien . Likaså in- 
gicks överenskom m else 0111 att betalningar, 
som gälla  det s. k. G eneralguvernem entet, 
skola ske över det tyska clearingkontot.

D e år 1942 och för jäm förelsens skull
ii ven under åren 1941 och 1940 exportö
rerna gottskrivna beloppen fördelade sig  
l>å följande sä tt en lig t exportländer:

1940 1941 1942
milj. mk mil j. mk mil j. mk

B ulgarien  ............ 4.0 58 .1 50.4
Danm ark ............... 319.3 522.3 779.8
E stlan d  ................. 16.5 12.9
Frankrike ............ 39.3 191.3
Grekland ............... _ O.o
Ita lien  .................... 101.7 27».:-, 425.'.»
Jugoslavien _ 1.1
Lettland ............... 32.8 4.7
Litauen ................. 15.9 4.1 __
Portugal.................... — 15.5 1.7
Rum änien ............ O.o 0.5
R ådsryssland . . . 181.7 164.1.
Schw eiz ................. 4.9 52.7 75.4
Slovakien  ............ _ 4 .1 10.3
Spanien  ................. -- 17.8 47.7
Turkiet ................. 31.2 71.2 31.1
Tyskland ............ 1,544.9 3,719.i 5,624.5

B elg ien  ............ O.i 174.0 173.8
H olland ............ 72.7 233..-> 211.3
Norge ................. 31.9 99.8 99.7
G eneralguverne-

— — 0.7
U ngern ................. — 13.0 68.7

Sum m a 2,358.2 5,486.8 7,792.8

D en utländska clearingrörelsen var så
lunda år 1942 kännbart liv ligare iin de 
närm ast föregående åren. Observeras bör 
dessutom , att till sum m an i ovanstående  
sam m anställn ing bör läggas 1 ,7 3 7 .5  m ilj. 
mark, v ilk et belopp utbetalades t ill expor
törer från  ett i nära sam band med clearing- 
räkningarna fört specialkonto. M otsva
rande u tb eta ln ingar förekommo åren 1941 
och 1940 endast till belopp av 190.2 resp.
171.4 m ilj. mark. D et över clearingkonton  
exportörerna a llt som a llt gottskrivna be
loppet s teg  så lu nd a 1942 till 9,530.3 m ilj. 
mark, medan do m otsvarande beloppen un 

der de två föregående åren varit 5 ,677.0 
resp. 2,529.o m iljoner. S tegrin g  förekom  
främ st på de tyska, danska, italienska, 
franska och ungerska kontona.

V id  redogörelseårets u tgån g uppvisade  
de u tländska clearingkontona en nettoskuld  
till u tlan d et om 2,955.8 m ilj. mark. N etto 
skulden var sålunda nästan dubbelt så stor  
som ett år tid igare, då den utgjorde 1 ,489.5 
m ilj. mark. Om även det tyska special
kontot beaktas, var m otsvarande nettoskuld
3,345.4 m ilj. mark i s lu tet av  1942 mot
2,536.0 m iljoner i s lu tet av 1941. ö k n in 
gen av nettoskulden är en  n atu rlig  fö ljd  
av d et av krigskonjunkturerna fram kallade  
stora im portbehovet, V id  1942 års ut
gån g  tun nos de största  u tländska sk u l
derna på de tyska och danska kontona. 
Därem ot hade F in la n d  ett kreditsaldo i 
förhållande till H olland, B elg ien , Ita lien  
och Frankrike. Exportörerna fin go  i a ll
m änhet u t sin a  tillgodohavanden  u tan  att 
vänta, endast b etaln ingen  för  export t ill  
Frankrike och S lovakien  verkställdes efter  
väntetid  av växlande längd.
( S lu tlig en  kan näm nas, a tt F in lan d s  

B ank utöver clearingbetaln ingarna över 
kom pensationskonto gottskrev exportörerna  
47.:; m ilj. mark.

Rernbursernu:
T rots att de om ständigheter, som  efter  

storkrigets u tb rott ledde t ill  en avsevärd  
u tv id gn in g  av F in lan d s B anks rem burs- 
rörelse, gjorde s ig  gällande även 1942, f in 
ner man att denna rörelse m inskats i jäm 
förelse m ed de två  föregående åren.

Å r 1942 öppnades sålunda 2,094 im port- 
rem burser m ot 2,865 år 1941, sam tid ig t  
som  deras belopp sjönk till  1 ,236.7 m ilj. 
m ark från  l,580 .o  m iljoner föregående år. 
V id redogörelseårets s lu t var de oavslutade  
im portrem bursernas belopp 219.9 m ilj. 
mark mot 223.2 m iljoner vid  slu tet av 
närm ast föregående år.

Såsom  de v ik tigaste skälen t ill m inskn in
gen i rem bursrörelsen kan näm nas, a tt  
m ånga köpare för  att undvika remburs- 
kostnaderna m era en ergisk t än  tid igare  
försökte få  varan t ill lan det u tan  remburs 
och att. vissa import affärer, bl. a. fö r  m öj
ligheten att få  kredit, ånyo blevo kunder i 
sin förra affärsbank. S lu tligen  försvårades  
varuim porten, då en del handelsavtal, som  
gingo ut u nd er året, ieke om edelbart kunde
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förnyas och då i vissa fall utgivandet, av 
importlicens noggrannare än fö rr begrän
sades till oundgängligen nödvändiga varor, 
i andra, fall å ter utlandet inskränkte sin 
export.

