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Den ekonomiska utvecklingen år 1927.

Allmänna drag.

Det senaste året var, likasom många tidi
gare år, i Finland ekonomiskt gynnsamt. 
Avkastningen av lantbruket gestaltade sig 
enligt de på hösten verkställda beräknin
garna ungefär lika stor som föregående år, 
boskapsskötseln åter gav uppenbarligen än 
bättre resultat. Industrins totalproduktion 
har likaså, oaktat den långvariga stagnatio
nen inom metallindustrin, kunnat uppskat
tas något högre än det föregående årets re
sultat. Utrikeshandeln lämnade för senaste 
år, likasom året därförinnan, ett mindre im
portöverskott, som dock kompenserats gon om 
andra inkomster, så att landets betalnings
balans icke rubbats. Särskild uppmärksam
het väcker den starka kapitalbildningen. 
Under de fem åren närmast före världskri
get ökades depositionerna i de penningin- 
rättningar, vilka mottaga depositioner, årli
gen i genomsnitt mod o:a 47 miljoner dåtida 
mark. År 1927 mottogo dessa inrättningar 
nya depositioner till ett belopp av inemot 
1,700 milj. mark eller tre gånger mera.

Produktionen.

Skörden var senaste år, såsom redan nämn
des, ungefär lika stor som året därförinnan. 
Visserligen gestaltade sig slutresultaten en
ligt de på hösten gjorda förhandsberäknin- 
garna, oavsett det odlade höet, något lägre 
än skörderesultaten för år 1926 enligt den 
definitiva uppskattningen. Skördens värde 
utgjorde enligt definitiva beräkningar år
1924 4,555 milj. m.k, år 1925 5,086 milj. mk 
och år 1926 4,962 milj. mk. Enligt ovan
nämnda förhandsuppskattning skulle dess 
värde senaste år varit. 4,640 milj. mk. Då 
emellertid förhandsberäkningarna under de 
senaste åren i allmänhet visat sig vara. för 
låga, är det skäl att antaga, att de slutliga 
'beräkningarna rörande 1927 års skörd skola 
leda till något så när samma resultat som 
för året. därförinnan.

I följande sammanställning angivas skör- 
demängdema för år 1926 enligt av lant- 
bruksstyrelsen verkställda förhands och de
finitiva beräkningar samt skördemängden 
för år 1927 enligt samma ämbetsverks föi- 
handsuppskattning:

Skörden år 1926 
Enligt förhands- Enligt definitiva 

beräkningar

R å g ..................... 267,070 ton
Korn.....................  137,064 ,.
Havre ................  495,600 ..
Potatis ..............  752,189 „
Odlat hö ..........  1,919,115 ,,
Hö från naturliga

ängar ............  443,376 464,314

uppgifter

302,490 ton
156,100 „
592,726 „
851,008 „

2,353,855 „

Skörden år 1927 
enligt förhands- 

beräkningar

291,200 ton 
121,400 „ 
538,700 .. 
624,500 .. 

2,338,400 ..

654,,600 ..
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Mjölkproduktionen var senaste år otvivel
aktigt större än under något år tidigare. 
Detta framgår bl. a. av den ytterligare av
sevärt ökade exporten av smör oeh ost. 
Senaste år utfördes 15,070,000 kg smör (år 
1926 13,212,000 kg) oeh 2,949,000 kg ost (år 
1926 2,887,000 kg).

Av exportindustrins olika grenar ha 
främst trävara-, trämasse- och cellulosain
dustrierna under senaste år ökat sm pro
duktion. Exportsiffrorna ådagalägga, att 
utförseln av osågade trävaror senaste åi 
uppgick till 4,368,000 mf, vilken kvantitet är
23.5 %  större än året därförinnan och 
38.1 % större än år 1913. Exporten av så
gade trävaror stegrades likaså betydligt och 
uppgick till 5,995,000 m3, vilken kvantitet 
är 14 %  större än år 1926 och 42. i. % större 
än år 1913. Totalproduktionen av sågade 
trävaror uppskattades för sistlidna år till 
1.460,000— 1,470,000 standert. Den totala 
trävaruexporten, som utgjorde över 10 milj. 
m3, var avsevärt större än någonsin därför
innan. Jämförd med 1913 års export var 
den 40 %  större.

Till ökningen i produktionen av trämassa 
bidrog senaste år bl. a. den omständighe
ten, att fyra nya träsliperier då begynte 
sin verksamhet. Exporten av trämassa öka
des från 72,912 ton år 1926 till 102,185 
ton år 1927 eller med 40.1 %. Jämväl fyra 
nya cellulosafabriker trädde under senaste 
år i verksamhet. Totalproduktionen av cel
lulosa uppgick år 1926 till 432,715 ton och 
år 1927 till 485,985 ton. 1 och för jämfö
relse kan det nämnas, att Sveriges produk
tion av cellulosa uppskattades för år 1926 
till 1,450,000 tori och för år 1927 till
1,551,000 ton samt Norges produktion för år 
1927 till 368,000 ton.

Enligt exportsiffrorna var produktionen 
av papper under senaste år något större 
men produktionen av trådrullar och papp 
något mindre än år 1926.
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Den för inhemsk förbrukning arbetande 
industrin har, med undantag av metallin
dustrin och ett par andra mindre grenar, 
arbetat rätt framgångsrikt. Även för me
tallindustrin begynte året under goda tec
ken; men i maj råkade största delen av 
denna industri på grund av arbetstvist i 
stagnation, vilken varade till december. 
Inom bomulls-, ylle- och linneindustrierna 
har produktionen i någon mån stegrats och 
uppgives årets resultat vara tillfredsstäl
lande. Skoindustrin har likaså kunnat öka 
sin produktion med några procent, men an
ses årets resultat där icke så tillfredsstäl
lande som inom de nyssnämnda industrigre
narna. Marknaden för glasindustrin an
ses hava varit normal. Såsom i Bankfull
mäktiges berättelse för år 1926 nämnes, be
finner sig denna industri i en brytnings
period, till dess nya effektiva produktions
metoder allmänt tagits i bruk. Inom fa
jans- och porslinsindustrin ökades produk
tionen under senaste år med c:a 15 %. För 
sötsaksindustrin och hattindustrin uppgives 
året ha varit oförmånligare än de före
gående.

Industrins totalproduktion, som år 1925 
utgjorde i värde 10,126 milj. mk och år 
1926 10,935 milj. mk, uppskattades senaste 
år till 11,300 milj. mark. Nettovärdet av 
produktionen, som år 1925 var 4,717 milj. 
mk och år 1926 5,049 milj. mk, beräknades 
för senaste år uppgå till 5,250 milj. mk.
I enlighet härmed skulle bruttovärdet av 
den industriella produktionen varit 46 % 
och nettovärdet 61 % större än år 1913.

Arbetslöshet förekom, i den mån skillna
den mellan antalet sökta och erbjudna plat
ser vid arbetsförmedlingsanstalterna kan 
tagas till utgångspunkt för en uppskattning,
i allmänhet senaste år i än mindre omfatt
ning än året därförinnan. Antalet arbets
lösa under olika månader undergick något 
så när liknande förändringar som år 1926. 
Störst var de arbetslösas antal, nu såsom 
alltid, under årets första månader. I slutet
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av januari upptogo arbetsförmedlingsan- 
stalternas register 3,63.1 arbetslösa. Där
efter nedgick antalet arbetslösa mot somma
ren, så att detsamma i slutet av juli stod 
på 882. I slutet av november utgjorde de 
arbetslösas antal 2,449 och j slutet av de
cember 2,152.

Arbetslöshet har sålunda i landet fort
farande förekommit relativt litet. Det, bör 
dock märkas, att den arbetslöshet, som vål
lats av den under senaste år inträffade 
stagnationen inom metallindustrin, icke 
torde komma till synos i nyssanförda siffror.

Prisen.
Partiprisindex uträknas hos oss för det. 

närvarande, utom såsom tidigare, även så

lunda, att den angiver guldets köpkraft 
jämfört med vad densamma var under mot
svarande månad år 1913 (dåvarande varu
priset i guld = 1 0 0 ) . Levnadskostnadsin- 
dex jämför däremot fortfarande den mot
svarande finska markens köpkraft med 
denna kraft hos marken av år 1913 (då
varande pris = 1 0 0 ) ;  emellertid kan man 
åven genom denna index erfara värderin
garna i guldprisen, blott man beaktar, att 
Finlands nuvarande myntenhet represente
rar endast 0.13 av den tidigare enhetens 
guldmängd.

