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Den ekonomiska utvecklingen år 1928.

Allmänna drag.

De .senaste åren, särskilt efter det den 
slutliga stabiliseringen av den finska m ar
ken i december 1925 genomförts, bildade 
för v årt land en tid  av sta rk  ekonomisk u t
veckling. Den industriella verksamheten, i 
synnerhet inom träviaru- och pappersindu
strin, utvidgades avsevärt,, inom lantbruket 
utfördes e tt intensivt arbete, skördarna ut- 
föllo tillfredsställande, utrikeshandeln steg
rades å r  för å r  sam tidigt som export och 
import uppvägde varandra, betalningsba
lansen gestaltade sig gynnsam, bankerna 
arbetade fram gångsrikt konsoliderande sin 
ställning, den inhemska kapitalbildningen 
var ,riklig, med den påföljd, a tt den höga 
räntenivån, kunde något sjunka. Denna 
kraftiga utveckling fortgick på flere om
råden ännu under fö rra  hälften  av å r 1928. 
Senare in trädde likväl såsom en följd  av 
ett flertal sam tidigt verkande omständig
heter en anm ärkningsvärd tillstram ning av 
penningläget. Det blev tydligt, a tt en om
svängning i den allm änna konjunkturu t
vecklingen höll på a tt  inträda. E fte r den 
föregående snabba expansionen var det 
även naturlig t, a tt «n relativ stagnation 
för eller senare skulle in träda. D et var 
a tt vänta, a tt den betydande kapital
investering på lång sikt, som ägt rum så
väl inom byggnadsverksamheten som i u t
vidgningen av den övriga produktionen, 
skulle leda till en tillstram ning på penning- 
och kapitalm arknaden. Denna vändning 
har y tterligare befordrats av en del tillfä l
liga omständigheter, vilka sam tidigt gjort

sig gällande, nämligen senaste års svaga 
skörd och försämringen av trävarum arkna
den samt vissa arbetskonflikter inom lan
det.

Lantbruket.

E fter tre  rä tt  goda å r utföll avkastnin
gen av lantbruket för senaste å r  otillfreds
ställande. F å  grand  av den kalla och reg
niga sommaren mognade säden sent, genom 
några under början  av hösten in träffade 
froster skadades växtligheten i vidsträckta 
delar av landet och den regniga hösten fö r
svårade bärgningen av skörden, varjäm te 
dess värde därigenom minskades. Resulta
tet härav  var, a tt skörden kvantitativ t u t
föll m indre och i fråga om kvaliteten sämre 
ii u för do föregående åren och a tt talrika 
trakter, i synnerhet i landets nordliga de
lar, träffades av missväxt. Skördens värde 
h a r på  basen av förhandsuppgifter, vilka 
dock icke kunna anses vara exakta, upp
skattats till 4,300 m ilj. mark, medan det 
för de tre  föregående åren var 5,280, 4,962 
och 5,086 milj. mark.

E n  av de första följderna av den svaga 
.skörden v ar en avsevärd ökning av spann
målsimporten under höstm ånaderna. Under 
vinterns lopp komma dess verkningar till 
synes i form av en minskning i lantbefolk
ningens köpkraft, köplust och sparför- 
m åga; sålunda inverkar den dåliga skörden 
på olika vägar på penningm arknaden och 
betalningsbalansen, delvis [försvårande 
ställningen, delvis bidragande till a tt jäm 
vikt å ter nås.



Angående senaste års av,kastuin}? av bo
skapsskötseln stå  noggranna uppgifter 
ännu ej a tt erhålla. A tt smörexporten ̂ till 
sin kvantitet var kännbart .mindre än året 
därförinnan och att. exporten av färsk t kött 
och ost likaså nedgick, kommer sig icke av 
en minskning i produktionen, u tan delvis, 
nämligen i fråga om köttet, av a tt exporten 
till Sverige försvårats, och fram för allt av 
att den inb omska konsumtionen ökats. Den 
relativa ökningen i smörexporten under de 
senaste m ånaderna tvder på att i sist
nämnda avseende en vändning äter haller 
på att inträda.

Industrin.