Även användningen av exportrem burser 
minskades något sedan året förut. Under 
1942 öppnades nämligen 189 exportrem 
burser mot 224 under det föregående året. 
De motsvarande beloppen voro resp. 127.3 
och 197.4 milj. mark. Saldot av de vid 
årets utgång oavslutade remburserna var 
endast 9. i milj. m ark mot 61.2 m iljoner i 
slutet av 1941.

Bunkens boksini.
i det föregående ha berörts de viktigaste 

punkter, i vilka F inlands Banks ställ
ning undergått förändringar under 1942. 
Dessutom skola bankens balans- samt vinst- 
och förlusträkningar granskas i detalj.

B a l a n s  r  ä k n i n g e n.
l)e viktigaste posterna i F inlands Banks 

balansräkning Eör de två senaste åren 
framgå av nedanstående sammanställning, 
som sålunda ger en allmän bild av utveck
lingen under 1942.

«/„ 1942 
m ilj. in k

171.4
495.3 

3.7
1.4

15,872.o
29.7 
60. a

327.5
262.8

12.0_____________12.o
102 .3__________ 338.«

Summa 14,177. r 17,575.9

:>ii 1;)4 [

T i l l g å n g a r :  mili rak
Guldkassa ............................................................. 171.4
Utländska valutor .............................................  932.4
Utländska växlar .............................................  4.4
Utländska sedlar och kuponger ...................  3.8
Diskonterade växlar ......................................... 12,224.»
Hypotekslån ........................................................  26. i
Kassakreditiv ......................................................  28.2
Obligationer i finskt mynt...............................  376.7
Obligationer i u tländskt m ynt ...................  295.5
B ankfastigheter och in v e n ta r ie r ...................
Diverse räkningar .............................................

S k u 1 d e r :
Utelöpande sedlar .............................................  7,316.» 9,617.3
Upp. och avskrivningsräkning med staten 37.4 9.0
Upp- och avskrivningsräkningar med andra 1,258.4 1,179.o
Postremissväxlar ................................................ 88.3 83.3
Utrikeskorrespondenter ............................ .. 1,046.5 406.i
Utländska clearingräkningar ........................ 1,489.5 2,955.8
Diverse räkningar .............................................  801.3 1,052.7
Upplupna rän to r .............................................  40. i 41.5
Grundfond .......................................................... l,250.o l,250.o
Reservfond ..........................................................  624.» 737,3
Bankfastigheter och inventarier ...............  12.» 12.o
Bankens vinst ....................................................  212.4 231.o

Summa .14,177.7 17,575.»

Guldkassan, minskningen i det utländska 
valutaförrådet och utvidgningen av kredit - 
givningen liksom också sedelstockens ök
ning och växlingarna i dess täckning ha 
redan berörts. Av de övriga kontona för
tjäna  följande uppmärksamhet.

Angående posterna på kreditsidan kan 
nämnas, a tt bankens obligationsförråd ge
nom utlo ttn ingar och försäljn ingar re

ducerades under året. Bokföringsvärdet 
av obligationerna i finskt m ynt minskades 
nämligen med 49.2 m iljoner och av dem i 
utländskt m ynt med 32.7 milj. mark. Ob- 
ligationsporttoljens hela värde minskades 
på så sätt från  672.2 milj. m ark till 590.3 
m iljoner, d. v. s. med 81.») milj. mark eller
12.2 %. Ä nnu kan nämnas, a tt den bety
dande ökningen av .,diverse räkningar”
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huvudsakligen berodde på a tt  F inlands 
B ank i oeh för sakens slutliga reglering 
med bankfullmäktiges bifall av staten in 
köpte dess på aktieinnehav i Enso-Gut- 
zeit Oy. baserade teckningsrätt till nya 
aktier i sagda bolag samt de på denna 
grund tecknade aktierna. På aktiekontot 
fanns därfö r vid årsskiftet ett belopp om
261.0 milj. mark.

Av förändringarna på debetsidan kan, 
utöver tidigare näm nda förändringar, näm
nas den på upp- och avskrivningsräknin- 
garna med andra än staten in träffade 
minskningen, vilken dock var synnerligen 
obetydlig, sam t ökningen av ,.diverse räk
n ingar”.

