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D et ekonom iska livet i F inland å r  1943.

Storm aktskriget, som pågick hela året 
1943, och F inlands egen försvarskamp gåvo 
dels direkte, dels indirekte genom sina 
följdföreteelser en tydlig prägel å t vårt 
lands näringsliv och utvecklingen inom 
dess olika branscher. K nappheten på a r
betskraft var kännetecknande för nästan 
alla verksam hetsgrenar och ledde till e tt 
a llt strängare genomförande av arbetsplik
ten och en allt m era om fattande mobilise
ring av frivilliga k ra fte r för arbetstjänst. 
Trots den knappa arbetskraften sam t bris
ten på  vissa råvaror och bränsle ävensom 
många andra svårigheter upprätthölls den 
industriella verksamheten på samma nivå 
som under de tidigare krigsåren, på en del 
områden t. o. m. i u tsträck t om fattning. 
Tack vare de relativ t fördelaktiga väder
leksförhållandena under växtperioden och 
tro ts knappheten på levande arbetskraft 
och d rivkraft sam t den ringa tillgången på 
vissa gödselämnen blev skörden tillfredsstäl
lande i jämförelse med de föregående åren. 
D å kreatursskötseln tog ny fa rt och de 
oundgängligaste livsmedlen erliöllos från  
utlandet som kom plettering till den egna 
produktionen, var icke livsmedelsläget lika 
svårt som under tidigare år. Penning
m arknaden uppsamlade mera penningkapi
tal än någonsin, och läget var lä tt under 
hela året. F ö rst mot slutet av året, då 
diverse skatter och dessutom krigslånet 
skulle betalas inom ett par månader, vars
nades tecken på tillstram ning. Med till
fredsställelse kan ännu nämnas, a t t  utbe
talningen av ersättn ingar åt dem, som un
der vinterkriget lid it förluster, till största 
delen slutfördes före årets slut.

Industrien.

Den industriella verksamheten fortsatte 
a tt anpassa sig efter de av kriget skapade 
exceptionella förhållandena. Användningen 
av ersättningsäm nen utvidgades, kvinnlig 
arbetskraft u tny ttjades allt allm ännare och 
betydelsen av arbetets rationalisering bör
jade få  ett allt större erkännande, även om

rationaliseringen ännu s tå r på begynnelse
stadiet. Produktionen tilltog på en del om
råden men inskränktes av nödtvång på 
andra.

HenimamarknadsinduStriens produktion 
hade under årets tre första kvarta l — för 
det fjä rde  saknas ännu uppg ifter — e tt 
högre värde än under något tidigare är. 
IJnitas’ index var för januari—september 
1943 i medeltal 213 poäng, medan motsva
rande medeltal fö r 1942 var 192 poäng. 
Ökningen var sålunda 21 poäng eller c. 
11 %. Men då prisnivån stig it mera än 
så, var produktionsvolymen synbarligen i 
fjol något m indre än under de närm ast 
föregående åren. Den har uppskattats till 
ungefär fy ra  fem tedelar av den fredstida 
produktionsvolymen. P å  alla de viktigaste 
områdena ökades produktionens värde till 
fö ljd  av prisstegringen; uppm ärksamhet 
fö rtjän a r utvidgningen av den särskilt un
der närm ast föregående å r  svaga produk
tionen inom textilindustrien  sam t lädcr- 
och skodonsindustrien samt den redan föru t 
på en hög nivå stående metall- och maskin
industrien.

Exportindustriens produktion, om vars 
volym uppgifter finnas, var under 1943 
större än under de tidigare krigsåren. Me
deltalet av U n itas’ m ånatliga produktions- 
index för januari—september 1943 v ar 48 
poäng mot 41 poäng 1942 och något lägre 
siffro r för motsvarande m ånader av de före
gående åren. Ökningen från  1942 var så
lunda 7 poäng eller omkring 17 %. Det 
oaktat steg exportindustriens produktions
volym icke ens till hälften av produktionen 
under de sista fredsåren. Stegringen av 
exportindustriens produktion berodde när
mast på a tt  såg- och fanerindustrien tog 
sig. Försågningen av trävaro r beräknas 
under årets tre första kvartal ha stig it till 
omkring 450,000 standards, vilket innebär 
en ökning med c. 60,000 standards sedan
1942. Fanerproduktionen beräknas sam ti
digt ha stigit till c. 73,000 m 3 eller unge
fä r 10,000 m3 m era än året förut. P appers
industri produktionen däremot, vilken under



ärels första kvarlal var större iin under 
något tidigare kvartal under kriget, in 
skränktes .sedermera kännbart genom att 
en del av dess arbetare överflyttades till 
lantbruksarbete. Dess produktionsindex 
för tre kvartal var dock i medeltal 46 poäng 
mot 41 poäng 1942. (Jcllulosatillverkningen 
under januari—september 1943 beräknas 
iia varit 380,000 ton eller ungefär lika stor 
som under samma m ånader av 1942. D är
emot ökades pappersproduktionen med c. 
*0.000 ton till 280,000 ton oeli tillverknin
gen av trämassa med 13,000 ton till knappa
50,000 ton. Sam tliga produktionskvantitc- 
te r äro små i förhållande till resultaten iö r 
do sista fredsåren.

Jijjggnadsverksamhet en var, liksom under 
året förut, helt obetydlig. Samma orsaker 
ligga till grund härfö r som under de före
gående åren: knapphet på byggnadsmate
rial oeh en brist på arbetskraft, som över
fly ttn ingen till lantbruks- och skogsarbete 
var ägnad a t t  förstora. Av dessa anlednin
gar blev det nödvändigt a tt  genom stränga 
regleringsåtgärder koncentrera verksamhe
ten på de allra viktigaste uppgifterna: det 
egentliga återuppbyggnadsarbetet på de 
återerövrade områdena och byggnader för 
produktiva ändamål samt för försvaret och 
krigsindustrien oundgänglig byggnadsverk
samhet.

Cement konsumtionen, som anses vara en 
exponent för byggnadsverksamhetens om 
fattning, ehuru den ej berör all byggnads
verksamhet och ehuru cement användes 
även till annat än  egentligt bygge, var u n 
der 1943 något m indre än under de n ä r
mast föregående åren, nämligen under ja 
nuari—september endast 180,400 ton mot 
194,400 ton resp. 252,800 ton under mot
svarande m ånader av 1942 och 1941. I  Hel
singfors blevo 50 ny- och tillbyggnader 
färdiga, inrym m ande omkring 257,000 m:; 
oeh fördelade på 630 nya bostadsrum, me
dan m otsvarande s iffro r för föregående år 
hade varit 99 byggnader, 594,000 m3 och 
3,243 bostadsrum. I jämförelse med de 
sista fredsåren äro dessa s iffro r försvin
nande små. E ndast få nya ritn ingar in
lämnades för godkännande. De enligt dem 
planerade byggnaderna kornrnc a tt inrymma
357,000 m '!' eller nästan  lika mycket som 
de å r 1942 godkända, men de ha tiinkts 
inrymma endast 71 bostadsrum. Bygg
nadsverksamheten synes ej i andra städer

ha legat nere i samma utsträckning som i 
huvudstaden, men också där har den varit 
ringa, i jämförelse med fredstida förhållan
den. På det återerövrade om rådet har 
byggnadsverksamheten i städerna huvud
sakligen begränsats till reparation av ska
dorna och även på landsbygden ha repa
rationsarbetena s tå tt  i förgrunden, även om 
nya ekonom ie- oeh bostadsbyggnader ha 
uppstått i de förstördas sta lie.

Lantbruket och xltoysskölscln.

Redogörelseåret var vad väderleken be
trä ffa r  varm are än medeltalet och ovanligt 
regnigt, vilket var ägnat å ena sidan att 
befräm ja foderskörden, å andra sidan a tt 
ofördelaktigt påverka sädens mognad och 
försvåra alla skördearbeten. Då såväl på 
våren som särskilt fö r sommarens och 
höstens skördearbeten hade mobiliserats 
disponibel arbetskraft från  andra områden, 
fram för allt kvinnor och ungdom, kunde 
svårigheterna med stora ansträngningar 
övervinnas och arbetena åtminstone hjälp- 
ligt utföras. Vårarbetena utfördes så 
fram gångsrikt, a tt odlingsarealen för bröd
säd och potatis ökades med närm are 10 %  
sedan föregående år. Även odlingen av lin 
oeh oljeväxtcr utvidgades betydligt. Dessa 
utvidgningar skedde på bekostnad av hav
ren och höet. Spannmålsskörden var en
ligt förhandsuppgifter kvantitativ t något 
rikligare än under de tidigare krigsåren, 
medan däremot avkastningen av havre var 
svagare än under något tidigare krigsår. 
Potatisen avkastade betydligt mera än 1942 
och 1941 och även det odlade höet gav en 
kännbart rikligare skörd iin under de tid i
gare krigsåren. Enligt förhandsuppgifter 
var hela skörden drygt 2,800 m iljoner 
spannmålsenheter mot '2.066 m iljoner 1942, 
omkring 2,400 m iljoner 1941 och 1940 men 
3,758 m iljoner i medeltal under 1935— 
1939. Lantbruket höll sålunda på att hämta 
sig u r  de första krigsårens förlamning. 
Detsamma gäller kreatursstam m en, för vil
ken tillbakagången avstannat och ersatts 
av en sund uppåtgående tendens, särskilt 
fö r svinskötselns vidkommande. A llt detta 
var ägnat a tt underlätta livsmedelslaget, 
som dock fortfarande till mycket bety
dande del oekså beträffande de allra vik

tigaste livsmedlen var beroende av från  
utlandet im porterade varumängder.

Statens arbetskraflspolitik fäste stor 
uppm ärksamhet vid a tt  skogsarbetena 
blevo utförda; till dessa arbeten togs folk 
såväl i k ra ft av arbetspliktslagen som ge
nom intensifiering av det frivilliga mått- 
arbetet, de s. k. nationalavverkningarna. 
Resultaten voro goda i jämförelse med det 
föregående året. Sågstockar fälldes under 
avverkningsperioden 1942—1943 till en 
m ängd av c. 161 m iljoner kubikfot, medan 
den avverkade mängden under föregående 
period var e. 84 m iljoner kubikfot oeh un 
der norm ala å r före kriget c. 230 miljoner. 
Även avverkades kännbart mera props, ved 
o. dyl. virke än under föregående avverk- 
ningsperiod, nämligen i det närm aste 12 
m iljoner kubikm eter fast m ått mot 8 mil
joner under avverkningsperioden 1941—
1942. Av brännveden var oekså en bety
dande del avsedd a tt fylla bristen från  
föregående avverkningsperiod. I  jämförelse 
med prestationerna under norm ala förhål
landen, ungefär 16 m iljoner kubikmeter 
fast m ått, förb lir doek resultatet för av
verkningsperioden 1942—1943 anspråkslöst. 
Under sådana omständigheter lyckades 
man ej eliminera den under tidigare å r 
uppkomna råvarubrist, av vilken såväl såg
verken som pappers- och cellulosafabrikerna 
ledo och vilken i hög grad  begränsade deras 
m öjligheter till produktion.

Som mål för avverkningen under perio
den 1943— 1944 har fastställts 205 miljoner 
kubikfot grovt virke och d ryg t 15 miljoner 
kubikm eter props, ved o. dyl. Skogsarbe
tena ledo under höstsäsongen kännbart av 
de ofördelaktiga väderleksförhållandena, oeh 
det eftersträvade målet för 1943 nåddes ej.

Arbeismarknade n .