Dessa indexsiffror gestaltade sig under 
senaste år på följande sätt.

December .
1926

Partipris
index

144

Månatlig
förändring

+  1

Levnad s- 
kostnads- 

index
1,197

Månatlig
förändring

+  4

Januari
1927

144 1.187 —  10
Februari 144 — 1,189 +  2
Mars ........ 143 —  1 1,183 —  6
April . . . . 143 — 1,173 —  10
Maj ........ —  1 1.166 —  7

+  2 1,184 -4-18
Juli ........ 144 — 1,203 +  19
Augusti .. 147 +  3 1,237 +  34

+  1 1,230 —  7
Oktober . . 1,237 +  7
November + 1 1,251 +  14
December 148 —  1 1,243 —  8

Prisnivån har sålunda även senaste år 
hållit sig relativt stabil. Den stegring, som 
vanligen inträffar i slutet av året, var dock 
senaste år så kännbar, att index för hela året 
steg till I45j medan densamma föregående 
år var 142. Motsvarande tal för levnads- 
kostnadsindex äro 1,207 och 1,183.

Utrikeshandeln.
Landets utrikeshandel har alltsedan år

1921 nått rätt tillfredsställande resultat.

Äret 1927 ansluter sig till denna serie av 
gynnsamma år.

Exporten av osågade trävaror stegrades, 
såsom redan nämndes, synnerligen känn
bart. Genom den engelska kolstrejken hade 
avsättningen av mintimmer och stolpar år
1926 lidit så stort avbräck, att exporten av 
denna vara då kännbart nedgick. Senaste 
år ökades denna export så, att den var i det. 
närmaste jämnt två gånger så stor som år 
1926. Mintimmer och stolpar utfördes från



landet år 1925 1,245,000 m3, år 1926
934,000 m3 och år 1927 1,869,000 m3. Steg
ringen av exporten under senaste år berodde 
delvis därpå, att de engelska köparna före
gående år under det genom kolstrejken för
orsakade osäkra läget kvarlämnat lager i 
Finland. Men även det på basen av den 
sammanlagda exporten åren 1926 och 1927 
uträknade årliga medeltalet är större än 
motsvarande export år 1925. Senaste år 
översteg exporten av mintimmer och stol
par redan något utförseln år 1913, då denna 
uppgick till 1,818,000 m3. Prisen höllo sis>' 
under året fasta med någon stegring mot 
årsslutet. I februari betalades för prima 
vara omkring 65 shilling och för blandade 
specifikationer 62 Va shilling per engelsk 
kubikfamn fob sydfinsk hamn. I slutet av 
året och i början av innevarande år torde 
vid skeppning under detta år erhållits resp. 
70 och 65 shilling per engelsk kubikfamn.

Exporten av pappersved nedgick, tvärt
emot vad som var fallet med propsexporten, 
senaste år i någon mån i jämförelse med 
föregående år, och utgjorde 1,(>50,500 m:;. 
Denna kvantitet är över tre gånger så stor 
som motsvarande export år 1913. Prisen 
på pappersved ha märkbart stigit på senare 
tider. Under år 1926 sjönk priset på halv- 
barkad pappersved till 580- -625 mk per 
engelsk kubikfamn, men befann sig därefter 
i stigande, så att då senaste sommar för
säljningen för skeppning under detta år 
vidtog, för halvbarkad pappersved erhölls

Osorterad furu.

3 X  9”  plankor ..........................
2 V . X  7" battens ..........................

2 X 4 "  scantl in g s .........................
1 X  4" planchetter .....................

Osorterad gran.
3 X  9" plankor ..........................

2 V, X  7" battens ............................
2 X  4" scantl ings ........................
1 X  4" planchetter .....................

ti

670— 700 mk och för barkad sådan 770— 800 
mk per engelsk kubikfamn. Härefter ha 
prisen ytterligare stigit, så att vid årsski f- 
tet för halvbarkad vara erhållits 760 mk och 
för barkad 880 mk per engelsk kubikfamn.

Exporten av sugade trävaror. I slutet av 
år 1926 försåldes sällsynt mycket sågade 
trävaror för skeppning under år 1927. 
Förhandsförsäljningarna uppgingo 1 ill c:a
660,000 standert. Även under år 1927 fort- 
gingo försäljningarna tillfredsställande, så 
att vid utgången av första kvartalet den 
för skeppning år 1927 försålda kvantiteten 
utgjorde c:a 835,000 standert; i slutet av 
andra kvartalet var motsvarande kvantitet 
c :a 965,000 standert och vid utgången av det 
tredje c:a 1,136,000 standert. Vid denna 
tidpunkt begynte redan försäljningarna för 
skeppning under innevarande år. Intill ut
gången av året stego dessa, försäljningar till
o :a 360,000 standert, vilken kvantitet anses 
som normal, ehuru den avsevärt understiger 
motsvarande kvantitet aret därförinnan. 
Händelser med störande inverkan på trä- 
varumarknaderna, vilka vore jämförbara 
med föregående års kolstrejk i England, ha 
icke inträffat under det gångna året. En
dast den danska trävarumarknaden led i 
någon män avbräck av de långvariga arbets- 
konflikterna i detta land.

Prisen hade under senaste år en något 
stigande tendens. Följande exempel på de 
ledande sydlinska avlastarnas priser må 
här anföras:

Priser vid mark
nadens öppnande 

år 1927 
c :a £ 14.— / —
„ „ 13.5 / ...
„ „  12.10/—
„ „ 12.10/—

' c :a £ 13.15/— 
„ „ 13.— / — 
„ -,12. 5 /— 
„ „ 12. 5/ -

Priser vid mark
nadens öppnande 

år 1928 
c :a £ 16.— / —
„ „ 13.15/—
» „ 13.— / —
„ „ 12,15/—

c :a £ 14.— / — 
,, ,, 13.o / — 
„ „ 12.5 / — 
„ „ 12.5 / —
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.Den allmänna stigande tendensen för pri
sen på trävaror torde för sin del ha verkat 
därhän, att priset på inhemsk råvara likaså 
kännbart stegrades senaste höst.

Enligt den officiella statistiken uppgick 
exporten av sågade trävaror för senaste år 
efter icke slutligt kontrollerade beräkningar 
lill inalles 1,283,100 standert eller 157,000 
standert mera än år 1926.

Cellulosamarknaden har de senaste åren 
företett en viss ostadighet. Under år 1923

Priser

Stark sulfitcellulosa ......................
Lättblekt sulfitcellulosa .................
Stark sulfatcellulosa ......................

nedgingo prisen på cellulosa avsevärt. Föl
jande år avstannade nedgången och förbyt
tes i en mindre stegring. År 1925 fortfor 
den uppåtgående tendensen, men övergick 
följande år i en prisnedgång, som fortgått 
även under senaste år. På de europeiska 
marknaderna voro prisen å de olika kvali
teterna av cellulosa vid senaste års utgång
£ 1.10/--------£2 .—/ —  lägre än i början av
året. Nedgången i prisen cif engelsk hamn 
framgår av följande siffror.

i början av året Priser vid årets utgång
li 12.15/—  £ 10.10/-------- 10.15/—
„ 13.15/— „ 11.10/—
, 12.16/— „ 10.10/—

Till nedgången i prisen har den starka 
konkurrensen bidragit.

Avsättningen av cellulosa under senaste 
år var emellertid tillfredsställande. Redan 
i början av året hade c :a 60 %  av årets pro
duktion försålts. Totalexporten av cellulosa 
utgjorde 363,572 ton, vilken kvantitet är
9.3 % större än 1926 års export och inemot 
fem gånger (482 % ) så stor som exporten 
av denna vara år 1913. Den största kvan
titeten köptes fortfarande av England. I 
andra rummet kommo också senaste år 
Förenta Staterna, i tredje rummet Ryss
land.

Marknaden för trämassa låg senaste år 
ostadig. Vid årets ingång hade de finska 
fabrikerna försålt omkring hälften av årets 
produktion. Priset på våt massa var vid 
årsskiftet c:a £ 3.15/—  per ton cif engelsk 
hamn. Men därefter begynte prisen sjunka, 
t England innehade pappersfabrikerna 
stora lager från tiden före kol strejken. 
Frankrike erhöll i krigsskadestånd av 
Tyskland stora kvantiteter papper, varför 
efterfrågan på massa där minskades, och 
produktionen ökades såväl i Skandinavien 
som i Finland. Utbudet av våt massa öka
des så, att fabrikerna i Sverige och Norge 
träffade överenskommelse om inskränkning

av produktionen och förslag om underhand
lingar i samma syfte förelädes de finska 
fabrikerna. Prisen sjönko så, att en del 
skandinaviska fabriker mot hösten sålde våt 
massa till £ 2.5/—  per ton. I oktober sam- 
mankommo i Helsingfors representanter 
för den nordiska trämasseindustrin, varvid 
en överenskommelse om begränsande av 
produktionen under år 1928 ingicks.