Y tterligare finner man, a tt F inlands 
Banks grundfond var oförändrad och att

1941
I n k o m s t e r :  mk

R äntor på inhemsk utlåning ........................ 172,009,533: —
R äntor på korrespondenter i utlandet . . . .  437,125: 25
R äntor på obligationer ...................................  48,236,289: 35
Agio .......................................................................  —
Provisioner ..........................................................  33,931,393: 89

Summa 254,614*341: 49

U t g i f t e r :
Löner och arvoden .........................................  13,044,619:__
Pensioner och understöd ................................  1,186,230: 40
Bankfullmäktiges arvoden och expenser . .  132,476: 15
Arvoden å t filialkontorens kontrollanter . .  150,200: —
Sedeltillverkningen ............................................ 4,962,968: 50
Diverse omkostnader .......................................  3,659,241: 75
Agioförlust ..........................................................  1,603,761: 20
Avskrivningar ....................................................  465,172: 15
Fastighetskontot ................................................  16,566,089: 90
Avskrivning på inventarierna ......................  462,930: 50
Bankens vinst ....................................................  212,380,651: 94_

Summa 254,614,341: 49

dess reservfond vid årets slut var 112/4 
milj. m ark större än vid dess början. F ö r
ändringen berodde på a tt enligt reglemen
te t till reservfonden överförts hälften av
1941 års vinst, d. v. s. mk 106,190,325:97, 
sam t dessutom enligt riksdagens beslut av 
andra hälften av vinsten det belopp, som 
översköt den i statens budget upptagna 
pasten, således mk 6,190,325: 97. Ultimo
1942 steg värdet av F inlands Banks egna 
fonder, årsvinsten obeaktad, till nästan två 
m iljarder eller 1,999.3 milj. mark.

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

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

1942
mk

206,097,512: 20 
124,205: 70 

48,668,659: 30 
2,149,914: 03 

35,399,062: 03
292,439,353: 26

17,837,890: 50 
1,305,808: 55 

142,220: 85 
189,400: — 

2,970,471: 15 
5,024,251: 75

29,127,878: 10 
4,242,677: 40 

588,363: 20 
231,010,391: 76
292,439,353: 26

F inlands Banks totala inkomster voro år
1942 37.8 milj. mark eller nästan 15 % 
större än närm ast föregående år, då de i 
sin tu r  voro större än något tidigare år. 
Den fo rtsa tta  ökningen var en naturlig  
följd av bankens utvidgade verksamhet, 
särskilt av dess kreditgivning. R äntein
komsten av kreditgivningen var 34.i milj. 
m ark eller nästan 20 % större än 1941. 
Liksom föregående å r  överfördes en del 
av ränteinkom sterna till reservationskontot, 
emedan det med anledning av de av kriget 
skapade osäkra förhållandena ansetts läm p

ligt a tt göra reserveringar för eventuella 
fram tida behov. I obligationsräntor, till 
vilka räknats även dividendinkomster, in
flöt ungefär samma belopp som föregående 
år, i det ökningen v ar endast 0.5 milj. 
mark. I  provisionsinkomster, som huvud
sakligen härflöto av clearing- och remburs- 
rörelsen, fick banken å r  1942 l.o milj. 
mark mera än året förut. Agiovinst u pp
ta r  vinst- och förlust räkningen till ett be
lopp av 2.1 milj. mark, medan 1941 års 
bokslut uppvisade en agioförlust. Medan 
alla dessa inkomster ökades i jämförelse

1 4 9 5 /4 3 3
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med 1941, minskades den sista inkomst
posten, rän to r på korrespondenter i u t
landet, varigenom den blev utan betydelse 
för F in lands Banks vinst- och förlusträk
ning.

Även u tg ifterna ha stigit betydligt. Så
lunda steg löne- och arvodeskontot med 4.s 
m ilj. m ark eller närm are 37 %. Denna 
avsevärda stegring berodde särskilt på 
en ökning av personalen i samband med 
den utvidgade utländska clearingrörelsen 
sam | övervakningen av valutahandeln. 
Med anledning av stegringen i p risn i
vån beviljades bankens personal dyr- 
tidstillägg enligt samma principer som 
statens tjänsle- och befattningshavare. 
Y tterligare ha löner fortfarande betalats åt 
de talrika befattningshavare, som kvarstå i 
försvarsväsendets tjänst. Likaså ökades de 
övriga arvodeskontona och pensionsutgif- 
terna sam t diverse omkostnader. Däremot 
minskades de av sedeltillverkningen föran
ledda kostnaderna m ärkbart, beroende på 
a tt m indre än hälften så mycket sedlar till
verkades som man året fö ru t av förhållande
nas tvång nödgats trycka. Agiokontot hade 
som näm nts överflyttats från  utgifts- till 
inkomstsidan. K reditförlust förekom icke, 
men då enligt vanligheten de under årets 
lopp inköpta värdepapperens värde ned- 
skrevs, blev avskrivningen denna gång 
större än vanligt. Likaså avskrevos vissa 
byggnads- och reparationskostnader samt:

nedskrevs inventariernas bokföringsvärde.
Sålunda kom F in lands Banks nettovinst 

för å r  1942 a tt  stiga till 231.0 milj. mark. 
Nettovinsten översteg vinsten för före
gående å r  med 18.o milj. mark och var 
sam tidigt större än under något tidigare 
åv. Årsvinstens utveckling under de se
naste åren fram går av följande sifferserie.

Nettovinsten var:
Å r 1937 101.o m iljoner mark
„ 1938 104.6
„ 1939 102.r,
„ 1940 202.0 „
.. 1941 212.4 ..
„ 1942 231,010,391 mk 76 p.