A rbetsm arknaden fick sin prägel av den 
brist på arbetskraft som försvarsuppgif- 
terna förorsakade på  hemmafronten. I av
sikt a tt skaffa arbetskraft fö r de u r det 
allm änna bästas synpunkt allra viktigaste 
arbetena vidtogos allt strängare åtgärder 
från  statsm aktens sida. Bland dessa må 
nämnas trenne uppbåd av arbetspliktiga 
för a tt skaffa arbetskraft till lantbruks- 
och skogsarbeten, skyldigheten lö r dem, som 
åtnjöto årssemester, a tt använda minst

hälften av sin ledighet för nyss nämnda 
arbetsuppgifter, bindandet av landsbyg
dens arbetskraft vid hemorten, in rättandet 
av arbetsläger sam t ändringen av lagen om 
arbetsplikt. Sammanlagt, placerades över
140.000 kvinnor genom arbetskraftsm yn- 
digheternas åtgärd  i säsongarbete. Y tter
ligare bör nämnas ungdomens arbetsinsats, 
som utgjorde ett värdefullt tillskott, när 
det gällde att avhjälpa bristen på arbets
kraft. E n b art av skolungdomen voro e.
27.000 personer placerade i olika, för la n 
det viktiga produktiva arbeten, för dei 
mesta inom lantbruket, 1 dessa arbeten, 
bl. a. i nationalavverkningarna, deltogo ta l
rika medborgare, som i m edvetandet om 
detta  arbetes utom ordentliga betydelse för 
folket som helhet friv illig t gåvo sin hjälp.

Regleringen av arbetslönerna fortgick på 
den å r 1942 lagda grundvalen. Likväl 
gjordes undanlag från  det tilläm pade för
faringssättet så till vida som en löneför
höjning genom ett beslut av statsrådet verk
ställdes i augusti, ehuru levnadskostnads- 
index ej ännu stig it till den förutsatta 
höjden utan  stod en poäng lägre. A rbets
lönerna höjdes då med -1 och någon 
annan allmän höjning företogs ej under 
året, Det ä r  doek tydligt, a tt arbetslönerna 
på många håll ha stigit m era än de av 
statsrådet meddelade anvisningarna skulle 
förutsatt, oeh det ä r ieke sällsynt a tt full 
ersättn ing givits för stegringen i levnads
kostnaderna. Lan tbruk,sarbetarnas löner, 
vilka ända till hösten 1943 stodo ulanför 
löneregleringen, stego med e. 30—40 % i 
förhållande till 1942 och voro i stor ut
sträckning mera. iin dubbelt (111 — 1!)5 f. i ) 
så stora som före kriget.

Uivikeshdndchi.

H andelsutbytet med u tlandet var, beräk
nat enligt värdet, större än någonsin tidi
gare. Dess värde var 21,567.o milj. mark 
mot 17,722.1 miljoner 1942 oeh 14,522.ti 
m iljoner 1941. Omsättningen gick sålunda 
med avseende på värdet för första gången 
förbi 1937 års rekord, 18,686.i milj. mark. 
Ökningen sedan 1937 berodde naturligtvis i 
sin helhet på prisstegringen, men i förhål
lande till 1942 berodde stegringen tydligen 
dels härpå, dels på  en ökad varumängd. 
D etta gäller särskilt exporten, vars värde 
var 8,699.7 milj. mark mot 5,990.<; m iljoner
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1942 och 4,321.5 mil,joner 1941. Exportens 
värdeökning under fjolåret var sålunda
2.709.1 milj. mark eller 45.2 %. För impor
tens vidkommande v ar ökningen mindre. 
Dess värde var 12,867.s milj. mark mol
1 1 ,731.5 resp. 10,201.1 m iljoner under de 
närmast föregående åren, varför ökningen 
för i fjol var 1,136.:; milj. mark eller
9.7 '/r. Im porten var till värdet betydligt 
större än under rekordåret 1937. men trots 
en avsevärd värdeökning nådde exporten ej 
sitt tidigare rekord.

Under sådana Förhållanden utföll ej han
delsbalansen ful i t lika ofördelaktigt som 
under de två föregående krigsåren, men 
importöverskottet var dock betydligt,
4.168.1 milj. m ark mot 5,740.» resp. 
5,879.(1 m iljoner 1942 och 194!.

I nrikeshinulcl n.

jnrike.shandeln uppvisade under årets 
samtliga månader, med undantag av juni 
och juli, högre försäljningsvärde än mot
svarande m ånader 1942. Partiaffärernas, 
eentralandelsaftarernas och lanthandlar- 
samm anslutningens hela försäljning u t
gjorde 14,703 milj. mark mot 12,225 m iljo
ner 1942 och 11,628 m iljoner 1941. Öknin
gen sedan 1942 var sålunda omkring 20 % ; 
dels berodde den på prisstegringen, men 
då försäljningen ökades m era än p arti pris
index och levnadskostnadsindex, har inri- 
keshandel 11 även med hänsyn till varum äng
den tydligen varit livligare än året förut.

Samfärdseln.

Sjöfarten  har genom den av kriget för
orsakade handelsspärren alltjäm t varit be
gränsad til! östersjöom rådet. 1 jämförelse 
med normala förhållanden förekom därfö r 
relativt ringa sjöfart, men såsom siffrorna 
för utrikeshandeln angiva, var den dock 
livligare än föregående år. De avgångna 
och ankomna handelsfartygens nettoton- 
ta l var omkring 24%  större än 1942, 
sam tidigt som den transporterade varu 
m ängden ökades. D rygt två tredjedelar av 
denna varum ängd transporterades med in 
hemskt tonnage, vars betydelse ökades se
dan föregående år.

Även betriiflande järnvägstrafiken kunde 
större livaktighet iakttagas. Med järnväg 
transporterades under jan u ari—november 
som frakt- och ilgods sammanlagt 12.i m il
joner ton eller c. 13 </< mera än under mot
svarande m ånader 1942. Den livliga passa- 
gerartrafiken ställde tidvis järnvägarnas 
transport förmåga på ett hårt prov.

Sistnämnda omständighet påverkades av 
bilparkens förslitning, som gjorde vissa in 
skränkningar i biltrafiken nödvändig;).

Pcnmntj- t>ch l.iipitnlmarknadi 11.

Penning- och kapitalm arknadens utveck
ling under fjolåret utm ärktes av en känn
bar penningriklighet, som dock något m in
skades av stora inbetalningar till staten 
mot slutet; av året. Penningrikligheten be
rodde otvivelaktigt på inflatoriska faktorer, 
fram för allt på att statsm akten ända sedan 
hösten 1939 varit tvungen att vid försvaret, 
av landets självständighet och folkets fri
het upptaga kredit i centralbanken och så
lunda skapa konstgjord köpkraft. Ehuru 
sedelfinansieringen under 1943 kunde be
gränsas iill en obetydlighet och ehuru s ta 
ten i större om fattning än fö rr sög till sig 
köpkraft, påverkades penningmarknaden 
ännu av de föregående årens resultat. Del 
rikligt förekommande rörliga kapitalet för
storades även av svårigheten att under rå 
dande förhållanden u tfö ra sedvanliga repa
rationer o ch  ombyggnader av industriin
rä ttn in g ar och hus ävensom grundförbätt
ringar inom lantbruket. Då ej heller å te r
uppbyggnadsarbetet kunde utföras med 
full k raft, var näringslivets efterfrågan på 
kredit relativt liten. Under sådana förhål
landen samlades i kred itin rä ttn ingarna re 
kordartade belopp, sora i främsta rum 
met kunna användas till att möta statens 
stora kreditbehov.

Affärsbankernas inlåning av allmänheten 
ökades månad för månad ända til! slu tet av 
oktober, vid vilken tidpunkt ökningen stigit 
till drygt 3,400 milj. mark, men i november 
och december gick inlåningen ånyo till
baka, dels till följd av stora inbetalningar 
av skatter och lån till staten, dels på grund 
av regleringsåtgärder, betingade av års
skiftet. Av dessa orsaker stannade öknin
gen för hela året vid 2,738.1 milj. mark 
mot 2,386.s m iljoner 1942 men 2,750.5
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milj. mark 1940. 1 jämförelse med de före
gående krigsåren visade förändringarna i 
inlåningen så till vida en sund tendens och 
ökat förtroende till både affärsbankerna 
och utvecklingen i allmänhet, att drygt 
fy ra  femtedelar av inlåningstillskottot eller
2,205.8 milj. m ark kom på de egentliga de- 
positionskon tonas andel och en knapp fem
tedel, 532.:; milj. mark, på checkräknin
garna. Året förut hade inlåningsökningen 
fördelat sig jäm nt mellan de båda kon
tona, men 1940 och 1941 sväljde checkräk
ningarna nästan hela ökningen. Vid slutet 
av 1943 stego allmänhetens depositionskon- 
ton till 10,802.4 milj. m ark och summan av 
checkräkningarna till 7,760.t miljoner. I)e 
förras andel var sålunda 58.2 % mot att 
ett å r tidigare ha varit 54.3% . A ffärs
bankernas inlåning från andra k red itin rä tt
ningar, av vilka konton huvuddelen utgöres 
av sparbankernas kassamedel, ökades även 
den rund lig t och gav ett y tterligare bevis 
på den rådande penningrikligheten. De in
hemska kreditin rä ttn ingarnas a vist a- och 
term insdepositioner i affärsbankerna ökades 
under äret med 1,012.1 milj. mark, m ot
svarande en ökning med 715.7 resp. 51.s 
m iljoner under 1942 och 1941. Deras total
belopp steg härvid till 3,118.1 milj. mark 
eller kännbart högre än någonsin förr. ö k 
ningen av affärsbankernas hela inlåning 
var sam m anlagt 3,750.1; milj. m ark eller
21 % mot 3,102.5 m iljoner 1942. Inlånin
gens totalsumma passerade härigenom i 
maj 20 m iljarder och steg vid årets slut 
till 21,681.2 m ilj. mark.

Affärsbankernas u tlåning ökades även 
den kraftig t. Den egentliga kreditgivnin- 
gen ökades med 2,832.8 milj. m ark mot en 
ökning med 1,142.8 m iljoner föregående år 
och steg sålunda till 14,627.0 milj. mark vid
1943 års utgång. Av ökningen kom drygt 
hälften, 1,656.1 m ilj. mark, på växlarnas 
andel, främ st beroende på ökad kredit åt 
staten. K rediten av an n a t slag, huvudsak
ligen den åt näringslivet beviljade, ökades 
med 1.176.7 milj. mark. F ö r jämförelsens 
skull må nämnas, att affärsbankernas 
växelkredit 1942 ökades med 542.:; milj. 
mark. krediten i annan form åter med
600.5 miljoner. A ffärsbankernas utlåning 
åt andra k red itin rä ttn ingar var obetydlig 
och gick y tterligare tillbaka under 1943. 
Minskningen var 96.2 milj. mark och hela 
denna kreditgivning endast 359.7 m iljoner

vid årets slut. Allt som allt ökades så
lunda affärsbankernas egentliga utlåning 
med 2,736.t; m ilj. m ark och steg vid årets 
utgång till 14,986.7 milj. mark.

Affärsbankernas inlåning var under re- 
dogörelseåret, liksom under de föregående 
åren, kännbart större än  deras egentliga 
kreditgivning, och överskottet ökades u n 
der årets lopp från  5,680.9 milj. m ark till
6.694.5 m iljoner eller med 1,013.6 miljoner. 
Ktt dylikt inlåningsöverskott, vilket plägar 
betraktas som tecken på en lä tt penning
marknad, m otsvarar dock icke affärsban
kernas kassamedel, utan en sto r del av det
samma h a r blivit använd till inköp av sta
tens obligationer och skattebetalningsbevis, 
således till kreditgivning åt staten. I bör
jan av 1943 var affärsbankernas obliga- 
tionsportfölj bokförd till ett värde av
6,165.i milj. mark och vid dess slut till
7.158.5 m iljoner eller 993.4 m iljoner mera. 
Ökningen var sålunda avsevärt m indre än 
under de två föregående åren, då den var 
resp. 2,532.i; och 1,977.2 miljoner. Soin ett; 
tecken på a tt penningm arknaden var lätt; 
kan ännu nämnas, att affärsbankernas 
kassamedel i allm änhet voro rikliga och vid 
årets slu t utg jorde 2,532.1 milj. mark mot 
1,638.!) m iljoner ett år tidigare. •— A ffärs
bankernas å r 1942 betydligt försäm rade 
betalningsförhållande till u tlandet fö rbätt
rades något under är 1943. Vid årets 
utgång v a r nämligen deras nettoskuld till 
utlandet 211.!» milj. m ark mot 316.1 mil
joner ett å r tidigare. Slutligen bör näm 
nas, a tt enär affärsbankernas verksamhet 
utvidgats och deras förbindelser k ra ftig t 
tilltagit, tre av dem ansågo det nödigt att 
befästa sin ställning och genom aktieemis
sion öka de egna medlen.

