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Ö v e r b l i c k
över det ekonomiska läget och Finlands Banks ställning under år 1921.

Utvecklingen av finska markens värde 
hårintills.

biverkningarna av krigstidens î k om »mi
ska rubbningar på finska mankens kurs, 
likasom på fflere arclra europeiska länders 
valutakurser, framträdde med full styrka 
först fråjn och med medlet av år 19:19, då 
det internationella varuutbytet åter vidtog 
i större omfattning oöh sagda störingar 
logo sig uttryck i ett avsevärt underskott 
i flerc länders utländska botalningsbilan- 
ser. DärintilLs hade kursen på finska mark 
i ällmänihet hållit sig avsevärt högre än 
dess inhemska köpkraft, sådan denna fraim- 
gick av vårt lands bristfälliga pris- och 
löneindex. Sålunda var markens kurs vå
ren H9d8, då den frigjorts från sitt bero
ende iw rubelns värde, 80 °/c av dess guld
värde, medan åter dess inhemska köpkraft 
i varuhandeln var omkring 25 c/o och pä 
arbetsmarknaden omkring 33 % av gu l
dets dåvarande .köpkraft1). Nedgången i 
markkursen tiili nivå med dess inhemska 
köpkraft fördröjdes av Finland^ Banks då
varande stora förråd av utländska valutor, 
med vilka ryska regeringen år 19)17 hade 
köpt finskt mynt. Men då detta förråd 
intill sommaren 1919 smultit ihop, begynte 
markkur se n häftigt sjunka.

Produktionen såväl å jordbrukets som 
industriens område hade under krigsåren 
nedgått och statslnishållningen hade -under 
åren 1917 och 1918 rubbats. Genom R yss

lands ekonomiska saminainstörtande hade 
vårt land förlorat ett marknadsområde, till 
vilket tidiga/re, beräknat enligt värde, för
sålts 28 % av landets exportvaror, från 
vilket inköpts 29 °/o av importvarorna oeli 
dessutom i form av inkomst från gräns
trakternas villabosättning erhållits om
kring 20 %  av inkomstsidan i den utländ
ska betalningsbilansen. Denna förlust 
kunde ieke ersättas ens med den strängaste, 
inskränkning av importen eller med en 
nedgång i konsumtionen. Jämvikt kunde 
ernås endast för såvitt våra exportvaror er
höll o nya, marknader, produktionen ökades 
och statshushållningen kunde byggas på 
i tid inflytande skatter, vilka direkte min
skade den privata konsumtionen. En för
utsättning för att exporten skulle bliva l iv 
ligare var doek, att kursen på finska mark 
skulle sjunka till jämnhöjd med markens 
inhemska köpkraft. Icke ens dess nedgång 
under vårt m ynts inhemska köpkraft 'kunde 
undvikas, då betalningabilansen icke nått 
jämviktsläge. Denna snabba nedgång i 
kursen eller markens utländska värde, som 
isynnerhet främjades av försäljningen utav 
l‘insJka mark och anvisningar i mark .för ut
jämnande av den utländska betalningsbris- 
tem, nedtryckte, såsom av den sista kolum
nen i nedanätående tablå fraimgår, markens 
inhemska köpkraft från 23 % av guldets 
köpkraft, vilken nivå den vid världskri
gets slut nått, till 15 % av den sistnämnda.

Markens utländska värde enligt Fim-

■) I det följande bar dollarn antagits representera guldets värde. Ehuru detta antagande må
hända icke alldeles noga motsvarar verkliga sakförhållandet, är felet i varje fall sft litet, att det 
icke inverkar på de slutsatser, som här dragits.
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lands Banks kursnoteringar a dollar sam i av Finlands och Förenta Staternas iev- 
markens inihomaka köpkraft i förhållande nadakostnadsindex, framgår för olika tid- 
till dollarns köpkraft, beräknade på basen punkter av födjande siffror.

!
Medelkursot) för finska mark

Ijevnadskost- levnadskost i Finska mar
liudorna i naderna i kens köpkraft

i dollar pari värde i i 
dollar Vinland Förenta-Sta-

terna
1 i % av dollarns 

köpkraft

Parität .................... ........ 19:30 100.0
1914 juli .............................

| i 100 100 100
1918 juli —sept...............

okt.— dec............
02.1
57.4

Hela året ............. ......... 12: OS <12.6 <■. 670 ') 155 c. 23
1919 jan.—mars............. .......  10: 57 54.8 c. 770 ') c. 109 a  22

april—juni .......  !>: 77 50. b
33.7

okt.—dec. . . 19.5
Hela året . 6': 42 ■ 11. 3 183 c 2;;

1920 januari ............... ........ :!: 58 18.u 819 - *
februari................... .......  4:08 20.9 8'i2
mars ....................... 20.4 810
april ....................... ........ 5:48 28.4 850
m a j.......................... .......  5:12 20.5 854
)urn.......................... 23.7 808 214 21.7
juli .......................... ........ 118 20.4 * 911
augusti ................... ........ 3: 10 10.4 991
september............... ........ 3:10 10.1 1030
oktober ................... ........ 2:54 13.2 1003
november............... ........ 2: 15 11.1 1085
decem ber............... ........ 2:40 12.4 | 1 103 19S 18.0
Hela året ............... 17.7 929 200 21.6

1921 januari ................... ........ 3:14 10.3 1005
fabruari................... .......  3:29 17.0 | 1013

13.8 * 1027
april ....................... ........ 2:20 11.7 1008
m a]..................... .......  2:13 11.0 | 1012 179 17.7
]uni.......................... .......  1:71 8.!> 1051
juli .......................... .......  1:04 8.5 1139 I
augusti ................... .......  1:50 7.8 1175
september............... .......  1:41 7.3 1205 17»; 14.6
oktober ................... .......  1:52 7.9 1208
novem ber............... .......  1:87 9.7 ' 1102 i
decem ber............... .......  1:89 9.s 1103 174 15.9 j
Hela året ............... 1:92 10.o 1

’ ) Siffran har beräknats sålunda, att förhållandet mellan levnadskostnaderna och närin gskoHt- 
naderna i hela landet antagits vara detsamma som i Helsingfors.
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Såsom denna tablå utvisar, var finska 
markens utländska värde ända till senare 
hälften av år 19119 högre än dess inhemska 
köpkraft, mten sjönk sedermera, med undan
tag av en kort period av uppsving på vår
vintern år 1920, under denna och tryckte 
allt mera ned även den senare. Isynnerhet 
har markens inhemska köpkraft sjunkit 
sedan doilla-rnis värde i förhållande till va
ror från medlet av år 19'20 begynt stiga, 
samtidigt som nedgången i. mark,knrsen yt

Pund
95. 09

19(14
•29: —
25: 33
25: 99

vid årets u t g å n g .......... 29: —

19115
84: 30

......... 3 1 :2 9
vid årets u t g å n g .......... ____ 3 4 :3 0

1916
35: 50

lägst ................................. ____ 3 3 :5 0
.........  3 4 :3 0

vid årets utgång ......... .........  35: 25

19117
____ 4 1 : - -
____ 30: 50

......... 35: —
vid årets utgång ......... ......... 3 0 :5 0

1918
......... 47: 50

30: 50
.........  3 9 :4 0

vad årets utgång . . . . ......... 4 2 :1 0

1919
Högst ....................................... 133 :60
lägst ................................ ......... 42: 10

vid årets utgång . . . . . .  125: —

terligare höjde den inhemska prisnivån. 
Först under de si sia månaderna av senaste 
år, då prisnivån i Förenta Staterna förblev 
någorlunda oförändrad, medan markikursen 
åter förbättrades, begynte även markens 
inlhemska köpkraft i jämförelse med guld 
att långsamt stiga.

Finska markens kursväxlingar i förhål
lande till andra utländska myntslag, som 
hava större betydelse för vårt land, framgå 
av nedanstående tablå:

Dollar Reiohsmark Svenska kr.
5: 18 123: 45 138: 89

5: 90 124: 80 150: —
■5:231 123: 80 13 9: 30
5: 31 124 :15 141: 30
5: 90 150: —

7: 25 210: —
5: 90 150: —
6 : 46 -- 170: 77
7: 10 -- 210: —

7: 50 216: —
7 : — < -- 192: —
7: 23 -- 204: 96
7: 50 -------- '1H

8: 60 360: —
6: 50 — 193: —
7: 44 — 235: 56
6: 50 — 195: —

9: 90 160: — 310: —
6: 50 100: — 195: —
8: 28 1 3 1 :0 8 262: 70
8: 85 113: — 258: —

34: — 114: — 740: —
8: 85 67 : -— 241: —

15: 58 85: 57 382: 97
32: 80 70: — 708: —
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Pund Dollar Reic.tismark Svenska kr.
1930

Högst................................................ 1 8 0 :—  51: 50 7 .5 :—  1 ,0 0 0 :_
lägst ............................................  6 5 :7 0  1 7 :4 0  2 4 : —  358 : —
i medeltal ................................  105: U  2 9 :2 7  51: 75 5 89 :53
vid  årets utgång ....................  1 1 3 :7 5  3 2 :2 5  44 :2 .5  6 4 1 :__

19211
■Ianuari .....................................  118: 06 3'1: 81 49: 32 672: 63
Föl) ru aa-i ..................................... 1 1 7 :4 6  3 0 :4 2  5 0 :2 6  6 7 2 :6 "
Mars ............................................ 1 4 6 :5 4  3 7 :6 4  «0 :715 8 5 0 :6 5
A p ril ............................................  1 7 3 :3 5  4 4 :1 8  7 0 :1 0  1 ,0 3 7 :2 8
Maj ..............................................  1 8 6 :5 4  4 7 :0 3  7 6 :1 4  1 ,1 0 1 :_
•ll]ni ............................................  2 2 0 :5 5  5 8 :3 8  8 5 :3 2  1 ,3 0 7 :5 8
•Tuli ..............................................  221: 43 «0  :8 8  8 0 :0 5  1 ,2 8 3 :9 8
A u gu sti ....................................  242:) 68 6 6 : 58 79 :61  1,403: 33
September ..................................  2 6 3 :3 7  7 0 :8 0  6 9 :6 5  1 ,5 3 8 :4 6
O ktober .......................................  2 5 1 :6 8  « 5 : 46 4 6 :6 4  1 ,4 9 6 :1 2
Novem ber ................................... 211: 7il 5 3 :5 7  2 1 :6 2  1 .2 3 6 :9 2
Decemlber .■................................ 218 : 92 52 : 94 28 : 07 1 ,2 9 1 -4 0

Ilela året
Högst ................................... 14/0 3 0 0 :—  14/« 8 0 :5 0  17/0 9 7 : —  u /9 1,740: -
■lägst ..................................... ° /2 1 0 7 :—  ®/j '2l8:—  21i11 1 8 :—  s/2 6 1 0 :____
i medeltal ................................  199: 18 5 2 :0 7  5 9 :8 2  1 ,166:25
v id  året« u t g å n g ......................  2 2 3 :—  53 : 25 2 8 :7 5  1 ,3 3 0 :_

Översikt av det ekonomiska livet 
under är 1921.