1 stora drag sett arbetade industrin un
der senaste å r med full k raft. B ruttovärdet 
av dess .produktion har beräknats till c:a 
13,500 milj. m ark, medan det var 12,382 
m ilj. å r 1027 och 10,943 milj. å r 1926. 
Jäm fört med förhållandet, före vä,ridskriget 
var bruttovärdet, av den industriella pro
duktionen senaste å r c:a 75 % större än år 
1913. Industrins förädlingsvärde har ökats 
ännu mer eller med c:a 94% , vilket u tv i
sar. a tt  produktionseffektiviteten inom den
samma på ett, glädjande sä tt ökats.

Under å r 1928 ha inga allmännare eller 
större nybyggnader u tfö rts inom in d u strin ; 
den betydande ökningen i produktionen be
rodde dels på under de föregående åren  u t
förda utvidgningar, dels på ett effektivare 
u tny ttjande av de industriella anläggnin
garna.

Inom en av industrins viktigaste grenar 
nämligen, sågindustrin  var utvecklingen en 
annan. Trävarum arknaden gestaltade sig 
huvudsakligen på grund av den växande 
ryska exporten och den av ryssarna följda 
prispolitiken i ogynnsam riktning. D etta 
föranledde medlemmarna av F inska såg- 
verksägar fören ingen a t t  i maj ingå ett. av
tal om inskränkandet av produktionen med 
10 % i syfte a tt bättre  kunna bibehålla de

gällande prisen. Då marknaden fortgående 
försämrades, överenskom ino sågägarna i 
september om a tt ytterligare inskränka av
verkningen under innevarande v in ter med 
20 °/c- Det oaktat, ställde sig 1929 års pris 
vid marknadens öppnande c:a 5 å 10 shil
ling lägre per staiulert än å r 1928. E xpor
ten av sågade trävaror nedgick till 
1,146,000 standcrt, medan 1927 års rekord
export hade utgjort, 1,283,100 ståndort.

Ii i/dg na ds ve r kstt mheten.

En alldeles särskild uppmärksamhet iör- 
tjän a r denna gång byggnadsverksamheten. 
Inom densamma skedde nämligen under se
naste å r  en synnerligen sta rk  expansion, 
vilken i hög grad medverkade till kap ita l- 
bristen och penningknappheten. Byggnads
verksamhetens livaktighet fram går tydligt 
därav, a tt  i Helsingfors under senaste år 
färdigbyggdes 174 nya hus med c-.a 16,800 
rum  eller 47 °/c mer än å r  1927 och 81 c/c  
m er än år 1926, ehuru byggnadsverksam
heten även under dessa år var livlig. Det 
kan anses, att enbart byggnadsverksamhe
ten i Helsingfors erfo rd ra t en investering 
av minst 1,200 milj. mark. V idare bör 
mänkas, a t t  vid årets slut, oaktat den av
m attning, som i byggnadsverksamheten till 
följd  av tillstram ningcn på penningm ark
naden inträdde, ytterligare voro under 
uppförande omkring 140 byggnader med 
uppskattningsvis e:a 9,000 rum, vilka 
komma a tt under de närm aste tiderna y t
terligare binda kapital till ett, belopp av 
flere” hundra miljoner mark. Rörande 
landsbygden odh de övriga städerna saknas 
närm are uppgifter, men det ä r bekant, att 
även d är byggandet varit synnerligen liv
ligt. Byggnadsverksamheten krävde så
lunda senaste å r så stora kapital, att det 
av Bostadshypotéksbanken i utlandet upp
tagna lånet om c:a 360 milj. mark, icke 
förslog långt. D å byggnadsverksamheten 
i övrigt måste finansieras med inhemskt

kapital, kan det icke undgås, a tt densamma, 
i mycket, 'hög g rad  kom a tt b idraga till till- 
stram ningen på den inhemska kapitalm ark
naden.

Utrikeshandeln.

Kännetecknande för 1928 års utrikes
handel var den synnerligen livliga importen. 
Värdet av t otal importen utgjorde 8,012 
milj. mark, vilket med 25 % överstiger im
porten för föregående år, vilken likaså u t
gjorde ett rekord. Till den stora importen 
bidrogo talrika orsaker. Utom det all
männa välstånd, som de föregående årens 
goda skördar och livliga ekonomiska verk
samhet skapat, och den ökade köpförmågan 
inom vida befolkningslager, inverkade h ä r
vidlag fram för allt. den starka expansio
nen särskilt inom byggnadsproduktionen, 
men även inom jordbruket, industrin  och 
handeln, vilken tog sig u ttryck  bl. a. i den 
ökade importen av maskiner, metaller 
transportm edel och byggnadsm aterialier. 
1 samma riktning verkade ytterligare den 
tillfälliga omständighet, a tt på grund av 
de i slutet av ä r  1927 väntade tullnedsätt- 
ningarha betydande mängder vetemjöl, 
socker och kaffe, vilka voro avsedda a tt  in
föras i slu tet av året, insattes på tullneder
lag till början av å r 1928, varför denna im
port hänföres till de tta  år. Inverkan av 
1928 års svaga skörd på ökningen, av spann
målsimporten h ar redan bliv it berörd.

