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Överblick av den ekonomiska utvecklingen år 1924.

Under år 1924 har vårt lands ekonomi
i allmänhet, utvecklat sig rä tt gynnsamt; 
inom en del produktionsgrenar ha t. o. m. 
ernåtts resultat, vilka kunna anses såsom 
de bästa, vilka hittills uppnåtts.

Produktionen.

År 1924 var skörden av spannmål och 
potatis enligt lantbruksstyrelsens förhands- 
beräkningar märkbart större än föregående 
år, höskörden däremot något mindre. Råg- 
skörden uppgick år 1923 enligt defini
tiva beräkningar till 239,203 ton, år 1924 
däremot enligt förhandsberäkningar till 
287,558 ton. För korn voro motsvarande 
tal 84,760 och 125,888 ton, för havre 
381,807 och 476,108 ton samt för potatis 
462,312 och 563,440 ton. Skörden av odlat 
hö utgjorde åter enligt definitiva beräk
ningar för år 1923 2,124,858 ton och år 
1924 enligt förhandsberäkningar 1,952,910 
ton. Motsvarande skördemängder för hö 
från naturliga ängar utgjorde 531,456 och 
441,770 ton.

Även inom mjölkhushållningen kunna 
fortgående framsteg iakttagas. Sålunda 
uppgick den mängd .smör, som levererats 
till smörexportandelslaget Valio av de meje
rier, som voro dess medlemmar, för senaste 
år till 185,357 drittlar, medan den år 1923 
utgjorde 165,763 och år 1922 153,546 
drittlar.

Exportindustrins produktion ökades avse
värt i jämförelse med år 1923. Visserligen 
nedgick exporten av osågade trävaror, som 
föregåen le år ökats med 47.2 procent, under 
senaste år med 6.o procent och utgjorde 
då 2,940,000 m3. Men den exporterade 
mängden av sågade trävaror stegrades med
11.5 procent eller till 4,756,000 m3. Trä
varuexporten översteg sålunda betydligt

den därintills största exporten för ett år, 
vilken hade nåtts å r 1913. Exporten av trä 
massa ökades likaså märkbart, oaktat inga 
nya produktionsinrättningar grundats. Ex
porten av detta varuslag, som år 1923 
uppgick till 62,682,000 kg, utgjorde år 1924
101.986.000 kg. Exporten av cellulosa var 
år 1923 198,482,000 kg och år 1924
275.100.000 kg samt utförseln av papper 
år 1923 173,319,000 kg och år 1924
183.332.000 kg.

Vad den för inhemsk förbrukning arbe
tande industrin vidkommer, har den i all
mänhet arbetat i samma omfattning som 
tidigare. Inom metall-, läder- och sko- 
samt textilindustrierna ha inskränkningar
i driften dock skett under den senare de
len av året. Arbetslöshet förekom i slu
tet av året. i något större utsträckning än 
under motsvarande månader föregående år.

Priser och löner.
Utvecklingen av partipris- och levnads- 

kostnadsindices under år 1924 gestaltade sig 
på följande sätt:

hr;c* O o ©:
3'S 3:3 B*» <5 P-P 3 2:&

1923 "g- 2.5‘3Q Sf f P
OQ

December 1,096 +  26 1,170 — 20
1924

Januari 1,071 — 25 1,155 — 15
Februari 1,078 +  ? 1,143 — 12
Mars 1,094 +  16 1,141 — 2
April 1,095 +  1 1,121 — 20
Maj 1,090 — 5 1,121 —

Juni 1,088 __2 1,147 . + 2 6
Juli 1,085 — 3 1,154 +  7
Augusti 1,111 +  26 1,198 +  44
September 1,117 +  6 1,199 +  1
Oktober 1,114 — 3 1,219 +  20
November 1,120 +  6 1,222 +  3
December 1,139 +  19 1,217 — 5

S75
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Enligt dessa siffror steg prisnivån något 
mot slutet av året. Detta utgjorde ett u t
slag av en allmän prisstegring på världs
marknaden, vilken stegring även måste

giva sig tillkänna i Finland, då marken 
följde dollarn såsom den viktigaste guld
valutan. Levnadskostnadsindex steg efter 
c!et hyresregleringen upphävts.

TUKKUHINTAINDEKSI PARTIPRISINDEX

K A I K K I  T A V A R A T  -  S A M T L I G A  V A R O R  
" ( K O T I M A A S S A  V A L M I S T .  J A  K U L U T  T A V A R A T  

(i m h f t  r h B F A R n  OCH K O N S U M  V A R O R

T U O N T I T A V A R A T  -  I M P O R T V A R O R  
' . V I E N T I T A V A R A T  -  E X P O R T V A R O R

2000

3 6 9

1 9  2 3
3 6 9 
1 9  2 4

L O G A R I T M I N E N  K A A V A  L O G A R  I T M I S K  S K A L A

Någon enhetlig löneindex existerar icke. 
Av de på olika arbetsområden erlagda lö
nerna torde de inom sågindustrin gällande 
kunna anses såsom de mest representativa. 
Dessa utgjorde, om 1913 års löner beteck
nas med 100:

1913 1922 1920 1924

T im förtjän st................... ..
i Tim förtjänstens köpkraft 

(om levnadskostnads-

100 1,218 1,338 1,385

i index tages till b a s ) . . 100 111 118 123
jM ånadsförtjänst . .  ■ • •. 
j M inadsfört] änstens köp- 
I kraft (oin levnadskost

nadsindex tages till

100 849 1,002 1,003

100 75.6 93.9 88. r,

Ut rikeshandeln.

Kvantiteten eller volymen av exporten 
översteg för det gångna året återigen före
gående års export. Den utgjorde 112.6 % 
av 1913 års export, medan exporten för 
år 1923 uppgick till 94.s % därav. Upp
skattad i penningar steg exporten för se
naste år till 4,965.o milj. mk, medan mot
svarande belopp år 1923 utgjorde 4,392.r. 
milj. mk.

I prisen, på sågade trävaror inträffade 
under senaste år avsevärda växlingar. P ri
set på props utgjorde i början av året 
650—675 mk samt på pappersved 675—700 
mk per engelsk kubikfamn. Priset på
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props nedgick senare till 600 mark, t. o. m. 
delvis därunder, för a tt på hösten stiga till 
625—650 mark per kubikfamn vid försälj
ning för skeppning år 1925. Även priset 
på pappersved sjönk något under höstsom- 
maren, men steg därefter vid försäljning 
för skeppning år 1925 ända till 730 mark 
per kubikfamn. Efterfrågan på props av
mattades, medan efterfrågan på pappersved 
blev livligare i slutet av året.

På marknaden för sågade trävaror har 
konkurrensen från rysk '.'ara, härstam -

Varans art. Priset vid

3 X 9 "  furuplankor ..........................  c:a
2 V% X  7" „ -battens ..........................  „

^ X  4" „ -scantlings ....................  „
1 X  4" „ -planchetter ..................  „
3 X  9" granplankor ..........................  ,,

2 V2 X  7" „ -battens ..........................  „
2 X  4" „ -scantlings ....................  ,,
1 X  4" „ -planchetter ..................

Vid årsskiftet och i början av inneva
rande år var försäljningen för skeppning 
under år 1925 synnerligen stor och erhöllo 
en dol ledande märken priser, vilka över
stego de i slutet av senaste år gällande.

Det kan nämnas, a tt exporten av sågade 
trävaror från Finland under senaste år,
1,018,000 standert, för första gången över
steg motsvarande export från  Sverige.

Pappersmarknaden gestaltade sig under 
år 1924 rä tt fast. Den nedgång i prisen, 
som gjort sig gällande under föregående 
år, hejdades och tendensen blev motsatt. 
Någon större prisstegring kunde icke i fråga- 
komma, enär pappersproduktionen i Förenta 
staterna och Kanada kännbart ökats och 
försäljningen på Kina och Japan på grund 
av de inre oroligheterna i Kina och ned-

mande från Vita havet, gjort sig kännbar, 
och på våren begynte även Riga, Memel, 
Danzig och Tjeckoslovakien genom sina för
säljningar inverka på trävarumarknaden. 
Då efterfrågan under årets lopp var syn
nerligen odeciderad, resulterade detta i en 
sänkning av prisen. Dessa stodo lägst i 
medlet av november. Ännu vid utgången 
av året voro prisen en hel del lägre än vid 
dess början. Detta framgår av följande 
sammanställning:

början av året. 

£ 20.—. —

’’ 14.10.—
„ 14. —. -  
„ 16.10.—
„ 14. 5.-  
„ 12. 10.— 

12.— . —

Priset vid årets utgång.

c:a £ 14.10.---- 15. 10.

„ „ 13.10.------14.10.