I  slutet av november 1920 hade 'kursen på 
på finska mark sjunkit till 1 0 %  av deras 
parivärde i förhållande till dollarn, men 
därefter börjat stiga. Denna stegring fort
gick under några av de första veckorna år 
1921, då kursen nådde 18 c/c av parivärdet. 
Då varuprisen på världsmarknaden samti
digt sjönko, kunde även en viss nedgång i 
prisnivån i vårt land iakttagas.

Inom kort förändrades ställningen. I n 
verkan av affärskr.isen i världen fram
trädde hos oss främst i fonm av en mycket 
kännbar minskning av utförseln. In för
seln, som år 1920 i sin helhet variit be
roende av myndigheternas tillstånd, fri
gavs i februari till s-törsta dolen oeli från 
den 1 april fullständigt, och steg till en

början till ett hälften störte belopp än un
der de föregående månaderna. De ut
ländska valutor, som på grund av den för
delaktiga utförseln under senare hälften 
av år 1920 inifilutit i Finlands .Bank. v i
sade sig under dessa förhållanden allde
les otillräckliga. För tillfredsställande av 
val ut albehovet vidtog åter försäljning av 
anvisningar i mark till utlandet i  ännu 
större om fattning än tidigare. Värt mynts 
värde bogynte under dessa förhållanden 
anyo att sjunka och prisnivån att stiga, 
medan däremot prisnivån i de flesta andra 
länder samtidigt månad för månad ned
gick. Sådan förblev ställningen intill med
let av september, da markikursen sjunkit 
ända till 6 % av dess pari värde i förihål- 
lande till dollarn.

Dä re 1 ter utvecklade sig händelserna i en 
bättre riktning. Pa världsmarknaden tyck 

tes prisfallet åtminstone tillsvidare hava 
avstannat och köplusten tillväxte. F in
lands viktigaste • exportvaror, nämligen 
sågprodukter, papper och cellulosa, hade 
åter börjat finna bättre avsättning, vår 
I'• ud ugärds p rod likt i o n ökades samtidigt och 
stegrade även den totalexporten, som ökad 
månad för månad snart i avseende å kvan
titeten översteg exporten iinder motsvaran
de månader år 1943. Den strama penning
marknaden minskade samtidigt införseln, 
som höll sig v-id omkring hälften av inför
seln år 1913. Under dessa förhållanden 'be
gynt e värdet av vår valuta stadga sig vid 
omkring Vi o a,v ’s'"|tt parivärde och pris
nivån att något sjunka. Det visade sig »ti 11 
och med möjligt att minska våra utländska 
korta krediter, såväl de i finska mark 
sam de i utländskt mynt upptagna, vilka 
tillkommit i följd  av de två föregående 
årens ogynnsamma betalningsbalans.

Totalresultatet av årets handelsomsätt- 
ning med utlandet var, att vårt land med 
exporten (förmådde betala 94.o c/0 av im
porten, vilken visserligen i avseende å 
kvantiteten var endast något över hälften 
av importen närmast före kriget. A r 192(1 
hade exporten motsvarat 80.3 %  av im
porten och är 1919 endast 35 % samt un
der femsårsperioden 1909— 1943 74.« % ■ 
Under sådana förhållanden var 1921 års 
betalningsbalans även avsevärt gynnsam
mare än de båda föregående årens.

Även det missförhållande, som under de 
föregående åren varit rådande mellan im
port- och exportvarornas pris, utjämnades 
år 1901 till största delen, om ock import
varornas prisindex, sam uträknat-s på basen 
av prisen år 1913, ännu var 10 °/o högre 
än motsvarande prisindex för exportva
rorna. A v  importvarorna voro spannmåls
produkterna i finska mark 18.85 gånger 
dyrare än år 19113, beklädnadsvaroma 
10.80 gånger, metallerna 13.72 gånger, 
jordbruksmaskinerna 10.43 gånger samt 
kreatursfoder 1 3 .19 gånger dyrare. A v

exportvarorna åter voro i finska mark trä
varorna 9.s>o gånger, pappret jämte cellu
losa 15.39 gånger samt smöret 16.30 gån
ger dyrare än år 1913. De till landet in
förda /varornas sammanlagda pris var 1 3 .2» 
(år 1920 13.87 och år 1949 7 .55) och ex
portvarornas 12.13 (år 1920 10.53 och år 
1919 4 .41) gånger högre än prisen år 1913.

Importens och exportens värde i miljo-
ner mark under varje månad samt impor-
tens eller exp or te n s över.sk ot t fratmgår av
n eda.nståe n de sa m m auställning

överskottet av
Import Export importen (—) ol.t'Xporten(-|-)

Januari . 194.7 95.4 —  99.3
Februari . . 271.1 64.2 — 206.9
Mars . 170.3 58.4 --111 .9
April . 297.0 1 11.2 —185.8
Maj ......... 340,3 138.0 -201.4

332.4 247.5 -  84.9
Juli ......... . . 293.3 338.3 +  45.o
Augusti . . 349.7 393.7 +  44.o
September 377.5 546.1 +  168.6
Oktober . . 366.5 562.3 +  190.8
November 285.0 545.5 +229.9
Decemlber . 304.o 344.2 +  9.o

Summa 3,583.o 3,385.7 — 197.3

För af. trots det förändrade penning
värdet kunna jäm föra importen och expor
ten med motsvarande ekonomiska verk
samhet före kriget har Tullstyrelsens sta
tistiska kontor beräknat varderas värde 
med tillämpning av 1913 års pris. Denna 
jämförelse utvisar, att importen år 1921 
utgjorde 54 °/c av 1913 års import och ex
porten 69 % av sagda års export. Före
gående år hade motsvarande siffror varit 
ungefär desamma eller 53 % oeh 69 % , 
men år 1919 var importen 78 °/o och ex
porten 48 % . Importen, som således re
dan år 1919 i avseende å kvantiteten var;t 
avsevärt mindre än före kriget, minskades 
åren 1920 och 1921 till inemot hälften av 
importen år 1943. Exportkvantiteten åter, 
som år 1919 varit endast omkring hälften
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av 1913 års export, v ii xl e åren ] 920 och 
192(1 till omkring' 2/3 aiv den sistnämnda, 
medan samtidigt exportvarornas prisindex, 
såsom ovan nämndes, avsevärt närmade sig 
importvarornas prisindex, som är 19il9 va
rit; 70 % högre än den förstnämnda.

1 arten av järnporten inträffade däremot 
är -1021 avsevärda förändringar i ogynn
sam riktning. Därtom lämnar nedanstående 
tablå en bild. I  denna tablå bar medel - 
importen 1’ör åren 1911— 1913 ävensom 
importen åren 1919, 1920 ooh 1921 förde
lats i fyra  grupper, livsmedel jämte njut
ningsmedel, till förbrukning avsedda in
dustriprodukter, råvaror och produktions
medel . Ur tablån framgår -dessa gruppers 
importvärde under de olika åren, deras an
del i total importen, uttryckt i procenttal, 
samt de siffror, vilka angiva importens om- 
lång och vilka erhållits genom att på im
porten åren 1919— 1921 tillämpa de år 
1913 rådande prisen, vilka i huvudsak voro 
desamma som åren 1911— -19il3. Då pris
fluktuationernas inverkan på import-vär
dena sålunda eliminrrats. är det med stöd 
av sistnämnda .siffror m öjligt att bedöma, 
i vilket förhållande import-kvantiteten i de 
olika grupperna stått till medelimporten 
åren 19il 1 — 1913. .Beträffande första grup
pen framgår då, att importen av livsmedel 
och njutningsmedel år 19il9, då de uttömda 
förråden skulle fyllas, till sin volym varit 
Omkring tre fjärdedelar av medel importen

åren 10l!l— 1913 samt att den år 1920 var 
endast något över en .tredjedel, men år 1921 
steg till över hälften av den före kriget im 
porterade kvantiteten. IVetta berodde i hu
vudsak därpå, att .kaffe och socker, varav år
1920 införts endast omkring hälften av 1913 
års importkvantiteter, är 19'21 importera
des lika mycket, till ooh med något mera 
iin under tiden närmast före kriget. Av råg
mjöl importerades däremot under senaste 
ar likasom under det föregående endast en 
ljärdedel av den är 1913 importerade 
mängden och av vete samt vetemjöl hälften 
av 1913 års importkvantitet. Importen av 
tobak åter, som redan ar 192-0 varit endast 
tre lumtedelar av importen år 19-13, sjönk 
fortfarande år 1921 till omkring en tredje
del av den sistnämnda. —  Importen av till 
lörbruikming avsedda industriprodukter var 
åren 19-19— 1920 något mindre än åren 
1911— <19/13 och år 1921 omkring tre fjär
dedelar av de.il före kriget importerade 
mängden. I ihögre grad sjönk importen av 
råvaror. Aren 1919—  19i20 hade kvantite
ten av denna varit omkring två tredjede
lar av importkvantiteten åren 1911— 1913. 
men ar 1921 var den endast omkring hälf
ten av den sistnämnda. Importen av 
transportmedel, maskiner m. fl. d. produk
tionsmedel åter var åren 19-19-—4980 avse
värt större än före kriget, men sjönk år
1921 till samma kvantitet som under freds
tid.

1 medeltal 
1911— 191!’, 19 19 1 9 2 0 1 9 2  1

Im porten grupperad enligt  
sin art

Milj.
mk

i % uv 
hela 
im

porten
Milj.
mk

i % av 
liela 
im

porten

e nligfc 
1918 ars 

pris

M ilj.
mk

i %  av 
hela  
im 

porten

enligt 
1913 ars 

pris
Milj.
mk

i %  av 
nela 
im 

porten

enligt  
1913 ars 

pris

Livsmedel och njutnings
medel ............................ 187 40 1,108 44 139 l.ll>8 32 117 1,577 44 101

kTill förbrukning avsedda 
industriprodukter . . . . S8 19 471 19 87 646 18 78 682 19 65

Råvaror............................. 151 32 695 28 1 02 1,249 34 92 835 23 74
Transportmedel, maski

ner, arbetsredskap m. 
fl. d. produktionsmedel -14 9 23(5 9 57 564 1(5 til 489 .

V

Ernående av jämvikt mellan importen 
och exporten hade i hög grad främjats av 
jordbrukets förkovran under de senaste 
aren. därigenom blev del möjligt att år 
19(211 komma till rätta med en import av 
t',7 milj. kilo råg och rågmjöl, i stället för 
en årlig import av omkring 2<i0 milj. kilo 
före kriget, och att vid kreatursutfodrin- 
gen med inhemska spannmålsprodukter er
sätta kliet-, varav före kriget importerades 
omkring 70 milj. kilo. Exporten av mjölk
produkter «'teg jämväl under höstmåna
derna till samma höjd som före kriget. 
Även konsumtionens minskning på många 
områden, bl. a. med hänsyn till törbruk- 
ningen av lyxvaror, hade främjat åstad
kommandet av jämvikt.