Exporten, som de föregående åren ökats 
jämsides med importen, förmådde icke se
naste å r  upprätthålla jämvikten. V ärdet 
av exporten utgjorde 6,243 m ilj. mark eller 
81 milj. m indre än året närm ast därförin
nan. I jämförelse med motsvarande s iff
ror fö r de föregående åren var resultatet 
för å r  1928 likväl tillfredsställande. Den 
viktigaste orsaken till nedgången i expor
ten utgjordes av den nyssnäm nda nedgån
gen i utskeppningen av sågade varor. I 
samma riktning inverkade den minskade 
utförseln av jordbruksprodukter; så u tfö r

des av smör å r  1928 endast 13,376 ton, år
1927 däremot 15,077 ton. De relativt, låga 
prisen på  pappersindustrins produkter 
böra ytterligare nämnas som en orsak till 
det minskade exportvärdet, ty  ökningen i 
de exporterade m ängderna av dessa pro
dukter —  för papper 9 %, för cellulosa 
30 % och för pappersm assa 35 % •— hade 
annars fö rb ä ttra t handelsbalansen.

S lutresultatet av utrikeshandeln blev 
e tt im portöverskott om 1,769 milj. mark. 
Detta fö rtjän a r så m ycket större  u pp
märksamhet, som exporten och im porten de 
föregående åren någorlunda hållit, varandra 
i jäm vikt. Det ä r k lart, a t t  ett så stort 
underskott i handelsbalansen gestaltade sig 
till en tung börda för den inhemska pen
ningm arknaden samt för bankernas u t
ländska förbindelser.

Sjöfarten och li<immrbetarstrejken.

Sjöfarten rönte ett störande inflytande 
av den i början på juni proklamerade 
hamnaiibetarstrejken. D å denna emeller
tid  aldrig  blev i egentlig mening effektiv, 
inskränkte sig dess verkningar till a t t  den
samma i början fördröjde och fördyrade 
lastnings- ooh lossningsanbetena samt att på 
grund av strejken en del fraktningsavtal 
annullerades och försäljningen av export
varan försvårades. Dessa särskilt för ex
porten menliga verkningar förlorade dock 
.senare i betydelse. S jöfarten, som på som
maren blev av m indre om fattning än före
gående år, var på1 hösten synnerligen liv
lig.

Kapitalbildningen.

Såväl i affärs- och sparbankerna som i 
övriga dep os it i ont>inrätltni n g a r ökades de
positionerna under de senaste åren och .sär
skilt å r  1927 mycket stark t. I huvudsak 
innebai’ denna ökning synbarligen ökade 
inkomster och ökat sparande. I början av
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år 1928 fortgick utvecklingen i samma rik t
n ing ; ökningen i depositionsinrättningar- 
nas inlåning till och med översteg toppre- 
su lta tet under förra delen av föregående år. 
Men sedermera in trädde en vändning i kon
junkturutvecklingen. D etta fram trädde 
snart, även däri, a tt nya sparmedel i allt 
m indre utsträckning inflöto i depositions- 
in rättn ingam a och a tt depositionerna del
vis t. o. m. nedgingo. Inalles ökades belop
pet av depositioner (såväl korl- som lång
fristiga) i depositionsinrättningarna ( =  
affärsbankerna, sparbankerna, postsparban
kerna, handelslagens sparkassor, andelskas- 
sorna samt Andelskassornas Centralkredit- 
a n s ta lt ' Ab.) å r  1928 med l,216.1 milj. 
mark. I jämförelse med m otsvarande be
lopp för föregående år, 1,678.7 milj. mark, 
ä r  ökningen icke stor, men i verkligheten 
var den, om toppsiffran  fö r å r 1927 icke 
beaktas, större än under något annat, tid i
gare år. Yid bedömandet av denna ök
ning bör emellertid mänkas, att densamma, 
såsom nyss nämndes, uppkom före den u n 
der sommaren in träffade vändningen i den 
allmänna konjunkturen och a tt sålunda till
växten i sparkapitalet under den senare 
hälften av det gångna året faktiskt befann 
sig i så gott som fullständig stagnation, 
medan ökningen under motsvarande tid år
1927 utgjorde c:a 700 milj. mark. 1 varje 
fall fö rtjän a r det a tt uppmärksammas, att 
depositionerna under senaste å r äntligen 
nådde den nivå, vilken de, m ätta efter pen
ningens köpkraft, innehade å r  1913. Vid 
utgången av sistnäm nda å.r uppgick värdet 
av depositionerna till omkring 11,125 milj. 
mark, medan detsamma vid utgången av å r
1928 utgjorde 12,064 milj. mark. Det eko
nomiska. livet har dock under mellantiden 
undergått en stark  expansion och har även 
användningen av kapital i lantbruket ökats, 
varfö r landets Ibehov av rörlig t kapital 
otvivelaktigt nu  ä r  stör,re än före kriget, 
om ock det egna kapitalet särskilt inom in 
dustrin och lantbruket till följd av inflatio