Den rikliga penningtillgången kom klart 
till synes även i en k raftig  ökning av in
låningen i sparbanker, andelskassor och 
övriga kred itin rä ttn ingar. E n lig t förhands- 
uppgifter hade till dessa förts ett tillskott 
av 4,293.2 milj. m ark sparmedel, en ökning 
med 31 f/<. Ökningen var rekordartad, drygt 
dubbelt så stor som 1942 sam t m ånga gån
ger så riklig som under de föregående 
åren. Vid utgången av 1943 hade ifråga
varande k red itin rä ttn ingar a tt svara för 
sparmedel om sammanlagt 18,007.» milj. 
mark. Då inlåningen steg så pass mycket 
hade många k red itin rä ttn ingar placerings- 
svårigheter. De placerade ansenliga belopp
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i statsobligationer oeli mången av dem de
ponerade även stora summor i affärsban
kerna.

F inlands Banks kreditgivning och övriga 
verksamhet beröres längre fram  i andra av
sn itte t av denna redogörelse. H är må en
dast nämnas, a t t  k red itin rä ttn ingarna tack 
vare den allmänna penni ngrikligheten icke 
en enda gång behövde anlita centralbankens 
rediskontering eller hjälp i annan form av 
kredit.

Liksom under de tidigare krigsåren fick 
penningm arknaden sin prägel av statens 
låneverksamhet. Vid årets början begynte 
staten sälja fy ra  nya obligationslån med så 
avpassade villkor, a tt obligationerna skulle 
möjligast väl lämpa sig fö r mycket olika 
kretsar av köpare. H uvudlånet var ett 
5 procentigt obligationslån, som löper i tio 
å r  och vars obligationer såldes lill kursen 
98.n. Vid sidan härav såldes ett relativt 
kortfristig t, fy raårig t lån med en rän ta  av 
4 % och försäljningskursen 100. Särskilt 
fö r sparbankerna ordnades ett långvarigt 
lån, som löper i 25 å r och vars am ortering 
bö rjar å r  1948; dess rän ta  varierar med 
storbankernas depositionsränta, översti
gande denna med 1 1/ a %. lOtt annat lång
fristig t lån på BO år ordnades med hänsyn 
till försäkringsanstalternas placeringsbehov. 
Käntan ä r oföränderligt 5 % och amorte
ringen börjar 1948. U rsprungligen fast
ställdes rä tt  anspråkslösa lånebelopp, men 
allt efter som teckningen fortskred höjdes 
de. Vid årets slut hade av 10-års lånet sålts 
obligationer för 1,961.5 milj. mark, av 4-års 
lånet för 1,211.5 miljoner, av sparbanks- 
lånet för 1,054.4 m iljoner och av försäk
ringsanstalternas lån för 577.4 milj. mark 
eller statsobligationer för sammanlagt 
4,804.s milj. mark. Staten erhöll sålunda 
genom sin låneverksamhet i run t la! 800 
milj. m ark mera än året förut. H ärtill kom 
krigslånet, vars första uppbördsrat i de
cember beräknas ha inbringat c. 1,800 milj. 
mark.

Den rikliga penningtillgången u tny ttjade  
talrika affärsföretag  till a t t  höja aktie
kapitalet. Inalles 541 aktiebolag höjde det 
nominella värdet av sitt aktiekapital med 
sammanlagt 1,249.5 milj. mark, medan, 
motsvarande ökning hade varit 864.0 resp.
607.1 m iljoner under de två föregående 
åren. De nya. aktierna såldes i allmänhet 
till överpris, varigenom, reservfonden sam

tid igt kunde ökas. A ven grundades tal
rika nya aktiebolag, 866 stycken med ett 
aktiekapital av 573.s milj. mark, motsva
rande 492.4 resp. 518.3 m iljoner under de 
närm ast föregående åren. Beaktas även 
kapitalsänkningarna, ökades aktiebolagens 
nominella aktiekapital med sammanlagt
1,680.4 milj. mark, medan motsvarande 
siffro r för 1942 och 1941 voro 1,176.0 resp.
878.0 miljoner.

Fondbörsen var penningrikligheten till 
tro ts stillsammare än under de föregående 
åren och även noteringarna höllo sig i all
mänhet på en något lägre nivå än 1942. 
I slu tet av 1943, då många aktieägare voro 
tvungna a tt för skattebetalningens och 
krigslånets skull sälja  aktier, sjönko börs
kurserna kännbart. Aktieindex, som i de
cember 1942 stod på 245, steg sålunda till 
270 i jun i men sjönk till 219 i december
1943. E nlig t vanligheten växlade industri
aktiernas priser mycket mera än bank
aktiernas. Index för de förra  stod i de
cember 1942 på 293 poäng, steg till 319 
poäng i juni och var 250 i december 1943; 
index för bankaktierna åter steg från  120 
poäng till 142 poäng i maj för a tt ånyo 
gå ned till 120 poäng senaste december. 
Börsomsättningen var sam m anlagt 425.x 
milj. m ark mot 521.o resp. 501.4 m iljoner 
under 1942 och 1941..

Räntefoten.

K reditinrättn ingarnas frivilliga överens
kommelse av 1941 om bibehållande av de 
gamla in- och utlåningsräntorna v ar a llt
jäm t i k raft, och räntefoten liöll sig i själva 
verket på samma nivå som under de före
gående åren. M edelräntan för affärsban
kernas inlåning var 2.41; % vid årets slut 
mot 2.37 resp. 2.so % vid utgången av
1942 och 1941. M edelräntan för utlåningen 
sjönk till 5.24 % vid årets slut mot 5.35 
resp. 5.60 % under de närm ast föregående 
åren. Nedgången berodde på a tt statens 
billiga växelkredit ökats.

Jlclalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Angående den utländska betalningsbalan
sen stå tills vidare endast bristfälliga upp
g ifter till buds, men då man känner dess
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viktigaste faktor, handelsbalansen, kan 
man likväl få  en uppfa ttn ing  om, huru  
den kommer att; gestalta sig. Med ut gäng 
från  siffro rna  för 1942 års betalningsba
lans kan man göra följande beräkning. 
Nämnda å r överstego betalningsbalansens 
u tg ifte r dess inkomster med i ru n t tal 5,000 
milj. mark. Å r 1943 resulterade handels
balansen i ett importöverskott, som var om
kring 1,560 milj. mark m indre iin 1942. 
V idare liar man beräknat, a tt den del av 
handelsflottans fraktinkom ster, som måste 
anses höra lill betalningsbalansens inkomst
sida, var omkring 150 milj. mark större än 
året förut. Om betalningsbalansens övriga 
faktorer saknas ännu uppgift, men då de 
äro av liten betydelse och något så när 
uppväga varandra, kan m an antaga att 
deras slutliga resultat förblivit oförändrat. 
Under sådana förhållanden kommer man 
till a tt  betalningsbalansen för 1943 slutade 
på ett utgiftsöverskott om knappa 3,300 
milj. mark. I jämförelse med fredstida för
hållanden var resultatet rä tt  dåligt, men 
det var å andra sidan betydligt bättre  än 
under de tidigare krigsåren, då motsva
rande utgiftsöverskott uppskattats till
5,000 milj. mark Jor 1942, 4,335 miljoner 
för 1941 och 3,435 m iljoner för 1940, vars 
re lativ t goda resultat berodde på de då er
hållna rikliga donationerna och understö
den.

Även beträffande kapitalrörelsen måste 
man nöja sig med vissa ofullständiga upp
gifter. Från u tlandet liar staten få tt n å 
got ny kredit, nämligen en 4-procentig kre
dit i kronor till ett motvärde av 302 milj. 
mark. Då för statens utländska lån erlagts 
sedvanliga am orteringar, var nettoökningen 
av denna skuld 271 milj. mark. Dessutom 
ökades det utelöpande beloppet av statens 
växlar, lydande på kronor, med ungefär 
210 milj. mark. Landets övriga kortfristiga 
skulder ökades enligt beräkning med n ä r
mare 1,080 milj. mark. De kortvariga till
godohavandena i u tlandet ha däremot 
minskats men endast med ett tre ttio tal mil
joner mark. Resultatet av förändringarna 
i de kortfristiga skulderna och tillgångarna 
ä r sålunda en ökning av nettoskulden med 
ungefär 1,320 milj. mark. Hela den syn
liga utländska nettoskulden har härigenom 
ökats med omkring 1,590 milj. mark. 
Då betalningsbalansen utvisade e tt u tg ifts
överskott av omkring 3,300 milj. mark, är

det tydlig t a t t  antingen den utländska skul
den ökats mera än beräknat eller betal
ningsbalansens inkomster v arit rikligare än 
de till g rund för beräkningen liggande siff
rorna utvisa.

Prisnivån.

Strävandena a tt h indra eller åtminstone 
bromsa upp prisstegringen fortsattes i 
samma anda som under de föregående åren. 
Särskilt bör nämnas statsrådets i november 
fa ttade beslut om prisstopp, varmed avsågs 
a tt  effektivare än fö rr h indra prisstegrin
gar, sam t riksdagens beslut om stödpremie- 
ring av lantbruksprodukter för a tt giva 
producenterna de av omkostnadernas steg
ring betingade prisförhöjningarna u tan  a tt  
dessa skulle betunga konsumenterna eller 
påverka prisindex. Trots alla ansträngnin
gar kunde prisstegringen ej helt hejdas, 
men den av prisindex utvisade stegringen 
var likväl m indre än under de föregående 
åren.

Levnadskostnadsindex stod, om tiden 
V III. 1938—V II. 1939 tages till bas, i de
cember 1942 på 181 poäng och steg små
ningom så a tt  den i december 1943 nådde 
197 poäng. Stegringen var sålunda 8.s % 
mot 20.7 % å r 1942, 14.5 % å r 1941 och
22.4 % å r  1940. P riserna stego mycket 
ojämnt. Livsmedelsindex steg minst, med 
endast 4.3 %, vilket berodde på stödpremie- 
rnigen. Bosiadsindex steg tack vare hyres
regleringen endast med 5.4 %. I stället 
steg beklädnadsindex med 11.o %, index 
för värme och belysning med 24.7 % och 
skatteindex med 40. i %.

P artip risern a  stego under 1943 liksom 
också tidigare något mera än  levnadskost- 
naderna. P artiprisindex steg från  261 
poäng i december 1942 till 291 poäng i 
december 1943. Stegringen var sålunda
11.5% mot- 24.o%  å r 1942.

Index för lantbruksprodukternas leve
ranspriser, för vilken stödprem ierna räknas 
producenterna till godo, steg från  212 
poäng i december 1942 till 280 poäng i no
vember 1943 eller med 32.i %, motsvarande 
en ökning med 22.5 % å r  1942. Ökningen 
gällde främ st husdjursprodukterna, för 
vilka index steg med 37.4 %, medan p ris
index för åkerbruksprodukterna steg med
18.7 %.
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Finlands Banks verksam het.

Penningvärdet och förhållandet till u t
landet.