„ „ 12.10.------13.— .

„ „ 11.— . ------11.10.

„ „ 14.— . ------14.10.

„ »13 .10 .------14 .- .

„ „ 1 2 .- .------12.10.

„ „ 11.— . ------11.10.

gången i det japanska myntets värde varit 
ringa. Exporten till Ryssland har i någon 
mån ökats.

Även på cellulosamarknaden hejdades den 
under föregående år inträdda nedgången 
i prisen, och då efterfrågan varit livlig, ha 
prisen under det gångna året visat tenden
ser till stegring. Vid årets början notera
des våt trämassa c:a 4 pund cif engelsk 
hamn. På våren steg priset något för 
att under sommaren sjunka till 4 pund. 
Under hösten inträffade en ny prisstegring, 
tills träsliperierna i Norrland på grund av 
genom den varma väderleken möjliggjorda 
sena skeppningar åter nedtryckte priset.

Prisen på kemisk cellulosa voro cif 
engelsk hamn per to n :

Vid början av året.

Stark sulfitcellulosa.................  £ 1 2 . 5 .-------12.10.—
Blekt „ ..............  „ 14. 5 .-------14.10. —
Vit „ .................... . 17.—. -------17.10.—
Blekt sulfatcellu losa....................,1 3 . 5 .-------13.10.—
Stark  „ ..............  „ 12.—. -------12.10.—

Vid årets utgång.

12. 10. —

14.10 .  14.17. 6
1 9 . - . - -----19. 10.—
14. 5 .------ 14.10.—

12.10.—



6

På den amerikanska marknaden växlade 
prisen på ungefär samma sätt.

På smörmarknaden förekommo avsevärda 
växlingar i bägge riktningarna. I allmän
het gestaltade sig denna marknad dock gynn
sammare för vår export än föregående år, 
ehuru 1922 års prisnivå ieke uppnåddes. 
Det medelpris, som Valio erlade åt de meje
rier, vilka voro dess medlemmar, var 4 
mark högre per kilo än föregående år.

I)et allmänna indextalet för exportprisen, 
som uträknas på grund av fob-pris i fmk, 
nedgick fortfarande under det gångna året. 
Är 1921 nådde exportprisindex sin kulmen. 
Därefter har den undergått, följande u t
veckling: år 1921 1,213, år 1922 1,180, år
1923 1,145 och år 1924 1,090. Exportpris
index nedgick sålunda under senaste år 
med 4.8 procent och nådde ungefär samma 
nivå som partiprisindex, vilken senaste år 
var 1,100. Exportprisindextalen för olika 
varuslag sjönko i procent på följande sä tf : 
trävaror 4.7, plankor 12.o, battens 4.o, brä
der 1.7, ved 9.2, props 5.(i, torr trämassa 
20.1, träpapp 13.3, to rr cellulosa 12.7, om
slagspapper 9.9, tidningspapper 4.o, tjära
7.4 och färskt kött 3.r> %. En stegring u t
visade däremot exportprisindextalen- för 
följande varuslag: smör 11.n, ost 10.5 och 
trådrullar 3.8 %.

Följande sammanställning utvisar, huru 
utförseln av de viktigaste exportvarorna, 
kvantitativt taget, utvecklats åren 1921—
1924 i jämförelse med 1913 års export.

Varuslag

[ Export i procent av 1913 
Ara export

Osågade trävaror ............
Sågade trävaror................
Trämassa.............................
Cellulosa ............................
rapper..........
Smör och ost

921 1922 1923

26 68 5)9
71 94 100

112 115 140
163 244 263
SS 132 119
62 80 57

93
113!
227: 
364 i 
126 
78

Den totala importmängden nedgick under 
senaste år i jämförelse med det föregående 
året. År 1922 utgjorde importen 74.7 %, 
år 1923 101.5 % och år 1924 99.3 % av 
1913 års import. Stegringen i importens 
penningvärde från  4,600.3 milj. mark är
1923 till 4,713.4 milj. mark är 1924 för
anleddes av stegringen i prisen på import
varorna.

Ibland importen av enskilda varuslag 
tilldrager sig den anmärkningsvärda ök
ningen i importen av kaffe, socker och 
tobak uppmärksamhet. Importen av kaffe 
översteg med 31 % och importen av socker 
mod 41 % 1913 års import. Importen av 
tobak utgjorde 77 % av importen år 1913.

Importen Aren 1919— 1924 grupperad enligt dess art och jämförd med importen
åren 1911— 1913.

1919 1920 1921 1922 1923 1924

Importens art

I 
m

edeltal 
1911—

1913 
M

ilj. 
m

k. B
vt

Enligt 
1913 

års 
pris

I 
% 

av 
im

porten 
1911—

1913

M
ilj. 

m
ark.

M£

►-*<D
W
P*
S5

2"

I 
°/o 

av 
im

porten 
1911-1913

M
ilj. 

m
k.

Enligt 
1913 

Ars 
pris

I 
°/o 

av 
im

porten 
1911—

1913

gc

3ä*

Enligt 
1913 

års 
pris

I 
% 

av 
im

porten 
1911—

1913

M
ilj. 

m
k.

E
nligt 

1913 
års 

pris

I 
% 

av 
im

porten 
1911—

1913

M
ilj. 

m
k.

j 
E

nligt 
1913 

års 
pris

g *  

i  B«»ö

(lD

; Livsmedel och njutnings
medel .............................. 187 1,108 140 75 1,168 67 36

i
1,577 101 54 1,450 126 67 1.474 153 82 1,666 167

För konsumt. avsedda in
dustriprodukter .............. 88 471 87 99 646 78 89 682 65 74 802 81 92 1,087 132 150 937 104 118

Råvaror .............................. lb l 695 102 68 1,249 91 60 834 74 49 1,272 122 81 1,461 158 105 1,527 160 108
Transportmedel, maskiner, 

arbetsredskap m. fl. d. 
produktionsmedel .......... 44 236 57 130 5(54 61 139 493 49 111 446 55 125 578 79 180 583 76 173
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Beträffande de olika grupperna av im
portvaror kan den iakttagelsen göras, att 
importen av livsmedel och njutningsmedel 
under senaste år något ökats i jämförelse 
med förhållandet föregående år. Importen 
av fabriksalster, avsedda för konsumtion, 
har däremot nedgått.

Prisindex för importen, som år 1923 var 
915, steg senaste år till 958. Stegringen 
förorsakades delvis av prisstegring i u t
landet, delvis åter därav, att markkursen 
i genomsnitt låg lägre än föregående år. 
Störst var stegringen i importprisindex för 
tyger, nämligen från 925 till 1,060.

Landets handelsbalans utvisade år 1924 
ett exportöverskott av 252.2 milj. mark, 
medan det föregående året tvärtom med

fördo ett importöverskott av 208 milj. mark. 
Före kriget och efter detsamma har expor
ten, uttryckt i procent av importen, företett 
följande gestaltning:

Åren 1909—1913 ..................  74.6 %
År 1919 ..................................  35.i „

„ 1920 ................................... 80.7 „„ 1921.........................  94.5 „
,  1922 ..................................  112.5 „
„ 1923 ..................................  95.5 „
„ 1924 ..................................  105.4 „

Värdet av exporten och importen under 
olika månader samt import- och export
överskottet för åren 1913, 1923 och 1924 
framgår av följande tabell.

——
Import mil;

M å n a d
. mk. Export milj. mk.

Importöverskott (-f-) 
Exportöverskott (—)

1 1918 1923 1924 1913 1923 1924 1913 1923 1924

Januari..................  29.9; 306.2 378.4* 13.0 199.0 216.7* 16.9 — 107.2

!

-  161.7*
Februari ..............  26.6 261.5 297.9* 14.2 150.4 140.3* 12.4 l l l . l — 157.6*
Mars ....................... 30.«j 308.3 244.9* 13.0 154.4 125.9* — 16.4 — 153.9 119.0*:

426.2* 17.3 195.5 246.2* 15.0 172.5 18). o*.
Maj........................... 52.6! 460.1 521.8* 36. G 247.0 328.1* — 16.0 212.5 — 193.7*
Juni ............................  43.0 421.4 441.2* 49.1 529.9 515.3* 4- 6.1 + 1 0 8 .5 -i- 74.1*

412.4* 56.6 657.3 736.1* -f 13.1 +  270.0 -i- 323.7*
391.9* 52.1 563.8 587.8* +  11.8 +  193.1 -|- 195.9*
418.7* 50.3 477.4 511.5* — 1.5 +  67.1 +  92.8*
456.3* 42.9 481.2 629.0* -  18.5 +  11.3 +  172.7*

November..............  48.4, 451.9 404.3* 32.3 357.4 522.8* — 16.1 — 94.5 - f  118.5*
319.4* 26.8 378.6 405.9* — 8.8 6.1 f  86.5*

Summa. | 495.4! 4,600.3 4,713.4* 404.8 4,392.5 4,965.6* 90.6 207.8 +  252.2*,

*) D efin itiv t kontrollerade siffror föreligga ännu icke.