nens verkningar nu måste anses vara avse
värt större än före kriget.

Fullständiga uppg ifter om kapitalbild
ningens om fattning ä r  det, icke m öjligt att 
erhålla, enär sparande i betydande om
fattn ing äger rum  direkte inom vederbö
rande personers eller sammanslutningars 
företa ga rvcrksamhet och detta icke fram 
träder i siffrorna rörande penninginrätt
ningarna. E j heller om det. sparande, som 
ökningen av aktiekapitalet i bolag innebär, 
kan någon tillförlitlig  bild erhållas, då en 
avsevärd del av de senaste årens aktie- 
emissioner utgöres av värderegleringar i 
form av emission av gratisaktier. Av bank- 
statistiken fram går, a tt ökningen av ban
kernas egna medel för senaste år utgjorde 
c:a 206 milj. m ark, alltså avsevärt m indre 
än å r 1927, då motsvarande ökning u pp
gick till 330 miljoner. De uppgifter, som 
insamlats rörande större industriella in
rättn ingar, utvisa vidare, a tt aktiekapital 
och reservfonder i dessa genom aktieemis- 
sioncr erhöll o ett faktiskt tillskott av c:a 
180 milj. mark, medan motsvarande ökning 
år 1927 utgjorde 105 miljoner. I  början 
a\ å r  1938, då penningmarkaden var 
gynnsam, em itterades ett antal obligations
lån; de i dem placerade medlen böra vid 
uppskatt ningen av sparsamhelsycrksamhe- 
ten jäm väl beaktas, ehuru obligationerna 
till största delen stannade inom penningin
rä ttn ingar och kassor, emedan allmänheten 
hos oss i mycket, liten utsträckning vant sig 
vid a tt  anlita obligationer vid sin penning
placering.

Penningmarknaden.

I början av å r 1928 var penningm ark
naden relativt lätt. Som en följd härav 
och i allmänhet av den fram gångsrika verk
samheten på det ekonomiska livets olika om
råden utvecklats fortfarande en livlig före
tagsamhet, som särskilt riktade sig på  uppfö
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randet av bostads- och affärshus i städerna, 
men som även sträckte sig till jordbruket, 
handeln m. fl. områden. Företagsamheten 
gav upphov till en livlig efterfrågan på 
kredit, vilken bankerna till en början utan 
svårighet kunde tillfredsställa, då inlå- 
ningsräkningam a befunno sig i tillväxt och 
en del banker ökade sina egna medel. D är
jäm te placerade staten i m ars i olika a f
färsbanker c:a 220 milj. mark av de medel, 
som influtit, genom statens nya utländska 
lån och vilka voro avsedda a tt i augusti an
vändas fö r likvidering av den resterande de
len av 1921 års skandinaviska lån. Öknin
gen i affärsbankernas u tlåning fortgick, 
oberoende av den in trädda tillstram ningen, 
ända till slutet av oktober. Sedan dess har 
därem ot utlåningen något nedgått. U nder 
hela å re t ökades affärsbankernas utlåning 
från  8,118 milj. m ark till 9,525 milj. mark. 
Även F inlands Banks direkta kreditgivning 
ökades under förra  hälften av året, men 
nedgiek därefter. Inalles ökade affärsban
kerna ooh F inlands Bank sin utlåning med 
1,531 milj. mark, medan motsvarande ök
ning u tgjorde 1,215 milj. mark å r  1927 och 
698 milj. å r  1926.