Finlands Banks utländska växelkurser 
ha alls icke förändrat sig under redogörelse
året. 'Sålunda liar dollarn noterats till en 
fast kurs av rak 40: 35, Reichsmark till en 
kurs av mk 1,974: 35 och svenska kronor 
till mk 1 ,1 7 1 :— . Det vore dock alltför 
djärvt a tt härav draga slutsatsen, all även 
markens utländska köpkraft skulle hållit 
sig oförändrad. I motsats till vad för
hållandet var under förra världskriget, då 
växelkurserna varierade från  dag till dag, 
ofta med häftiga svängningar lieroende på 
tillgång och efterfrågan  på valutor, ha de 
utländska växelkurserna under det p å 
gående storm aktskriget i F inland, liksom 
i allmänhet också i andra länder, hållits 
oförändrade utan hänsyn till, huru pris
nivåerna i olika länder och deras inbördes 
förhållande utvecklats. Då priserna i de 
flesta länder iiro bundna genom prisregle
ring och då varorna i utrikeshandeln ofta 
ha sina priser fastslagna i handelsfördrag 
utan hänsyn till de faktiska produktions- 
och transportkostnaderna, finnes det ingen 
pålitlig  måttstock, med var.s tillh jälp  man 
kunde exakt räkna ut, huru den finska 
markens utländska köpkraft utvecklats un 
der 1943 och vilken den faktiskt ä r nu. 
Tydligen ä r den i förhållande till en del 
länder m indre än vad växelkurserna utvisa, 
i förhållande till andra däremot större.

Liksom under de tidigare krigsåren 
åstadkom den passiva handelsbalansen även 
under redogörelseåret a tt efterfrågan på 
utländska valutor avsevärt översteg tillgån
gen. På grund av denna brist på jämvikt 
blev det nödvändigt a tt alltjäm t u p p rä tt
hålla den reglem entering av utrikeshandeln 
som varit i k ra ft sedan storkrigets u tb ro tt 
liksom också reglementeringen av valuta- 
handeln. Likaså tilläm pades fortfarande 
ett clearingförfarande eller särskilda be- 
talningsöverenskommelser med de länder,

med vilka F inland stod i handelsförbin
delse.

Handelsbalansens passivitet kom till sy
nes även i utvecklingen av F inlands Banks 
utländska konton. V alutaförrådet m inska
d e s  tämligen regelbundet från  vecka till 
vecka, varvid det sjönk från  495.3 milj. 
mark vid årets början till 215.4 m iljoner vid 
dess slut. M inskningen v ar sålunda 279.9 
milj. mark mot en minskning med 437.1 
miljoner under 1942. Guldkassan däremot, 
som kännbart minskats under de första 
krigsåren, höll sig under .1943 på sin tid i
gare nivå och var vid årets slut 171.n mil
joner. P å  så sätt. minskades dess ocli valu ta
förrådets sammanlagda värde under årets 
lopp från  (Kili.t m ilj. mark till 386.9 m iljo
ner eller med 42.o %.

Sam tidigt ökades F inlands Banks u t
ländska skulder. De utländska korrespon
denternas markkonton, vilka 1942 minskats 
genom överföringar, ökades under 1943 re
gelbundet och .stego från 406. i m ilj. mark 
ända till 2,296.5 miljoner. Denna konto
skuld ökades sålunda med 1,890.4 milj. 
mark eller till närm are det sexdubbla. De 
utländska clearingkontona undergingo där
emot en annan utveckling. 1 början  av 
året ökades deras debetsaldo från  2,955.8 
milj. mark till 3,711.7 m iljoner den 
8 april, men sedermera sjönk skulden små
ningom ånyo och nådde vid årets slut
1,410.0 milj. mark. Nettoskulden på elea- 
ringkontona var sålunda vid årets slut
1,545.8 m iljoner m indre än vid dess början. 
Bankens sammanlagda utländska skuld, som 
vid utgången av 1942 var 3,361.9 milj. 
mark, steg sålunda under 1943 med 344.c, 
m iljoner och utgjorde vid årets slut 3,706.5 
milj. mark.

V tidningen.

F inlands Banks u tlåning präglades 1943, 
liksom under de tidigare krigsåren, främ st 
av växlingarna i statens kreditbehov, varom 
senare b lir närm are fråga. I brodd med

staten erhöll affärslivet relativt anspråks
lösa lån, emedan bankens gamla k un
der behövde jämförelsevis litet kredit. 
A llt som a llt hade åt affärslivet vid in
gången av 1943 beviljats 1,403.2 milj. m ark; 
beloppet växlade med produktionens sä
songbehov och var vid årets slut 1,363.c 
miljoner. Om härtill lägges krediten ål 
.staten, finner man a tt F inlands Banks hela 
utlåning var 15,963.2 milj. m ark vid 1943 
års början, a tt den steg till 17,902.7 mil
joner i början av m aj, i september sjönk 
till det lägsta beloppel för året, 15,682. i 
miljoner, men sedan ånyo slog till 17,313.o 
miljoner den sista december. Hela u tlå
ningen var då 1,350.4 milj. m ark eller
8 .5  r/r större än vid årets början. Ökningen 
var betydligt m indre än 1942, då den var 
3,684.(t milj. mark eller 30.o f/r. F ö rän d rin 
gen berodde huvudsakligen på att staten ej 
i samma om fattning som under de före
gående åren behövde använda sig av cen
tralbankens kredit.

Den viktigaste faktorn i F inlands Banks 
kreditgivning bi Ida de växel disk ont eringen. 
Beloppet av bankens direkte diskonterade 
växlar, vilket snabbt vuxit under kriget, 
var vid 1942 års utgång 15.S72.ii milj. 
mark och steg småningom till et t maximum 
av 17.767.7 m iljoner i slutet av april sam!

Finlands Banks inhrmsl.■

'tgången av imma-don Växlar 11 vpotokslån
milj. mk milj. mk

1942
December ........... i 5,872.o 29.7

1943
-Januari ............. 15.740. o 2!).7
Februari ........... 15,815.7 29.7
Mars ................... 17.5(i>'.o ”9.7
April ................... 17,7 67. t 29.7
Maj ...................... 16,634. s 2!).7
Ju n i ................... 15,634. i 29.7
Ju li ...................... 15,631.7 2!).7
A u g u s t i ............... 15,585.7 2!).o
September ........ 15,547. s 2!l.o
Oktober ............. 16,959.o 29.o
November ........... 16,459.s 29.0
December ........... 17,189..-! 2!).o

Huvuddelen av Finlands Bank-; direkte 
åt affärslivet beviljade kredit kom på ex
portindustriens andel. H uru  denna kredit 
procentuellt fördelade sig enligt kredit- 
ta  garn as verksamhetsfält ses av följande

var 17,18!).:! m iljoner vid utgången av 1943. 
Dcii under året lör«iggångna ökningen var
1,316.7 milj. m ark eller 8.:; % och sålunda 
endast omkring en tredjedel av motsvarande 
ökning under det föregående året.

iiediskontering eller annan utlåning åt. 
kred itin rä ttn ingarna förekom på grund av 
penningmarknadens lätthet ej alls i ra p 
porterna (iver F inlands Banks ställning.

Alla andra former av utlåning betyda 
försvinnande litet i F inlands Banks verk
samhet. Sammanlagt kom endast O.o— 
0.7 ' /  av bankens liela u tlåning på deras 
andel. Hypotekslånens belopp höll sig un 
der hela året nästan oförändrat; det sjönk 
blott från 29.7 milj. m ark till 29.(i m iljo
ner. Kassakrediliven voro av något större 
betydelse och del ly fta  beloppel ökades 
småningom‘under kännbara växlingar. Det 
utgjorde 60.9 milj. mark vid årets början, 
nådde maximum för året, 119.0 miljoner, 
den 8 maj och var vid årets slut 94.7 milj. 
mark. Krediten i denna form var då 33.s 
milj. mark större iin ett å r tidigare och 
m era än tre gånger så stor som två år 
tidigare.

De månatliga växlingarna, i bankons olika 
slag av utlåning framgå för 1943 u r föl
jande sam ma nställni n g :

!:r( (lilfjinting är 19L'-!.
Kassa- Kndis- Lån å t  k redit-

kreditiv  konteringar in rättn ingar Sum m a
milj. mk milj. mk milj. mk m il;, mk

60.!) — — 16,963.2

82.4 — — 15,852.1 
100.7 — — 15,946.1
89.e — — 17,686.7
95.0 — — 17,893.o 
85.:! — — 16,749.8 
77.2 — — 15,741.::
83.0 — — 15,745.3 
97.:: — — 15,712.o
99.4 — — 15,676.s
97.0 — — 17,086.2

118.2 — — 16,607.0
94.7 — — 17,313.0

tabell, som sam tidigt u tv isar a tt liemma- 
m arknadsindustriens andel å r  för å r under
gått en relativ  ökning och a tt handelsfir
mornas andel likaså begynt stiga under de 
två senaste åren.
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E xportindustrien  .............................................
llenim am arknadsindustrien ............................
Handelsfirm or ..................................................
övriga ...................................................................

Räntesatserna.

Finlands Bank ansåg- det icke under re
dogörelseåret vara skäl a tt ändra sina vid 
utlåningen tilläm pade allm änna räntesatser. 
Den lägsta räntesatsen v a r sålunda oför
ändrat- 4 %, såsom den v arit ända sedan 
den 3 december 1934. Därem ot sänktes 
rän tan  på statens växlar från  2 % till 
i 1/2 c/r räknat från  den 18 mars.

Sedelslocken.

Den utdöpande sedelmängden växlade 
kännbart under året. Man kunde se, huru  
den påverkades såväl av de vanliga säsong- 
växlingarna som av statens utbetaln in
gar och andra krigsföreteelser; därjäm te 
tryckte vissa, speciella omständigheter sin 
prägel på densamma. U nder årets första 
veckor minskades sedelstocken enligt van
ligheten, men från  och med den sista veckan 
i januari ökades den ånyo snabbt och 
nådde i medlet av april ett maximum av
10,392.4 milj. mark. D ärefter började se
delmängden minskas. Dels var minsknin
gen en sedvanlig säsongföreteelse, som in 
tensifierade-; av skattebetalningarna, dels

Guldkassa.............................................

31 1

1942 
milj. mk

171.1
Korrespondenter i utlandet . . . . 495.::
U tländska växlar ............................ *>>J. 1
Utländska sedlar och kuponger . . 1.1
Inhemska växlar ............................ 15,872. <;

Summa 16,544. i

Det totala beloppet av F inlands Banks 
sedeltäckning växlade betydligt under årets 
lopp. Vid dess utgång var det 1,035.7 milj. 
m ark eller 6.;! % större än vid dess bör
jan  men hade under mellantiden varit 
ännu större. Ökningen var avsevärt mindre 
än närmast föregående år, då den var 
3,207.r. m iljoner eller 24.o %. Ökningen 
berodde enbart på växelportföljens ansväll-

31 '12
31 12 31 / 31 '

12
31 '

112
1939 19411 1941 11142 1943

8 9 .0 0 8 9 . io 8 9 .3 0 7 3 .7 0 63 .3  5
3.7 7 7 .S7 10 .13 22 .07 2 9 .2 0
6.1 5 3.0:5 0 .24 4 .0  2 7 .3  7
O .o o ---- 0.0 3 0 . 1 5 O .o s

berodde den på a tt  i offentligheten disku
terades en av finansm inisteriet planerad 
sedelstämpling, i fruk tan  för vilken talrika 
medborgare buro sedlar u r  allehanda göm
mor till k reditinrättn ingarna.

Publiceringen av statens andra finans
program  och i allm änhet det ökade fö r
troendet för statens å tgärder till stöd för 
penningvärdet verkade i sin mån på samma 
sätt. Sålunda stod sedelstocken den 23 ju li 
på endast 8,933.4 milj. mark. Men där
efter ökades den ånyo. H ärtill bidrog 
jäm te de allm änna krigstida förhållandena 
i sin tu r  vissa säsongföreteelser samt fram 
för a llt utbetalningen av ersättn ingar å t 
dem, som under vinterkriget lid it förluster. 
F ram  till utgången av 1943 hade det ute
löpande sedelbeloppet stig it till 10,824.» 
milj. m ark eller högre än någonsin förr. 
Ökningen av sedelmängden var likväl 
m indre än under de tidigare krigsåren, 
näml. 1,207.0 m ilj. m ark eller 12.o % mot
2,300.4 m iljoner eller 31.4 % å r 1942 och
1.765.9 m iljoner eller 31.s % å r 1941.