För torr massa har prisläget hela året 
hållit sig något fastare än för våt och mot 
slutet av året förbättrades priset. Vid års
skiftet hade landets trämassefabriker för
sålt över hälften av innevarande års pro
duktion.

Exporten av trämassa utgjorde senaste 
är 102,184 ton (torrtänkt vikt), vilken kvan
titet är 40 % större än år 1926 och över 
två gånger (228 % ) så stor som exporten 
av denna artikel år 1913.

På papper smarknaden hava den fort
gående förtrustningen av de engelska tid
ningsföretagen och den härav föranledda 
nyorganiseringen av pappe rsanskaff n in gen, 
den stora kvantitet tidningspapper Frank
rike erhållit som krigsskadestånd och den 
tull, som i Frankrike senaste år åsatts om
slagspapper, samt ytterligare inbördeskri
get i Kina verkat som störande faktorer.
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Försäljningen av papper har dock i stora 
drag försiggått, normalt, ehuru prisen i 
någon mån nedgått. Nedgången i prisen 
på världsmarknaden framgår ur följande

sammanställning, vilken anger priset för 
varje papperssort fob finsk hamn per en
gelsk ton (1,016 k g ) :

Priset vid årets början Priset vid årets slut
Tidningspapper (i rullar) . . . . £ 12.5 / — £ 11.5 / —
Tunntryck (i ark) ...................... . . . . „ 1 5 .1 0 /- „ 13.— / —
K raftpapper................................. ............ . 20.17/— „ 18.10/—
Vanligt brunt omslagspapper . . . . . . „ 11.— / — „ 10.— / —
Smörpapper ................................. . . . . „ 23.10/— „ 2 2 . - / -
Ghina-cap ..................................... . . . . „ 1 5 . - / - „ 20.—/ —
Silkespapper ................................ . . . . „  37.—/ - „ 32.— / —
Träfritt tryekpaper .................. .. . . „ 24.10/— „ 24.—/ —

I Bankfullmäktiges berättelse för år 1926 
nämnes, att England infört tull på omslags
papper. Under det gångna året har den 
iakttagelsen kunnat göras, att denna åtgärd 
vållat relativt litet avbräck i de nordiska 
ländernas pappersexport på England.

Exporten av tidningspapper uppgick se
naste år till 155,446 ton och var 8 % större 
än år 1926 samt över två gånger (222% ) 
så stor som 1913 års export. Exporten av 
annat papper utgjorde 68,020 ton, d. v. s. 
2.8 % mer än år 1926 och 90 %  av exporten 
år 1913.

Ladugårdsproduktionen. Smörmarknaden 
låg vid årets ingång gynnsam för europeiskt 
smör, enär prisnivån i England var till
fredsställande och var konkurrensen från 
den australiensiska produktionens sida stadd 
i avtagande. I mars förändrades emellertid 
läget genom att Nya Zeeland ändrade sitt 
försäljningssätt. Prisen lågo lägst i början 
av maj. I slutet av juli begynte desamma, 
efter att därtills i allmänhet (med undan
tag för januari) ha hållit sig 1— 3 mk un
der prisen år 1926, att på grund av den 
minskade produktionen stiga. I september 
stodo prisen 3—4 mk över prisen i septem
ber föregående år. Sin högsta nivå nådde 
prisen i november, varefter de åter tvärt 
sjönko. Smörmarknaden var i allmänhet un

der 1927 i fråga om prisförhållandena nor
malare än föregående år, då den engelska 
kolstrejken inverkade störande.

Exportsiffrorna för smör och ost ha re
dan tidigare anförts. Exporten av dessa 
artiklar var år 1927 11. a % större än år
1926 och 30 % större än år 1913.

Exportmängden eller -volymen ökades se
naste år i mycket betydande grad jämfört 
med föregående år. Utvecklingen av export - 
mängden framgår ur följande sammanställ
ning :

Exporten i »/„ av 1913. 
års export

1921   69.o
1922   93.5
1923   94.8
1924   112.7
1925   123.9
1926   127.4
1927   143.1

Uttryckt i penningar belöpte sig exporten 
för år 1927 (fobvärde) till 6,322.o milj. mk 
mot 5,636.5 milj. mk år 1926.

Den kvantitativa utvecklingen åren 1921 
— 27 av exporten av landets förnämsta ut
för,selvaror framgår ur följande samman
ställning:

Export i procent av 1913 års export
v a i u s i a g 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Osågade trävaror ........................ ........... 26 68 99 93 113 112 138
Sågade trävaror............................ ..........  71 94 .100 113 115 125 142

..........  112 115 140 227 163 162 228
Cellulosa .............. .......... 163 244 263 364 390 441 482

..........  23 46 44 61 95 79 71
Papper .......... .............  88 132 119 126 145 144 153
Smör och o s t .................................. ..........  62 80 57 78 123 116 130

Exportprisindex, som uträknas på basen 
av fob-pris i Fmk, företer för de tvenne se
naste åren ingen olikhet. År 1921 nådde 
exportprisindex sin kulmen; därefter har 
den genomgått följande utveckling: år 1921 
1,213, år 1922 1,180, år 1923 1,145, år 1924 
1,090, år 1925 1,111, år 1926 1,092 och år
1927 1,092. I avseende å olika varuslag 
utvisade exportprisindex för smör, torr 
cellulosa, träpapp och papper en mindre, in
dex för torr trämassa en betydande ned
gång; index för ost, trävaror och trådrullar 
stego däremot i någon mån.

Beträffande importen, som i allmänhet 
senaste år utvecklade sig normalt, fästes 
uppmärksamheten särskilt vid den stora 
övervikten i importen dels av industrialster 
avsedda för konsumtion, dels av transport
medel, maskiner, arbetsredskap o. a. dyl. 
produktionsmedel jämfört med året där
förinnan. Även importen av råvaror var 
avsevärt större fen föregående år. Däremot 
ökades importen av livsmedel och njutnings
medel endast föga.

Importen åren 1921— 1927 fördelad enligt varubeskaffenhet och jämförd med impor
ten åren 1911— 1913.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Importens art 

. ,
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ilj. 

m
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Enligt 
1913 

års 
pris

I 
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av 
im

porten 
1911—

1913

M
ilj. 

m
k.

Enligt 
1913 

års 
pris

I 
% 

av 
im

porten 
1911—

1913

Livsmedel och njut
ningsmedel ........... 187 1,577 101 54 1,450 126 67 1,474 153 82 1,666 167 89 2,062 186 99 1.477 140 75 1 538 147 79

För konsumtion av
sedda industriprod, 88 682 65 74 802 81 92 1,087 132 150 937 104 118 999 108 123 1.260 143 163 1,482 178 202

Råvaror 151 834 74 49 1,272 122 81 1,461 158 105 1.527 1(10 106 1,759 169 112 2 016 207 137 2 163 234 155
Transportm., maski

ner, arbetsredsk.m. 
fl.d.produktionsin. 44 493 49 111 446 55 125 578 79 180 583 76 173 700 81 184 914 105 236 1,184 136 309

Importen av kaffe och socker uppträder i 
importstatistiken för åren 1926 och 1927 
med tal, vilka något understiga de verkliga, 
dels på grund av att de från och med in
gången av år 1926 tillämpade tullförhöj
ningarna föranledde en förhandsi mport i

slutet av föregående år, vilken annars kom
mit till synes i 1926 års statistik, dels av 
den orsak, att till följd av de i början av 
år 1928 väntade tullsänkningarna en bety
dande del av importen för de sista måna
derna av år 1927 undergick förtullning

783 - -28 2
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först under år 1928 och sålunda uppträder 
i statistiken för detta år. Även importen 
av vetemjöl understeg år 1927 av sist
nämnda orsak det normala. Importen av 
råg torde även den i 1927 års statistik upp
träda med ett alltför lågt tal, beroende på 
att också en sänkning av tullen på denna 
vara stod under debatt. Dessa omständig
heter böra beaktas vid bedömandet av föl
jande uppgifter.