Ända intill maj månad förmådde affärs
bankerna u tan  svårighet tilfredsställa det 
ökade kreditbehovet, men så snart somma
ren in trä tt, begynte deras resurser visa sig 
o tillräck liga; de enskilda bankerna sågo sig 
föran låtna a tt i allt större  utsträckning an
lita  F inlands Bank för tillfredsställande av 
s itt penningbehov. Bl. a. ordnades återbe
talningen av de nyssnäm nda statsdepositio- 
nerna genom förmedling av F inlands Bank. 
N är tillstram ningen i  penningläget tydligt 
fram trä tt, höjde F inlands Bank den 7 au
gusti sitt diskonto med 1/ 2 %. Emedan 
penningläget fortfarande utvecklades i 
ogynnsam riktning, ansågs en enahanda fö r
höjning ytterligare vara behövlig, vilken 
skedde den 15 november. Kediskonterin- 
gam a ökades likväl in till årets s lu t; först 
inpå det nya åre t inträdde en lättnad  i

penningläget. 1 hu ru  hög grad penning
m arknaden tillstram ats under årets lopp 
fram går därav, a t t  rediskonteringarna vid 
årsskiftet belöpte sig' till 676.8 milj. mark 
mot endast 55.2 m iljoner e tt å r tidigare, 
medan åter F inlands Banks obegagnade se
delutgivningsrätt utg jorde endast 208.7 
milj. m ark mot 696.9 milj. ultimo 1927.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Tillsvidare stå  icke alla uppg ifter till 
buds, vilka erfordras för e tt uträknande 
av betalningsbalansen. I  anseende till han
delsbalansens dom inerande ställning inom 
v årt lands betalningsbalans sam t då de öv
riga posterna i denna do senaste åren över
huvud resu lterat i e tt överskott om något 
tiotal m iljoner mark, kan man draga den 
slutsatsen, a tt 1928 års betalningsbalans, 
då alla poster tillhörande kapitalrörelsen 
lämnas å sido, kommer a tt utvisa e tt under
skott på d ryg t 1,700 milj. m ark. D etta in
nebär, att. landets skuld till utlandet, ökats 
med m otsvarande belopp. D enna skuldsätt
ning har endast till en ringa del erhållit 
formen av konsoliderad gäld. Visserligen 
upptog staten e tt obligationslån på 15 ilj. 
dollar och Bostadshypoteksbanken likaså, 
ett på 10 milj. dollar. Dessa jäm te e tt par 
m indre obligationslån i u tländskt m ynt be
löpte sig till inalles c:a 990 milj. mark. 
Men av obligationer (hörande, till dessa lån 
har en del, enligt uppskattning 190 milj. 
mark, placerats i hemlandet. Y tterligare 
har till  avkortningen av iildrc utländska 
lån använts omkring 650 milj. m ark. Då 
jämväl obligationer tillhörande äldre lån 
under åre t försålts till utlandet, kan det 
beräknas, a tt genom lån på  lång sikt landet 
tillförts n y tt kapital till ett belopp av en
dast c:a 200 milj. mark.

L ikvidem a på u tlandet ha under dessa 
förhållanden stä llt stora krav  på bankerna. 
Affärsbankerna ha varit tvungna a tt anlita 
sina utländska reserver och öka siii u t
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ländska skuld. Medan dc i årets början 
hade en nettofordran p å  u tlandet av 7.1 
milj. mark, hade denna till årets slu t fö r
b y tts  i en nettoskuld på 273.5 milj. mark. 
Sålunda deltogo dessa banker med 280.c, 
milj. m ark i anskaffandet av ko rt utländsk 
kredit. Även en del av F inlands Banks va- 
lu ta fö rrM  anlitades to r ifrågavarande än
dam ål; Bankens utländska nettofordran 
nedgick från  1,289.i milj. mark vid årets 
ingång till 745.2 m iljoner vid dess slut, 
alltså med 543.0 milj. mark.