Exportindustriens produktion har till 
följd arv utvidgningarna av de industriella 
inrättningarna under åren 19/19 och 1920 
synbarligen ökats, <i den män världsmark
naden möjliggjort, försäljning av produk
terna. Däremot har den industriella pro
duktion. som avser tillfredsställande av 
behovet i eget land, pä fler c områden till 
följd av minskad konsumtion stannat pä 
en lägre nivå än före kriget.

Arbets freden var även år 1921 mycket 
god och icke heller arbetslöshet, vilken 
emotsågs såväl i början av året som åter på 
hösten, förekom i avsevärt större grad än 
vanligt.

lÄigel på penningmarknaden.

Ijäget på penningmarknaden har hela 
året varit tillspetsat. Privatbankernas in

hemska inlåning, som vid årets början ut
gjorde 3,613 milj. mark, täckte icke ens 
närmetsevis deras inhemska utlåning, soin 
vid samma tidpunkt var 5,554 milj. mark. 
Skillnaden mellan utlåningen och inlånin
gen. som sålunda vid årsskiftet uppgick til! 
1,94*1 milj. mark, ökades, frånsett en 
mindre lättnad i januari och mars, ända 
till utgången av september, då den ut
gjorde 2,439 milj. mark eller -198 milj. 
mai'k mera än vid årets början. Härefter 
nedgick nämnda skillnad och utgjorde vid 
årets utgång 2.18-5 eller fortfarande 244 
miljoner mark mera än vid dess ingång. 
Då de utländska depositionerna i pri
vatbankerna under september— december 
minskades med 242 milj. mark, lättades 
deras penningbehov icke avsevärt. E fter
frågan på kredit i Finlands Bank var fort
farande så stor, att den icke hade kun
nat tillfredsställas utan en kännbar ök
ning av sedelstocken. Då kurserna under 
samma tid alltjämt stego, kunde Finlands 
Banks räntesatser icke sänkas under de 
belopp, till vilka de fastställts den 9 no
vember 1920. och utgjorde lägsta diskont - 
räntan 9 % .

Privatbankernas utlåningsränta var hela 
året 9 V2— 12 % och inilåningsräntan för 
medel på löpande räkning 5— 5 V2 'A samt 
för -depositioner på längre tid fi V2— 7 %. 
Några mindre bankers räntesatser för in
låning voro V2 %  bögre än dessa belopp.

För jämförelses skull må nämnas, att 
de viktigaste centralbankernas lägata dis- 
k 011 to räntesatser under senaste år och från 
nedannämndn dagar varit:

Amsterdam
Berlin..........
Briiasel . . . .  
Geneve . . . .  
Kristiania . . 
Köpenhamn

»7,1919  •; 7„ “/41921 4 '/,%
—  «/„ *920 ? »

‘«/i 1920 T »/o 7 . I921 ö 1;', *
Lo nd o n . . . .  ls/4 1920 7 "/„ “ /4 1921 6’1/. » ” / c 1921 6

*7,1980 S 
'*/, 1921 -/ » 
7 , 1921 61/ ,  » 
7,1921 6 * 

*7,1921 5 ‘/„ *

7,1915  4 7 , 7o
1914 5 *

'7 ,  1921 5 *
73 1922 3'/, »

*7, 1921 ti »
7 „  1921 57 , *
7  n 1921 .5 ►
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Madrid . . .
Puri s .......
Tokio........
Stockholm
W ien.......
New-York

*•/, 1920 7 ’/ ,%  

' / ,  1920 7 *

•7,1921 7 %
,0/,  1915 5 »

*/. 1921 S'/, *
*>/. 1921 5 7 , »

7,1920 ti »/„

7 S 19-1 6 " /,»
’ 7 , 1921 ti *
'7 ,  1921 ti *
2,/o 1921 5 »

7 „  1920 6 «/,,
“ / 7 192! 5'/n * 
18/,i 1919 # *

V, 1921 6 »
*7,, 1921 7 »

7 „ 1921 4 '/, t

I  jämförelse med dessa räntesatser var 
Finlands Banks diskonto hela året den 
högsta.

Den utelöpande sedelstocken.

Finlands Banks utelöpande sedelstock, 
som vid utgången av år 1920 utgjorde 
1.341,041,560 mark, nedgick först någol. 
och utgjorde den 22 januari, då den var
iiigst, 1,308,164,087 mark. Härefter be- 
gymte den snabbt stiga. Under förra hälf
ten av mars hade den ökats med omkring 
190 miljoner mark och utgjorde den 15 
mars, då den stod högst, 1,493,342,045

mark. Härefter sjönk sedelstocken, med 
undantag av mindre avvikelser, intill juli 
ooh utgjorde den 23/7 1,330,516,045 mark. 
steg åter intill den 30 september, då den 
utgjorde 1,415.735,338 mark, och sjönk 
därefter ånyo samt uppgick den 23/11 til! 
1,303,547,994 mark. Arets sista dag vai 
.sedelstocken 1,356,108,067 mark eller en
dast obetydligt större iin vid årets ingång.

b inlands lianl;s utlåningsrörelse.

Arten av Finlands Banks inhemska kre- 
ditigivning i slutet av varje månad under 
år 1921 framgår an' följande tablå:

Utgången av må
naden

A v  s t a t e n
Summa

A v  p r i v a t 
b a n k e r  n a Ö v r i g 

k r e d i t 
g i v  ni ng

Summa
för

affärs
verksam

het

Hela

försålda
obliga
tioner

I avgivna 
korta 

i förbin
delser

till
staten

försålda
statsobli
gationer

redisk.
stats
växlar

kredit-
givnin-

gen

1920
December ................. 85.5 351.3 436.8 104 5 69.7 281.7 455.9 892.7

1921
Januari................. 85.5 351.3 436. 8 119.8 75.5 -89.0 481.3 921.1
Februari . .. 85.6 351.3 436.8 110.8 96.0 391.4 598.2 1.035.0
Mars..................... 85.5 351.3 436.8 98.8 119.7 471.5 690.0 1,126.8
April........... 85.6 351.8 436.8 107.3 66.2 461,7 635.2 1,072.0
Maj ....................... 85.6 341.s 426.8 95.3 51.7 526.8 673.8 1,100.6
J u n i............................. 85.4 323.8 408.7 67.8 13.7 545.5 626.6 1.035.2
Juli ............................. 85.6 282.3 367.8 07.5 6.2 506.1 629.8 997.6
Augusti ..................... 85.8 252.3 338.1 88.9 6.2 587.7 682.8 1,020.7
September................. 87.2 212.3 3.99.t 121.2 6.2 623.7 751.0 1,050.6
Oktober ..................... 93.3 212. s 305.6 120.8 6.2 626.4 752 s 1,058.5
November ................. 95.2 212.3 307.6 120.8 — 635.7 756.0 1,063.5
December ................. 55.7 303.9 359.6 121.8 — 657.0 .778.3 1,137.9
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Beloppet av de obligationer staten för
sålt till Finlands Bank ökades under sep
tember, oktober och noveml>or med om 
kring 10 miljoner mark, men nedgick där
emot under december med 40 miljoner 
mark. 'Sitalens korta förbindelser minska
des från ooh med maj intill september med 
139 miljoner mark. Ökningen av 91.6 mil
joner mark under december föranleddes 
därav, att Finlands Banks krav å ersätt
ning av statsverket lö r  rysdta riksskatt- 
kamimarens skuldförbindelser vid årets 
slut överfördes till detta konto.

Beloppet obligationer tillhörande hu
vudsakligen 1918 års kommunikaitiionslån. 
vilka privatbankerna försålt till Finlands 
Bank, minskades i medlet av året, men 
tillväxte åter vid årets slut samt översteg 
med 17 milj. mark beloppet vid årets in
gång’. Beloppet av statsväxlarna, som 
privatbankerna rediskonterait, växte intill 
mars med 50 milj. mark eller till 119.7 
milj. mark, men sjönk sedermera snabbt, 
då staten inlöste sina växlar, intill dess 
denna form för kroditgivning i november 
holt oeb hållet försvann ur räkenskaperna. 
Bamlkens övriga utlåning, som delvis ut
gjort rediskontering av privatbankernas

växlar, delvis direkt förstärkning för a f
färslivets ibehov, har i stora drag ökats 
under hela året och stod ultirno decem- 
1)er 375 milj. mark högre än vid ingån
gen av året. Totalkrediten åt affärsverk
samheten var vid årets utgång 322 milj. 
mark större än vid dess ingång.

Bankens hela kroditgivning ökades in
till mars med omkring 234 miljoner mark. 
sjönk intill slutet av juli med omkring 129 
miiljoner mark och tillväxte åter därefter 
samt utgjorde vid årets utgång, då den 
tidigare nämnda överföringen till statens 
korta förbindelser avdrages, omkring '164 
miljoner mark mera iin vid årets ingång.

I 'alulan för scdclnttjivniny.

Airten oesfa sammansättningen av den va
luta, som utgör säkerhet för sedelutgiv
ningen, har, såsom av följande samman
ställning framgår, även under det för
flutna året; växlat jämförelsevis litet, med 
undantag av de förändringar, vilka före
komma i årets sista bilans, där de för se- 
delutgivningsrätten utfärdade nya bestäm
melserna redan tillämpades.

19 2 0 
»■/ 

ht 37a
i 9 2 1

*7,0!• °/o 7 . 7, 7o
Metallisk kassa (ooh finskt silvermynt) . . 3.2 2.o 3,i 3.3 2.5
Uti. korresp., kup. och sedlar .................... 13.5 5.9 8.4 8.3 12.5
Växilar å utländskt mynt .............................. 3.!» 16.6 19.4 20.2 0.5
Obligationer å utländskt m y n t ..................... 12.4 11.4 13.0 12.3 0.5
Finsika statsobligationer och övriga stats- 

förbindelser ................................................... (-»7.0 (53.2 5-6.1 55.» 47.s
Växflar å finskt mynt .................................. — — — — 36.2

Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.o lOO.o

A v  sedeltäekningen ihar sålunda fortfa
rande, med undantag av den sista bilansen, 
mera än hälften udgjorts av statens för
bindelser. En avsevärd utveckling till det 
bättre har doek inträffat, i det att stats-

förbindelsernas andel i sedeltäckningen un
der året minskades från 67 % till 47 % .