Jäm sides med sedelstocken ökades belop
pet av de tillgångar, mot vilka Finlands 
B ank ä r berättigad a tt  utgiva sedlar. Detta 
belyses av följande tabell:

31  / 3 0 ' 3 0 ' 3 1 '/3 /« '9 /12
1943 1943 1943 1943

m ilj. m k  m ilj .  m k  m ilj .  m k  m ilj.  m l;

171.5 171.5 171.5 171.5
408.:; 327.0 235.4 215.4

1.0 1.8 1.8 2.7
1.7 0.7 1.0 1.2

17,568.1 15,634.5 15.547.S 17.189.3
18,151.4 16,135.5 15,957.5 17.580.1.

n ing ; denna del av sedeltäckningen liar 
under kriget å r för å r  få tt eu allt viktigare 
.ställning, medan de andra hit hörande med
len därem ot a lltjäm t minskats.

Sedeltäckningen var under hela året rik 
lig. Vid årets början  utgjorde den 107.o % 
av de vid anfordran betalbara förbindel
se nias hela belopp. Sedermera försvagades 
relationen något och sjönk i början av

mars till 99.o f/o men hade vid årets u t
gång ånyo stig it till 105.5 %. 1 jämförelse 
med den utelöpande sedelmängden var re
lationstalet ännu fördelaktigare. I  början 
av  1943 motsvarade hela täckningen
172.o % av den utelöpande sedelstocken. 
Under årets lopp växlade relationstalet 
både uppåt och nedåt och var vid dess 
slu t 162.4 c/<.

Aven den obegagnade sedel utgivnings
rä tten  eller sedel ut givningsrescrven var 
riklig under året och växlade mellan 
.1,504.2 och 2,884.i m ilj. mark, huvudsak
ligen beroende på om ocli med vilka be
lopp staten överskridit sitt upp- och av
skrivningskonto. Vid årets utgång var se- 
delutgivningsreservon 2,709.7 milj. mark. 
d. v. s. 174.1 miljoner mindre än vid dess 
början. Då de vid anfordran betalbara 
förbindelsernas belopp hade ökats under 
året, hade sedelreserven relativt taget mins
kats, nämligen från 18.7 % av först
näm nda belopp vid årets början till 16.3 % 
vid dess slut, varvid den däremellan varit 
nere vid 9.3 %.

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

Sedelutgivningsrätt.
3l/12 1942 31,12.1943
milj. mk milj. mk

Guldkassa och utländska
valutor ........................ 666.7 386.0

E nlig t lagen av den 13
dee. 1939 ...................... 15,877.7 17,193.2

E nlig t § 6 i reglementet 1,800.0 1,800.o
Sedel utgivningsrätt 18,344.1 19,380.1

Begagnad se del u tgivningsrätt.
Utelöpande sedlar . . . . 9,617.3 10,824.0
Övriga avista förbindel

ser ................................... 5,686.7 5,711.4
På beviljade kassakredi-

1 i v in n es tåe n d e ........... 156.3 134.1
Begagnad sedelutgiv

n ingsrätt ...................... 15,460.3 16,670.4

Sedelutgivningsreserv.
Omedelbart disponibel . . 2,884.1 2,709.7
Begagnat belopp och re

serv ............................... 18,344.4 19,380.1

Hankens förhållande till staten.

Under de exceptionella krigsförhållan- 
dena har F inlands Bank sett sig tvungen 
att tvärtem ot vad som under norm ala fö r
hållanden varit brukligt bevilja staten 
kredit fö r så v itt tillräckliga medel ej på 
annat sä tt kunnat uppdrivas för finan
siering av försvarskampen. D etta har skett 
främ st genom diskontering av statens väx
lar. Vid utgången av 1942 hade dessa 
diskonteringar stigit till sammanlagt
14.560.0 milj. mark. 1 mars 1943 begynt c 
statens växelbelopp ånyo stiga och nådde 
i ap ril—maj e tt n y tt maximum, 16,560.o 
milj. mark. Genom att statens finanspolitik 
fick större fasthet kunde växlarnas belopp 
i slu tet av maj och i ju n i sänkas till
14.500.0 miljoner, men en ny stegring på 
hösten kunde ej förhindras. Vid årets slut 
var beloppet 15,950.o milj. m ark eller
1.390.0 m iljoner större än ett å r  tidigare. 
Dessutom överskred statsverket tidvis be
tydligt sitt upp- och avskrivningskonto. 
Störst var övertrasseringen den 8 mars,
1,044.2 milj. mark, och därnäst den 30 sep
tember, l,269.i miljoner, men nu och då 
och särskilt under januari, maj, jun i och 
november, då staten hade större inkomster 
iin vanligt eller då nya växlar diskonterats, 
hade staten tvärtom betydliga tillgodoha
vanden på ifrågavarande konto. Vid årets 
slut, liksom vid dess början hade övertras
seringen likviderats, så a tt staten hade ett 
litet tillgodohavande på sitt upp- och av
skrivningskonto. Då detta drages av från  
växelskulden, fram går det a tt statens netto
skuld till centralbanken var 14,550.i milj. 
m ark vid årets början och 15,923.s m iljo
ner vid dess slut. Nettobeloppet av statens 
kredit i F inlands Bank ökades sålunda un 
der loppet av 1943 med 1,373.7 milj. mark 
eller 9.4 %. Ökningen var tack vare den 
f ra m gån gsr i ka f  i n a nspol itiken kän nba rt 
m indre än under de tidigare krigsåren, då 
den var 3,887.5 m iljoner 1942 och 5,223.o 
miljoner 1941.

F inlands Bank innehade 1943 liksom 
också tidigare en del av staten u tfärdade 
obligationer. Dessa ha dock ej ansetts u t
göra kredit å t staten, emedan banken för 
det mesta anskaffat dem i placeringssyfte 
och för a tt sä lja  dem åt allmänheten. D y
lika värdepapper funnos i F inlands Banks 
obligationsportfölj till ett bokfört värde av
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274.i; milj. mark vid årets början och
437.5 m iljoner vid dess slut. Ökning-en,
162.9 milj. mark, berodde till stor del på 
ersättningsobligationer, som banken över
tagit.

Den utländska clettringrörelsen.

Den utländska clearingrörelsen fortgick 
under redogörelseåret på samma bas som 
under de föregående åren, dock så att en 
del avtal förnyades och kompletterades. 
Med Bulgarien ingicks e tt n y tt avtal, g run
dat på fullständig clearingrörelse. Även 
med T urkiet ingicks ett n y tt avtal, men 
detta var huvudsakligen en på  p riva t
kompensation fotad betalningsöverenskom- 
melse. Med Tyskland ingicks e tt tilläggs
avtal om betalning vid försäkring och åter- 
försäkring. Avtalen med Rumänien, Slova
kien och Ungern kompletterades bl. a. med 
vissa bestämmelser, som göra väntan på 
betalning lättare.

Under 1943 gottskrevos exportörerna föl
jande belopp på (dearingräkning.

1941 1942 1943
milj. mk: milj. m k milj. mk

Bulgarien ......... 58.1 50.4 146.1
Danm ark ........... 522.3 779.8 934.2
Estland ............. 12.9 — —
Frankrike ......... 39.3 191.3 196.3
Grekland ........... O.o — —

Italien  ............... 279.5 425.9 378.4
Jugoslavien . . . . l . i — —
K roatien ........... — — 8.3
Lettland ........... 4.7 — —

Litauen ............. 4,i — —

Portugal ........... 15.5 1.7 16.2
Rumänien ......... O.o 0.5 50.fi
Rådsryssland . . 164.1 --- —

Schweiz ............. 52.7 75.4 69.o
Slovakien ........... 4.1 10.3 20.6
Spanien ............. 17.8 47.7 54.4
Turkiet. ............. 71.2 31.1 13.«
Tyskland ........... 3,719.1 5,624.5 9,245.0

Belgien ......... 174.0 173.8 258.1
Holland ......... 233.5 211.3 321.9
Norge ............. 99.s 99.7 120.3
Generalguverne-

m entet . . . . — ■ 0.7 0.3
Ungern ............. 13.o 68.7 314.3

Summa 5,486.8 7,792.8 12,147.o

Den utländska clearingrörelsen var, så
som av tabellen fram går, betydligt livligare

än tidigare. Orsaken härtill s tå r a t t  
söka dels i en ökad export, dels i pris
stegringen. Om dessutom ett över ett tyskt 
specialkonto erlagt belopp om 54.r, milj. 
mark beaktas, b lir clearingrörelsens hela 
om fattning 12,202.2 milj. mark. Motsva
rande totalbelopp var 9,530.3 m iljoner för
1942 oeh 5,677.o m iljoner för 1941. Å r
1943 var ökningen sålunda sammanlagt
2,671.9 milj. m ark eller 28 %. Clearingen 
med Tyskland, Ungern, Holland, Belgien, 
Rumänien och Bulgarien ökades avsevärt, 
men även med de flesta andra länder blev 
rörelsen betydligt livligare. Kndast Ita- 
liens, Schweiz’ och Turkiets konton upp
visade en näm nvärt minskad om sättning, 
vilket för Italiens vidkommande v a r en 
följd av höstens krigshändelser.

Vid årets utgång utvisade clearingräk- 
ningarnas nettosaldo en 1,410.o milj. 
marks skuld till utlandet. Nettoskulden 
var sålunda ej ens fullt hälften av vad 
den varit e tt å r  tidigare, då den steg till
2,955.8 milj. mark. P å  ett tyskt special
konto fanns dessutom en skuld om 2,293.0 
milj. mark, som även den i sin helhet bil
dats av clearingmedel. Hela skulden u pp
gick sålunda till 3,703.o milj. m ark mot
3,345,4 miljoner ett å r  och 2,536.0 m iljoner 
två å r  tidigare.

Kxportörer, som deltogo i privatkom pen
sationer, gottskrevos över konton i F in 
lands Bank under 1943 års förlopp 46.4 
milj. mark. Dessutom klarerade banken 
dylika affäre r till ett värde av 20.3 milj. 
mark, varvid exportörerna erhöllo betal
ning på annat sätt.

Remburserna.

Rembursrörelsen blev livligare under
1943, för exportrem bursernas vidkommande 
t, o. m. i mycket kännbar grad. Till denna 
utveckling bidrog bl. a. den omständigheten 
att. E uropas fastland blev skådeplats för 
krigshandlingar, varför köparna dragit för
del av den säkerhet som remburserna er
bjuda vid varuleveranser. Säljarna, å ter 
ha ofta fo rd ra t rem burser för a tt  på
skynda inbetalningen på clearingkonto. 
D ärför öppnades flere rem burser än förr, 
särskilt fö r handeln med Tyskland, R u
mänien och Bulgarien och likaså Italien, 
ehuru  det fö rr så livliga handelsutby
te t med detta land nästan helt upphörde
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redan i september. Däremot öppnades 
fä rre  rem burser för handeln på Sverige, 
Schweiz och Spanien.

A llt som allt öppnades 2,432 importrem- 
burser till e tt belopp av 1,400.5 milj. mark 
mot 2,094 stycken till e tt belopp av 1,236.7 
m iljoner 1942. Y id årets slu t var värdet 
av de oavslutade rem burserna 307.7 milj. 
m ark mot 219.o m iljoner ett å r  tidigare.

E xportrem burser öppnades till e tt antal 
av 517, medan föregående å r  endast 189 
hade öppnats, och deras värde var 474.'.) 
m ilj. mark mot 127.3 m iljoner 1942. Vid 
årets slu t funpos oavslutade exportrem bur
ser till ett, värde av 58.3 milj. mark eller

många gånger mera än föregående år, då 
m otsvarande tal v ar 9.t miljoner.

Bankens bokslut.
I det, föregående ha berörts de viktigaste 

punkter, i vilka F inlands Banks stä ll
n ing undergått förändringar under 1943. 
Dessutom skola bankens balans- sam t vinst- 
och förlusträkningar granskas i detalj.

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

balansräkning för de två senaste åren 
fram gå av nedanstående sammanställning, 
som sålunda ger en allmän bild av utveck
lingen under 1943.