Angående användningen av nettovinsten 
kan nämnas, a tt i överensstämmelse med 
reglementet hälften eller 115,505,195 m ark 
88 penni i början  av innevarande å r över
förts till reservfonden, som därv id  stigit 
till 852.s milj. mark. S tatens budget u pp
tager en inkomst av 100.o milj. mark från  
F inlands Bank, avsedd a tt användas till 
statens allm änna ändamål. Av denna hälft 
av vinsten å terstå r sålunda odisponerade 
medel till e tt belopp av 15,505,195 mark 
88 penni.

Bankfullm äktige föreslå, a tt

dessa vinstmedel, 15,505,195 mark 
88 penni, överföras till bankens re
servfond.

A v  Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlama.

Finlands Bank har genom en årligen 
förnyad förordning berättigats a tt avvika 
från  de i 8 § 1 momentet av bankens regle
mente ingående bestämmelserna om inlösen 
av sedlar. Då förordningens giltighetstid 
skulle ha u tgått i slutet av å r  1942, tog 
bankens direktion, enär den ansåg, a tt det, 
ej förefanns någon möjlighet att återgå 
till en m yntfot stödd på guldet, initiativ 
till en förlängning på tre  å r av förordnin
gens giltighetstid. Bankfullm äktige anslöto 
sig till direktionens åsikt och hemställde 
hos statsrådet om att F inlands Bank med 
stöd av en förordning skulle berättigas a tt 
intill utgången av åv 1945 fortfarande få 
avvika från  bestämmelserna i 8 § 1 momen
tet av reglementet.

Denna rättighet beviljades även banken.

lie viitonen.

De vid 1941 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet. Aleksanteri F rän ti, 
jordbrukaren K aapro H uittinen, jo rdb ru 
karen August Kuusisto, kommunalrådet 
Kaapro Moilanen oeh revisorn för krigs- 
tidshushållningen P ie tari Salmenoja verk
ställde under liden mellan den 16 oeh 20 
februari revision av bankens räkenskaper 
fö r å r  1941. I enlighet med revisorernas 
tillstyrkan och med stöd av stadgandena 
härom i hankens reglemente ha bankfull
mäktige beviljat direktionen ansvarsfrihet 
för bankens förvaltning under år 1941.

Granskningen av lånerörelsen oeh valuta- 
handeln.

Bankfullm äktige ha under året enligt 
sin instruktion granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valutahan
deln vid följande tidpunkter: den 27 feb
ruari, den 22 april, den 26 juni, den 18 
augusti, den 2 och 15 oktober sam t den 
25 november.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren. 

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

sin instruktion föreskriven inventering av 
huvudkontorets kassor, kassavalv och fon
der ävensom lånehandlingar och säkerheter 
sam t pan ter och depositioner. Inventerin
gen gav icke anledning till anmärkning.

b) 1 avdelningskontoren.
Bankfullm äktige ha övervakat, a tt  avdel

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

Dessutom ha under året sam tliga avdel
ningskontor inspekterats.

Direktionen.
Republikens president beviljade den 28 

augusti på  begäran direktionsmedlemmen i 
banken, juriskandidaten Lauri a f H eurlin  
avsked räknat från  den 25 september, då 
han uppnådde stadgad åldersgräns, samt 
utnäm nde, på fram ställning av bankfull
mäktige, genom öppet brev av den 23 ok
tober till medlem i direktionen ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Kansas verkställande 
direktör Paavo Nikodemus Raittinen, som 
tillträdde sin tjän st i början  av inneva
rande år.

Vid sam m anträde den 16 december fast
ställde bankfullm äktige på fram ställning 
av direktionen ny arbetsordning' fö r d irek
tionen.

Fonder underställda ban kfullm äktiges 
övervakning.

Bankfullm äktige ha godkänt räkenska
perna för å r  1941 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna, Elis Holms nöd- 
hjälpsfond och 1893 års nödhjälpsfond 
samt översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bankutskottet.

Förvaltningskom m ittén för 1893 års nöd
hjälpsfond meddelade den 7 maj i skrivelse
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till bankfullmäktige, a tt inom densamma 
förslag väckts om att nämnda fonds medel, 
belöpande sig den 31 december 1941 till 
1,579,114 mark 40 penni, skulle användas 
till förmån för genom vinterkriget och nu 
pågående krig  nödlidande i Karelen, vilket 
ändamål skulle motsvara avsikten med fon* 
dens stiftande. E när enligt de allmänna 
stadgarna för 1893 års nödhjälps fond För
valtningskommittén åligger att, därest i 
vårt land eller en stor del därav in trä ffa r 
missväxt, som fo rd rar allmänhetens hjälp, 
eller om förhållandena det annars påkalla, 
i Helsingfors sammankalla ett allmänt 
möte med uppgift a tt för hjälpverksam he
ten  tillsätta en centralkommitté samt fatta 
eventuella nödiga beslut om fondens an
vändning och skötsel, hemställde förvalt
ningskommittén hos bankfullmäktige om 
bemyndigande för förvaltningskommittén 
atl i enlighet med sagda stadgar samman
kalla fondens donatorer till ett möte 
i Helsingfors fö r a tt diskutera och besluta 
om användningen av fondens medel för 
ovan nämnda ändamål. Bankfullmäktige 
godkände förvaltningskommitténs fram 
ställning, och på grund av sålunda e r
hållet bemyndigande uppm anade förvalt
ningskommittén genom offentlig kallelse i 
tidningspressen fondens donatorer att den 
28 jun i infinna sig till ett allm änt möte för 
diskussion och beslut om användningen av 
fondens medel till förmån för av kriget 
lidande.