Sedelutgivningisräitten —  beiloppet av 
ovannämnda tillgångar jämte 200 miljoner 
mark obe täck t sede! utgivningsrätt —  har

826 -22



10

under år 1Q21 växlat mellan 1,508,344,742 
mark (den 30 september) och 1,705,030,067 
mark (den 23 mars), såvida bilansen för 
den 31 decemlber icke medräknas, då sedel
utgivningsrätten enligt de nya stadgande- 
na var 1,734,070,137 mark. Den obegag- 
.nadc sedel utgivningsrätten liar varierat 
mellan 7,369,012 mark (den 30 september) 
och 125,553,15*2 mark (den 31 januari) och 
utgjorde 0.49— 8.oo aiv 'hela sedelutgiv
ningsrätten, med undantag av.bilansen för 
årets sista dag. då den obegagnade sedel- 
utgivningsrätte n enligt do nya stadgandena 
var 139,381.5'18 mark.

Finlands Hanks ställning rid utgången ar 
år 1921 och dess årsvinst.

Bankens 'bokslut för år 1921 uppgjordes 
enligt de nya bestämmelser 'lör sedelutgiv
ningen, ivillka trädde 1 kraft den 30 decem- 
litT. Med anledning härav och av andra or- 
saker, till vilka i det följande hänvisas, av
vek årets slutibilans från tidigare bilanser 
•mera. än vad ifall et skulle varit, am de ti
digare b estämme! se im i a för sedelutgivnin
gen hade tillämpats.

Den viktigaste förändringen i jämförelse 
ined tidigare bilanscr var den, att obliga
tioner, lydande a utländskt mynt, (vilkas 
be>lopp i bilansen för den 2:3 december var
1)58 miljoner, i bokslutet uppgingo till en
dast 9.2 miljoner eller 118.s miljoner 
mindre. Delta var för det första en följd 
därav, att starten i slutet av året med 45.*> 
miljoner mark inlöste de obligationer, som 
under åren 1-9(15—:19ll0 med återköpssky1- 
dighet försålts till Banken. För det an
dra överfördes ryska rik ss k attk am m ar o ns 
skuldförbindelser, vilkas bokförda värde 
var 91.ö miljoner imark, «från obligations- 
kontot till stateras korta förbindelser, eme
dan efter freden i Dorpait finska och icke 
ryska staten var ansvarig för desamma. 
För det tredje överfördes ett beiliopp av t>.s 
miljoner mark 'i obligationer, vilka lydde

å -såväl utländskt .som finskt mynt, från 
utländska obligationers konto till inhem
ska obligationer, emedan enligt de nya be
stämmelserna för sedelutgivningen sedel - 
täckningen kunde utgöras endast av -så
dana obligationer, vilka noterades å ut
ländska börser. Vidare nedsikattades de 
återstående å utländskt m ynt lydande obli
gationernas bokförda värde med -1.8 m iljo 
ner mark, vadan såsom slutsumma i bilan
sen återstod 9.2 miljoner mark.

En annan viktig förändring i jämförelse 
med tidigare bilanser var en ökning av- 
statens korta förbindelser till 303.9 m iljo 
ner mark eller med 91.« m iljoner mark ul- 
över deras belopp den 23 december. Denna 
ökning föranleddes av tidigare nämnda 
överföring: i verkligheten hade statens 
korta förbindelser icke ökats.

Slutligen minskades beloppet utländska 
växlar tiili 8.4 miljoner mark eller med 
T 4 !).2 miljoner ma.nk, jäm fört med deras 
belopp den a 3  december, samtidigt som be
loppet av inhemska växlar sedan nämnda 
dag steg med 140.8 m ilj. marik eller till
627..i miljoner mark. Detta berodde där
på, att Bankens ikonto för utrikesväxlar 
upptagit sådana växlar, vilka enligt de 
•nya bestämmelserna för sedeltäokniingen 
icke kunde tjäna såsom valuta för sedelut
givning.

Vid beräknandet av Bankena nettovinst, 
för år l'92'l ihava adla fordringar i rubel 
ooh alla övriga mindervärdiga utländska 
tillgodohavanden fullständigt avförts ur 
böckerna.

Till det goda årsresultatet hava i främ
sta rummet medverkat ränteinkomsterna 
från Bankons inhemska utlåning, vilka in 
komster även ökats genom de under redo- 
görölseåret rådande, av förhållandena på
kallade höga räntesatserna. För det andra 
har på årsrvinstens storleik inverkat agio- 
vinsten samil såsom en tredje faktor rän
torna å obligationerna. Nettovinsten är 
Fmk $8,.513,410: 88.
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Då reservfonden i början av året var
Fmk 23,583^153: 04 och till densamma en
ligt. Riksdagens beslut av den 16 decem
ber 19*21 överförts den återstående delen av 
1&20 år.s vinsbmedeJ, Fimk 3,887,793:35, 
påkallade 3 $ i Bankens reglemente, att 
av detta års vinst, sedan Bankens fastig
heter och inventarier värderats till Fmk
6,000.100:— , till reservfonden överfördes 
Fmk 2)8,529,153: 61. Härigenom steg re
servfonden till 50 miljoner mark. värde! 
av Bankens fastigheter och inventarier 
däri ioke inberäknade. A Riksdagen an
kommer hädanefter att varje år pröva, hu
ruvida vinstmedel ytterligare skola över
föras till reservfonden.

Till Riksdagens förfogande återstå un
der sådana förhållanden av Bankens vinst
medel Fmk 69,984,257:27. A v  detta be
lopp har Riksdagen redan i stat-slorslaget 
tör ar 1922 for statsbehov anvisat 21 mil
joner n.ark. motsvarande räntan å de ob li
gationer å 350 miljoner mark, vilka staten 
överlämnat, åt Finlands Bank till stär
kande av dess ställning.

Beträffande återstoden, vilken utgör 
Fmk 4-8.98!,2 .)7 : 27. har Direktionen i 
skrivelse till Bankfullmäktige av den 27 
februari innevarande år föreslagit, att den 
skulle placeras i säkra utländska valutor 
för att i sinom tid användas till förökning 
av Bankens guldförråd. Bankens direktion

anser att, ehuru den tidpunkt, då landets 
myntfot ånyo skall grundas på guld, syn
barligen ännu ligger så fjärran, att varken 
densamma eller den kurs, på grund av v il
ken övergången borde .ske, ännu kan när
mare bestämmas, det är Bankens ovillkor
liga skyldighet att bereda möjlighet för 
denna övergång genom atit öka Bankens 
guldförråd, i den mån medel härtill vid 
varje t-idpunikt- kan disponeras. Direktio
nen är av den mening, att redan den om
ständigheten. alt för framtida guld inköp 
avsedd valuta inflyter, säkerligen skall in
verka gynnsamt på den finska markens 
kurs och underlätta dess stadgande.

Utan att i detta sammanhang taga till 
omprövning, i vad mån ooh när en för
ökning av Batikens guldförråd kan vara 
nödvändig för'åstadkommande av ett stad
gat myntvärde, äro Bank full mäktige ense 
med Direktionen därom, att Bankens eko
nomiska krafter böra riktas på stadgandet 
av den finska markens värde och att förty 
Bankens vinstmedel böra användas för 
detta ändamål. Bankfullmäklige få förty 
vördsamt föreslå, all Riksdagen måtte be
sluta.

all återstående vinstmedel för år 
1921. Fmk ’>8,981257: 27, reserrr- 
ras /ör all enligt Bank fullmäktiges 
prövning användas till stabilisering 
ar finska markens värde.

Särskilda av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

l 8.

Åtgärder beträffande valutan.

Då under inverkan av världskrisen ex
porten under årets första månader snabbt

nedgick och importen samtidigt ökades, 
minäkades Finlands Banks disponibla ut
ländska valutor snabbt och Banken sak
nade sålunda effektiva medel att förhindra 
nedgången i kursen på mark. Ett nytt



utländskt 'lån stod icke heller att erhålla. 
En ännu mera betänklig nedgång i sagda 
kurs. iin den. som inträffade från och med 
februari, undveks därigenom, att 250 milj. 
mark utländska a vista tillgodohavanden hos 
härvarande privatbanker i februari konver
terades till ett statslån å motsvarande be
lopp' med 10 års återbetalaingstid.

Då landets betalningsbalans alltjämt för
sämrades, sökte Finlands Bank under vå
rens lopp få till stånd överenskommelser 
med privatbankerna och bankirfirmorna 
om en begränsning av markförsäljningen 
till utlandet, utan att dessa åtgärder doek 
ledde till något nämnvärt resultat. På 
hösten, då iiven bankernas rätt att idka 
valutahandel genom statsrådets beslut av 
av den 8 september gjorts beroende av fi
nansministeriets tillstånd, lyckades F in
lands Bank få till stånd samarbete med 
dessa ävensom med bankirfirmorna beträf
fande försäljningen av maikan visningar. 
Framgången av delta samarbete främjades 
av den samtidigt förbättrade betalningsba
lansen.

2 §•
K r edil ffivni n gen.

För att inskränka användningen av 
mindre nödvändig kredit beslöto Bankfull
mäktige den 1 mars uppmana Direktionen 
att på växlar, som rediskouterades av ban
ker, vilka i anseende till sin rörelses om
fattning ooh art anlita Finlands Banks kre
dit utöver vad Direktionen ansåg stå i rätt 
förhållande till den totalkredit, som bevil
jas bankerna, tillämpa en räntesats, som 
med 1 procent översteg de av Bankfullmäk
tige senast fastställda räntesatserna.

Vid sammanträden den 24 och 30 augu
sti samt den 7 oktober behandlade Bank- 
fullmäktige vidare frågan om vad som 
kunde åtgöras för att kreditgivningen för 
import av konsumtionsvaror, mot värde
papper samt i allmänhet för mindre nöd
vändiga behov skulle minskas, och ansågo.

att Direktionen, i högre grad än detta var 
möjligt genom att följa  med rediskonterin- 
garna, borde göra sig förtrogen med de 
privatbankers kreditgivning, vilka begag
nade sig av kredit i Finlands Bank, samt 
iivervaka, att även de för sin del, intill 
dess förhållandena komme att förbättras, 
i görligaste mån sökte inskränka sin kre
ditgivning till belopp, som motsvarade lan
dets ekonomiska ställning. Emedan Direk
tionen redan under ärendets behandling be
gynt utöva ifrågavarande kontroll, var det 
icke vidare nödigt för Bankfullmäktige att 
fatta något beslut i ärendet.

3 §.
Sedel ut ffivni n ffsriiilen.

I bestämmelserna angående Finlands 
Banks sedel utgivningsrätt infördes genoijp 
lagen av den 27 juli 19tl 8 bl. a. den från 
tidigare sedelutgivningsprinciper i hög 
grad avvikande förändringen, att till va
luta för sedelutgivning finge räknas även 
av staten utfärdade, å finskt mynt lydande 
obligationer ooh andra förbindelser. På 
grund härav utgå vos till en början för till
fredsställande av statens och sedermera a f
färslivets penningbehov sedlar mot såväl 
av staten till Finlands Bank direkte fö r 
sålda olika slags skuldförbindelser .som 
iiven av privatbankerna försålda statspap
per. Statens på detta sätt till Finlands 
Bank influtna korta förbindelser utgjorde 
den 15 februari sistlidet år, då de upp- 
gingo till sitt högsta belopp, 479.7 m iljo
ner mark. V id samma tid belöpte sig de 
av staten direkte till Finlands Bank för
sålda obligationerna till 85.j  miljoner mark 
och privatbankernas villkorligt till F in
lands Bank försålda statsobligationer till 
>1:10.8 miljoner mark.