31 /
/12

1942
T i 1 I g å n g a r : m'lj- mk

Guldkassa................................................................  171.4
Utländska valutor .............................................  495.3
Utländska växlar .............................................  3.7
Utländska sedlar och kuponger ...................  1.4
Diskonterade växlar ...............................................15,872.»
Hypotekslån ........................................................  29.7
Kassakreditiv ...................................................... 60.o
Obligationer i finskt m ynt ............................  327.5
Obligationer i utländskt mvnt ...................  262.S
Aktier ................................................................... 261.«
B ankfastigheter och in v e n ta r ie r ...................  12.o
Diverse räkningar .............................................  77.o

Summa 17,575.9

S k u l d e r :
Utelöpande sedlar .............................................  9,617.3
Upp- och avskrivningsräkning med staten  9.9
Upp- och avskrivningsräkningar med andra 1,179.o
Postrem issväxlar ................................................ 83.3
Utrikeskorrespondenter ...................................  406. i
Utländska clearingräkningar ........................ 2,955.8
Diverse r ä k n in g a r .............................................  1,052.7
Upplupna r ä n to r ................................................ 41.5
Grundfond ..........................................................  l,250.o
Reservfond ..........................................................  737.3
Bankfastigheter och in v e n ta r ie r ...................  12.o
Bankens v i n s t .................................. ...................  231.0

Summa 17,575.9

1943 
milj. mk

171.5
215.4

17,189.3
29.7
94.7  

4 3 5 . g 

292.0
166.S
32.o

316.7

18,948.-

10,824.9
2 6 .2

710.8
83.0 

2,296.5
1.410.0 
1,184.3

29.4
1.250.0 

868.3
32.0 

232.2
18,948.2

I det föregående ha redan de viktigaste 
kontona berörts, såsom guldkassan, de u t
ländska valutorna och skulderna, sedel
stocken samt dess täckning. Av de övriga 
kontona fö rtjäna  följande uppmärksamhet.

B eträffande förändringarna på kredit
sidan kan nämnas, a tt  obligationsportföljen

något ökats under årets lopp. D etta be
rodde fram för allt på a tt banken under 
åre t övertagit en betydande m ängd av sina 
kunders ersättningsobligationer. Dessas 
värde nedskrevs före bokslutet, men det 
oaktat voro obligationerna i finskt m ynt 
bokförda till 108.1 milj. mark mera än ett
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å r  tidigare. Även obligationerna i u t
ländskt mynt ökades under 11)43 med 29.s 
milj. mark. Däremot minskades aktiernas 
värde med 94. s milj. m ark eller 36.2 %, 
främ st till följd  av a tt  ak tier i Enso-Gut- 
zeit Oy. såldes till allm änheten för .sam
manlagt 76.2 milj. mark. Dessas bok- 
föringsvärde har därjäm te sänkts. Vidare 
kan nämnas, a tt då bankens nya hus i Tam
merfors under året blev färdigt, en del av 
dess värde, 20.o milj. mark, har bokförts 
genom a tt med detta belopp öka det på 
balansräkningens bägge sidor förekom
mande kontot ,,bankfastigheter och inven
ta rie r”, vilket därigenom steg till 32.o milj. 
mark.

Av förändringarna på debetsidan kan, 
utöver tidigare nämnda förändringar, näm
nas den på upp- och avskrivningsräknin- 
garna med andra än staten in träffade 
minskningen, från  1,179.0 milj. mark till
710.8 miljoner. Minskningen var sålunda
468.2 milj. m ark eller 39.- % och utgjorde

ett tecken på a tt penningm arknaden i -slu
te t av året skärpis genom inbetalningar av 
skatter och krigslån.

Vidare finner man, a t t  F inlands Banks 
grundfond har hållits oförändrad vid
l,250.o milj. m ark .samt a tt reservfonden 
under året ökats med 131.o milj. mark. 
Till reservfonden överfördes nämligen i 
början  av året hälften av vinsten för före
gående å r eller mk 115,505,195:88 samt 
sedermera enligt riksdagens beslut av 
and ra  hälften  av vinsten det belopp, som. 
öve isköt den i statens budget upptagna 
posten, således mk 15,505,195: 88. Ultimo
1943 steg värdet av F in lands Banks egna 
fonder, årsvinsten obeaktad, till samman
lagt 2,150.:: milj. mark.

V i n s t - o c h I' ö r  1 u s t r ä k n i n g e n .

Gestaltningen av bankens vinsi- och fö r
lusträkning under de två senaste åren 
fram går av följande sam m anställning:

104-2 1943
I n k o m s t e r : mk n:k

Räntor på inhemsk utlåning ........................ 206,097,512: 20 199,660,391: 75
Räntor på korrespondenter i u tlandet . . . . 124,205: 70 72,347: 85
Räntor på o b lig a tio n e r..................................... 48,668,659: 30 47,705,147: 80
Dividender .......................................................... — 4,598,770: 65
Agio ....................................................................... 2,149,914: 03 1,329,897: 04

35.399,062: 03 42,957,686: 02
Summa 292,439,353: 26 296,324.241.: 11

U t g i f t  e r:
Löner och a rv o d e n ............................................. 17,837,890: 50 22,010,673: 25
Pensioner och understöd ................................ 1,305,808 : 55 1,646,886: 75
Bankfullmäktiges arvoden och oxpenser . . 142,220: 85 229,558: 80
Arvoden åt filialkontorens kontrollanter . . 189,400: — 293,200: —
Sedeltillverkningen ......................................... 2,970,471: 15 5,516,785: 85
Diverse o m k o stn ad er......................................... 5,024,251: 75 4,965,153: 20
A vskrivningar .................................................... 29,127,878: 10 28,442.323: 25
Fastighetskon tot ................................................ 4,242,677: 40 —
Avskrivning på in v e n ta r ie rn a ........................ 588,363: 20 1,051,684: 05
Hankens vinst .................................................... 231,010,391: 76 232,167,975: 96

Summa 292,439,353: 26 296,324,241: 11

Finlands Banks totala inkomster, som 
1942 kraftig t ökats, stego 1943 med endast 
3.9 milj. mark sedan föregående år. Den 
största inkomstposten, ränteinkomster av 
den inhemska kreditgivningen, minskades 
med 6.4 milj. mark och sjönk till 199.? 
miljoner, varvid minskningen närmast be
rodde på a tt, såsom redan nämnts, räntan 
på statens växlar sänkts. Den faktiska

ränteinkomsten översteg dock den 'bokförda. 
Liksom under de föregående åren ansågs 
det nämligen önskvärt a t t  med anledning 
av de av kriget skapade instabila förhål
landena fortfarande göra reservcringar för 
eventuella fram tida behov, varför en del 
av ränteinkomsterna överförts till reserva- 
tionskontot. F rån  ränteinkomsternas konto 
har dessutom överförts medel för nedskriv-
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ning av aktie- och obligationsvärden. I 
obligationsräntor inflöto i det närmaste l.o 
milj. m ark m indre än föregående år, hu 
vudsakligen emedan dividendinkomsterna 
tidigare bokförts på obligationsräntornas 
konto men nu avskilts från  detta. H uvud
delen av dividendinkomsterna utgjordes av- 
dividender, utdelade av Internationella 
Regleringsbanken. P å de i bankens ägo 
befintliga nyem itterade aktierna i Enso- 
Gutzeit Oy. utdelades ännu ej någon d i
vidend. Agiovinsten, som främ st uppstår 
genom försäljning av utländskt mynt, var 
betydligt mindre än 1942. Däremot ökades 
F inlands Banks provisionsinkomster med
7.o milj. mark och blevo härigenom större 
än någonsin förr. Dessa inkomster h ä r
rörde främ st från  den utländska clearing
rörelsen och rembur,srörelsen.

P å  utgiftssidan ha de flesta posterna sti
git på grund av prisnivåns stegring och 
höjningen av lönerna i början  av året. Det 
ökade arbetet har dessutom gjort en fö r
storing av bankens personal nödvändig, 
varför löneutgifterna stego med 4.2 milj. 
mark eller drygt 23 %. Summan av de 
egentliga u tg ifterna steg 1943 till 34.7 milj. 
mark mot 27.5 m iljoner föregående å r och 
endast 23.1 m iljoner 1941. Ökningen från  
1942 var sålunda 7.2 milj. m ark eller 
c. 26 %. Av byggnadskost na derna för det 
nya huset i Tammerfors och likaså en del 
reparationskostnader för fastigheter, som 
skadats genom kriget, avskrevos samman
lagt 28.4 milj. mark. Likaså avskrevs en
ligt vanligheten värdet av de under året

anskaffade inventarierna, närm are l . i  milj. 
mark.

F inlands Banks nettovinst för 1943 blev 
härigenom 232.2 milj. mark. Den var så
lunda något, 1.2 milj. mark, större än 1942 
och sam tidigt större än för något tidigare 
år. B eaktar man förändringarna i penning
värdet under kriget, var nettovinsten likväl 
i verkligheten mycket anspråkslösare än 
siffrorna som sådana angiva.

Nettovinstens utveckling under de se
naste åren fram går av följande sifferserie.
Nettovinsten var:

Å r 1938 104.o miljoner mark
,. 1939 102.5
., 1940 202.o
„ 1941 212.4
.. 1942 231.o
„ 1943 232,167,975 m ark 96 penni

1 den första rapporten  fö r innevarande 
å r över bankens ställning överfördes i en
lighet med reglementet hälften av netto
vinsten eller 116,083,987 m ark 98 penni 
till reservfonden. Denna steg härigenom 
till 984.4 milj. mark. S tatens budget up p 
tager en inkomst av 100.o milj. m ark av 
F inlands Banks vinstmedel. Av denna 
hälft av vinsten å terstå r sålunda odispo
nerade medel till ett belopp av 16,083,987 
mark 98 penni.

Bankfullm äktige föreslå, att

dessa vinstmedel, 16,083,987 mark 
.98 penni, överföras till hankens re
servfond.

2
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A v B an kfu llm äktige handlagda ärenden.

Revisionen.

De vid .1942 år,s riksdag utsedda reviso
rerna, redaktören Hugo Aattela, kommu
nalrådet Aleksanteri F rän ti, jordbrukaren 
Kaapro H uittinen, jordbrukaren  August 
Kuusisto oeh kom m unalrådet Kaapro Moi
lanen verkställde under tiden mellan den
22 och 26 februari revision av bankens 
räkenskaper för å r  1942. I enlighet med 
revisorernas tillstyrkan ocli med stöd av 
stadgandena härom i bankens reglemente 
ha bankfullm äktige beviljat direktionen an
svarsfrihet för bankens förvaltning under 
å r 1942.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln.

Bankfullm äktige ha under året, enligt 
sin instruktion granskat bankens lånerörelse 
och övriga placeringar ävensom valutahan
deln vid följande tidpunkter: den 24 feb
ruari, den 29 april, den 22 juni, den 31 
augusti, den 27 oktober samt den 1(i de
cember.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontor t ii.
a ) I  huvudkontoret.

Bankfullm äktige ha verkställt i § G av 
sin instruktion föreskriven inventering av 
huvudkontorets kassor, kassavalv och fon
der ävensom lånehandlingar och säkerheter 
samt panter och depositioner. Inventerin
gen gav icke anledning till anmärkning.

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

ningskontorens handkassor och valv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre  gånger om året inven
terats av kontrollanterna vid kontoren.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning.

Bankfullm äktige ha godkänt räkenska
perna för å r 1942 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna, Elis Holms nöd- 
hjälpsfond oeh 1893 års nödhjälpsfond 
sam t översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bankutskott ot.

Samtidigi som riksdagen den 15 ju li
1942 beslöt att medlen, tillhörande 1893 
års nödhjälpsfond skulle ställas till V i
borgs Länscentrals för F ri Vårdverksam
het förfogande för bispringande av nöd
lidande i Karelen, som blivit lidande ge
nom vinterkriget oeh det nu pågående k ri
get, hade den bestämt, a lt  redovisning över 
användningen av nämnda medel för an
förda ändamål i sinom tid  skulle föreläg
gas bankfullm äktige för godkännande. Se
dan Viborgs Länscentral för F r i  V årdverk
samhet den 31 oktober 1942 övertagit fon
dens medel, sam m anlagt mk 1,617,316: 35, 
verkställde den under loppet av å r 1943 
fördelning av medlen sam t översände då så 
skett redovisning över fördelningen till 
bankfullm äktige för godkännande. Vid 
möte den 16 december godkände bankfull
mäktige redovisningen.