Importen av socker ökades under senaste 
år i jämförelse med året därförinnan med 
inemot 100 %. Motsvarande ökning i kaffe- 
importen utgjorde 15.r> %.

I jämförelse med år 1913 har importen 
av kaffe ökats med 18.7 %. Importen av 
tobak översteg likaså senaste år något före
gående års införsel, men uppgick det oaktat 
blott till 75.2 % av 1913 års införsel av to
bak. Importen av råg, rågmjöl, ris och ris
gryner, foderkakor, kli och tackjärn ned
gick märkbart från år 1926. Importen av 
vetemjöl och -gryner översteg obetydligt, 
cementimporten kännbart samt importen av 
jordbruksmaskiner och stenkol samt koks 
med inemot 100%  införseln år 1926.

Importvolymen ökades avsevärt i jämfö
relse med året därförinnan. Utvecklingen 
framgår ur följande sammanställning:

Importen i %  av 
• 1913 års import

1922   74.7
1923   101.5
1924   99.3

1925   105.9
1926   116.1
1927   136.o

Penningvärdet av importen belöpte sig se
naste år till 6,367.6 milj. mk, medan det år
1926 utgjorde 5,667.7 milj. mk.

Prisindex för importvaror stegrades un
der de första månaderna av senaste år, men 
nedgick därefter så, att index för hela året

utgjorde 945 mot 984 för året därförinnan 
(1913 års index =  100) *). Importpris- 
index stod högst år 1920 och har därefter 
utvecklat sig på följande sätt.

År Importprisindex
1920   1,387
1921   1,329
1922   1,072
1923   915
1924   958
1925   1,052
1926   984
1927   945

I avseende å olika varugrupper utvi
sade index för senaste år för kautschuk oeh 
gummi, mineraler, bomullsvaror samt kaffe 
och animaliska livsmedel en betydande ned
gång, medan index för salt, frön, gödnings
ämnen, jordbruksmaskiner, oljor och färger 
endast företer ett mindre fall. Däremot 
förmärkes en stegring i importprisindex för 
spannmål och spannmålsprodukter, frukt, 
konserver, socker, lädervaror, pälsvaror och 
kreatursfoder.

Landets handelsbalans utvisade senaste år 
ett importöverskott av 45 miljoner mark. 
Året därförinnan utgjorde importöverskot
tet 31.2 milj. mk. Före världskriget oeli 
efter detsamma har exporten, uttryckt i 
procent av importen, gestaltat sig på föl
jande sätt: *

åren 1909— 1913 ..................  74.o %
år 1919 ..................................  35.1 „
„ 1920 ..................................  80.7 „
„ 1921 ..................................  94.5 „
„ 1922 ..................................  112.5 „
„ 1923 ..................................  95.5 „
„ 1924 ...................................  105.4 „
„ 1925 ...................................  10l.o „
„ 1926 ...................................  99.5 „
„ 1927 ................................... 99.3 „

1) Även härvid har alltså jämförelse skett mellan prisen i tidigare och nuvarande finska mark utan avseende 
å olikheten mellan markens guldvärde då och nu.

Värdet av import och export under de överskottet för åren 1913, 1926 och 1927 
olika månaderna samt import- och export1- framgår av följande tabell:

Import milj , mk Export milj. mk Importöverskott - 
Exportöverskott

Månad 1913 1926 1927 1913 1926 1927 1913 192G 1927
Januari 29.i) 287.8 393.3 13.0 197.0 255.2 —  16.9 —  90.8 - -1 3 8 .1 .
Kebruari 26.0 272.5 364.7 14.2 181.3 236.8 —  12.4 —  91.2 - - 1 2 7 .9
Mars 30. o 383.0 452.0 13.o 228.0 237.2 —  16.4 —  154.1 - -  215.7
April 32.3 481.5 466.0 17.3 279.3 267.3 — 15.0 —  202.2 - - 1 9 8 .7
Maj 5,2.0 4S4.7 605.8 36.o 286. s 411.0 — 1 6 .o - 1 9 7 .9  - - 1 9 4 . . s
•1 uni 43.o 512.0 600.4 49 .i 580.7 670.4 +  6.1 +  67.8 - |- 7 0 .o
•fuli 43.r> 471.2 516.8 56.3 851.4 930. o +  13.1 +  380.2 - |- 413.8
Augusti 40.3 499.0 574.4 52. i 649.3 874.8 +  11.8 +  149.4 - | 300.-1
September 51.8 537.2 621.0 50.3 646.1 827.0 -—  1.5 +  108.9 - 1-205.1
Oktober 61.4 572.1 608.8 42.9 711.7 675.3 —  18.5 +  139.0 - !- 66.5
November 48.4 611.5 617.3 32.3 568.9 546.o —  16.1 —  42 o -  67.7
December 35.0 553.4 545.3 26.8 455.1 387.4 —  S.8 —  98.3 - - 1 5 7 .9

495.4 5,667.7 6,367.o 404.8 5,636.5 6,322.0 —  90. o —  31.2 - -  45.o

Andra ekonomiska uppgifter från 
senaste är.

Angående övriga ekonomiska företeelser 
kan det nämnas, att importen av gödnings
ämnen starkt stegrats, att den på järnvä
garna transporterade mängden gods ökats, 
clearingrörelsen utvidgats och omsättningen 
|>å fondbörsen fördubblats jämfört med året 
därförinnan. Å andra sidan har antalet 
konkurser samt växelprotester likaså något 
ökats.

Byggnadsverksamheten har under senaste 
år varit synnerligen livlig; enbart i huvud
staden färdigställdes under året c:a 11,500

nya boningsrum, vilket är mer än någonsin 
tidigare, bl. a. 23 % mer än år .1926. Ytter
ligare befunno sig vid årets slut boningshus 
till. ett så stort antal under uppförande, att 
antalet rum i desamma torde ställa sig un
gefär lika högt som de under året färdig
ställda rummens antal. Livligheten i bygg
nadsverksamheten framgår även därav, att 
den inhemska tillverkningen av tegel icke 
kunnat tillfredsställa efterfrågan, varför 
import av tegel förekommit. Även impor
ten av cement har ökats, ehuru den in
hemska cementproduktionen samtidigt steg
rats.



Penningmarknaden.
Penningläget i landet utvecklades under 

senaste år i riktning mot en märkbar lätt
nad. Härtill bidrog delvis från utlandet 
erhållet kapital, men till stöi’sta delen var 
utvecklingen en följd av den kraftiga in
hemska kapitalbildningen. Utländskt kapi
tal indrogs till landet av den under året 
grundade Finlands Bostadshypoteksbank, 
vilken omedelbart upptog ett utländskt lån 
på 2 miljoner pund. Statsverket minskade 
under senaste år sin utländska gäld 
egentligen blott genom att med det året 
därförinnan upptagna utländska statslånet 
återbetala äldre skulder. E j heller andra 
utländska skulder ha i betydligare omfatt
ning avkortats och beloppet av exportindu
strins kortvariga utländska kredit synes vid 
senaste års utgång ha varit ungefär det
samma som vid ingången av året.

Landets totala skuld till utlandet höll sig 
sannolikt i det närmaste oförändrad. De 
enskilda bankernas utländska nettoskuld 
utgjorde vid 1926 års utgång 51 milj. mk. 
I januari senaste år förbyttes densamma i 
ett nettotillgodohavande på 55.8 milj. mk.

Utlåningen ökats 
År (+ ( eller minskats

(-)
1913 ..................  -|- 6 milj.
1920   +  1,054 „
1921   +  419
1922   +  173 „
1923   +  723 „
1924   —  98 „
1925   —  252 „
1926   • +  584 „
1927   +  1,027 .,

Från februari till juli stodo bankerna åter
igen i skuld till utlandet. Störst var skul
den i slutet av maj, då densamma utgjorde 
netto 168.0 milj. mk. Men i slutet av året 
förändrades förhållandet åter till en netto
fordran, vilken växlade från månad till må
nad och belöpte sig vid årets utgång till 7.2 
milj. mark. Bilansen av de enskilda ban
kernas och Finlands Banks sammanlagda 
utländska förbindelser utvisade vid årets 
ingång en nettofordran på 1,024.c milj. mk 
och vid dess utgång en sådan på 1,296.3 
milj. mk.

De enskilda bankernas inlåning ökades 
under senaste år med 880.3 milj. mk (mot
svarande ökning för föregående år utgjorde
636.5 milj. mk). Utlåningen ökades med
1,027.3 milj. mk (år 1926 med 583.0 milj. 
mk). Då sålunda utlåningen ökades avse
värt mera än inlåningen, växte skillnaden 
mellan utlåning och inlåning absolut taget, 
men förhållandet dem emellan förblev i det 
närmaste oförändrat.