Å r 1921 var sta.ten. såsom fallet även 
var under senare hälften av år 1920, ioke 
vidare i behov av ny kredit från Finlands 
Bank, utan inlöste tvärtom från början av
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april till slutet av oktober av sina korta 
förbindelser 258." miljoner mark. Detta 
föranledde en motsvarande minskning i 
Bankens sedelutgivningsrätt. Men då pris
nivån icke sjunkit, kunde Banken icke min
ska sin sedelstock i motsvarande grad, vil
ket åter å sin sida ledde till, att den obe
gagnade sedelutgivningsrätten i den grad 
nedgick, att Banken faktiskt förlorade möj
ligheten att bevilja kredit även för de mest 
trängande behov. Ställningen försvårades 
ytterligare därigenom att, såsom tidigare 
nämnts, utlänningars depositioner i privat
bankerna under september— december min
skades med 242 miljoner mark. För att 
undvika en ytterligare tillspetsning av si
tuationen överförde staten en del av sina 
avis ta fordringar i Finlands Bank till me
del, bundna på längre tid. I samma syfte 
var regeringen villig att placera in fly 
tande statsmedel i privatbankerna, doek 
bl. a. på det villkor, att den mellan pri
vatbankerna och Finlands Bank år 1918 
ingångna överenskommelsen om försälj
ning till nominellt värde åt Finlands Bank 
av obligationer, tillhörande kommunika- 
tionslånet av samma år å 120 miljoner 
mark, med rätt att återköpa dem. måtte 
upphävas. Då det av staten uppställda 
villkoret blivit uppfyllt i den form, att 
Finlands Bank ingått överenskommelse om 
definitivt inköp av ifrågavarande obliga
tioner till nedsatt pris, placerade regerin
gen i privatbankerna medel till ett belopp 
av 50 miljoner mark. Genom denna åt
gärd undveks användningen av den på be
slut av Republikens President beroende 
extra sedel utgivningsrätten.

Redan tidigare hade Bankfullmäktige 
och Finlands Banks Direktion inom sig 
tillsatt en kommitté för att uppgöra ett 
förslag till nya bestämmelser angående 
Bankens sedelutgivningsrätt.

E nligt kommitténs förslag skulle maxi
migränsen för Bankens utelöpande sedlar 
fastställas till 1,600 miljoner mark, vil

ken gräns, om förhållanden sådant ound
gängligt påkallade, av Republikens Pre
sident på framställning av bank fullm äk
tige kunde för viss tid höjas med högst 
etthundra miljoner mark. Hela den utélö- 
pande sedelmängden skulle vara täckt. 
Täckning skulle främst utgöras av Ban
kens guldkassa och Bankens ostridiga ford
ringar hos dess utländska ombud, även
som präglat finskt silvermynt, i utlandet 
betalbara varuväxlar, på utlandets börser 
noterade, å utländskt mynt lydande obli
gationer samt, å utländskt mynt lydande 
räntekuponger och sedlar. För såvitt be
loppet av Bankens utelöpande sedlar skulle 
överstiga förenämnda tillgångar, skulle 
såsom täckning för sedlarna tjäna inhem
ska växlar, till vilkas förfallodag icke 
återstode längre tid än tre månader ooh för 
vilkas betalning ansvarade minst två fullt 
vederhäftiga personer eller firmor. Här
utöver kunde såsom täckning för sedlarna 
tjäna även andra slag av finska statens 
obligationer och övriga skuldförbindel
ser, än ovannämnda, för såvitt de vid 
ifrågavarande lags trädande i kraft inne
hades av Banken. Vid beräknandet av be
loppet utelöpande sedlar skulle till sedel
stocken jämväl räknas Bankens anvisnin
gar å finskt mynt och övriga vid anford- 
ran betalbara förbindelser ävensom innc- 
stående belopp å beviljade kassakrediitiv.

V id  sammanträde den 12 oktober god
kände Bankfullmäktige med smärre for
mella ändringar kommitténs förslag til! 
,,lag, innefattande temporära bestämmelser 
angående Finlands Banks sedelutgivnings
rätt” , samt insände det jämte skrivelse tili 
Statsrådet med anhållan om Statsrådets 
åtgärd därhän, att förslaget såsom rege
ringsproposition fordersaimmast skulle över
lämnas till Riksdagens behandling.

Regeringens den 3 decemlber dagteek- 
nade proposition till Riksdagen angående 
ifrågavarande lag avvek från Bankfull
mäktiges ovanrelaterade förslag i sådant
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avseende, att Bankens utelöpande sedlar 
enligt, densamma finge med högst 1,500 
miljoner mark överstiga Bankens guld- 
kassa och Bankens ostridiga fordringar hos 
dess utländska ombud sammanlagt. 1 öv
riga avseenden var Regeringens proposition 
i sakligt hänseende överensstämmande med 
Bank ful lmäk t iges f örsl ag.

Sedan Riksdagen antagit Regeringens 
proposition oförändrad, utfärdades i ären
det en lag den 30 deeeml>er.

4 §.

Hankens befriande lillsridare från si; yld ta
itelen all inlösa sina sedlar i guld.

I § 4 av den utav Bankfullmäktige för 
år l'9'2'O avgivna berättelsen har redogjorts 
för Bankfullmäktiges åtgärder för åstad
kommande av (>n provisorisk lag, genom 
vilken Finlands Bank skulle befrias från 
skyldigheten att inlösa sina sedlar i guld.

Regeringen överlämnade en proposition 
härom till Riksdagen ooh utfärdades se
dermera den 27 maj 1921 en lag i ären
det.

5 8.
Hankens tillgodohavanden hos staten.

Under hösten 1919 föreläde Finlands 
Banks Direktion Finansministeriet en kal
kyl över Bankens tillgodohavanden hos sta
ten i sådant syfte, att dessa bleve, om ock 
i eke betalade, så åtminstone ur bdkförings- 
synpunkt riktigt ordnade. Då denna åt
gärd endast delvis ledde till avsett resui- 
tat, upptogo Bankfullmäktige på initiativ 
av Direktionen ärendet till behandling och 
beslöt o vid sammanträde den i’>l ma j 1921 
till statsrådet i ärendet, avlåta en skrivelse 
samt därtill foga följande utredning över 
Finlands Banks tillgodohavanden hos sta
ten, med undantag av de växlar, vilka 
rediskonterats av privatbankerna.

Tillgodobavan- Kapitalvärdet i Upplupen 
dets kapital- bankons böcker ränta

bolopp 3I/-
1. Av Finlands Statskontor till 

Finlands Bank iförsålda obl. . . Fmk
2. Finlands Banks i Tyskland be

slagtagna kontokuran tf ord rin-
o-al- .............................. Rmk.............

3. D:o i Briissel beslagtagna kon- 
tokurantf ordringar ................... Fr.

4. D :o i Tyskland beslagtagna obl. . .
5. Ryska riksskattikam- 

marens sk u 1 d förbin
delser .........................  30;>.;> 12,000: -

Till avkortning av 
dessa har använts av 
det belopp å 350 
milj. m-ark, staten i 
obligationer överläm
nat åt Banken . . . .  1,64,970.180: —

6. Finska statens skuldsedlar . . .  Fmk
7. A v Finska staten diskonterade 

växlar ...........................................  »

"L 1!l- 1

63,921.(> 10 : 85 (>3.921,01 6: 85 5,433,28(5: 45

13.75-1.425: 35 1(5,943,247 : 98 3,885,129: 4(>

87.8.612: 03 878.012: 03 100,335: 11‘ 
5.300,097: 26 2,72,8,246: 68

140,535,520: —  91,053,600:
24 2.265.000: - 212,265.000:

129,000,000: —  129,000,000:

Summa 519,961,574: 12 12,206,997^04
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1 skrivelsen anhöll o Bankfullmäktige att 
fa emottaga förslag till ordnande av de un
der punkterna .1— 5 nämnda förbindelserna 
mellan Finlands Bank och staten samt 
t rainriiöllo, att den slutliga utredningen av 
dessa förbindelser borde ske före utgången 
av år 11921, emedan i annat fall uppgöran
det av Bankens bokslut skulle möta stora 
svårigheter. Därjämte f ramliö Ilo Bank full
mäktige, att det med hänsyn till skötseln 
av Battkens rörelse vore av vikt, att Bank- 
fullmäktige skulle erhålla kännedom om 
Regeringens planer för gäldande av de un
der punkterna. 6 oc.li 7 nämnda skulderna.

Den ,24 november meddelade Finansmi
nisteriet, i överensstämmelse med Stats
rådets beslut, Bank full mäktige följande om 
ifrågavarande ka lkyl:

1. Vidkommande det under punkt 1 uti 
ifrågavarande kalkyl nämnda tillgodoha
vandet om 63,9011,016 mark 85 penni hade 
detta under sistförflutna juni avkortats 
med 18,345,906 mark 37 penni, varför det 
balanserande beloppet utgjorde endast 
15,575,110 mark 48 penni, vilket staten 
kunde återbetala till Finlands Bank under 
ar 19(21. Däremot hade staten icke godkänt 
Hankens fordran på erläggande av upp
lupen ränta å obligationerna.

2. Beträffande Bankens under punkt 2 i 
kalkylen nämnda, i Tyskland beslag- 
t agna kontokurantfordringar meddelades, 
att ty.-ika regeringen den 9 februari 1918 
tiH finska statens disposition av dessa och 
statens kontokurantfordringar ställt sam
manlagt 8.000,000 Reidhsmark, av vilken 
summa statens kontokurantfordringar ut
gjorde 737,765 Reiehsmark 77 pfennige. 
och hade Statsrådet sålunda ansett, att 
Finlands Bank tillhöriga ‘kontokurantford
ringar 7.262.234 Reiehsmark 23 pfennige 
skulle ersättas Banken i finska mark enligt 
då gällande kurs KM) Rmk =  123 Fmk. 
De återstående kontakurantfordringarna, 
vilka fortfarande voro beslagtagna, skulle 
överlåtas till Finlands Bank, så snart de

blivit frigjorda, eller inköpas till staten 
enligt gängse kurs.

3. För de i punkt 3 nämnda, i Tyskland 
beslagtagna obligationerna ansåg Statsrå
det staten ioke stå i skuld förpliktelse tiH 
I< inlands Bank, utan skulle ifrågavarande 
obligationer överlämnas till Banken, sä 
snart tyska regeringen befriat dem från 
beslaget, eller skulle de inlösas till stats
verket för gångbart pris.