Till mötet infann sig likväl ingen av do
natorerna, med anledning varav förvalt
ningskommittén vände sig till bankfull
mäktige med en ny skrivelse, vari den, 
enär riksdagen i samband med godkän
nandet av bankutskottets betänkande an 
gående granskningen av F inlands Banks 
ställning och förvaltning å r 1919 bemyn
digat bankfullmäktige att handhava de 
åligganden, vilka enligt nödhjälpsfondens 
stadgar voro bankfullmäktige ombetrodda, 
och fondens årsräkenskaper därfö r årligen 
genom förmedling av de av riksdagen 
till granskning av Finlands Banks ställ
ning och förvaltning utsedda revisorerna 
samt; bankutskottet granskats av riksdagen 
och emedan till beslut i saken berättigat 
möte av donatorerna icke kunnat fås till 
stånd, såsom sin åsikt anmälde, a tt frågan 
om överlåtelsen av fondens medel till ovan 
nämnda ändamål bör underställas riksda

gens godkännande. Beträffande medlens 
användning föreslog förvaltningskommittén 
vidare, a tt nödhjälpsfondens medel måtte 
.ställas till Viborgs Länscentrals för F ri 
Vårdverksamhet förfogande för bisprin
gande av nödlidande i Karelen, som blivit 
lidande på grund av vinterkriget och det 
nu pågående kriget, närm ast för lindrande 
av nöden bland lantbefolkningen genom 
sådana åtgärder, som på ett effektivt sätt 
främ ja lantbruksproduktionen, samt an
höll a tt bankfullmäktige m åtte godkänna 
förslaget samt till riksdagens bankutsko.tt 
vidarebefordra motsvarande fram ställning.

Bankfullm äktige funno, att användnin
gen av fondens medel 1 ill det av förvalt
ningskommittén föreslagna ändamålet mot
svarade avsikten med fondens stiftande 
och hemställde, med godkännande av fö r
valtningskommitténs förslag och i anslu t
ning till dess ståndpunkt a tt  ifrågava
rande åtgärd  y tterligare borde understäl
las riksdagens godkännande, hos bankut
skottet, a tt utskottet måtte ingå till riks
dagen med en fram ställning av detta in
nehåll.

1 utlåtande angående bankfullmäktiges 
nämnda fram ställning anmälde sig bank- 
utskottet vara av den åsikt, a tt använd
ningen av ifrågavarande medel för den 
av bankfullmäktige föreslagna understöds- 
verksamheten väl ansluter sig till det syfte, 
för vilket 1893 års nödhjälpsfond i tiden 
hopbragtes. Då de medborgare som med 
donationer understött fonden enligt för 
dess vård fastställda stadgar beretts till
fälle att vid allm änt möte y ttra  sig om 
användningen av fondens medel, synes 
även donatorernas rä tt  ha blivit i tillräck
lig mån beaktad vid sakens ordnande. Med 
hänsyn härtill ingick utskottet, som an
såg förslaget 0111 användningen av medlen 
genom förmedling av Viborgs Länscentral 
för F ri Vårdverksamhet ändamålsenligt, i 
överensstämmelse nied bankfullmäktiges 
fram ställning med ett förslag till riksda
gen, som godkände detsamma den 15 juli. 
Vidare beslöt riksdagen på förslag av 
bankutskottet, a tt redovisning över an 
vändningen av nämnda medel i sinom tid 
bör föreläggas bankfullmäktige för god
kännande. Överlåtelsen av fondens m e
del till Viborgs Länscentral för F ri Vård
verksamhet skedde i slutet av oktober, och 
förvaltningskommittén meddelade härvid
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enligt bankfullmäktiges föreskrift nämnda 
central, a tt den innan medlen fördelas bör 
av vederbörande lantbruks- och skogshus- 
hållningsorganisa tioner införskaffa ut låtan 
den i saken.

P ensioner och u n d erstö d .

Under det gångna året ha bankfullm äk
tige beviljat fy ra pensioner enligt pensions- 
stadgan och två årliga bidrag. Deras sam
manlagda belopp stiger till 122,992 mark
1 å re t.

, 1 vskrivningar.
På fram ställning av direktionen ha bank- 

fullmäktige beslutat, a tt vissa såsom osäkra 
upptagna fordringar av åren  1914 och 1931, 
sammanlagt 20,911 m ark 25 penni, skola 
såsom fullständigt värdelösa avföras från 
räkenskaperna.