Växlingarna i denna ut- och inlåning un-
der senare tid framgå ur följande tabell

Inlåningen ökais 
( + )  eller minskats 

( - )

Skillnaden mellan 
utlåning och inlå

ning ökats ( + )  eller 
minskats ( —)

Inlåningen i % 
utlåningen vi 

årets slut

+  29 milj. —  23 milj. 91
+  229 V +  825 „ 65
-|- 175 +  244 , 63

COCO+

)> - 1 7 5  ;; 67
+  609 yy +  114 „ 69
+  657 >> - 7 5 5  „ 80
-!- 63 v —  315 ., 84
+  637 ro -  53 „ 86
+  880 + 1 4 7  „ 86
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Sparbankernas spar- och löpande räknin
gar ökades senaste år, om de under året till 
kapitalet lagda räntorna medtagas, enligt 
förhandsberäkning med 594.0 milj. mk. 
Motsvarande ökning för året därförinnan 
utgjorde 424.3 milj. mk. Det sammanlagda 
beloppet av dessa räkningar uppgick i slutet 
av år 1927, uträknat på detta sätt, till 
3,102.4 milj. mk. Depositionerna i liandels- 
lagens sparkassor ökades senaste år med 
90.c milj. mk (föregående år med 59.3 milj. 
ink) och uppgingo vid årets utgång till
345.0 milj. mk. I andelskassorna och An- 
del skassor nas Centralkreditanstalt ökades 
depositionerna enligt förhandsberäkning 
med 93.3 milj. mk (föregående år med 53.5 
milj. mk) och utgjorde vid årets utgång
215.3 milj. mk. Depositionerna i Postspar
banken ökades med 14.o milj. mk (före
gående år med 22.2 milj. mk).

Den sammanlagda ökningen av depositio
nerna i samtliga ovanuppräknade penning- 
inrättningar utgjorde (delvis enligt för- 
handsberäkningar, såsom av det föregående 
framgår) 1,673.1 m ilj. mk. Motsvarande be
lopp för föregående år var 1,195.4 m ilj. 
mk. *) Räknat enligt penningens köpkraft 
förfogade de enskilda bankerna, sparban
kerna och Postsparbanken vid 1913 års ut
gång över depositioner till ett belopp av
11,179 milj. nuvarande mark (984.1 milj. 
dåtida guldmark). I slutet av senaste år 
uppgick det sammanlagda beloppet av de
positioner i nyssnämnda penninginrättnin
gar samt i handelslagens sparkassor, andels
kassorna och Andelskassornas Centralkre
ditanstalt till 10,841 m ilj. nuvarande mark. 
Sålunda närma sig depositionerna i pen
ninginrättningarna för det närvarande

!) I  Bankfullmäktiges tidigare berättelse ha i 
ökningen av sparbankernas spar- och löpande räk
ningar de vid årets utgång till kapitalet lagda rän
torna icke medtagits. På grund härav är det för 
år 1926 uppgivna beloppet i berättelsen för detta 
år ett annat.

samma beloj>p, som desamma räknat efter 
köpkraften motsvarade vid 1913 års ut
gång. Om jämförelsen göres på grund av- 
guldvärdet, är beloppet depositioner nu 
större än år 1913. Ytterligare må nämnas, 
att bankerna under senaste år ökat sina 
aktiekapital med inalles c:a 290 milj. mk.

På grund av den inträdda lättnaden i 
penningläget ansåg sig Finlands Bank se
naste år kunna tre olika gånger sänka sitt 
diskonto. Den 22 mars beslöto Bankfull
mäktige i enlighet med Direktionens fram
ställning, att Bankens samtliga räntesatser 
skulle sänkas med 1/ 2 procent. Den 10 au
gusti fattades ett liknande beslut och den 
24 mars sänktes Bankens räntesatser åter 
med 1/2 procent. Banken tillämpade här
efter följande räntesatser:

6 % vid diskontering av rena affärsväxlar 
på högst tre månader;

6 i/2 % vid diskontering av växlar av 
samma slag på längre tid än tre månader;

7 % vid diskontering av andra växlar, 
oberoende av betalningstiden;

6 V2 å 7 %, beroende av säkerheten, för 
hypotekslån och kassakreditiv mot pant;

varjämte inskrivningsavgifter för kassa
kreditiv beräknas efter y2 %  för år.

De enskilda bankernas räntesatser ned- 
gingo något under senaste år. En del 
mindre banker sänkte i juni sin högsta de- 
positionsränta, och i juli sänkte bankerna i 
allmänhet räntan för depositioner på längre 
uppsägningstid med Vi— V-2 %■ Vid års
skiftet nedgick räntan på depositionerna av 
sistnämnda art i allmänhet med ytterligare 
i/i % och räntan på löpande räkning något 
mera. Utlåningsräntoma nedgingo under 
året med 14— 1 %. Marginalen mellan ut
lånings- och inlåningsräntorna har i en del 
fall något minskats.

Vid årets utgång utgjorde storbankernas 
utlåningsränta, beroende på kreditens och
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säkerhetens art, i regeln 8-— 10 14 %, inlå- 
ningsräntan å depositioner 5 14— 6*4 %  
och å löpande räkning 5 %, övriga privat
bankers utlåningsränta 8 y»— 1‘2 %, inlå- 
ningsräntan å depositioner 5 1/ 2— 7 % 0(,h & 
löpande räkning S-—5 3/ 4 %.

De förnämsta utländska centralbanker
nas lägsta diskontsatser vid årsskiftet samt 
dagen, från vilken desamma tillämpats, 
framgå ur följande tabell, sammanställd på 
grund av uppgifter i den kända engelska 
ekonomiska tidskriften Economist.

Bank
Datum, från och med vilket ftänta

räntan utgjort %

Amsterdam ........ . . . .  'Vio 27 4  7 ,

lie r iin .................. . . . .  7 . 0  27 r>

. . . .  27 4  7 ,

Geneve ................ . . . .  23/io 25 3 ’ / ,

Köpenham n........ . . . .  23/ «  27 r>

London .............. 2 l /  07
. . . .  /  4 ^  1 4  7 . ,

Madrid ................ . . . .  - 7 a  23 5

Oslo .................... 1 /  27 . . . .  /  11 "  • 5
Paris .................. . . . .  " 7 1 2  27 4
Stockholm .......... . . . .  - / , 2  27 3 7  „
Wien .................. . . . .  2 , / w 27 6  7  2
N ew-York............ ___  y R 27 3 V,

Finlands Banks verksamhet.

Utlåningen. mk. Beloppet av densamma i slutet av årets
Finlands Banks inhemska kreditgivning respektive månader framgår av följande ta- 

ökades under år 1927 med omkring 156 milj. bell:

Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1927.

Utgången av månaden
Till affärs- 

firmor 
milj. mk.

O//O Till banker 
milj. mk.

f Summa 
1 milj. mk

1

1926

... . . :

567.+ 86.7 87.0 13.3 654.4

1927
572.3 91.3 54.7 8.7 627.0
615.1 96.5 22.4 637.5
646.0 98.7 8.6 1.3 654.6
690.7 98.8 8.2 1.2 698.9 j

Maj ................................................ 703.0 97.5 18.2 2.5 721.2
737.7 94.8 40.5 5.2 778.2 i
722.5 93.1 53.3 6.9 775.8 I
696.1 95.4 33.3 4.6 729.4 i
680.9 97.8 15.7 2.2 696.6 1
670.2 96.1 27.2 3.9 697.4
718.5 95.1 37.3 4.9 755.8 ;
755.1 93.2 55.2 6.8 810.3

Bankens kreditgivning har under senaste 
år till största delen, tidvis så gott som enbart, 
bestått av kreditgivning åt enskilda. Be
loppet av sistnämnda krediter utgjorde vid 
årets ingång 567.4 milj. mk. Densamma 
växlade därefter under de olika månaderna 
och uppgick i slutet av juni till 737." milj. 
mark. Härefter nedgick den något, men

ökades åter under årets sista månader, så 
att densamma vid årets utgång utgjorde 
755.1 milj. mk. Detta belopp översteg med 
187.7 milj. mk motsvarande belopp vid 
årets ingång.