4. För de i punkt 4 av kalkylen nämnda, 
i Briissel beslagtagna kontokurantfordrin
garna hade staten enligt Statsrådets me
ning i eke heller någon ersättningsskyldig
het, utan ansåg Statsrådet rätten att er
hålla ersättning vara beroende av den rät
tegång, som Banken anmält sig hava väckt 
mot Credit Lyonnais.

5. I punkt 5 av kalkylen hade ersättning 
fordrats för ryska riksskattkammarens 
skuldförbindelser till ett nominellt belopp 
av 140,535,520 mark, vilka förbindelser 
mod stöd av artikel 20 i fredsfördraget i 
Dorpat W ivit värdelösa. Dessa förbindelser 
voro bokiförda till ett belopp av 91,05-3,600 
mark. Fragan om Bankens ersättande för 
des.sa förbindelser ansågs sa tillvida vara 
av säregen natur, som ersättning utan fö 
regående uttrycklig förbindelse från sta
tens sida i detta fall skulle komma att er
läggas till en statsinrättning, till vilken i 
ooh för betäckande av dess förluster redan 
härförinnan överlåtits 0 % statsobligatio
ner till ett så betydande belopp som 
.150,000,000 mark och som genom freden i 
Dorpat även vunnit avsevärda fördelar. 
Med beaktande härav och då det med hän
syn till statsverkets nuvarande ställning 
icke varit möjligt att upptaga den äskade 
ersättningen i den till Riksdagen nyligen 
överlämnade tilläggsbudgeten för inneva
rande år, hade Statsrådet i enlighet med 
ett av Bankens förvaltning uttalat önsk- 
mngsmål tillsvidare lämnat ifrågavarande 
ersättningsanspråk öppet.

6. Vidkommande det i kalkylens punkt 6
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aäm nda lånet kunde det återbetalas till 
Banken i mindre poster, doek sålunda, att 
Bankens sedelutgivningsiiätt med anled
ning därav idke skulle a lliför plötsligt 
nedgå.

Med stöd av vad sålunda anförts och 
med beaktande av att den i kalkylens 
punkt 7 nämnda växelskulden den 15 sist- 
lidne september fullständigt gäldats till 
Banken, uppgav Finansministeriett statens 
skuld till Finlands Bank vara följande:

1) F ör försålda ryska oöli
tysika obligationer . . . 45,575,110: 48

2) R.mk 7,262,234: 23, 
vilka staten år 1918 
erhållit, enligt kurs
100 Rmk =  123 Fmk 8,9-32,548:10

3) Skuldsedlar ................... 212,265,000: —

Summa Fmk 260,772.658: 58

Härjämte meddelades Bankfullmäktige i 
skrivelsen, att underhandlingar om den 
slutliga likviden mellan Finland och Tysk
land. varav frigivningen av såväl statens 
som Finlands Banks i Tyskland beslag
tagna obligationer och tillgodohavanden 
berodde, samt om deras möjliga använd
ning för statens likvider i Tyskland som 
bäst pågingo ooh antagligen inom kort 
•skulle kunna slutföras.

1 sitt med anledning av denna Finans
ministeriets skrivelse avgivna utlåtande 
meddelade Direktionen den 31 januari in
nevarande år, att ifrågavarande likvidering 
vid årsskiftet verkställts, huvudsakligen 
i överensstämmelse med de i Finansministe
riets ifrågavarande skrivelse anförda syn
punkterna. A v den i skrivelsens punikt 2 
nämnda komtokurantfordran hade staten 
erlagt 8,000,000 milj. Rmk till kurs 123. 
På den återstående delen skulle enligt D i
rektionens meddelande gängse kurs tilläm
pas. Bankens i punikt 5 av kalkylen 
nämnda, på ryska riksskattkammarens 
förbindelser grundade ersättningsanspråk

var enligt Direktionens meddelande tills
vidare öppet, emedan frågan om erläggande 
till privatbankerna av ryska riksskattkam
marens skuldförbindelser var föremål för 
behandling i Riksdagen.

Med anledning härav beslöto Bankfull
mäktige den 2 februari innevarande år, att 
ärendet tillsvidare ieke skulle föranleda 
åtgärd från Bankfullmäktiges sida.

6 §.
Präglingen nr skiljemynt.

Såsom i § 6 av Bankfullmäktiges för år 
1,920 avgivna berättelse anförts, hem
ställde Bankfullmäktige den 1 februari 
1921, att för Finlands Banks räkning 
oförtövat skulle av nickelbrons präglas 10 
miljoner i 1 marks mynt, 5 miljoner i 50 
pennis mynt och likaså 5 miljoner mark i
25 pennis mynt.

Dessa präglades även sedermera och be- 
gynte utsläppas i rörelsen den 27 juli.

Då Bankens behållning av nya 1 marks 
slantar den 22 oktober var endast 3,850,000 
mark, ingingo Bank fullmäktige den 27 ok
tober till Finansministeriet med en hem
ställan, att för Finlands Banks räkning 
åter akulle präglas 10 miljoner stycken 1 
marks mynt, vilket sedermera skett.

Sedlar till 1 marks och lägre valörer 
funnos vid årets början i rörelse för 
22,275,127 mark. Under årets lopp emitte
rades sådana, innan nickelbronsmynten 
'blevo färdiga, ytterligare 8,286,856 mark. 
Banken liar av dessa sedlar återfått och 
förstört 14,948,002 mark. Vid årets slut 
voro sådana i rörelse ännu till ett belopp 
av 15,61-3,98(1 mark.

På Bankfullmäktiges den 11 maj hos 
Finansministeriet gjorda hemställan präg
lades för Finlands Banks räkning 200.0(10 
mark i 10 pennis och likaså 200,000 mark 
i 5 pennis mynt.

På Bankfullmäktiges hos Finansministe
riet den 13 december gjorda framställning
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präglades för Finlands Banks räkning sam
ma mängder av sagda myntslag.

7 §.
Upprätthållandet av Städernas i Finland 

Hypotekskassa.

Såsom i § 7 av den för år 1920 avgivna 
berättelsen nämnes, beslöto Bank!ullm äk
tige vid sitt sammanträde den 27 novem
ber sagda år, med omfattande av Direktio
nens förslag, hemställa hos Bankutskottet 
om att Riksdagen måtte besluta,

aitt Finlands Bank skulle övertaga an
svarigheten för de av Aktiebolaget Städer
nas i Finland Hypotekskassa upptagna va
lutalånen om inalles 520,000 svenska kro
nor, 1,250,000 danska kronor ooh 1,000,000 
schweiziska francs, mod villkor, att till 
Banken överlämnades de åt de nuvarande 
borgesmännen för dessa lån givna säkerhe
terna; samt

att till be bäckande av den förlust, som 
genom denna borgen tillskyndas Finlands 
Bank. nödigt anslag reserveras ur Bankens 
vinst för innevarande år.

Den 18 januari 1921 tillkännagav D i
rektionen för Bankfullmäktige, att då 
ärendet icke före julhälgen hunnit slutbe
handlas inom Bankutskottet ooh Riksdagen 
samt då uraktlåtenheten att inom år 1:920 
betala upplupna räntor och avkortningar å 
kassans å utländskt mynt lydande skulder 
ovillkorligen skulle tvungit kassans för
valtning att oförtövat inlämna konkursan
sökan, hade Direktionen, efter att hava er
farit, att inom Bankutskottet och i riks- 
dagskretsar den åsikt var rådande, att kas
san ur synpunkten av landets kredit och 
allmänna anseende borde räddas undan 
konkurs, inlett underhandlingar med bor
gesmännen för kassans valutalån, Kansa]- 
lis-Osake-Pankki och öm sesidiga L iv för
säkringsbolaget Suomi, i avsikt att uppnå 
sådant resultat, att borgesmännen med

halva beloppet skulle deltaga i den av bor
gen föranledda förlusten. Underhandlin
garna ledde även till avslutande av en 
överenskommelse i antydd riktning.

Bankfullm äktige bragte detta medde
lande tall Bankutskottets kännedom.

Medelst beslut av den 7 mars godkände 
Riksdagen Direktionens ovansagda åtgärd.

Därjämte beslöt Riksdagen på framställ
ning av Regeringen

att i understöd åt Aktiebolaget Städer
nas i Finland Hypotekskassa av Finlands 
Banks vinstmedel anslås högst 3,500,000 
mark på följande villkor:

understödet användes till inlösen av
sagda bolags i Sverige, Danmark, Schweiz 
och Holland år 19‘2] förfallande, av dessa 
länders medborgare redan före kriget inne
havda obligationer och räntekuponger 
samt till gäldande av ränta och tilläventyrs 
påyrkade kapitalavkortningar å de av bo
laget under krigstiden utomlands upptagna 
tillfä lliga  valutalån;

om understödet gives i utländskt m ynt
slag, beräknas dess värde enligt gångbar 
kurs;

bolagets fonder ökas ej genom överfö
ring av vinstmedel, ej heller utdelas till 
aktionärerna någon dividend, innan under
stödet återbetalats jämte 6 %  ränta.

Den 3 november meddelade Direktionen 
Bankfullmäktige, att Aktiebolaget Städ er
nås i Finland Hypotekskassa ånyo anhål
lit, att kassan, som till följd  av kursför
luster i annat fall icke kunde räddas undan 
konkurs, måtte av Finlands Bank under
stödas sålunda, att Banken skulle förvärva 
sig rätt att till kassan överlåta de för in
lösen av dess obligationer ooh räntekupon
ger erforderliga utländska valutorna. Un
der framhållande av att till motiven för 
kassans understödande numera ytterligare 
kommit den omständigheten, att aktiema
joriteten i kassan övergått till Finlands 
Bank, förordade Direktionen kassans un
derstödande på sagda sätt, likväl med vi 11 -

826—22 3
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kor, att skillnaden mellan den gällande och 
nedsatta kursen å de försålda valutorna, 
då kassan är i stånd därtill, ersattes Ban
ken me/d 6 °/o ränta, såsom fallet varit även 
med det härintills till kassan utgivna un
derstödet:, samt underställde Banktfullmäk
tiges avgörande, huruvida det icke vore 
skäl att vända sig till Bank ut skottet med 
anhållan, att detta i Riksdagen skulle taga 
initiativ i antydd riktning.

Den 2l2 november beslöto Bank fullmäk
tige med anledning härav anhålla, det 
Banikutskottet ville föreslå, att Riksdagen 
måtte besluta

att Finlands Bank måtte berättigas att 
till Aktiebolaget Städernas i Finland Hy- 
potekskassa försälja för inlösen av dess i 
Sverige, Danmark, Schweiz och Holland år 
1902 förfallande, redan före kriget i med
borgares inom dessa länder ägo befintlig;) 
•obligationer ooh räntekuponger erforderliga 
utländska valutor till nedsatta kurser på 
villkor, att del kursnedsättningen motsva
rande understödet bör ur bolagets vinstme
del, för såvitt sådana, kunna uppstå, tili 
Banken återbetalas med G % ränta, även
som att, innan denna betalning skett, b o 
lagets fonder icke tillökas medelst vinst
medel och ej heller dividender utbetalas till 
dess aktionärer.