Direktionen.

P å fram ställning av bankfullm äktige u t
nämnde Republikens president genom öp
pet brev av den 2 april till den vakanta 
ordförandeposten i F inlands Banks direk
tion medlemmen i bankens direktion, juris- 
utriusquekandidaten, vicehäradshövdingen 
•lohan Wilhelm Rangell.

Vid sam m anträde den 22 ju n i fastställde 
bankfullm äktige på fram ställning av direk
tionen ny arbetsordning för direktionen.

Diskontränta/n. för statens växlar.

För att minska rän teu tg ifte rna  fö r stats
skulden hemställde finansm inisteriet hos
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Finlands Banks direktion, a tt rän tan  för 
bankens åt staten beviljade växelkredit 
ånyo m åtte sänkas med l / o c/c. R äntan 
hade av bankfullm äktige sänkts till 2 1/ 2 °/< 
räknat från  den 26 november 1941 och till
2 (f< från  den 27 jun i 1942. Med hänsyn 
till de rådande undantagsförhållandena an
såg direktionen skäligt bifalla denna be
gäran och gjorde i överensstämmelse h är
med en fram ställning i saken hos bank
fullmäktige. Med godkännande av direk
tionens förslag beslöto bankfullmäktige, att 
Finlands Bank från  den 18 mars 1943 tills 
vidare skall tilläm pa en räntesats av 
I Vt> % vid diskontering och omsättning 
av statens egna växlar, till vilkas förfallo- 
dag ej ä r längre tid än tre månader.

Inlösen av sedlar au äldre än 19:12 års typ.

E nlig t F inlands Banks bokioring funnos 
den sista december 1942 bankens sedlar av 
äldre typ  än av å r  1922 ännu i omlopp 
till e tt värde av c. 32.3 milj. mark. Eme
dan största delen av dessa sedlar av typ 
som F inlands Bank senast em itterat år 
1922, sannolikt antingen förstörts eller 
övergått till samlare och emedan det är 
tillbörligt, a tt de sedlar av nämnda typ, 
vilka ännu befinna sig i omlopp eller äro 
undangömda, bliva inlösta och de oinlösta 
sedlarnas värde efter inlösningst idens u t
gång överföres till bankens reservfond, hem
ställde direktionen hos bankfullm äktige om 
a tt bankfullm äktige i enlighet med § 10 
i F in lands Banks reglemente m åtte fast
ställa och kungöra, a tt nämnda sedlar inom 
två å r  räknat från  den 1 ju li 1943 skola 
företes F inlands Bank för inlösen eller u t
byte vid äventyr a tt  de därefter såsom vär
delösa icke mera lösas in eller utbytas. 
Vid möte den 22 jun i godkände bankfull
mäktige direktionens fram ställning, var
efter kungörelse i saken publicerades i O ffi
ciella Tidningen och landets viktigaste tid-

•r ;YTTCr'x;m ngar. *

Inrättandet av ett in stitu t för ekonomisk 
forskning vid Finlands Bank.

I en skrivelse av den 29 september in 
gick direktionen med en fram ställning till 
bankfullm äktige om a tt F inlands Banks 
statistiska avdelning och konjunkturforsk- 
ningsavdelning m åtte förenas till en av
delning. som skulle kallas Finlands Banks

institut för ekonomisk forskning. Anled
ningen till denna fram ställning hade direk
tionen fått främ st genom att nämnda 
avdelningar hade uppgifter, som nära 
sammanhängde med varandra, och utförde 
dem i synnerligen fast samarbete. Emedan 
en återvunnen fred  sannolikt kommer att 
medföra en mängd ekonomiska problem av 
allmän karaktär, vilkas lösning kräver ve
derhäftiga statistiska u tredningar och eko
nomiska undersökningar, ankommer det på 
centralbanken a tt stödja och främ ja till
godoseendet av sagda behov och av denna 
orsak utveckla de för detta  ändamål vid 
banken grundade avdelningarna och ordna 
arbetei vid dem, så att det b lir möjligast 
effektivt och bäst anpassar sig efter tidens 
fordringar. E t t  forskningsinstitut, i sam
band med Finlands Bank kunde dessutom 
vid sidan av sin egentliga uppgift erbjuda 
unga begåvade vetenskapsidkare tillfälle 
till fo rtsa tt forskningsarbete och systema
tisk vetenskaplig skolning på den ekono
miska forskningens område. Det föreslagna 
syftemålet ansåg direktionen bäst kunna 
nås genom en sammanslagning av de båda 
banken underlydande avdelningarna, så a tt  
de skulle få  en gemensam chef, som skulle 
planera och ordna institu tets verksamhet 
samt övervaka dess ändamålsenlighet och 
effektivitet.

Bankfullm äktige godkände direktionens 
fram ställning och beslöto, a tt  bankens sta
tistiska avdelning och konjunkturforsk- 
ningsavdelning skulle sammanslås till e tt 
F inlands Banks in stitu t för ekonomisk 
forskning med uppg ift a tt verkställa u t
redningar om F inlands Banks verksamhet 
och landets allmänna ekonomiska utveck
ling sam t u tföra ekonomiska undersöknin
gar och andra uppgifter, som bankens di
rektion tilldelar detsamma.

E n är sammanslagningen av ifrågava
rande avdelningar förutsatte, a tt  vid ban
ken inrättades en del befattningar, som 
icke funnos upptagna i § 21 av bankens 
reglemente, föranledde åtgärden, att nämnda 
paragraf i reglementet måste ändras och 
sålunda proposition i saken avgivas till 
riksdagen. Med anledning härav föreslog 
direktionen, a tt bankfullm äktige m åtte hos 
statsrådet anhålla om avgivande till riks
dagens godkännande av ett lagförslag om 
sådan ändring  av § 21 i F inlands Banks 
reglemente av den 21 december 1925 i den
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form den har i lagen av (len 22 december 
1938, a tt från  densamma avlägsnas benäm
ningarna på befattn ingarna vid statistiska 
avdelningen och konjunkturforskningsav- 
delningen och i stället chefs-, avdelnings
chefs-, forskare- och aktuariebefattn ingar 
vid institu tet fö r ekonomisk forskning u pp
tagas däri. D ärjäm te föreslog direktionen, 
a tt i samband härmed i näm nda paragraf 
måtte företagas vissa av bankens fortsatta 
utveckling och uppgifternas specialisering 
betingade kom pletteringar.

Bankfullm äktige godkände 'även denna 
fram ställning av direktionen och anhöllo 
om a tt  statsrådet m åtte till riksdagens god
kännande avgiva ett lagförslag i överens
stämmelse härmed. Lagen godkändes av 
riksdagen i enlighet med propositionen och 
stadfästes den 3 december av Republikens 
president.

Inrättandet av ett tillfälligt växelkontor i 
Åbo hamn.

E när det på grund av valutareglemente- 
ringen och särskilt med beaktande av över
vakningens effektivisering visat sig nöd
vändigt a t t  F inlands Bank i Åbo hamn 
betjänar resandetrafiken, gjorde direktio
nen en fram ställning hos bankfullm äktige 
om a tt inom näm nda hamnområde m åtte 
öppnas ett tillfälligt växelkontor, vilket 
skulle fungera såsom en agentur under ban
kens kontor i Åbo. Bankfullm äktige god
kände direktionens fram ställning och fast
ställde sam tidigt, a tt  det tillfä lliga kontoret 
åligger a tt  växla finska penningar, köpa u t
ländsk valuta, betala u t i clearingväg an
lända respengar samt re tu rnera  överskott 
av dem, lösa in nordiska resechecker och 
re turnera överskott av sålunda erhållna 
respengar sam t att taga i förvar sådana 
resande till utlandet tillhöriga penningme
del, vilkas export ej ä r tillåten. Växel
kontoret begvnte sin verksamhet den 2!) 
maj i e tt av Åbo tullkamm are till dess 
disposition ställt rum.

N ya befattningar.
P å  fram ställning av direktionen inrättade 

bankfullm äktige under redogörelseårets för
lopp vid bankens huvudkontor befattn ingar 
för följande personal, som den utvidgade 
affärsverksam heten gjort behövlig: en av
del ningschef-kamrerare, en kam rer a re, en

yngre kansiisi, ett äldre kontorsbiträde, 
två penningräknare och en telefonist, samt 
vid kontoret i Tammerfors en telefonist. 
Dessutom delades de trettio  kassabiträdes- 
befattningarna vid huvudkontoret upp på 
två grupper så att tio av dem förändrades 
till äldre kassabiträdesbefattningar.

Bevil jude pensioner och understöd.
Under det gångna året ha bankfullm äk

tige beviljat en pension enligt pension,s- 
stadgan och ett årlig t bidrag. Deras sam 
manlagda belopp stiger lill 32,880 mark 
i året.

Höjning av avlöning och pensioner samt de
extraordinarie befattningshavarnas av

löning.
Med anledning av den allm änna p ris

stegringen och den därav föranledda för
dyringen av levnadskostnaderna gjorde d i
rektionen hos bankfullm äktige fram ställ
ning om att bankens befattningshavares lö
ner skulle höjas från årets början. D irek
tionen hade uppgjort e tt förslag om för
bä ttring  av grundlönerna och därvid stött 
sig på en av riksdagen i december 1942 god
känd lag, genom vilken statens tjänstem äns 
och befattningshavares löner omreglerades, 
samt följt i nämnda lag iakttagna p rin 
ciper. De föreslagna höjningarna av grund
lönerna utgjorde sammanlagt c. 4.2 milj. 
mark i året eller 45.i % av de förra g ru n d 
lönerna.

•Jämte böjningen av grundlönerna inne
höll direktionens fram ställning ett förslag 
om reglering av befattningshavarnas ålders
tillägg oeh famil je tillägg i överensstäm
melse med de ålders- och famil jetill- 
lägg som betalas åt statens tjänstem än oeh 
befattningshavare sam t ett förslag om e r 
läggande av ett likadant dyrortstillägg åt 
bankens befattningshavare som hör till löne
förmånerna för statens tjänstem än och be
fattningshavare. Sålunda föreslog direk 
tionen a tt § 4 mom. 1 av bankens löne- 
stadga måtte ändras så a tt bankens befatt
ningshavare skulle sammånlagt fem skilda 
gånger beviljas ålderstillägg i fyra års pe
rioder enligt den för statens tjän s te r och 
befattn ingar fastställda skalan och a tt h ä r
vid som till ålderstillägg berättigande 
tjänsteår skulle räknas den tid  som veder
börande efter det han fyllt 21 å r  h ar varit
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anställd som ordinarie befattningshavare 
vid F inlands Bank. Likaså skulle den tid 
som vederbörande så länge krigstillståndet 
varat befunnit sig i m ilitärtjänst räknas 
som tjänsteår. Bestämmelsen om 21 år som 
åldersgräns föreslogs fogad även till pa
ragrafens 2 mom., som direktionen före
slog skulle i övrigt bibehållas oförändrad. 
E när statens extraordinarie befattnings
havare sedan fjolårets början få ålderstill- 
lägg, föreslog direktionen därutöver, a tt 
samma rä ttighet skulle beviljas även F in 
lands Banks extraordinarie befattnings
havare genom sådan förändring av bestäm 
melsen i § 7 mom. 2 av lönestadgan att 
ålderstillägg enligt direktionens prövning 
kunna erläggas i extraordinarie befattn in
gar. Fam iljebidraget å t bankens b e fa tt
ningshavare föreslog direktionen skulle gö
ras lika stort som det statens tjänstem än 
och befattningshavare å tn ju ta  eller 2,400 
m ark i året för varje barn under sju tton 
år, som vederbörande har a tt underhålla, 
varvid skulle beaktas befattningshavarens 
och hans makas eller makes barn ocli adop
tivbarn.