Bankens inhemska växelutlåning åt en
skilda fördelade sig vid utgången av de fyra 
senaste åren på följande sätt:

Exportindustr. växlar ....................
31/n 1924 31/u 1925 3l/i21926 37 «  1927

.................  59.53 % 3o. 8 7 % 46.12 % 53.86 %
Importindustr. „ .................... 23.39 14.66 „ 15.77 „
Handelsfirmors „ .................... .................  25.72 „ 36.7G >1 37.44 „ 28.82 „
Övriga „ ...................... 3.98 1.78 „ 1.55 „
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De inhemska växlarnas andel av Bankens 
växelkredit har ökats med över 100 milj. 
mark, medan de utländska växlarnas andel 
minskats med c:a 68 milj. mark. Hypoteks- 
länen oeh kassakreditiven ha avsevärt ökats. 
Den inträdda lättnaden i penningläget med
förde under året en ytterligare nedgång i 
Bankens kreditgivning åt enskilda banker. 
Denna kreditgivning utgjorde vid årets in
gång 87 milj. mk, men sjönk till 8.2 milj.

mark i slutet av april för att doek mot slu
tet av året stiga något; vid årets utgång 
utgjorde densamma 55.2 milj. mk.

Statsverlcets förbindelser.

Såsom tabellen utvisar, utgöras de enda 
mera betydande förändringar, som inträf
fat i statsverkets i Finlands Banks ägo be
fintliga förbindelser av dem, vilka mot

Statsverkets förbindelser till Finlands Bank år 1927.

Utgången av månaden

Korta
förbindelser O b 1 i g a t i o n e r I

Summa 
(1+5) I

Ersättning 
för ryska 
valutalån

TJ nderstöds- 
lin 

(350,0)

Övriga obli
gationer i 

finskt mynt

Obliga
tioner i ut

ländskt 
mynt

Summa
obligationer

i o 3 4 5
B o k f ö r t  v ä r d e m i l l i o n e r  m a r k

1926
December ......................................... 24.0 91.6 20.4 232.5 344.5 368.5

1927
Januari................................................ 12.0 91.6 20.4 232.0 344.0 356.0
Februari............................................. 12.0 91.6 20.4 221.0 333.0 345.0

12.0 91.6 20.4 221.1 333.1 345.1
April..................................................... 12.0 91.6 20.4 220.5 332.5 344.5

12.0 89.4 20.4 226.4 336.2 348.2
Juni....................................................... 12 o 89.4 20.4 230.2 340.0 352.0

i Juli ...................................................... 12.0 89.4 20.4 237.1 346.9 358.9
Augusti................................................ 12.0 89.4 22.4 242.8 354.6 366.0
September........................................... 12.0 89.4 22.4 295.1 406.9 418.9

12.0 89.4 20.2 322.3 431.9 443.9
November .......................................... 12.0 89.4 19.3 239.0 348.3 360.3
December............................................. 12.0 89.9 19.6 245.8 355.3 367.3

slutet av året förekommo inom statens obli
gationer i utländskt mynt. Dessa berodde 
därpå, att Banken för statsverkets räkning 
i utlandet uppköpte obligationer av denna 
beskaffenhet. Statens ersättningsförbin- 
delse för ryska statens tidigare valutalån 
nedgick även senaste år med det före
skrivna beloppet av 12 milj. mk och jäm
väl återstoden av denna förbindelse har i 
januari innevarande år likviderats. När de 
vid bokslutet verkställda nedskattningarna 
å värdet av obligationer beaktas, understi

ger värdet av finska statsverkets i Bankens 
ägo befintliga obligationer vid utgången av 
senaste år med 1.2 milj. mk samma värde vid 
ingången av sagda år.

Utländska förbindelser.

I februari senaste år förnyades avtalet 
med Englands bank (Bank of England) om 
det av denna bank tidigare beviljade provi- 
sionsfria kreditivet på 600,000 pund, vilket 
dook icke behövt tagas i anspråk. Åt först
klassiga importfirmor har Banken i ökad
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utsträckning anordnat kortvarig utländsk 
kredit. Överenskommelser om korrespon
dentförbindelse har under året träffats med 
Tyska riksbanken (Reichsbank) och Au
straliens statsbank (Commonwealth Bank of 
Australia). Även under det gångna året 
har Banken effektivt medverkat vid anskaf
fandet av kortvarig utländsk kredit åt lan
dets exportindustri, och har det varit möj
ligt att ytterligare förbättra villkoren för 
dessa krediter. Då centralbankerna i fjor
ton stater i augusti bildade en sammanslut- 
ning, vilken till den polska statsbankens 
förfogande ställde en kredit på 20 milj. dol
lar, deltog Finlands Bank i denna samman
slutning med 250,000 dollar. Likaså deltog 
Banken i slutet av året jämte 15 andra cen
tralbanker med 1.5 milj. dollar i anordnan
det av ett kreditiv på 75 milj. dollar åt den 
italienska statsbanken. Ingendera av dessa 
krediter har tillsvidare kommit till använd- 
ning.

Sedelutgivningen.
Bankens utelöpande sedelstock höll sig 

under hela året avsevärt större än året där
förinnan, beroende på expansionen av lan
dets ekonomiska liv och Bankens verksam
het. Förändringarna i sedelstocken under 
de olika månaderna överensstämde likväl i 
stora drag med motsvarande förändringar 
under ett flertal tidigare år. Vid årets in
gång utgjorde sedelstocken 1,345.7 milj. mk 
(föregående år 1,309.3 milj. mk) och vid 
årets utgång 1,514.4 milj. mk (föregående 
år 1,345.7 milj. mk) vilket innebär en ök
ning av 168.7 milj. mk. Sedelstocken stod 
under senaste år högst i december, då den
samma den 23 i nämnda månad uppgick till
1,522.1 milj. mk och lägst i januari (den 23 
i denna månad 1,269.o milj. mk).

Beloppen av de olika tillgångar, mot 
vilka Banken är berättigad att utgiva sed
lar, utgjorde vid utgången av år 1926 samt 
vid resp. kvartalsslut år 1927:

1926 1927 1927 1927 192731/Il 2 11 iz M/e *»/, 31//12
Guldkassa . . . . 327.4 325.9 323.5 320.5 316.0
Korrespondenter i utlandet .................... 967.8 l,070.o 786.8 1,116.3 1,245.3
Kreditiv i utlandet ............ 114.6 114. G 114.0 114.0 114.0
Växlar i utländskt mvnt .................... 115.3 50.0 43.o 69.2 47.5
Obligationer å utländskt mynt .............. — __ __ _
Banksedlaroch kuponger å utländskt mynt 1.7 1.5 l.s 1.4 1.4
Växlar å finskt mynt 53S.5 556.1 662.s 592.2 640.1

Summa 2,065.3 2,119.3 1,932.5 2,214.2 2,365.5

Den primära sedel täckningen, som utgö- 
res av guldkassan och utländska korrespon
denters räkning, utgjorde vid utgången av 
året 78.o % av de vid anfordran betalbara 
förbindelserna och 110.7 % av utelöpande 
sedlar. Motsvarande tal vid utgången av 
föregående år voro 74.5 % och 104.s %.

Sedelutgivningsrätten utan avdrag på 
grund av bristande täckning har under år
1927 växlat mellan 2,915.i milj. mark

(23/11) och 2,362.5 milj. mark (15/7). 
Motsvarande obegagnade sodelutgivnings- 
rätt har varierat mellan 828.3 milj. mark 
(14/5) och 661.9 milj. mark (31/10). Dessa 
belopp utgjorde, det förra 32. i c %  och det 
senare 23.27 %  av hela sedel utgivnings
rätten.

Emissioner av lån.
Även under det gångna året har Finlands 

Bank deltagit i anskaffandet av inrikes
7S3— 28 3
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obligationslån för inhemska företag, för vil
kas sunda finansiering sådana lån måste an
ses vara av vikt. Pör Lojo Kalkverk Aktie
bolag upplades ett obligationslån på 16 
milj. mark och med Pargas Kalkbergs Ak
tiebolag ingicks avtal om anskaffning av 
ett liknande lån på 20 milj. mk. Vidare 
har Banken med 10 miljoner mark deltagit 
i ett obligationslån på 30 milj. mk för Aktie
bolaget Stockmann Osakeyhtiö. Likaså 
övertog Banken 10 milj. mk av det av 
Finska Hypoteksföreningen senaste år upp
tagna inhemska obligationslånet.

Bankens bukslut.

B i l a n s  e n.
Olikheterna mellan Bankens bilanser för 

senaste och för föregående år framgå ur 
följande sammanställning:

T i l l  g å n g a r : 192031/is 
M i 1 j.