Riksdagen förkastade doek den 17 de
cemlber Bankutskottets i enlighet härmed 
gjorda, framstäl 1 ning.

Den 2i3 december meddelade Direktionen 
Banlkfullmäktige, att Hypotelkskassans sty 
relse med anledning av Riksdagens nämn
da beslut besl-utit skrida till åtgärder i en
lighet med 1 mom. 9 § av gällande bank
lag och förbereda ett bokslut, med stöd 
varav sedermera till bolagsstämmans besva
rande skall framställas frågan, huruvida 
delägarne äro villiga att erlägga den 
tilläggsavgift, som enligt bokslutet erford
ras för att fylla  den till följd  av agioför- 
luster minskade grundfonden. Under fram
hållande av att arten av detta svar i verk

ligheten är beroende uteslutande av Fin
lands Bank, som äger omkring 85 % av 
H y po tek skas sans hela aktiestock, samt att 
av ett nekande svar o vägeri igen skulle följa 
kassans försättande i konlkurst.ilIstånd, an
höll Direktionen, att Bankfullmäktige ville 
till prövning upptaga , huruvida icke en 
hän vänd ning borde göras till Bankutskot
tet med framställning, att Utskottet ville 
föreslå, att Riksdagen måtte besluta, att 
Finlands Bank skulle berättigas att med i
9 § av banklagen reserverad förmånsrätt 
till fraimbida ersättning erlägga de tilläggs
avgifter, vilka prövas nödvändiga för bi
behållande av Aktiebolaget Städernas i 
Finland Hypotekskassas grundfond vid 
sådant belopp, att bolaget i enlighet med 
banklagen kan fortsätta sin verksamhet.

Med förordande av Direktionens fram
ställning bragte BankfullmäJktige densam
ma till Bankutskottets kännedom och an
to i lo, att Utskottet måtte hos Riksdagen 
i enlighet härmed framställa ett förslag i 
saken.

Riksdagen har dook innevarande år för
kastat även detta av Rank ut skottet fram 
ställda förslag och är kassan försatt i kon
kurstillstånd.

8 §.
Åtgärder, som angå enskilda personers för

bindelser till Iinnken.

Under år J 921 hava Banlkfullmäktige be
handlat en anhållan om ackord, för v il
ken redogjorts i det vid sammanträdet den 
h2 oktober förda protokollet.

På framställning av Bankens Direktion 
hava Bankfullmäktige förordnat, att sär
skilda redan tidigare såsom osäkra anteck
nade fordringar 'från åren 1884, d$9'9, 
1900, 1901, 4908, 1904, 1907 och 19(111, å 
vilka intet mer kan inflyta, utgörande 
sammanlagt 1,954,044 mark 9i(5 penni, skola 
ur räkenskaperna avföras.

1 !.*

9 §.
Ombad i utlandet.

Tidigare bar Finlands Bank i New York 
haft två korrespondenter, nämligen Natio
nal Oity Bank o f New York ooh National 
Bank of Commerce in New York, odh i 
Amsterdam tre korrespondenter, nämligen 
Bunge & C:o, Lippmann, Rosenthal & C:o 
och De Twentsche Bank.

1 skrivelse av den 11 januari meddelade 
Direktionen Bank fullmäktige, att jämte 
ovannämnda banker .på förfrågan av D i
rektionen Trving National Bank i New 
York ooh Amsterdamsohe Bank i Amster
dam förklarat sig villiga att bliva Bankens 
korrespondenter. Då bankerna voro solida 
och de av dem erbjudna villkoren fördel
aktiga, beslöto Bank fullmäktige på Direk
tionens framställning godkänna Irving N a
tional Bank och Amsterdanrsche Bank så
som Finlands Banks ombud.

1 Belgien har Finlands Bank tidigare 
haft två ombud, nämligen Société Anonyme 
Bunge i Antwerpen och Credit Lyonnais i 
Brttssel. Förbindelserna med sistnämnda 
bank avlbrötos på den grurtd, att denna väg
rade att till Finlands Bank utbetala vid 
världskrigets utbrott på Finlands Banks 
konto innestående 'medel, som tyska rege
ringen under kriget hade beslagtagit, v il
ken vägran gav anledning till rättegång.

Emedan ett ombud i Briissel är synner
ligen nödvändigt ‘för Finlands Bank och 
då Direktionen i skrivelse av den IG de
cember meddelade, att. en solid bank, Ban
que de Bruxelles, erbjudit sig att bliva det 
och framställt lika fördelaktiga villkor -som 
de övriga ombuden, beslöto Bankfullm äk
tige på Direktionens framställning god
känna Banque de Bruxelles såsom Finlands 
Banks ombud.

10 §.
Revisionen.

Den i Finlands Banks reglemente på
bjudna revisionen för år 1020 hava de vid

19)20 års riksdag valda revisorerna fo lk 
skolläraren Juho Pekka Kokko, filosofie- 
doktorn O. V. Louhivuori, lantbruksrådet 
Erkki Pullinen och filosofiemagistern 
Hugo Robert W äinö W uolijoki på kallelse 
av Bankf ill hnäktige verkställt den 14— 1.6, 
2i9 ooli 30 mars samt den 1— 7 april. I en
lighet med revisorernas tillstyrkan och med 
stöd av stadgandena härom i Bankens R eg
lemente hava Bankfullmäktige å R iks
dagens vägnar beviljat Bankdirektionen 
ansvarsfrihet för Bankens förvaltning un
der år 19‘2'C).

11 §•

Granskning av Bankens lånerörelse.

Bankf ull mäktige hava med stöd av Ban
kens böciker och räkenskaper samt från 
filialkontoren inkomna rapporter för varje 
månad verkställt saidan granskning av Ban
kens rörelse och utlåning, som i 4 § av den 
för Bankfullmäktige utfärdade instruktio
nen stadgas.

12 g.

Inventeringar.

a) i h u v  u d k o n t, o r e t.

.Jämlikt stadgandet i  § 40 av Bankens 
Reglemente hava Bankfullmäktige verk
ställt inventering av huvudkontorets kas
savalv och samtliga fonder ävensom låne- 
oeh säkerhetshandlingar samt depositioner 
den 14, il<5 och 1-8 oktober, den 16 decem
ber samt den 2 januari och 1 februari in
nevarande år. De vid sagda inventeringar 
konstaterade resultaten, vilka delgivits D i
rektionen, hava varit med Bankens böcker 
< i v erensstämm an d e.

.b) i a v d e l n i n g s k o n t o r e n .

Beträffande Bankens avdelningskontor 
hava BarikfuHmäktige övervakat, att le
damöterna av diskontkommittéerna inven
terat avdelningskontorens handkassor ocb 
valv en gång i månaden samt växlar,



skuldsedlar och panter minst tre gånger 
om året.

Dessutom har t. f. bankdirektören Bro
berg under året, inspekterat samtliga avdel- 
n i ngskontor.

1)3 §.

Tjänstemännen# ocli betjäntes avlöning.

Emedan levnadskostnaderna efter den reg
lering av tjänstemännens och betjäntes vid 
Banken löner, varom ordas i Bankfullm äk
tiges berättelse för år 1920, fortfaramde 
stigit och då de ordinarie tjänstemännens 
vid Finlands Bank löner under senare h älf
ten av året voro lägre iin de löner, som 
l>etaladas såväl i motsvarande statstjänster 
som isynnerhet vid privatbankerna och öv
riga penninginstitut, beslöto Bankfullm äk
tige den 14 november, sedan Direktionen 
med anledning av tjänstemännens oöh be
tjäntes vid Banken anhållan gjort fram
ställning i saken, .fastställa förhöjda löner 
ooh familjetil lägg att utbetalas åt Bankens 
tjänstemän och betjänte under förutsätt
ning, att Riksdagen skulle bevilja där
till erforderliga anslag. Direktionen före
slog, att de förhöjda lönerna skulle utbe
talas från årets början, men Bankfullm äk
tige funno det mera sakeni igt, att de för
höjda lönerna skulle utbetalas från den 1 
sistilidne juli.

Därjemte anhölto Bankfullmäktige, att 
Bankutskottet måtte för Riksdagen före
slå att det under innevarande år i  Fin- 
londs Banks årsstat upptagna, för dyrtids- 
tillägg åt tjänstemän och betjänte dispo
nibla anslaget måtte höjas med 110,000 
mark; samt att bankfullmäktige berätti
gades att från början av nästa år intill dess 
ny lönestat, efter det penningvärdet stad
gat sig, kan uppgöras, bestämma avlönin
gen för Finlands Banks tjänstemän och l>e- 
tjänte.

Den 16 december beslöt Riksdagen i en
lighet med Bank ut.Skottets förslag bevilja 
den av Bankfullmäktige föreslagna fönhöj-

ningen av anslaget till dyrtidstillägg och 
likaså på det av Banlkfullmäktige före
slagna sättet bemyndiga bankfullmäktige 
att framdeles bestämma tjänstemännens och 
betjäntes vid Finlands Bank avlöning och 
pensioner.

På grund av den utav Riksdagen åt 
bankfullmäktige meddelade rättigheten be- 
slölo Bankfullmäktige den 23 december, att 
den 14 noveml>er fastställda löner skulle 
vara gällande även från början av följande 
år, samt fastställde därjämte även ordfö
randens ooh ledamöternas av direktionen 
löner.

14 8-

Ersättningar för tjänsteresor.

Den 23 decemiber höjde Bank full mäktige 
på initiativ av Direktionen det enligt xe- 
sereglementet Bankens funktionärer till
kommande dagtraktamentet samt ersättnin
gen för bagagebefordran från början av 
november med f>0 %  av deras dåvarande, 
av Bankfullmäktige den 10 oktober 1919 
fastställda ibelopp.

15

Särskilda anslag. 

a) Pe o s i i o n e  r.

Bankfullmäktige hava under årets lopp 
beviljat tjänstemän och betjänte, vilka på 
ansökan erhållit avsked ur Bankens tjänst, 
livstidspensioner och understöd, vilkas år
liga totalsumma är 5,300 mark, samt ett 
årligt understöd om 2,500 mark tillsvidare 
för ett år.

b ) E r s ä t t n i n g a r  f ö r  i S: t  P e 
t e r s  b  urg k v a r b l i v e n  e g e n -  

d o m.

Den 31 maj beviljade Bankfullmäktige i 
ersättning för i S:t Petersburg kvarbliven 
egendom åt tjänstemän, vilka tjänstgjort 
vid Bankens kontor därsamimastädes, sam
manlagt 32,500 mark.