Diskonträntan för statens växlar.
F ö r att minska rän teu tg ifterna för s ta ts

skulden hemställde finansm inisteriet hos 
F inlands Banks direktion, att räntan för 
bankens å t staten beviljade växelkredit 
måtte sänkas. Vid diskontering av sta ts
växlar hade banken från  den 26 novem
ber 1941 tilläm pat en diskontränta av
2 i/o c/o ; finansm inisteriet föreslog, att en 
sänkning till 2 % m åtte övervägas. Med 
hänsyn till de rådande undantagsförhål- 
landena ansåg direktionen skäligt bifalla 
denna begäran och gjorde i överensstäm
melse härmed en fram ställning i saken 
hos bankfullniäktige. Med godkännande av 
direktionens förslag beslöto bankiullmäk- 
t.ige, a t t  F inlands Bank från den 27 juni
1942 tills vidare skall tilläm pa en rän te
sats av 2 % vid diskontering och om sätt
ning av statens egna växlar, till vilkas 
förfallodag ej ä r längre tid än tre  må
nader.

Reglementering en av utförseln av finska  
penningar avsedda att användas i den s. k.

lilla  g rä n sh a n d e ln .

E n är vid den av invånarna vid den 
finsk-svenska landgränsen idkade, på in
skränkt tu llfrihet grundade s. k. lilla gräns
handeln och utförseln av därvid använda 
finska penningar med anledning av brisl- 
fälligheten hos gällande bestämmelser flerc 
missförhållanden yppat sig. hemställde 
direktionen hos bankfull mäktige om att

nämnda gränshandel och utförseln av 
därvid använda finska penningar m åtte 
regleras om och underställas noggrannare 
kontroll. Em edan statsrådet med stöd av
2 § i lagen av den 6 maj 1941 om regle- 
m entering av näringslivet under undan- 
tagsförhållanden har rä tt a tt för tryggande 
av landets betalningsförm åga och bibehål
lande av penningens värde bl. a. begränsa 
och förbjuda utförsel från  landet av pen
ningar, betalningsmedel, värdepapper och 
fordringsbevis, föreslog direktionen, a tt 
reglementeringen av utförseln av finska 
penningar, avsedda för ifrågavarande 
gränshandel såväl som innehavares av 
gränspass rä tt  a tt från  landet u tföra pen
ningar samt de ekonomiska fö ru tsä ttn in 
garna för resa till Sverige med gränspass 
måtte fastställas genom statsrådsbeslut, 
u tfärdat med stöd av näm nda lagrum, i 
vilket beslut F in lands Bank, som i allm än
het övervakar valutahandeln, skulle be
myndigas u tfärda  närm are reglementerings- 
föreskrifter.

Med anledning härav och då bemyndi
gandet a tt bestämma om ifrågavarande 
reglementering förutsatte utvidgning av 
Finlands Banks befogenhet och åliggan
den. hemställde bankfullm äktige med stöd 
av 5 § i näm nda lag hos statsrådet om 
beslut i berörda hänseende, i vilket beslut 
F inlands Bank skulle bemyndigas a tt nog
grannare bestämma om reglementeringen. 
S tatsrådet godkände bankfullmäktiges fram 
ställning och u tfärdade den 26 mars 1942 
ett härmed överensstämmande beslut an
gående reglementering av utförseln av 
finska penningar, avsedda att användas i 
den s. k. lilla gränshandeln vid finsk
svenska landgränsen och innehavares av 
gränspass rä tt a tt u tföra penningar ur lan
det samt de ekonomiska förutsättn ingarna 
för de resor till Sverige, som ske med 
gränspass.

Inrättandet av  ett tillfälligt avdelnings
kontor i Karhumäki.

I maj 1942 gjordes från  försvarsväsen- 
dets sida hos F inlands Bank en anhållan, 
a tt banken m åtte i K arhum äki öppna ett 
tillfä llig t kontor, vilket, liksom andra re 
dan tidigare grundade kontor av samma 
natur, genom sitt läge i närheten av fron
ten främ st skulle tillfredsställa arméns och 
denna åtföljande arbetsorganisationers pen



ningbehov samt verkställa penningväxling. 
P å  direktionens förslag beslöto bank full
mäktige bifalla denna begäran och inrätta 
ett tillfälligt- avdelningskontor i K arhu
mäki. Nämnda, tillfä lliga avdelningskontor 
begynte sin verksamhet den 10 juni.

Nya befattningar.