1927 31/,o 
m k .

Guldkassa .......................... 327.4 316. c
Korrespondenter i utlandet 9 6 7 .s 1,245.2.

Utländskt k red itiv ............ 114.fi 1 14.<i

Växlar å utländskt mynt . 115.4 47 .5

Kuponger och uti. sedlar . 1.7 1.4
Växlar å finskt mynt . . . . 538.5 640.1

Hypotekslån ...................... 23.1 59,i

Kassakreditiv .................... 92.7 l l l . i
Statsverkets kortvariga för

bindelser ........................ 24.o 12.0

Statsobligationer å finskt
mynt .............................. 112.0 109.5

Övriga obligationer å finskt
mynt .............................. 25.2 26.5

Obligationer å utländskt
mynt .............................. Lt

cm’
CO<M 256.2

Bankfastigheter och inven
tarier .............................. 12.o 12.o

Diverse räkningar ............ 58.3 65.4

Summa 2,645.2 3,017.2

S k u l d e r : 1926 31/ia 192731/,,
Milj. m k.

Utelöpande sed la r ............. 1,345.7 1,514.4
Statsverkets upp- och av-

skrivningsräkning ........ 303.4 371.3
Upp- och avskrivningsräk-

ning med övriga .......... 86.fi 96.i
Utländskt k red itiv ............ 114.0 114.fi
Postremissväxlar .............. 15.4 18.5
Korrespondenter i utlandet 7.c 3.<s
Grundfond ........................ 500.o 500. o
Reservfond ........................ 133.3 240.5
Bankfastigheter och inven

tarier .............................. 12.o 12.o
Diverse räkningar ............ 19.5 29.5
Ärets vinst ........................ 107.1 116.7

Summa 2,645.2 3,017.2

Nedgången av guldkassan med 10.7 milj. 
mk eller 3.3 % beror därpå, att guld för
sålts för en del tekniska ändamål. Export 
av guld har icke förekommit, ej heller guld
import.

Förrådet av utländska valutor var i slu
tet av året 277.4 milj. mk större än vid 
årets början och egentligen större än någon
sin tidigare. Huru riklig Bankens till
gång på utländsk valuta var under senaste 
år framgår även därav, att valutaförrådet 
inklusive Bankens kreditiv till och med vid 
tiden för den största efterfrågan icke un
dersteg 839.r> milj. mark.

Förändringarna i det inhemska och ut
ländska växelbeståndet, hypotekslånen, kas- 
sakreditiven och statsverkets förbindelser 
ha redan tidigare berörts. Det kan till
läggas, att Bankens obligationsförråd under 
året ytterligare utvecklats i riktning att 
främst omfatta lätt realiserbara obligationer 
å utländskt mynt. De utländska obligatio
nerna utgjorde i början av året 59.1 % och 
vid dess utgång 63.4 % av hela obligations- 
förrådet.

Ökningen i sedelstocken, som utgjorde
12.5 %, motsvarades av en ökning i kredit- 
givningen och valutaförrådet. Från det år
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1924 nådda minimibeloppet har sedelstocken 
till slutet av senaste år, jämsides med expan
sionen inom landets ekonomiska liv, ökats 
med 264.5 milj. mk eller 21.2 %.

V i n s t -  o c li f ö r l u s t r ä k n i n g e n .  
Gestaltningen av Bankens vinst- och för

lusträkning under de två senaste åren fram
går av följande sammanställning:

1 n k o m s t e r : Ar 1926 År 1927
Intressen ä inhemsk utlåning............ 50,104,045:93 55,500,265:06

å kontokuranter i utlandet 48,266,058:46 43,583,842:09
„ å obligationer ...................... 25,703,554:63 28,786,283:19

9,436,744:13 9,197,659:51
Provisioner . . . .  .......... 7,793,244:68 6,959,860:82
Influtna osäkra fordringar ................ >) 28,158:83 7.244:58

Fmk 14,1,331,806:66 144,035,155:25

U t g i f t e r : Är 1926 Ar 1927

Löner och arvoden .............................. Fmk 7,310,250 : 51 7,331,032:60
Pensioner och understöd ..................... 358,901:83 432,132:88
Bankfullmäktiges arvoden och expen-

s e r ......................................................... ,, 118,366:04 121,879:33
Sedeltillverkningen .............................. 3,005,870:16 3,489,924:57
Diverse omkostnader .......................... ,, 1,947,194:78 2,013,197:29
Nedskattning å obligationer oeh aktier 20,971,265:13 13,707,832:14
Nedskattning å bank fastigheterna . . 464,000: — 209,906:20

,, 49,980:90 64,592:50
Till osäkra fordringar överförda . . . . — —.

107,105,977:31 116,664,657:74
Fmk 141,331,806:66 144,035,155:25

Då räntefoten under senaste år nedgått, 
beror ökningen av ränteinkomsten på den 
inhemska utlåningen med över 5 miljoner 
mark enbart på utvidgningen av lånerörel
sen. De å korrespondenter i utlandet er
hållna räntorna ha nedgått med inemot 
samma belopp, varmed de inhemska rän
torna ökats. Detta är delvis en följd  av 
lägre räntor i England och Amerika, dels 
av det mindre valutaförrådet i början av 
året, dels slutligen av att mot slutet av 
året betydande valutabelopp placerats på 
tid mot först under innevarande år 
förfallande ränta. Ränteinkomsten å obli
gationer har ökats med över 3 miljoner, 
vilket beror på att obligationsförrådet

tidvis varit större än föregående år. 
Agioinkomsten har uppgått till unge
fär enahanda belopp son) senaste år. Minsk
ningen i inkomsten av provisioner kommer 
sig av att under hela det senaste året lägre 
provisionssatser tillämpats. Den provision 
avkastande rörelsen har avsevärt ökats.

Ökningen på utgiftssidan i löner och ar
voden samt pensioner beror på förhöjningen 
av arvodena för kontrollanterna vid avdel
ningskontoren i överensstämmelse med för
ändringen i penningvärdet samt på en del 
nya pensioner. Stegringen i omkostnaderna 
för sedeltillverkningen har föranletts av ök
ningen i mängden av tillverkade sedlar. Vär
det av under året inköpta obligationer har i
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bokslutet nedskattats sälunda. att även dessa 
obligationer nu äro bokförda betydligt 
under gängse pris. Nedskattningen av 
fastigheternas bokförda värde motsvaras av 
den ombyggnad bankens gård i S:t Michel 
undergått. Nyanskaffningen av inventarier 
har efter vanligheten helt och hållet av
skrivits.

Icke heller under senaste år ha några 
överföringar till osäkra fordringar behövt 
förekomma.

Bankens nettovinst för år 3927, Fmk 
116,664,657:74 har enligt bestämmelsen i 
30 § av Bankens reglemente lagts till Ban
kens reservfond, vilken efter denna över
föring utgör Fmk 357,127,159: 85.

Särskilda av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Tjugomarkssedeln.

■Enär det visat sig, att den färg, som 
först fastställdes för sedeln av 20 marks 
valör, alltför litet skilde sig från färgen för 
10 markssedcln, beslöto Bankfullmäktige 
vid sammanträde den 22 mars, att 20 marks
sedeln framgent skulle erhålla on rödare 
färg.

Agentur i Ka jana.

Med anledning av att stadsfullmäktige i 
Kajana anhållit om att Finlands Bank 
måtte öppna kontor i nämnda stad, beslöto 
Bankfullmäktige vid sammanträden den 19 
september och 5 november, sedan ärendet 
blivit berett av Direktionen, att från och 
med den 1 januari 1928 inrätta en agentur 
i sagda stad. Skötseln av denna agentur an
förtroddes samtidigt åt Helsingfors Aktie
bank, som i detta avseende gjort det för
månligaste anbudet.

Agenturens verksamhet inskränker sig, 
likasom fallet är med den senaste år i Rova
niemi öppnado agenturen, till penning
växling samt till inlösen av Finlands Banks 
postremissväxlar.

Åtgärder, som angå enskilda personers 
förbindelser till Banken

På framställning av Direktionen ha 
Bankfullmäktige förordnat, att en del såsom 
osäkra upptagna fordringar från åren 
1892, 1893, 1901, 1902, 1903 och 1913, upp

gående till inalles Fmk 27,033: 46, skulle så
som helt och hållet värdelösa avföras från 
räkenskaperna.

Revisionen.