Penningmarknaden och Finlands Banks ställning.

Pennin gm arkuuden.

Läget på penningmarknaden har fortfa
rande varit stramt, men har dock ieke visat 
tecken till ytterligare tillstramning. Det 
har varit av stor betydelse, a tt till landet 
under det gångna året förmedelst tvemne 
fasta lån erhållits ett avsevärt belopp u t
ländskt kapital. Det ena av dessa lån, ut
görande 1‘2 miljoner dollar, upptogs senaste 
sommar av den nyligen inrättade Industri- 
hypoteksbanken med statsgaranti, det andra 
lånet, till beloppet 7 miljoner dollar, tillföll 
på hösten ett konsortium bildat av landets 
kommuner, likaså mot statens garanti. 
Landets skuld till utlandet har doek ieke 
ökats med hela beloppet av dessa lån, enär 
de utländska placeringarna i landets pri
vatbanker minskats så kännbart, a tt dessa 
bankers nettoskuld till utlandet vid utgån
gen av år 1924 med 395.0 miljoner mark un
dersteg motsvarande skuld vid början av 
året. Statens utländska gäld har likaså, 
både genom regelbundna amorteringar och

extra avkortningar, något minskats; även 
de förskott, som landets exportfirmor upp 
tagit i utlandet, uppgingo vid utgången av 
senaste år till lägre belopp än vid mot
svarande tidpunkt föregående år.

Skillnaden mellan privatbankerna» in
hemska utlåning och inlåning, som vid årets 
början utgjorde 2,123.o milj. mk, minskades 
under januari—mars med inemot 300 milj. 
mark. Därefter ökades denna skillnad un
der april och maj genom en stark ökning 
i bankernas långivning och utgjorde i slu
tet. av maj 2,077.7 milj. mk. Men då banker
nas inlåning sedermera ökades och utlå
ningen minskades, nedgick skillnaden mel
lan dessa så, att den vid årets utgång 
utgjorde 1,368.5 milj. mk. Privatbanker
nas långivning minskades under årets lopp 
med inalles 98.i miljoner mark, medan 
deras inlåning ökades med 657 miljoner 
mark. Följande tabell utvisar, huru dessa 
förhållanden växlat under år 1913 och de 
fem senaste åren.

År
U tlåningen ökats 
(+ )  eller m inskats

<-)
Inlåningen ökats(-f) 
eller m inskats (-•)

Skillnaden mellan 
utlåning och inlft- 

n ing  ökata ( +  ) eller 
m inskats (—)

Inlåningen i •/, j 
av utlåningen ; 
vi<l AretJi a lut 1

i

+  6 milj. -i- 29 milj. 23 milj.
:
|

91
1920................................................................ +  1,054 * +  229 » - 825 * 65 ;
1921................................................ ................ +  419 •> +  175 » +  244 » 63 !
1922................................................................ -{- 173 * -1- 348 » ■ 175 •> 6 7  I
1923................................................................ +  723 » -j- 609 » f  114 » 69
1924............................................................ . 98 » +  657 » — 755 » 80

Sparbankernas spar- och löpande räknin
gar ökades under senaste år, om räntorna 
icke beaktas, med 105.2 milj. mark och upp
gingo vid årets utgång till 1,691.4 milj. mk. 
Föregående år var motsvarande ökning på

dessa konti 94.» milj. mk. Depositionerna i 
handelsandelslagens sparkassor ökades un
der senaste år med 42.7 milj. mk och u t
gjorde vid årets utgång 141.2 milj. mk.

Efter den förhöjning av diskonträntan.
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som verkställdes den 30 november 1923, 
inskränkte sig importen till tillfredsställan
det av det oundgängliga behovet, depositio
nerna i privatbankerna ökades och utlånin
gen förblev mycket begränsad. Under- 
sa dana förhållanden upptogs frågan om 
sänkning av diskontot redan i februari till 
behandling inom Banken. Sedan det all
männa läget på penningmarknaden och 
särskilt Finlands Banks utlåning och sedel
stock visat en säker utveckling i gynnsam 
riktning, inkom Direktionen tilL Bankfull
mäktige med hemställan om sänkning av 
bankens räntesatser med 1  %. T enlighet 
med detta förslag beslöto Bankfullmäktige 
vid sammanträde den 5 mars, a tt vid Ban
kens diskonterings- och utlåningsrörelse föl
jande räntesatser skulle tillsvidare till- 
lämpas.

9 % vid diskontering av rena affärsväx- 
lar, vilkas betalningstid icke är längre än 
tre månader;

9 1/2 % vid diskontering av växlar av 
samma slag, vilkas betalningstid är längre 
än tre månader;

10 % vid diskontering av andra växlar, 
oberoende av betalningstiden;

9 % vid beviljande av hypotekslån och 
kassakreditiv, för vilka säkerhet ställes i 
guld eller silver, i finska statens egna eller 
av densamma garanterade obligationer eller 
i obligationer, utfärdade eller garanterade 
av annan stat;

9 V2 % vid beviljande av hypotekslån 
eller kassakreditiv, för vilka ställes säkerhet 
i obligationer av annat slag, i privatban
kernas depositionsbevis eller i inteckningar; 
samt

10 % vid beviljande av hypotekslån och 
kassakreditiv mot aktier;

varjämte inskrivningsavgifter för kassa
kreditiv fortfarande skulle beräknas enligt 
1 % för år.

Räntesatserna vid privatbankernas utlå
nings- oeh inlåningsrörelse har under året 
bibehållit sig någorlunda oförändrade, i det

att storbankernas utlåningsränta överhu
vud utgjort 10— 1 1  %, inlåningsräntan å 
depositionräkning 7 %, å löpande räkning 
5 1/2 %, övriga privatbankers utlånings
ränta 10— 13 %, inlåningsräntan å deposi- 
tionsräkning 7—8 ‘/a % och å löpande räk
ning 5 1/2—6 V2 %•

Vid årsskiftet gällande lägsta diskont
ränta å mera betydande platser i utlandet 
samt dagen, frän  vilken dessa räntesatser 
tillämpats, framgå av följande tabell:

De viktigaste centralbankernas lägsta 
diskonträntesatser i början av 

år 1925.
(Enligt Economist)

D atum , från
Bank och med vil

ke t rän tan  
u tg jo rt

R än ta  °/

'7«, 24 4 V
t Berlin...................................... % '  24 10

” /, 23 5 7
»7» 23 4
"/, 24 7
7, 23 4

1 Madrid................. 23/ o o 5
Oslo (Kristiania)....................... /,i 24 O'/
Paris....................... 24 i
Tokio....................... '7 ,i 19 8
Stockholm................................. 7 ,i 23 5 V

24 13
7 . 24 3

Fin lands Ba nks utlåningsrörelse.

Finlands Banks kreditgivning vid ut
gången av varje månad år 1924 framgår 
av de tvenne tabellerna å sid. 10 och 1 1 .

Den föregående tabellen utvisar, att 
statsverket under året ieke haft andra kort
variga förbindelser till Finlands Bank än 
förbindelsen att ersätta Banken för ryska 
riksskattkammarens skuld; för tillkomsten 
av denna har redogjorts i Bankfullmäktiges 
berättelse för år 1922, 6 §. Denna fordran 
har genom stadgad avkortning under året, 
nedgått med 12  miljoner mark eller från

8 75
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60.o milj. mark till 48.o milj. mark. Belop
pet av dö obligationer, som av statsverket 
utfärdats för stärkande av Finlands Banks 
ställning, liar förblivit i det närmaste oför
ändrat. Däremot har beloppet av obliga
tioner hörande till 1918 års kommunika
tionslån minskats från 91.r, milj. mark till 
68.7 milj. mark eller med 22.9 milj. mark, 
varav li-i milj. mk. utgör nedskattning å 
bokföringsvärdet. För överflyttning av 
dessa obligationer till Finlands Bank har 
redogjorts å sid. 13 i Bankfullmäktiges be
rättelse för år 1921 och å sid. 21 i berät
telsen för år 1922. Sammanlagda beloppet 
av statsverkets förbindelser till Finlands 
Bank har under året nedgått från 553.4 
milj. mark till 485.9 milj. mark eller med
67.5 milj. mark, varav 10.4 milj. mk u t
gör nedskattning å bokföringsvärdet.