Den på senare tider allt vanligare över
flyttningen av affärsbankernas arbetsupp
g ifter på F inlands Bank, den betydande 
stegringen i den utländska clearingrörel- 
sen samt den livligare penningrörelsen 
ha föranlett, a tt banken alltjäm t fått 
lov a tt anställa talrika ex tra befattnings
havare och tillfälliga biträden. Eme
dan en fo rtsa tt användning av en stor 
ex tra och tillfällig  arbetskraft ej ä r  fö r
månlig för bankens verksamhet och da 
det därför ä r  nödvändigt a tt till bank- 
arbete lämpliga och i sina åligganden 
redan i någon mån inkomna extra befatt
ningshavare beredas möjlighet a tt få  fasl 
anställning i banken, en omständighet, som 
få r dem a tt med större allvar göra sig 
förtrogna med sina åligganden och som 
även ä r  ägnad a tt öka m öjligheterna för 
banken att fortsättningsvis i sin tjän st få 
kunnig arbetskraft, hemställde direktionen 
hos bankfullm äktige om in rä ttandet av nya 
fasta befattn ingar i banken. Bankfullm äk
tige godkände sagda, fram ställning och be
slöto utöver redan förefintliga befattn ingar 
in rä tta  de nödiga befattningarna för an 
ställandet av följande personal: vid ban
kens huvudkontor en äldre kam rerare, en 
yngre korrespondent, två äldre bokhållare, 
två yngre bokhållare av högre löneklass, 
två yngre bokhållare av lägre löneklass. 
en kvinnlig korrespondent, fem äldre kon- 
torsbiträden, sexton kassabiträden, en äldre 
vaktmästare och två yngre vaktm ästare, vid 
kontoret i Åbo ett kontorsbiträde och ett 
kassabiträde, vid kontoret i Uleåborg ett 
kassabiträde, vid kontoret i Tammerfors 
en kontorsskrivare, ett kontorsbiträde, två 
kassabiträden och en vaktm ästare samt vid 
kontoret i V iborg en vaktm ästare och en 
vaktm ästare-gårdskarl ävensom a tt fö r
ändra en kassörskebefattning vid kontoret 
i Viborg till en likadan befattn ing vid 
kontoret i Tammerfors. Nämnda nya be
fa ttn ingar inrättades med i bankens löne- 
stadga upptagna löneförmåner, utom den

kvinnliga korrespondent befattningen, de 
fem äldre kon t orsl >it rädesbef att n in ga rna 
och kontorsskrivarebefattningen vid kon
toret i Tammerfors, fö r vilka den å r
liga grundlönen fastställdes till 43,500 
mark för den kvinnliga korrespondenten,
33,000 mark fö r de äldre kontorsbiträ- 
dena och 43,500 mark för kontorsskri- 
varen vid kontoret i Tammerfors, iled  
beaktande av de växande uppgifter som 
åligga bankens konjunkturforskningsavdel- 
ning beslöto bankfullm äktige likaså på 
fram ställning av direktionen a tt i bankens 
lönestadga utöver två redan befintliga fasta 
befattn ingar som forskare vid konjunktur- 
forskningsavdelningen upptaga en ny lika
dan befattning med en grundlön av 61,500 
mark i året.

Engångstillägg till löner och pensioner 
för dr 1912.

Med anledning av de stegrade levnads
kostnaderna hemställde direktionen hos 
bankfullmäktige, a tt  åt bankens ordinarie 
innehavare av tjän ster eller befattn ingar 
sam t ex tra  och tillfä lliga anställda m åtte be
talas ett engångslönetillägg för å r 1942, vil
ket skulle ske med iakttagande av samma 
principer, enligt vilka regeringen i sin pro
position om tilläggsbudget hade föreslagit 
engångslönetillägg för nämnda å r åt s ta 
tens tjänste- och befattningshavare. I  över
ensstämmelse med sagda regeringsproposi
tion föreslog direktionen, att- i form av 
e tt engångstillägg till lönen m åtte å t ordi
narie tjänste- och befattningshavare erläg
gas ett belopp, m otsvarande grundlönen för 
december 1942 samt å t ex tra och tillfälliga 
befattningshavare ett belopp, motsvarande 
deras grundarvode för samma månad, lik
väl högst 8,000 mark. Åt fam iljeförsörjare 
föreslogs dessutom för egna samt adoptiv- 
oeh fosterbarn under 16 å r lika stora en- 
gångsfam iljebidrag som i december nämnda 
å r erlades enligt tidigare meddelade före
skrifter. D irektionen föreslog likväl, a tt 
lönetillägget skulle betalas i sin helhet en
dast å t dem, som varit i bankens tjän st 
åtminstone från  den 1 januari 1942, var
emot de som t r ä t t  i bankens tjän s t efter 
nämnda dag' men före den 1 ju li 1942 
skulle få endast hälften av näm nda belopp 
och de som kommit senare iin sistnämnda 
•lag skulle bliva helt utan ifrågavarande

lönetillägg. Vid sam m anträde den 25 no
vember godkände bankfullm äktige direk
tionens fram ställning och beviljade för 
ändam ålet 1,020,000 mark.

Emedan även pensionstagarnas utkomst, 
genom prisstegringen försvårats, föreslog 
direktionen hos bankfullmäktige, a tt å t 
bankens och dess sedeltryckeris pensions- 
och understödstagare skulle för å r  1942 
erläggas e tt engångstillägg, vilket till sto r
leken skulle vara 10 % av grundpensio
nens eller -understödets årliga 'belopp eller 
lika sto rt som regeringen föreslagit som 
engångstillägg till pensionen för å r  1942 
för dem, som å tn ju ta  pension av staten 
eller av pensionskassor med understöd u r 
statsmedel. Bankfullm äktige godkände för
slaget den 16 december och beviljade ett 
anslag om 130,000 m ark för ändamålet.

Kontrollanterna v id  avdelningskontoren.