Den i Finlands Banks reglemente före
skrivna revisionen för år 1926 verkställdes 
av de vid 1926 års riksdag utsedda reviso
rerna, läraren Aleksander Fränti, försäk- 
ringstjänstemannen Kaarlo Harvala, filoso- 
fiedoktorn F. V. Härmä samt revisors
suppleanten kammarrådet Emil Eneberg 
under tiden från den 21 februari till den 
-t mars.

T enlighet med revisorernas tillstyr
kan oeh med stöd av stadgandena härom i 
Bankens reglemente ha Bankfullmäktige å 
Riksdagens vägnar beviljat Direktionen an
svarsfrihet fö)1 Bankens förvaltning under 
år 1926.

Granskning av lånerörelsen oeh 
valutahandeln.

Bankfullmäktige ha under året varannan 
månad verkställt sådan granskning av Ban
kens lånerörelse och övriga placeringar 
samt valutahandel, som stadgas i 5 § av den 
för Bankfullmäktige utfärdade instruktio
nen.

inventeringar och inspektion av avdelnings
kontoren.

a) I huvudkontoret.
Jämlikt 6 § i sin instruktion ha Bank

fullmäktige verkställt inventering av hu-
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vudkontorets kassavalv och samtliga kassor 
ävensom låne- och säkerhetshandlingar samt 
panter och depositioner. De vid sagda in
venteringar fastställda förhållandena ha va
rit med Bankens böcker överensstämmande.

b) I avdelningskontoren.
Bankfullmäktige ha övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och valv en gång
i månaden samt växlar, skuldsedlar och pan
ter minst tre gånger om året inventerats av 
diskon tkontrollanterna.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Överlåtelsen av Oscar Finnes fond.

Antellska delegationen hade i skrivelse av 
den 10 augusti anhållit om Bankfullmäkti
ges åtgärd därhän, att tillgångarna i Oscar 
Pinnes fond antingen direkt eller genom 
förmedling av Antellska delegationen skullo 
överlåtas åt Arkeologiska kommissionen för 
att användas till utsmyckning av National
museet. Med hänsyn därtill att ständerna, 
vilka år 1900 förordnat, att Finlands Bank 
under Bankfullmäktiges tillsyn ägde för
valta denna fond, befullmäktigat Antellska 
delegationen att i sinom tid vid uppföran
det av museet besluta om användningen av 
sagda fonds medel antingen till museets in
redning eller dess kostnärliga utsmyckning, 
beslöto Bankfullmäktige vid sammanträde 
den 19 september, att ifrågavarande till
gångar, sådana de voro A id denna tidpunkt, 
skulle överlåtas åt delegationen.

Befattningshavarenas avlöning.

Vid sammanträde den 16 december bevil
jade Bankfullmäktige på framställning av 
Direktionen 900,000 mk att efter behov an
vändas för avlöning av extraordinarie 
funktionärer vid Banken under år 1928.

På framställning av Direktionen beslöto 
Bankfullmäktige vid sammanträde den 31.

januari höja arvodena lör diskontkontrollan- 
tema vid Bankens kontor, vilka arvoden 
icke motsvarade det förändrade penning
värdet.

Pensioner och understöd.

Under det gångna året ha Bankfullmäk
tige i stöd av 6 § i pensionsstadgan tilldelat 
tvenne personer understöd för den åter
stående livstiden till ett belopp av samman
lagt 13,200 mark i året.

Direktionen.

Vid sammanträde den 25 maj beslöto 
Bankfullmäktige ingå till Statsrådet med 
framställning om, att till medlem i Ban
kens Direktion måtte utnämnas jordbruka
ren Kyösti Kallio, på grund varav herr 
Kallio den 28 maj utnämndes till detta 
ämbete.

Kontrollanterna vid a vdélningslcontoren..

För år 192-8 ha Bankfullmäktige, sedan 
Direktionen framställt förslag i ärendet, ut
sett. följande personer till kontrollanter vid 
avdelningskontoren och deras suppleanter:

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

vid kontoret i Björneborg; till ordinarie 
ledamöter direktörerna Johan Odert Rosen
gren och Toivo Rintala samt till suppleanter 
handlanden Villiam Tarkiainen oeh direk
tören Pehr A. Collin:

vid kontoret i Vasa: till ordinarie leda
möter borgmästaren Ivar Wilhelm Ilassel- 
blatt och direktören Juho Alatalo samt till 
suppleanter konsuln Johan Alfred Viklund 
och direktören Aleksander Niinioja;

vid kontoret i Uleäborg; 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 lantmäteriingeniören Pekka Juho 
Rinkinen och kommunalrådet Bruno Ilmo- 
niemi samt till suppleanter direktören Otto 
Ville Ruotsalainen och vieehäradshövdingen 
Guiuiar Valdemar Hellén;

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie le
damöter stadsfogden Albert Lennart Paqva- 
lén oeh justitierådmannen Aksel Walle samt 
till suppleanter filosofiemagistern, affärs
mannen Y rjö A. Kankaanrinta och agrono
men Väinö Muukkonen;

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter f. d. apotekaren Sven Ilolsti och 
kronofogden Alexander Weledejeff samt 
till suppleanter hantverkskonsulenten Julio 
Jalmari Tyynelä och direktören Robert Va
lentin Niskanen;

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

vicl kontoret i S :t Michel: till ordinarie 
ledamöter ingeniören Edvin Alléen och 
borgmästaren Erkki Veikko Kuokkanen 
samt, till suppleanter verkställande direk
tören Valter Pulkkinen och politierådman- 
nen Otto Kinnunen;

vid kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitierådmannen Kaarlo Hal- 
jala och handlanden Anton Hahl samt till 
suppleanter direktören Pentti Hirvonen oeh 
fabrikanten Johan Niklas Salminen;

vid kontoret i Tavastehus: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster och handlanden Johan Verner 
Fredriksson samt till suppleanter landssek

reteraren Toivo Johannes Horelli oeh 
fabrikanten Kaarlo Edvard Kauppinen;

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter direktören Kaarlo Vilhelm Lai
tila och apotekaren Eugen Mansnerus samt 
till suppleanter lektorn Herman Hämäläi
nen och vieehäradshövdingen Paul Åke 
Lund;

vid kontoret i Kotka: till ordinarie leda
möter handlanden Emil Saxell och affärs
mannen Arthur Lemke samt till suppleanter 
borgmästaren Atte Mönkö ooh filosofiema
gistern II. L. Wennerstrand.

Bank fullmäktige ocli revisorer.

Av Bankfullmäktige voro år 1927 i tur 
att avgå: av de tre fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i alla å fullmäktige an
kommande ärenden, verkställande direktö
ren Hugo Vasenius, samt, av de tre fullmäk
tige, vilka det åligger att deltaga i de ären
den, som ankomma å alla bankfullmäktige 
gemensamt, landshövdingen E. Y. Pehkonen.

Vid den 5 april 1927 förrättat val av 
bankfullmäktige och revisorer samt deras 
suppleanter utsågos ti ll :

Bankfullmäktig: att deltaga i alla å full
mäktige ankommande ärenden filosofiema
gistern Jalo Lahdensuo samt 

att deltaga i de ärenden, vilka ankomma 
å alla fullmäktige gemensamt, underteck
nad Pulkkinen.

Till suppleanter för bankfullmäktige:

till förste undertecknad Ilahl; 
till andra undertecknad Pullinen; 
till tredje professorn Kyösti Nestor Jär

vinen ;
till fjärde verkställande direktören Kaarlo 

Rikhard Heinonen;
till femte vieehäradshövdingen Axel 

Palmgren; samt
till sjätte direktören Kaarlo Toivo Salmio.
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Till revisorer:
folkskolläraren Aleksander Fränti, 
försäkringstjänstemannen Kaarlo Jafet 

Harvala,
filosofiedoktom Frans Wihtori Härmä, 
•bankdirektören Tyko Reinikka.

Till revisorssuppleanter: 
till förste suppleant kammarrådet Emil 

Eneberg,
till andre filosofiedoktom Johan Helo, 
till tredje jordbrukaren August Raatikai

nen och

till fjärde kommunalrådet Artturi Hii
denheimo.

Efter det sagda val förrättats, samman
trädde Bankfullmäktige den 11 april oeh 
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 undertecknad Hahl 
och professorn Järvinen.

Helsingfors den 12 mars 1928.

E. Nevanlinna. 

Väinö Tanner. Arthur af Forselles. Yrjö Pulkkinen. 

Eero Hahl. Erkki Pullinen.

K. N. Rauhala.