Finlands Banks kreditgivning åt enskilda, 
som vid början av året utgjorde 272.6 milj. 
mk, ökades för varje månad, med undantag 
av januari, intill utgången av oktober, då

den uppgick till 5 3 0 .7  milj. mk. Härefter 
nedgick densamma snabbt och utgjorde vid 
årets utgång 393.4 milj. mk eller 120.r> milj. 
mk mera än vid ingången av året. Kredit- 
givningen till privatbankerna, som vid årets 
ingång utgjorde 440.o milj. mk, nedgick 
1 Hl 327.9 milj. mark i slutet av februari, 
men visade därefter ökning och belöpte sig 
vid juni månads utgång, dä den var som 
störst, till 5 8 0 .S  milj. mk. Härefter var xit- 
vecklingen nedgående, avbruten av tidtals 
förekommande smärre stegringar. Vid utgån
gen av året stod denna utlåning på 158.o 
milj. mark, vilket utgjorde 282.0 milj. mk 
mindre än vid arets ingång.

Finlands Banks hela kreditgivning i och 
för affärsverksamhet uppgick vid årets in
gång till 716.il milj. mk. I slutet av juni, 
då den var som högst, utgjorde densamma
1,006.4 milj. mk. Lägst var den vid u t
gången av året, då den belöpte sig till 551.1 
milj. mk eller till 165.5 milj. mk mindre 
än vid årets ingång.

Statsverkets förbindelser till Finlands Hank år 1924.

Korta
förbindelser

Utgången av månocler.

O b l i g a t i o n e r

Ersättning 
för ryska 
valutalån

Understöds-
lån

(350.0)

1918 års 
kommuni- 
kations- 

lftn 
(120.0)

Övriga
obligationer

Summa
obligatio

ner1)

1 0 3 4 5

Summa 
(1 +  5)

1923
December..................

1924
Januari ...................
Februari ..................
Mars..........................
April..........................
Maj ..........................
Juni...........................
Juli ..........................
Augusti....................
September..............
Oktober..................
November..............
December ..............

6O.0 346.8 91.6 55.0 493.4 553.4

60.0 346.8 91.6 30.3 468.7 528.7
48.0 346. s 75.9 30.0 452.7 500.7
48.0 346.8 75.9 29.8 452.5 500.5
48.0 346.8 75.9 29.8 452.5 500.5
48.0 346.8 75.9 29.8 452.5 500.5
48.0 344.9 75.» 29.8 450.6 498.6
48.0 344.9 75.9 29.8 450.6 498.6
48.0 344.9 75.9 29.8 450.6 4 8.6
48.0 344.9 75.9 29.8 450.6 493.6
48.0 344.9 75.9 29.8 450.6 498.6
48.0 344.9 75.9 27.3 448.1 496.1
48.0 344.9 68.7 24.3 437.9 485.9

l ) 1 de av Finlands Bank publicerade bilanserna ingå finska statsobligationei även under rubriken 
»obligationer i utländskt mynt*.

Finlands Banks inhemska kreditgivning i och för affärsverksamhet år 1924.

Till affärs-
Utgången av månaden j  firmor

I milj. mk.

1923
December ................................................! 272.6

1924
Januari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j  263.6
Februari..................................................... 303.5
Mars................................................................. .! 318.8
April ............................................................... 351.3
Ma-j...............................................  387.4
Jum............................................................; 425.6
J u li ...................................................................  445.3
Augusti.......................................................! 474.3
September.................................................! 501.6
Oktober.....................................................j 530.7
November.................................................; 495.3
December...................................................| 3s)3.i

Den utelöpande sedelstocken.

Finlands Banks utelöpande sedelstock, 
som vid utgången av år 1923 utgjorde 
1,352 milj. mk, företedde år 1924 månad 
för månad i det närmaste enahanda väx
lingar som åren 1921, 1922 oeh 1923, men 
bibehöll sig lilkväl vid lägre belopp än 
under dessa år. Den 31 december utgjorde 
sedelstocken .1,250 milj. mk eller 102 milj. 
mk mindre än i början av året. Störst 
var sedelstocken, i likhet med vad fallet 
var åren 1921, 1922 och 1923, i mars, vid

Guldkassa .........................................................
Korrespondenter i u t la n d e t..........................
Kreditiv i utlandet .........................................
Finskt silvermynt ...........................................
Obligationer å utländskt mynt ..................
Banksedlar oeh kuponger å utländskt mynt
Växlar å utländskt mynt ..............................
Statsverkets obligationer å finskt mynt ..
Statsverkets korta förbindelser ..................
Växlar å finskt mynt ...................................

i Till banker Summa
J milj. mk.

t

% milj. mk.

38.0 444.0 62.0 716.6

42.0 363.9 58.0 627.5 |
48.1 327.9 51.9 631.4
44.8 392.1 55.2 i 710.9
45.8 415.1 1 54.2 i 766.4 i
41.8 538.8 ! 58.2 926.2 !
42.3 580.8 1 57.7 1,0116.4
65.8 231.9 34.2 i 677.2
58.2 310.3 41.8 ; 814.6
58.7 353.5 41.3 855.1
67.3 257.5 32.7 788.2 i
63.7 282.3 ' 36.3 777.6
71.3 158.0 28.7 551.1 :

vilken månads utgång densamma utgjorde 
1,399.6 milj. m k; lägst stod sedelstocken den 
22 november, då den utgjorde 1,198.6 milj. 
mk.

Valutan för sedelutgivning.

Arten och sammansättningen av den va
luta, som utgör säkerhet för sedelutgivnin
gen, ultimo 1923 samt vid utgången av 
respektive kvartal senaste år framgår ur 
följande sammanställning.

3 31/„ 1924 3l/:, 1924 3% 1924 30/0 1924 3%,
m i 1 j. m k.

42.7 42.7 43.0 43.3 43.3
607.2 552.9 122.6 202.1 549.1

— 244.8 244.8 244.8 244.8
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5.3 5.3 5.3 5.3 3.8
0.7 0.4 0.6 1.0 0.9
0.1 — O.o 2.3 9.2

488.1 447.2 445.3 445.3 434.1
6O.0 48.0 48.o 48.o 48.o

701.5 704.0 994.9 843.8 539.6
Summa l,906.i 2,045.8 l,905.o 1,836.4 1,873.
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Den viktigaste förändringen i samman
sättningen av valutan för sedelutgivningen 
innefattas i det under året. tillkomna u t
ländska kreditivet.

Sedelutgivningsrätten, utan avdrag för 
bristande täckning, har år 1924 växlat mel
lan 2,552.4 milj. mark (den 15 .februari) 
och 1,822.2 milj. mark (den 15 juli). 
Motsvarande obegagnade sedelutgivnings- 
rä tt har varierat mellan 143.g milj. mark 
(den 8 juli) och 597.r> milj. mark (den 31

december), och har den utgjort 7 .0 7 —  

25.5< i % av hela sedelutgivningsrätten.

Finlands Banks bokslut.

Finlands Banks ställning vid utgången 
av år 1924 samt vid samma tidpunkt före
gående år framgår av följande tablå:

T i l l g å n g a r : Vid utgången av Vid utgången av
Guldkassa: år 11)24 år 1923

Finskt guldmynt ........................................ 28,957,070:- 28,629,230: —
Utländskt guldmynt .................................. 5,589,620:12 13,632,889:42
Omyntat g u l d .............................................. 8,738,665:28 442,390:89

Utländska valutor:
Korrespondenter i utlandet ...................... 549,147,152:40 607,232,925:20
Kreditiv i utlandet .................................. 244,800,000: — —

Banksedlar och kuponger i utländskt mynt, 882,152:15 666,520:12
Växlar å utländskt m y n t .............................. 9,173,903:01 79,205:94
Obligationer å utländskt mynt .................. 3,798,647:50 5,295,327: —
Finskt silvermynt .......................................... 546,970: — 546,970: —
Statsverkets kortvariga fö rb indelser.......... 48,000,000: — 60,000,000: —
Finska statsobligationer å finskt mynt. . . . 434,141,806:25 488,132,936: —
Växlar å finskt mynt .................................. 539,580,083:50 701,479,462:66
ITypotekslån ..................................................... 4,320,002: — 4,587,002: —
Kassakreditiv .................................................. 7,211,914:39 10,582,000: —
Obligationer å finskt, mynt. .......................... 13,365,884:75 15,893,385: —
Omyntat silver ............................................... 450,571:80 450,571:80

10,711,524:75 8,641,861:50
Finskt kopparmynt ...................................... 404,811 :80 488,607:79
Aktier i Tervakoski Aktiebolag (Pappers

bruk) ............................................................. — 7,160,000:-
Bankfastigheter .............................................. 12,000,000: — 12,000,000: —
Inventarier ....................................................... 100: — 100: —
Protesterade inhemska v ä x la r ...................... — 58,553:95
Diverse räkningar .......................................... 89,877,056:76 17,398,294:70