Vid möte den 20 januari godkände bank
fullmäktige direktionens ovan angivna för
l a g  _  med undantag av dyrortstilläg- 
<ret — sam t fastställde, då bankens löne
stadga skulle ha blivit till stor del ändrad, 
för banken en ny lönestadga, som trädde i 
k ra ft från  början  av å r  1943.

Följden av a tt en ny lönestadga fast
ställdes blev a tt på bestämmelserna i ban
kens pensionsstadga om pensionernas sto r
lek skall tillämpas de nya höjda g ru n d 
lönerna, vilket innebär att pensioner, som 
beviljas sedan näm nda lönestadga trä tt  i 
kraft, komma a tt  stiga i proportion till 
höjningen av grundlönerna. D etta fö ru t
satte dock, att de i § 24 mom. 1 av bankens 
reglemente och § 5 mom. 1 av pensions- 
stadgan ingående bestämmelserna om pen
sionens högsta belopp, som var 40,000 mark 
i året, måste ändras. Gällande lag om sta
tens tjänstem äns och befattningshavares rä tt 
till pension hade på motsvarande sä tt änd
ra ts genom en lag av den 22 december 1942, 
vilken höjde statspensionens högsta belopp 
till 70,000 mark i året. Bankfullm äktige 
funno det skäligt, a tt den högsta årliga av 
F inlands Banks pensionsstadga tillåtna 
pensionen skulle fastställas till samma be
lopp och anhöllo, a tt sta tsrådet m åtte till

riksdagen ingå med förslag till lag om änd
ring i överensstämmelse härmed av § 24 
mom. 1 av F inlands Banks reglemente av 
den 21 december 1925. Riksdagen god
kände lagförslaget den 26 februari, v a r
efter bankfullm äktige företogo m otsvarande 
ändring i § 5 mom. 1 av pensionsstadgan.

De före ändringen av § 5 mom. 1 av 
pensionsstadgan beviljade pensionernas eller 
de s. k. gamla grundpensionernas förhöj
ning föreslog direktionen likaså skulle 
regleras med iakttagande av samma p rin 
ciper, enligt vilka de u r  statsmedel 
före pensionslagens ändring  beviljade 
pensionerna reglerats genom en lag av 
den 5 februari 1943 och en förordning 
av samma dag. Vid sam m anträde den 17 
mars godkände bankfullm äktige direktio
nens förslag oeh beviljade ett årlig t anslag 
om högst 650,000 m ark a tt användas till 
förhöjning av de s. k. gamla grundpensio
nerna och bidragen. D etta  innebar a tt de 
redan beviljade pensionerna och bidragen 
höjdes till samma belopp som motsvarande 
pensioner och bidrag, beviljade efter det 
ändringen i § 5 mom. 1 av pensionsstad
gan trätt, i k raft, och användes vid fast
ställandet av pensionernas storlek till bas 
för höjningen den grundlön som från  bör
jan  av 1943 erlägges i samma eller mot
svarande tjänst, eller befattning, för vilken 
pensionen beviljats, sam t till bas för höj
ningen av bidragen det grundarvode som 
vid samma tidpunkt erlades i motsva
rande befattning.

Vid sam m anträde den 20 januari bevil
jade bankfullm äktige på  fram ställning av 
direktionen ett anslag om 7 milj. mark att 
efter behov användas till avlöning under 
å r 1943 av bankens extraordinarie perso
nal samt vid sam m anträde den 16 decem
ber ett anslag om 7.3 milj. m ark a tt under 
å r 1944 användas för samma ändamål.

Ä ndring av § 14 i F inlands Banks 
instruktion.

E n är stadgandena i § 14 av Finlands 
Banks instruktion av den 16 januari 1926 
om lön, Som erlägges åt innehavare av tjänst 
eller befattning i banken under t jä n s t
ledighet- för sjukdom eller av annan orsak, 
hade visat sig föråldrade oeh avsevärt oför
delaktigare än motsvarande bestämmelser 
i de flesta andra ämbetsverk och in rä tt



ningar, gjorde direktionen fram ställning 
hos bankfullm äktige om ändring av ifråga
varande paragraf, så a tt den skulle stämma 
överens med de stadganden rörande samma 
sak som ingå i den av riksdagen den 22 
december 1942 godkända lagen om avlöning 
av statens tjänstem än och befattn ingsha
vare. Med godkännande av direktionens 
fram ställning stadfäste bankfullmäktige 
det av direktionen uppgjorda förslaget till 
ny ordalydelse för paragrafen, varefter 
ändringen publicerades i författningssam 
lingen.

Finlandia-freskomålningarna.
År 1941 hade bankfullm äktige av konst

nären L ennart Segerstråle beställt två 
freskom ålningar för sidoväggarna i trap p 
uppgången i bankens huvudkontor. Mål
ningarna skulle ursprungligen vara färdiga 
före den 1 jun i 1942, men på grund av 
kriget uppsköts arbetets utförande till bör
jan  av å r 1943. Freskerna, av vilka den 
ena skildrar ämnet ,,F in land  vaknar” och 
den andra ämnet „F inland bygger” , blevo 
slu tlig t färdiga i början av april, och sedan 
de till övervakare av arbetet kallade sak
kunniga avgivit ett synnerligen beröm
mande utlåtande om m ålningarna, godkän
des de av bankfullmäktige. Freskomålnin- 
garna avtäcktes den 4 maj vid en högtid
lighet, som Republikens president hedrad*' 
med sin närvaro.

Nybyggnaden i Tammerfors.

Direktionen gjorde den 2 december 194:'! 
i en till bankfullm äktige riktad skrivelse 
fram ställning om beviljande av ett anslag 
om 1,019,800 mark a tt  erläggas i tilläggs - 
ersättningar, som vissa entreprenörer för 
bankens i Tammerfors uppförda nybyggnad 
anhållit om. E ntreprenörerna hade sedan 
arbetet u tförts gjort ansökningarna med 
hänvisning till krigstillståndet. B ankfull
mäktige ansågo det på grund av de av k ri
get fram kallade exceptionella förhållan
dena skäligt a tt bifalla ansökningarna och 
godkände vid möte den 16 december direk
tionens förslag.

Nybyggnaden, vid vilken byggnadsarbe
tena påbörjats i september 1940, blev fä r
dig i februari 1943, och direktionen hade 
efter verkställd slutlig granskning för ban
kens räkning övertagit byggnaden med i

kontrakten förutsatta garantitider. Bygg
naden, som rymmer 35,750 m3, kom a tt 
med alla specialkostnader och nämnda til! - 
läggsersättningar kosta sammanlagt om
kring 41.4 milj. mark.

Kontrollanterna vid avdelning skonioren.
Som kontrollanter vid bankens avdel

ningskontor och som deras suppleanter 
fungera enligt bankfullmäktiges beslut un
der år 1944 följande personer:

Kontoret i B jörneborg: kontrollanter 
direktören Toivo R intala och stadsdirektö- 
ren, fil. doktorn F ran s V ihtori Härmä 
sam t suppleanter handlanden Juho Antti 
Airio och direktören Y rjö Nurm i;

K ontoret i Joensuu: kontrollanter filoso- 
fiemagistern Yrjö A ntero K ankaanrin ta 
och advokaten, vicehäradshövdingen Mauno 
Moilanen samt suppleanter stadsdirektören, 
filosofiemagistern Armo Pyhälä och verk
ställande direktören, kommerserådet J u 
hana Tarma;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter d i
rektören Kaarlo Vilhelm Laitila och apo
tekaren Eugen M ansnerus samt suppleanter 
lektorn Herm an Hämäläinen och polis
mästaren, vicehäradshövdingen Kino Il
m ari K a rp io ;

Kontoret i K otka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko Aleksander 
C ajander och verkställande direktören, 
borgmästaren Hugo Gustaf Johannes Melarl 
sam t suppleanter handelsskolföreståndaren, 
filosofiemagistern Hugo L ennart Wenner- 
s trand  och stadssekreteraren, hovrättsaus- 
kultanten K ustaa Ilm ari Laaksonen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta  
och lantbruksrådet Niilo Ilm ari Jokinen 
sam t suppleanter justitierådm annen Oun
n a r Valdemar Hellén och verkställande di
rektören Pekka K arttunen ;

Kontoret i Lahtis: kontrollanter direk
tören Väinö Tuompo och Ivceirektorn, filo
sofiemagistern A rttu ri Aukusti Tähtinen 
samt suppleanter verkställande direktören 
Kaarle Ilm ari Halme och stadsdirektören 
Olavi Ilm ari K aja la ;

Kontoret i 8':t Michel: kontrollanter 
häradshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen 
och politierådm annen Otto K innunen saml 
suppleanter direktören V alter Pulkkinen 
och verkställande direktören Asko Savo
lainen ;
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Kontoret i 8  ordav ala: kontrollanter eko- 
nomierådet Sven Holst och verkställande 
direktören P en tti Suppala sam t supplean
ter länsprosten Oskari Freedrikki Kanervo 
och verkställande direktören, ekonomierådet 
Viljo Severi Paananen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören, dipl. ingenjören 
E rkki Niklas Salminen och verkställande 
direktören Alpo Pesonen samt suppleanter 
justitieborgm ästaren Lauri Talvia och verk
ställande direktören, översten E ric  B :son 
Schaum an;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet A nders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan  V erner Fredriksson 
sam t suppleanter fabrikanten K aarlo E d 
vard K auppinen och vicehäradshövdingen 
Yrjö Jo k iran ta ;

Kontoret i TJleåborg: kontrollanter verk
ställande direktören Otto Alfons K arhi och 
justitieborgm ästaren K arl Torsten Reinilä 
sam t suppleanter direktören Jalm ari Kustaa 
Korkeakivi och verkställande direktören 
A arne Toivonen;

Kontoret i Vasa: kontrollanter direktö
ren L auri Aleksander N iinioja och lan t
bruksrådet Jalo  Toivo Lahdensuo samt 
suppleanter konsuln Johan A lfred Vik
lund och direktören -Juho Viljam Vaahto- 
niemi ;

Kontoret i Viborg: kontrollanter verk
ställande direktören, ekonomierådet Hannes 
Neuvonen och ingenjören Reino Koivu- 
lehto samt suppleanter verkställande di
rektören Kalle Hyvärinen och hovrättsrå
det Kaarlo A rttu ri Järv ileh to ; samt

Kontoret i Åbo: kontrollanter lantbruks
rådet A rvi Samuli K ontu och landshövdin
gen F rans Vilho K yttä  samt suppleanter 
direktörerna Juho Heikki K urkela och 
Aarne Laaksonen.

Helsingfors den 15 mars 1944.

Hank fullm äktige och revisorer.

Såsom bankfullm äktige fungerade under 
å r 1943 följande av riksdagens elektorer 
härtill utsedda personer:

Tanner, Väinö, verkställande direktör, 
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare,
IIackzell, A n tti, vicehäradshövding, 
Leppälä, Juhani, kommunalråd,
Pekkala, Mauno, överdirektör, 
v. Frenckell, E r ik , diplomingenjör,
Kilpi, Eino, chefredaktör,
Filppula, J . Eri., kommunalråd, 
Salmenoja, Pietari, revisor för krigstids- 

hushållningen.

Av dessa utgjorde de tre  förstnäm nda 
de ordinarie bankfullmäktige. Som ordfö
rande fungerade under hela å re t under
tecknad Tanner och som viceordförande 
undertecknad Vesterinen.

Till bankens revisorer för granskning av
1943 års räkenskaper utsågo riksdagens 
elektorer följande personer: 

jordbrukaren A ugust Kuusisto  och till 
dennes suppleant jordbrukaren M atti Le
pistö,

jo rdbrukaren Kaapro H uittinen  och till 
dennes suppleant kom m unalrådet Kalle 
A ukusti Lohi,

kom m unalrådet Kaapro Moilanen och till 
dennes suppleant verkställande direktören 
T. Valanne, 

redaktören Hugo Aattela  oeh till dennes 
suppleant sm åbrukaren Jalm ari Linna, samt 

kom munalrådet Aleksanteri F ränti och 
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. P. Salmenoja.

Esko K. Leinonen.