■21

e) E  x p e n s m e d  1 e n.

Den fortsatta prisstegringen hade till på
följd, att de åt Finlands Banks avdelnings
kontor för år 1.93)1 beviljade expensmed- 
len vid nästan alla kontor visat sig otill
räckliga. T ill följd  härav beviljade Bank- 
fullmäktige på framställning av Direktio
nen den 13 december tillägg 'till ifrågava
rande anslag vid olika kontor, sammanlagt 
20,500 mark.

För år 1922 beviljade Bankfullmäktige 
sagda dag1 på Direktionens framställning åt 
de olika kontoren 1 expensmedel samman
lagt 87.000 mark.

1<> 8- 
Direktionen.

1 Finlands Banks reglemente av år 1895 
liade antalet medlemmar i Bankens direk
tion, som dittills varit .tre, bestämts så
lunda, att direktionen skulle utgöras av en 
ordförande oah tvenne ordinarie ledamöter 
samt en pä extra, stat upptagen ledamot. 
Denna ibestämmelse angående antalet med
lemmar i Bankens direktion hade bibehål
lits oförändrad över ett kvart sekel.

Till följd av att antalet privatbanker 
ooh andra, kunder, vilka anlitade Finlands 
Banks kredit, ökats och då Bankens upp
gifter på grund av landets självständighet 
och de nuvarande valuta- och kursförhål
landena. tillvuxit, hade redan länge ett be
hov av ökade krafter inom Direktionen 
gjort sig gällande. På grund härav be
slöto Bankfullmäktige den 27 oktober att 
till Statsrådet inga med en hemställan om 
ändring av § 7 i Finlands Banks Regle
mente sålunda, att direktionen skulle ut
göras av ordförande och fyra  ledamöter. 
'Därjämte tförealogo Bank full mäktige. att 
8 4*8 i Reglementet skulle ändras därhän, 
att arbetsfördelningen mellan direktionens 
medlemmar skulle fastställas av bankfull
mäktige på- direktionens framställning.

Regeringen överlämnade till Riksdagen 
en proposition i enlighet härmed och i ären
det utfärdades lag den 30 december.

Emedan förutom den genom ifrågava
rande lag ledig vordna nya ledamotsbefatl- 
ningen i direktionen även ledamotsbefaIl
ningen på extra stat. var ledig, skredo 
Bankfullmäktige i enlighet med nämnda
8 7 i Reglementet till åtgärder för dessa 
'tjänsters besättande och fö res logo den 2(5 
januari innevarande år hos Statsrådet, att 
till ifrågavarande tjänster skulle utnäm
nas diplomingeniören Eric. von Frenckell 
ooh juriskandidalen Lauri Oskar af H em 
lin.

Den 1 februari innevarande år utnämnde 
Republikens President pil förslag av Stats
rådet till tjänsterna, de av Bankfullmäk
tige föreslagna personerna.

17 §.

I) isko vikom mitt éerna.

Sedan medlemmen av diskontkommittén 
vid kontoret i Tammerfors, kommerserådet 
Fabian Klingendahl, anhållit, att han, till
fö ljd  av att han blivit invald i förvalt
ningsrådet för Unionbanken i Finland Ak- 
'tiebolag, måtte befrias från medlemskap i 
diskontkommittén. förordnade Bankfull - 
mäktige den 11 maj i enlighet med Direk
tionens framställning i hans ställe hand
landen Anton Haihl intill utgången av- 
året.

Sedan herrar Janne Rosengren och Joh. 
Ijeineberg, vilka Bank fullmäktige förordnat 
till suppleanter i diskontkommittén vid 
Bankens kontor i Björneborg för år 1921, 
meddelat, att de avsade sig detta uppdrag, 
förordnade Bankfullmäktige i enlighet med 
Direktionens framställning direktören K us
taa K yöstilä och postförvaltaren Erik W il
liam Karlström att till årets utgång vara 
suppleanter i sagda diskontkommitté. Sedan 
även desse sistnämnde avsagt sig uppdra
get. förordnade Bankfullmäktige icke vi



dare nya personer, utan upipdrog Direktio
nen åt medlemmarna av diskontkommittén 
vid avdelningskontoret i Tammerfors att 
vid förfall för de ordinarie medlemmarna 
av diskontkommittén vid avdelningskonto- 
i«t i Björneborg förrätta inventeringarna 
därstädes.

För år 1922 hava Bank fullmäktige den 
23 december utsett följande personer till 
ledamöter och suppleanter i diskontkom- 
mittéerna vid Bankens avdelningskontor: 

vid kontoret i A bo : till ordinarie leda
möter politierådmamnen Ernst Petter Jo
han Thomé och handlanden Evert Vilhelm 
Nylund samt till suppleanter kaptenen fri
herre R o lf Maximilian Carpelan och direk
tören Kustaa H. Heickell;

vid kontoret i V iborg: till ordinarie le
damöter konsul aragenten 'Carl Edvin E k
ström och handlanden Paul Sergejeff samt 
till suppleanter direktören Ernst Hämäläi
nen och föreståndaren Otto Korhonen;

vid kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitiierådmannen Kaarlo Hal
ju la och handlanden Anton Halrl samt till 
suppleanter fabrikanten Johan Niklas Sal
minen och verkställande direktören Pentti 
Hirvonen;

vid kontoret i Vasa: till ordinarie leda
möter borgmästaren Ivar Vilhelm  Hassel- 
bl att och direktören Juho Alatalo samt till 
suppleanter konsuln Johan A lfred  Viklund 
och direktören Knut August Vaselius;

vid kontoret i Uleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Frans A dolf 
Riekki och vicekonsuln Torsten Lundberg 
samt till suppleanter direktörerne Otto 
Allfonis K arhi och Birger Ossian Haglund;

vid kontoret i, K uopio: till ordinarie le
damöter häradshövdingen Frans Oskar M öl
ler och falbrikanten Johan Fredrik Dahl
ström samt till suppleanter sakföraren, in
gemuren Pekka Juho Rinkinen och dispo
nenten, lektorn Bruno Granit-Ilmoniemi;

vid kontoret i Björneborg: till ordinarie 
ledamöter bergsrådet Frijtz Arthur Juselius

ooh direktören Toivo Rintala samt till 
suppleant affärsmannen Armas James 
Kauppila;

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie le
damöter borgmästaren Taumo Edvard Ber
ner och direktören för Pohjoiskarjalan 
Osuusliike Heikki Turunen samt till supp
leanter affärsmännen Niilo huiliko och 
Karl Henrik Eliel Porthan;

nid kontoret i S :t Michel: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Carl Fredrik 
Pöndinen och förre trafikinspektören A u 
gust Fredrik Granfelt saimt till supplean
ter depot1 före ståndaren Edvin Allén och 
föreståndaren Y rjö  Paarma;

vid kontoret i Jyväskylä : till ordinarie 
ledamöter borgmästaren Hjalmar Hugo Os
sian Hollmerus och föreståndaren Kaarlo 
Wilhelm Laitila samt till suppleanter »apo
tekaren Eugen Mansnerus och lektorn Her
man Hämäläinen;

nid kontoret i Sorda vala: till ordinarie 
ledamöter förre dom’ ]avanden Karl Gustaf 
Berg och handlanden Ossian Evert K iv i
nen samt till suppleanter hantverkerikon- 
sulentcn Julio Jalmari Tyynelä och direk
tören Tuomas Nissinen;

vid kontoret i K olka : till ordinarie leda- 
rnöter handlanden Emil iSaxell och affärs
mannen Arthur Lemke samt till .supplean
ter borgmästaren A tte Mönkö och lantmä
taren Gunnar Bäckström;

rid kontoret i Tavastehus: till ordinarie 
ledamöter ingeriiören Johan Henrik Hol- 
mén och kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster samt till suppleanter förre lands
sekreteraren Karl Uno Chydenius och 
handlanden Johan Verner Fredriksson.

18 S.

Bankfu I Imäktiges tjänst gör ing.

A v Bankfullmäktige voro år 1901 i tur 
att avgå: av de tre fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i behandlingen av alla
& fullmäktige ankommande ärenden, verk

ställande direktören Wilhelm Alexander 
Lavonius, samt av de tre fullmäktige, vilka 
det åligger att deltaga i avgörandet av de 
ärenden, som ankomma å alla bankfull- 
mäktiige gemensamt, landshövdingen Lauri 
Kristian Relander.

Vid den 7 maj 1921 förrättat val av 
bankfullmäktige och revisorer samt deras 
suppleanter utsagos:

till bank fullm äktig  att deltaga i alla å 
fullmäktige ankommande ärenden verk
ställande direktören Wilhelm Alexander 
Lavonius;

till bankfullmäktig att deltaga i de ären
den, vilkas avgörande ankommer å alla 
fullmäktige gemensamt, agronomen Eero 
Yrjö Pehkonen; 

till suppleanter för bankfullmäktige: 
till förste agronomen Eero Hahl; 
till andre kommunalrådet Kustaa Emil 

Linna;
till tredje referendariesekreteraren Akseli 

August Listo: 
till fjärde j uriskandidaten Lauri af 

Heurlin;
till 'femte verkställande direktören Axel 

Palmgren; samt 
till sjätte direktören Kaarlo Toivo 

Salmio;
till revisorer:
läraren A leksander Fränti;

filosof iedoktorn Oskari Vilho Louhi- 
vuori ;

bankdirektören Väinö Selander och 
filosofiemagistern Hugo Robert W äinö 

W uolijok i; 
till revisorssuppleanter: 
till förste suppleant lantbruksrådet Karl 

Bruncrona;
till andre redaktören Artturi Aalto; 
till tredje folfchögskoleförståndaren Arno *

Pesonen samt 
till fjärde juriskandidaten Juho Taavetti 

Hyvönen.
E fter det sagda val förrättats, samman

trädde Bankfullmäktigc den 11 maj och u t
sago till ordförande direktören Lavonius 
och till vieeord tiiran de filosof iedoktorn N e
vanlinna.

IJnder redogörelseåret hava vid jäv eller 
annat förfall för ordinarie ledamot såsom 
suppleanter fungerat herrar Liakka, Ven- 
nola, Hahl, Linna, Listo, af Heurlin, 
Palmgren ooh Salmio.

Av Bankifullmäktige äro år 19:22 i  tur 
att avgå, av de tre fullm äktige, vilka det 
åligger att deltaga i alla å bankfullmäk
tige ankommande ärenden, verkställande 
direktören Väinö A lfred Tanner, samt av 
de tre fullm äktige, vilka det åligger att 
deltaga i avgörandet av alla de ärenden, 
som ankomma å bankfullmäktige gemen
samt, ekonomen Kaarlo Richard Heinonen.

Helsingfors den 8 mars 19:22.

W . A. Lavonius. E. Nevanlinna. Väinö Tanner. 
K. Heinonen. August Ramsay. Eero Hahl.

K. N. Rauhala.
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