Kmk 2,011,697,936:46 1,983,398,233:97

S k u l d e r -  Vi(1 fången avo K u 1 u c 1. år 1024

Utelöpande sedlar ........................................... 1,249,946,139: —
Upp- och avskrivningsräkning ....................  45,743,517: 60
Upp- och avskrivningsräkning med stats

verket ............................................................. 158,009,468:96
Kreditiv i utlandet ......................................... 244,800,000: —
P ostrem issväxlar ............................................  8,086,570:02
Inkassoväxlar ................................................... 741,710:20
Korrespondenter i  u t la n d e t..........................  6,642,360: 35
Annuiteter ....................................................... 6,227,548:03
Diverse räkningar ..........................................  16,556,529:24
Upplupna räntor, saldo ................................  609,963:14
Grundfond ....................................................... 100,000,000: —
Reservfond ....................................................... 50,000,000: —
Reservfond för bankfastigheter och inven

tarier ............................................................. 12,000,100: —
Reserverade vinstmedel ................................  46,960,400:92
Odisponerade vinstmedel ..............................  65,373,629: —

Fmk 2,011,697,936:46

Vid utgången av 
år 1923

1,352,352,107: — 
74,339,725:21

294,771,115:09

6,993,110:60 
836,013:39 

17,331,781:03 
6,116,501:96 

19,113,350:16 
2,584,028:61 

100,000,000 : —
50.000.000: —

12.000.100: — 
33,505,065:72 
13,455,335:20

1,983,398,233:97

Guldkassan är fortfarande bokförd till 
sitt nominella värde. Enligt nuvarande 
dollarkurs vore dess värde 331.7 milj. mark. 
mark.

Om det. utländska kreditivet icke beaktas, 
uppgick Bankens egentliga förråd av u t
ländsk valuta vid utgången av senaste år 
till 549.1 milj. mk eller 58.i milj. mk mindre 
än ett å r tidigare. Denna minskning kom
penseras av a tt exportfirmornas utländska 
skulder voro mindre än ultimo 1923, var
för Banken sannolikt har möjlighet att 
under loppet av år 1925 inköpa mer va
luta än senaste år.

Minskningen i obligationerna härrör del
vis av utlottning men huvudsakligen därav 
att bokföringsvärdet, såsom tidigare an
förts, ytterligare nedskattats.

En betydande förändring i jämförelse 
med föregående år har växelportföljen un
dergått såväl till belopp som till samman
sättning. Vid utgången av år 1923 u t
gjorde dc rediskonterade växlarna en 
avsevärt större del av växelportföljen än 
de direkt diskonterade; ultimo 1924 var

förhållandet motsatt. 1 denna förändring 
kc mmer den relativa lättnaden på penning
marknaden i jämförelse med den vid u t
gången av år 1923 rådande svåra situatio
nen till uttryck.

Sedelmängden understeg med c:a 100 
milj. mk sedelcirkulationen vid utgången 
av föregående år. Under största delen av 
år 1924 höll sig sedelmängden lägre än 
under de par senaste åren. Även stats
verkets upp- ocli avskrivning har under 
senaste år merendels stått lägre än under 
det närmast föregående året, då densamma 
översteg det normala.

Då det icke vore sakenligt, a tt Bankens 
utländska, kreditiv skulle öka Bankens se
del utgivningsrätt, har detta kreditiv bok
förts såsom skuld bland vid anfordran 
betalbara förbindelser, vilka enligt, gällande 
stadganden om sedelutgivningsrätten böra 
vara täckta på enahanda sätt som sedlar.

Finlands Banks vinst- och förlusträkning 
för år 1924, jämförd med motsvarande 
räkning för föregående år, gestaltade sig 
på följande s ä tt :
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1 n k o m s t e r :
Intressen å inhemsk u t lå n in g ..........  Fmk

„ å kontokuranter i utlandet ,,
„ å ob ligationer....................  „

Agio ....................................................... >>
Provisioner ........................................... »
Influtna osäkra fordringar ..............  „

Fmk

U t g i f t e r :

Löner och arvoden ............................
Pensioner och understöd ..................  .•>
Bankfullmäktiges arvoden och ex-

penser ............................................... »
Sedel tillverkningen ............................. >,
Diverse omkostnader ......................... ,,
Agio ....................................................... »
Nedskattning å obligationer och a k 

tier ...............................................................
Nedskattning å bankfastigheterna . .
D :o å inventarierna ..........................  »
Till osäkra fordringar överförda . . .  „
Nettovinst .............................................  >>

Ar 11)24 
68,202,385:29 
12,978,910:72 
28,012,635:71 

7,477,033:58 
2,719,254:22 

18,592:18

Ar 1923 

Fmk 52,801,476:27 
18,732,162:46 
30,517,477:14

824,192:38
7,975:70

119,408,811:70

6,495,490:63 
310,589:27

83,867:42 
5,123,738:64 
2,467,194:90

18,817,871: — 
373,320:62 
361,161:02 

20,001,949:20 
65,373,629: —

Fmk 119,408,811:70

Fmk 102,883,283:95

Fmk 6,323,765:60 
275,114:28

88,301: 53 
6,866,777:37 
2,270,104:92 

49,327,077:19

21,259,043:56 
2,548,812:31 

468,951:9!)

13,455,335:20 

Fmk 102,883,283:95

Bankens inkomster ha under senaste ar 
ökats från 102.9 milj. mark till 119.4 milj. 
mark, vilket beror dels på ökade räntein
komster, dels på a tt 1923 års agioförlust på 
49.3 milj. mk nu förbytts i en agiovinst, på 
7.5 milj. mark.

Bankens egentliga utgifter utgjorde 14.r, 
milj, mk, varför överskottet, om inga av
skrivningar förekommit, hade uppgått tili 
104.9 milj. mk. Genom de stora avskriv
ningarna nedgick vinsten till 65.4 milj. mk. 
Oavsett sedvanliga avskrivningar på fastig
heter och inventarier har bokföringsvärdet 
på obligationer, aktier och en del fordrin
gar nedskattats. En följd av gällande höga 
räntefot är, a tt 5 å 6 procents obligationer 
på marknaden noteras till c:a 60—70 % av 
det nominella värdet. I syfte att ernå med 
marknadskurserna överensstämmande bok
föringsvärden har Finlands Bank under de

senaste åren kontinuerligt nedskattat vär
det på förrådet av obligationer. Bankens 
iuichav av aktier i Tervakoski pappersbruk, 
som tillverkar det för Banken erforderliga 
sedelpapperet, har nedskattats från 7.2 milj. 
mark till 1 mark. Enligt reglementet bor
det bland tillgångar upptagna värdet fas
tigheter bland skulder motsvaras av fonder 
till enahanda belopp. Detta gäller visserligen 
icke direkt dessa aktier, men då desamma 
till en viss grad äro jämförliga med fastig
heter, har det ansetts riktigast att i bokfö
ringen avföra ifrågavarande aktier.

Avskrivningarna på fordringar belöpa 
sig till Fmk 20,001,949:20. Desamma här
röra så gott som i sin helhet av att Ban
ken önskat bereda sig fria händer för en 
framtida omorganisation av ett industriellt 
1'öretag, som Banken har bland sina gälde- 
närer.
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Sedan avskrivningarna verkställts, u t
gjorde vinsten 65,373,629 mark. Under de 
tro föregående åren har Riksdagen beslutit. 
reservera Finlands Banks vinst till s tär
kande av Bankens ställning. Enär en ök
ning av Finlands Banks tillgångar fortfa
rande är oundgängligen av nöden för att 
Banken må kunna fylla sin viktiga uppgift 
i landets ekonomiska liv, få Bankfullmäk

tige vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte 
besluta

att Bankens vinst för ur 1924, 
65,373,629 mark lägges till de medel, 
vilka medelst Riksdagens beslut av 
den 18 december 1922, den 7 de
cember 1923 och den 26 november
1924 anvisats till stärkande av Fin
lands Banks ställning.



Ärenden angående valutan.

Hankens valutapolitik  och markens värde.

Likasom under de föregående åren har 
även under år 1924 vid gemensamma sam
manträden av Bankfullmäktige och Direk
tionen rådplägningar torts och överens
kommelse träffats om det tillvägagående, 
som borde följas vid Bankens valutapolitik. 
I början av året iigdc dylika sammanträden 
relativt ofta rum, medan under den senare 
hälften av året anledning till sådana före
kommit mera sällan. Vid sammanträden av 
samtliga Bankfullmäktige har valutapoli
tiken behandlats, och ända till oktober å t
minstone en gång i månaden, med undan
tag för juni.