Som kontrollanter vid bankens avdel
ningskontor och som deras suppleanter 
komma enligt bankfullmäktiges beslut un
der å r  1943 a tt  fungera följande personer:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter 
direktören Toivo Rintala och stadsdirektö- 
ren, fil. doktorn F ran s Vihtori Härmä 
.samt suppleanter handlanden Juho A ntti 
A irio och direktören Y rjö Nurm i;

K ontoret i Joensuu: kontrollanter 1'iloso- 
fiemagistern Y rjö A ntero K ankaanrinta 
och advokaten, vicehäradsliövdingen Mauno 
Moilanen sam t suppleanter stadsdirektören, 
filosofiemagistern Armo Pyhälä och verk
ställande direktören Ju liana Tarma;

K ontoret i Jyväskylä: kontrollanter d i
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen M ansnerus samt suppleanter 
lektorn H erm an Häm äläinen och borgmäs
taren M atti Soini;

Kontoret i K otka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko Aleksander 
C ajander och verkställande direktören, 
borgmästaren Hugo Gustaf Johannes M elart 
samt suppleanter handelsskolföreståndaren, 
f i lo so f  iemagistern Hugo Lennart Wenner- 
strand  och stadsfiskalen, vicehäradshövdin- 
gen Oma Niilo Silenti;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
m ästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta  
och agronomen Niilo Ilm ari Jokinen samt

suppleanter justitierådm annen G unnar V al
dem ar Hellén och verkställande direktören 
Pekka K a rttu n en ;

Kontoret i Lahtis: kontrollanter d irek
tören Väinö Tuompo och lyceirektorn, filo- 
sofiemagistern A rttu ri A ukusti Tähtinen 
samt suppleanter verkställande direktören 
Kaarle Ilm ari Halme och stadsdirektören 
Olavi Ilm ari K ajala;

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

Kontoret i Sordavala: kontrollanter eko
nom ierädet Sven Holst och verkställande 
direktören Pentti Suppala sam t supplean
te r länsprosten Oskari Freedrikki Kanervo 
och verkställande direktören, ekonomierådet 
Viljo Severi Paananen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådm annen, vicehäradshövdingen 
Kaarlo H aljala  och konsuln B ruuno Kanto 
sam t suppleanter dipl. ingenjören E rkki 
Niklas Salminen och verkställande direk
tören Alpo Pesonen;

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

Kontoret i  Uleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons K arh i ocli 
justitieborgm ästaren K arl Torsten Reinilä 
samt suppleanter direktören Jalm ari K ustaa 
Koi’keakivi och verkställande direktören 
Aarne Toivonen;

Kontoret i Vasa: kontrollanter d irektö
ren Lauri Aleksander N iinioja och lands
hövdingen Jalo  Toivo Lahdensuo samt 
suppleanter konsuln Johan A lfred Vik
lund och direktören Juho Viljam Vaahto- 
niemi;

jKontoret i Viborg: kontrollanier verk
ställande direktören, ekonomierådet Hannes 
Neuvonen och ingenjören Reino Koivu- 
lehto sam t suppleanter verkställande d i
rektören Kalle H yvärinen och biträdande 
stadsdirektören, ingenjören Taavi Siltanen; 
samt

K ontoret i  Åbo: kontrollanter lantbruks- 
rådet. A rvi Samuli K ontu och landshövdin-
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«en F rans Vilho K yttä samt suppleanter 
direktörerna. Juho  Heikki Kurkela oeh 
Aarne Laaksonen.

liankfullm äktig  e och revisorer.

Såsom bankfullm äktige fungerade under 
å r  1!)42 följande av riksdagens elektorer 
den 28 september 193!) härtill utsedda per
soner :

Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare, 
Hackzell, A n tti, vieehäradshövding, 
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pekkala, Mauno, överdirektör, 
v. Frenckell, Erik, diplomingenjör,
Kilpi, Eino, chefredaktör,
Filppula, J. Eri., kommmunalråd

samt från  den 20 november revisorn för 
krigstidshushållningen Pietari Salmenoja. 
som av riksdagens elektorer sagda dag för 
den återstående m andattiden valdes till 
bankfullrnäktig i stället för filosofiedoktorn

Helsingfors den 17 mars 1943.

•lohan. Helo, som ansågs ha avgått från 
sin befattning.

Av dessa utgjorde de tre förstnämnda 
de ordinarie bank fullmäktige. Som ordfö
rande fungerade under hela å re t under
tecknad Tanner oeh som vieeordförande 
undertecknad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1942 års räkenskaper utsågo riksdagens 
elektorer följande personer:

jordbrukaren A ugust Kuusisto  och till 
dennes suppleant jordbrukaren M aiti Le
pistä,

jordbrukaren Kaapro H uittinen  oeh till 
dennes suppleant kom munalrådet Kalle 
A ukusti Lohi,

kommunalrådet Kaapro Moilanen och till 
dennes suppleant verkställande direktören 
T. Valanne, 

redaktören Hugo Auttela  och till dennes 
suppleant sm åbrukaren Jalmari Linna, samt.

kom munalrådet Aleksanteri F runti oeh 
till dennes suppleant ekonomen Paavo Saa
rinen.

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

J. Eri. Pilppula. Pietari Salmenoja.

Esko K. Leinonen.