Målet för Bankens valutapolitik har fort
farande varit stabilisering av finska mar
kens värde och Bankfullmäktige anteckna 
med tillfredsställelse, att kursen på finska 
mark gentemot guldvalutor under år 1924 
hållit sig i det närmaste fullt stabil. Note
ringen på dollar har under senaste år v a rit:

Måna d I medel Högst Liigat
Avvikelse

tal uppåt
+

nedåt

Januari . . . . 40:17 40: 44 40:05 0: 27 0:12
Februari----- 39: 85 40:01 39: 78 0:16 0:07
Mars.............. 39: 90 40: 03 39: 78 0:13 0: 12
April .......... 39:90 39: 99 39: 85 0: 09 0:05
Maj ..............
Ju n i..............

39:85 
39: 85

39: 85 
39:85

39: 85 
39:85

— -- -

Juli .............. 39: 85 39: 85 39: 85 — ---
Augusti . . . . 39: 85 39: 85 39: 85 — ---
September . . 39: 85 39: 85 39: 85 --
Oktober . . . . 39: 78 39: 85 39: 75 0:07 0: 03
November .. 39: 71 39: 75 39: 70 0:04 0:01
December .. 39:70 39: 70 39: 70 j _

Hela året 39:86 40: 44 39: 70 —: 58 16

Växlingarna i Finlands Banks valutaför
råd under året framgå av följande tabell:

1) a  t  u m Milj.
mk. 1) a t n m mij.

mk.

1923 Juni 21 156.2
December 31 607.2 » 30 122.6

Juli 8 83.4
1924 » 15 34.5

! Januari 8 645.9 23 343.3
» 15 698.2 >> 31 327.4

23 692.2 Augusti 8 303.9
» 31 671.5 » 15 235.0

Februari 8 714.!) » 23 230.5
>> 15 764.8 » 30 227.1

23 695. i September 8 237.2
>> 29 681.5 » 15 187.8

Mars 8 642.9 23 185.9
» 15 623.4 » 30 202.1
» 22 572.9 Oktober 8 183.6
» 31 552.9 f> 15 320.6

April 8 533.0 » 23 304.9
t> 15 504.9 31 265.7
y> 23 446.9 November 8 278.3

1 30 40 1.5 15 278.1
Maj 8 401.3 22 300.8

» 15 377.:i 29 3114.2
» 23 334.6 December 8 381.4
H 31 293.9 » 15 448.4

Juni 7 248.2 » 23 479.4
» 14 224.3 * 31 549.1

Den stegring i dollarkursen, som in träf
fade i slutet av år 1923, upphörde i slutet 
av november. Vid utgången av året var 
denna kurs 40:45. Den 11 december hade 
Bankfullmäktige och Direktionen överens
kommit om att Banken borde inrikta sina 
strävanden på a tt bibehålla den dåvarande 
dollarkursen. För att Bankens förfarande 
icke skulle stöda spekulationen i antagandet, 
a tt markens värde komme att falla, beslöts 
den 2 januari att låta dollarkursen under 
dåvarande förhållanden variera nedåt, mel
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Kursen å dollar i finska mark enligt Finlands Banks dagliga noteringar åren 1922.
1923 och 1924.

lan 4 0 :  5 0  och 4 0 :  —. Då utbudet på valuta 
därefter ökades, nedsattes den 12 januari 
ytterligare den gräns, till vilken dollar
kursen kunde sjunka, till Fmk 39 : 5 0  och 
den 5  februari till Fmk 38 : 5 0 .  På grund 
av dessa beslut sänktes dollamoteringen 
försiktigt, så a tt kursen den 22 februari 
stod på Fmk 39:78. På denna punkt höll 
sig kursen till den 10 mars.

I  början av mars inträffade på valuta
marknaden en förändring, i det att efter
frågan ökades på ett sätt, som föreföll att 
stå i samband med kursspekulation. De, 
vilka hade behov av valuta och övriga va
lutaköpare synas ha ansett, att bottenkursen 
nu var nådd. I avsikt a tt begränsa efter
frågan höjde Direktionen under sådana 
förhållanden, efter a tt ha konfererat med

den s. k. inre ringen av Bankfullmäktige, 
den 11 mars dollarkursen till Fmk 40:03. 
Härpå upphörde all efterfrågan på valuta, 
vilken kunde anses för spekulativ. Vid 
sammanträde den 20 mars meddelades, att 
Direktionen var av den åsikt, a tt det fram
deles vore skäl a tt vid fastställandet av 
kursen något mer än därintills beakta för
hållandet mellan efterfrågan och anbud, 
och beslöts, att övre gränsen för dollar
kursen borde hållas några penni ovanom 
40 mark, över vilken kurs dollarn icke stått 
sedan februari, och att kursen kunde va
riera något under denna gräns. Därefter 
undergick dollarkursen mycket ringa väx
lingar. Vid sammanträde den 14 april 
träffades överenskommelse om att dollarn 
under dåvarande förhållanden borde hållas

875--25 3
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vid kurs 39 : 90. Den 6 maj fattades beslut 
om inköp under året av terminvalutor. Den
2 juli och den 22 augusti fattade Bank
fullmäktige gemensamt med Direktionen 
beslut om det förfarande, som Banken 
borde iakttaga till följd av stegringen i 
pundkursen. Senare ha de redogörelser 
för valutaläget, som Direktionen avgivit till 
Bankfullmäktige, icke givit anledning till 
fattande av beslut. Dollarkursen, som från 
den 23 april till den 8 oktober stod oför
ändrat på 39:85, sänktes därefter med 
r.ågra penni eller till Fmk 39:70, där den 
bibehållit sig från den 5 november till årets 
slut och diir den fortfarande befinner sig.

U t länd slet kreditiv.

Då tiden för det kreditavtal, som för 
stödandet av markens värde ingåtts med 
tvenne utländska banker, och vilket om- 
nämnes i Bankfullmäktiges berättelse för 
år 1923, sid. 13, den £0 april senaste år 
utgick, ansåg Banken nödigt att ingå ett 
nytt utländskt avtal, varigenom till Ban
kens förfogande ställdes ett betydande va
lutaförråd. Denna kredit anlitades endast 
en gång. Kreditavtalet har även under 
innevarande år förnyats, vilket kunnat ske 
på gynnsammare villkor än tidigare.

Införskaffande av utredning för valuta
politiken.

Beträffande fortgången av de statistiska 
utredningar, som på initiativ av Bankfull

mäktige verkställts av Statistiska Central
byrån, är det att nämna, a tt uppgifter om 
lönerna inom sågindustrin för åren 1913 
och 1922—24 numera offentliggjorts. Rö
rande lönerna inom byggnadsindustrin ha 
uppgifterna för åren 1921—1923 bearbe
tats, medan desamma ännu saknas för år 
1913. Angående lönerna inom snickeri-indu
strin ha uppgifter insamlats för åren 1921— 
24, och har bearbetningen av dessa begynt; 
rörande arbetslönerna inom lantbruket år
1924 ha uppgifter insamlats och beha-.ullnts. 
Uppgifter om arbetslöner inom lantbruket 
å r 1913 ha icke kunnat insamlas, men torde 
en del tidigare statistiska data möjliggöra 
en viss jämförelse med lönerna nämnda år.

En utredning av Finlands betalningsba
lans för år 1923 har likaså utarbetats.

Förberedande av guldmyntfotens in
förande.

På det att guldmyntfot måtte kunna i 
landet återinföras, så snart förutsättningar 
därför föreligga, ansågo sig Bankfullmäk
tige den 13 november böra tillsätta en kom
mitté med uppdrag a tt förbereda denna 
åtgärd för så vitt densamma berör F in 
lands Bank. Kommittén består av under
tecknade Nevanlinna, Tanner, Vasenius och 
Pehkonen, ordföranden i Bankens direktion 
Kyti samt chefdirektören för Kansallis- 
Osake-Pankki Paasikivi, ledamoten i direk
tionen för Nordiska Föreningsbanken J. O. 
Wasastjerna och verkställande direktören i 
Kymmene aktiebolag Ahlman. Vid årets u t
gång var kommitténs arbete ännu icke slut
fört.

Särskilda av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Lagstiftningen om bankir- och börsverk
samhet.

Finansministeriet hade den 13 mars in- 
begärt utlåtande av Finlands Banks direk
tion om ett kommittébetänkande innehål
lande förslag till lagstiftning om bankir- 
och börsverksamhet. Då dåvarande finans
ministern jämväl önskat erhålla utlåtande 
i ärendet av Bankfullmäktige, överstyrde 
Direktionen handlingarna till dessa. Efter 
a tt ha behandlat ärendet vid sammanträ
den den .12 januari, 14 april och 6 maj 
avgåvo Bankfullmäktige sistnämnda dag u t
låtande i frågan.

Användningen av statens kapitalbehållning.

Bankfullmäktige beslöto den 6 maj, efter 
att. ha behandlat frågan gemensamt med 
Direktionen och med beaktande såväl av 
Penningförhållandena i landet som F in
lands Banks behov, att ingå till Statsrådet 
med en skrivelse, vari hemställan gjordes 
0,n att Regeringen ville skrida till sådana 
åtgärder, att den del av statsverkets kapi
talbehållning, som överskjutit det normala 
kassabehovet, måtte användas till avkort- 
ning av statens inhemska gäld, närmast ge
nom inlösen av statsverkets obligationer i 
Finlands Bank.

I samma skrivelse underställde Bankfull
mäktige till Statsrådets prövning, huruvida 
det icke i samband med den återhållsamhet 
i statshushållningen, som påkallades av sta
biliseringen av landets valuta, vore skäl att 
under de närmast förestående åren tillämpa 
ett sådant förfaringssätt, a tt i den mån re

sultatet av statshushållningen, vare sig till 
följd av större inkomster eller mindre u t
gifter, gestaltat sig gynnsammare än vad 
som beräknats, överskottet automatiskt 
bleve anslaget till avkortning av den in
hemska statsskulden, varigenom produktio
nen bleve tillförd ökade medel till stärkande 
av dess ställning och utvidgande av dess 
verksamhet. Därjämte uttalade Bankfull
mäktige som sin åsikt, a tt även tillfreds
ställandet av kommunernas penningbehov 
borde befrämjas genom upptagandet av u t
ländska, vid behov av staten garanterade 
lån och att staten borde ställa garanti vid 
upptagandet av lån i utlandet för utveck
landet och stärkandet av lantbruket och 
industrin.

Revisionen av Bankens reglemente samt av 
instruktionen för Bankfullmäktige.

[ Bankfullmäktiges berättelse för år 1923 
har anförts, a tt Bankfullmäktige givit i 
uppdrag åt förutvarande ordföranden i 
Bankens direktion senatorn Otto Stenroth 
a tt uppgöra förslag till nytt reglemente för 
Banken och ny instruktion för Bankfull- 
mäktige.

Dessa förslag förelågo på våren, var
efter den s. k. inre ringen av Bankfullmäk
tige jämte ordföranden och den lagfarna 
ledamoten i Direktionen vidtogo med be
handlingen av desamma.

Enär Riksdagen den 7 december 1923 be- 
slutit anmoda Bankfullmäktige a tt på
skynda utarbetandet av förslagen till ifrå
gavarande reglemente och instruktion, så 
a tt desamma redan kunde föreläggas 1924
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ärs riksdag, meddelade Direktionen i skri
velse till Bankfullmäktige av den 14 maj, 
att Direktionen ansåg Bankens fördel kräva, 
a tt fastställandet av nytt reglemente skulle 
ske vid en senare tidpunkt, då det finska 
myntets värde i förhållande till guldet de
finitivt framgått.

Denna skrivelse översändes av Bankfull
mäktige den 14 maj till Bankutskottet 
jämte meddelande, a tt Bankfullmäktige, på 
de av Direktionen anförda grunderna, ieke 
ansågo sig kunna för 1924 års riksdag 
förelägga förslag till nytt reglemente för 
Finlands Bank och ny instruktion för 
Bankfullmäktige.

Åtgärder, som angå enskilda personers för
bindelser till Banken.

Under år 1924 ha Bankfullmäktige be
handlat en anhållan om ackord samt ett 
ärende angående förlängd betalningstermin.

På framställning av Direktionen ha Bank
fullmäktige förordnat, a tt följande såsom 
osäkra upptagna fordringar skola såsom 
värdelösa avföras u r räkenskaperna: räntan 
på en växel på 2,214 mark 26 penni från 
ar 1904 samt en växel på 7,595 mark 62 
penni från år 1915.

Ombud i utlandet.

På framställning av Direktionen ha 
Bankfullmäktige under å r  1924 till nya om
bud för Finlands Bank i utlandet an tag it: 

den 21 februari Lloyds Bank Ltd. Lon
don;

den 22 augusti bankfirman Lee, Iliggin- 
son & C :o, Boston, samt

den 26 september The New York Trust 
Company, New-York.

Den 15 maj beslöto Bankfullmäktige på 
förslag av Direktionen, a tt de uppgifter 
såsom korrespondent för Finlands Bank.

som Polska Krajova Kasa Pozyckova om 
händerhaft, skola överföras på den polska 
statsbanken, som ersatt förstnämnda bank.

Revisionen.

Den i Finlands Banks reglemente på
bjudna revisionen för år 1923 har på 
kallelse av Bankfullmäktige den 17—31 
mars verkställts av de vid 1923 års riks
dag utsedda revisorerna folkskolläraren 
Aleksander Fränti, folkhögskolförcstånda- 
ren Aarno Pesonen och direktören Paavo 
Raittinen samt av revisorssuppleanten re
daktören A rtturi Aalto. I enlighet med re
visorernas tillstyrkan och ined stöd av stad- 
gandena härom i Bankens Reglemente ha 
Bankfullmäktige å Riksdagens vägnar be
viljat Bankens direktion ansvarsfrihet för 
Bankens förvaltning under år 1923.

Granskning av Bankens lånerörelse.

Bankfullmäktige ha med stöd av Bankens 
böcker verkställt sådan granskning av Ban
kens rörelse och utlåning, som i 4 § av den 
för Bankfullmäktige utfärdade instruktio
nen stadgas.

Inventeringar.

a) I huvudkontoret.

Jämlikt stadgandet i 40 § av Bankens 
Reglemente ha Bankfullmäktige verkställt 
inventering av huvudkontorets kassavalv 
och samtliga fonder ävensom låne- och sä- 
kcrhetshandlingar samt depositioner. De 
vid sagda inventeringar fastställda förhål
landena ha varit med Bankens böcker över
ensstämmande.

b) I avdelningskontoren.

I avseende å Bankens avdelningskontor 
ha. Bankfullmäktige övervakat, att avdel
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ningskontorens handkassor och valv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre gånger om året inven
terats av ledamöterna i diskontkommit- 
téerna.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats. Inspektionerna 
ha verkställts av ledamöterna i Direktionen 
af Heurlin och Broms samt banktjänste
männen Broberg och Sahlstein.

Lediga och ledigblivande tjänster.

Med anledning av anmälan av ordföran
den i Direktionen beslöto Bankfullmäktige 
den 20 mars meddela, att Bankfullmäktige 
i likhet med Direktionen ansågo skäl före
ligga till a tt lediga och ledigblivande tjänster 
vid Banken, medan nytt reglemente för Ban
ken förbereddes, icke ordinariter besattes. 
Därjämte beslöto Bankfullmäktige anmoda 
Direktionen att, då befattningar vid Banken 
bleve lediga, upptaga till prövning, i vad 
mån mindre arbetskraft kunde anses till
räcklig och i vilken utsträckning kvinnlig 
sådan kunde komma till användning vid u t
förandet av arbeten, som utförts av man
liga kontorister.

Tjänstemännens och betjäntes avlöning.

Sedan D irektionen  uppgjort förslag till 
avlöning för B ankens tjänstemän och be- 
tjänte, fastställde Bankfullmäktige den 22 
december övre gränsen för de löner, som 
från den 1 januari till den 31 december 1925 
skola erläggas åt envar av Bankens tjänste
män och betjänte samt uppdrogs åt Direk
tionen a tt med beaktande av de sålunda fast
ställda övre gränserna bestämma de löner, 
som skola komma att utbetalas.

Utöver vad Direktionen föreslagit, ställde 
Bankfullmäktige till Direktionens förfo
gande ett belopp av 30,000 mark till för

bättrande av lönerna för lägre kvinnliga bi
träden för år 1925.

Därjämte beslöto Bankfullmäktige, med 
godkännande av Direktionens förslag, att 
barntillägg för år 1925 skulle beviljas Ban
kens tjänstemän och betjänte enligt samma 
grunder som därintills.

Likaså fastställde Bankfullmäktige den 
14 april i enlighet med Direktionens förslag- 
övre gränsen för de löner, som för år 1924 
skola erläggas åt envar av befattningsha
varna vid sedeltryckeriet, och överlämnade 
åt Direktionen att med beaktande av de så
lunda fastställda övre gränserna fixera de 
löner, som skola erläggas.

Den 22 januari innevarande år stadfäste 
Bankfullmäktige en av Direktionen upp
gjord budget för sedeltryckeriet för år 1925 
med beaktande av att lönerna för en del av 
personalen äro beroende av arbetsavtalet 
inom den grafiska industrin.

Tjänstemännens och betjäntes sommar- 
leclighet.

Den 31 januari beslöto Bankfullmäktige, 
att ledamöterna i Bankens direktion samt 
Bankens tjänstemän och betjänte äga å t
n juta sommat'ledighet enligt följande grun
der:

1) ledamot i direktionen samt tjänstemän 
och betjänte, vilka tidigare åtn ju tit sommar
ledighet i Bankens tjänst, så lång sommar- 
ledighet, som envar senast å tn ju tit;

2) ledamot i direktionen samt tjänstemän 
och betjänte, vilka icke tidigare åtnjutit 
sommarledighet:

a) ledamot i direktionen 4 veckor, intill 
dess han varit 10 år i Bankens tjänst och 
därefter 6 veckor;

b) tjänsteman 3 veckor, tills han varit i 
Bankens tjänst 10 år och därefter 1 månad 
samt

c) betjänte efter ett halvt års tjänstgö
ring en vecka, efter ett års tjänstgöring två
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veckor, efter fem års tjänstgöring- tre veckor 
och efter tio års tjänstgöring en månad.

Ytterligare beslöto Bankfullmäktige, a tt 
åt Direktionen skulle överlämnas att efter 
prövning fastställa sommarledigheten för 
'tjänsteman, som icke tjänstgjort ett helt år 
eller som antagits på prov.

Pensioner

Bankfullmäktigc ha under aret beviljat 
en tjänsteman vid Banken, som erhållit av
sked på begäran, en årlig pension av 2,000 
mark.

Ytterligare ha Bankfullmäktige höjt en 
tidigare beviljad pension med 250 mark i 
månaden samt ett understöd med 600 mark 
i året.

Direktionen.

Den 22 februari erhöll ledamoten i Ban
kens direktion Lundson på anhållan avsked. 
Den 20 mars beslöto Bankfullmäktige att 
icke göra framställning om återbesättande 
av den sålunda ledigblivna ledamotsbefatt- 
ningen i direktionen.

Den 31 oktober beviljade Bankfullmäktige 
på framställning av Direktionen åt leda
moten i direktionen af Heurlin tjänstledig
het för vårdandet av sin hälsa från den 27 
december 1924 till den 27 februari 1925. 
För den tid tjänstledigheten varar, uppbär 
herr af Heurlin icke lön från  Banken.

Diskontkommittéerna.

För år 1925 ha Bankfullmäktige, sedan 
Direktionen framställt förslag i ärendet, 
den 12 och 22 december utsett följande per
soner till ledamöter och suppleanter i 
diskontkommittéema:

vid kontoret i Åbo: till ordinarie leda
möter politierådmannen Ernst Petter Johan 
Thomé och verkställande direktören Esko 
Grönlund samt till suppleanter friherre 
Rolf Maximilian Carpelan och direktören 
Yrjö Fredrik Korte;

vid kontoret i Björneborg: till ordinarie 
ledamöter direktörerna Johan Odert .Rosen
gren och Toivo Rintala samt till suppleanter 
grosshandlaren Villiäni Tarkiainen och di
rektören Pehr A. Collin;

vid kontoret i Vasa: till ordinarie leda
möter borgmästaren Ivar Wilhelm Hassel- 
blatt och direktören Juho Alatalo samt till 
suppleanter konsuln Johan Alfred Viklund 
och direktören Knut August Vaselius;

vid kontoret i Uleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Frans Adolf 
Riekki och direktören Otto Alfons Karhi 
samt till suppleanter vicekonsuln Torsten 
Lundberg och direktören Georg Balthasar.

vid kontoret i Kuopio: till ordinarie leda
möter ingeniören Pekka Juho Rinkinen och 
kommunalrådet Bruno Granit-Ilmoniemi 
samt till suppleanter direktören Otto Ville 
Ruotsalainen och vicehäradshövdingen Gun
nar Valdemar Hellén;

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie 
ledamöter prokuristen Niilo Suihko oeh 
stadsfogden Albert Lennart Paqvalén samt 
till suppleanter justitierådmannen Aksel 
Walle och filosofiemagistern Yrjö A. Kan- 
kaanrin ta;

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter domhavanden Karl Gustaf Berg 
cch handlanden Ossian Evert Kivinen samt 
till suppleanter hantverkskonsulenten Juho 
Jalm ari Tyynelä och direktören Tuomas 
Nissinen;

vid kontoret i Viborg: till ordinarie leda
möter handlanden Paul Sergejeff och di
rektören Ernst Hämäläinen samt till supp
leanter direktörerna Otto Korhonen och 
Heikki Sinkkonen;

vid kontoret i S :t Michel: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Carl Fredrik Pön- 
dinen och depotföreståndaren Edvin Alléen 
samt till suppleanter vicehäradshöfdingen 
Erkki Veikko Kuokkanen och verkställande 
direktören Valter Pulkkinen;

vid kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitierådmannen Kaarlo H al
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ja la och handlanden Anton Hahl samt till 
suppleanter fabrikanten Johan Niklas Sal
minen och direktören Pentti Hirvonen;

vid kontoret i Tavastehus: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster och handlanden Johan Verner 
Fredriksson samt till suppleanter landssek
reteraren Toivo Johannes Horelli och fa
brikanten Kaarlo Edvard Kauppinen: 

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter borgmästaren H jalm ar Hugo Os
sian Hollmerus och direktören Kaarlo Vil
helm Laitila samt till suppleanter apoteka
ren Eugen Mansnerus och lektorn Herman 
Hämäläinen;

vid kontoret i Kotka: till ordinarie leda
möter handlanden* Emil Saxell och affärs
mannen A rthur Lemke samt till suppleanter 
borgmästaren Atte Mönkö och filosofiema
gistern H. L. Wennerstrand.

Bankfullmäktigc och revisorer.

Av Bankfullmäktige voro år 192-i i tu r 
att avgå: av de tre fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i alla å fullmäktige an
kommande ärenden, verkställande direktö
ren Wilhelm Alexander Lavonius, samt av 
de tre fullmäktige, vilka det åligger att 
deltaga i de ärenden, som ankomma å alla 
bankfullmäktige gemensamt, undertecknad 
Pehkonen.

Vid den 21 maj 1924 förrättat val av 
bankfullmäktigc och revisorer samt deras 
suppleanter utsågos:

till bankfullmäktig a tt deltaga i alla å 
fullmäktige ankommande ärenden under
tecknad Vasenius;

till bankfullmäktig a tt deltaga i de ären
den, vilka ankomma å alla fullmäktige ge
mensamt,, undertecknad Pehkonen;

Helsingfors den 19 mars 1925.

iill suppleanter för bankfullmäktige: 
till förste agronomen Eero Hahl; 
till andra filosofiemagistern Ilmari A uer; 
till tredje vicehäradshövdingen Yrjö 

Rafael Pulkkinen;
till fjärde verkställande direktören Kaarlo 

Rikhard Heinonen;
till femte vicehäradshövdingen Axel 

Palmgren; samt
till sjätte direktören Kaarlo Toivo Salmio 
till revisorer:
verkställande direktören Paavo Nikode

mus Raittinen, 
folkskolläraren Aleksander Fränti, 
professorn vid Kauppakorkeakoulu Kyösti 

Järvinen och 
bankdirektören Tyko Reinikka; 
till revisorssuppleanter: 
till förste suppleant filosofiemagistern 

O östa Söderholm; 
till andre redaktören A rtturi Aalto; 
till tredje folkhögskoleföreståndaren 

Aarno Fredrik Pesonen samt 
till fjärde filosofiedoktorn Frans Vihtori 

Ilärmä.
E fter det sagda val förrättats, samman

trädde Bankfullmäktige den 27 maj och 
utsågo till ordförande undertecknad Nevan
linna och till viceordförande undertecknad 
Tanner.

Under redogörelseåret ha vid jäv eller 
annat förfall för ordinarie ledamot såsom 
suppleanter fungerat herrar Hahl, Auer, 
Heinonen och Salmio.

Av Bankfullmäktigc äro år 1925 i tur 
att avgå, av de tro fullmäktige, vilka det 
åligger a tt deltaga i alla å bankfullmäktige 
ankommande ärenden, undertecknad Tan
ner, samt av de tre fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i avgörandet av alla de 
ärenden, som ankomma å bankfullmäktige 
gemensamt, undertecknad Wuolijoki.

Hugo Vasenius. 
Arthur af Forselles.

E. Nevanlinna. Väinö Tanner.
E. Y. Pehkonen. Wäinö Wuolijoki.

K. N. Rauhala.