Till och med dessa medel ha varit otill
räckliga för betäckandet av undersko ttet; 
(‘ :a 670 milj. m ark ha täckts på annat sätt. 
Dels har den del av importen, vilken såsom 
tidigare nämndes, faktiskt hänför sig till 
det föregående året, uppenbarligen beta
lats redan då, dels var exportfirm ornas 
kortvariga gäld vid årsskiftet i ru n t tal 
100 milj. m ark större än e tt ä r tidigare. 
f)et ä r  dessutom känt, a tt ta lrika  in
dustriella inrättn ingar, handelsfirm or ooh 
byggnadsföretag, d®, penningm arknaden 
tillstram ades, delvis med fram gång sökt 
kredit direkte från  utlandet.

Det gångna åre t har sålunda icke endast 
m edfört en ökning av landets skuld till u t
landet; u tan  därjäm te har, genom a tt re
server förbrukats och den svävande inlå
ningen ökats, landets ekonomiska ställning 
gentemot utlandet i någon mån försvagats.

Särskilda till del föregående hörande 
omständigheter.

De i det föregående berörda omständig
heterna giva en bild av den omsvängning 
i konjunkturerna, vilken ägde rum  under 
senaste år. Såsom uttryck  därav kan y t
terligare en mängd företeelser anföras. 
N oteringarna på fondbörsen nådde redan 
i början av året kulm en; sedan dess har 
en nedgående tendens, som från  och med 
augusti varit r ä t t  skarp, varit rådande un 
der hela året. På hösten begynte såväl an

talet protesterade växlar .som det kapital
belopp dessa representera, stegras, de 
nyanskaffadc 1 ivförsäkringarna överstego 
icke under de sista m ånaderna av året be
loppen för föregående år, vilket därfö rin 
nan regelbundet varit fa lle t; clearing-rö- 
rclsen, vilken tidigare städse v arit större än 
under motsvarande månad föregående år, 
nådde icke längre i september, november 
och december föregående års nivå, den u te
löpande sedelstocken utvisade en minsk
ning o. s. v. A llting tyder på en retarde- 
ring i det, ekonomiska livets tempo. Tills
vidare h a r krisen dock icke erhållit någon 
betydande utsträckning, den h ar ej heller 
näm nvärt minskat produktionen, ehuru den 
allm änna nedgången i köpkraften även lä tt 
kan leda därtill. Krisen har icke heller, å t
minstone icke tillsvidare, vållat större för
lust,or. A ntalet konkurser ökades visserligen 
i november till det, dubbla, men å andra 
sidan inträdde, såsom redan nämndes, i ja 
nuari en lättnad  på penningmarkaden.

Prisförhullandena.

Ifa ll den under senaste å r  in träffade 
omsvängningen i konjunkturerna hade va
rit e tt resultat av en fu llt regelbunden kon
junkturutveckling, hade den även bort av
spegla sig i prisrörelsen. Av de officiellt 
u träknade prisindices ä r partiprisindex 
den enda, vilken genom sin s tru k tu r kunde 
läm pa sig för belysandet av prisrörelsen, 
men även dess användning försvåras d ä r
igenom, a tt densamma grundar sig på en 
växlande m ånadsbasis och att. de nu tida  
säsongväxlingarna uppenbart i avsevärd 
grad avvika från  enahanda växlingar un 
der det å r (1913), som tagits till basisår. 
Enlig t partiprisindex skulle prisnivån hos 
oss ha stig it under de sista m ånaderna av 
å r  1927, medan densamma för början av- 
senaste å r  icke utvisar någon näm nvärd 
stegring och ej heller någon näm nvärd 
nedgång i slutet av året. I genomsnitt stod
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partiprisindex senaste å r på alldeles samma 
höjd som å r 1927.

D etta m otsvarar även vårt lands ekono
miska utveckling. H är Ivar icke förekom
m it någon av prisstegring förorsakad u t
vidgning av produktionen. Den anm ärk
ningsvärda produktionsstegringen inom de 
olika grenarna av pappersindustrin  h a r  ägt 
rum  oberoende av en prisnedgång och på 
grund av nedbragta omkostnader; oj heller 
härfly ta  de betydande investeringarna inom 
lantbruket, u r  en prisstegring. Den enda 
produktionsgren, inom vilken den för en 
tid  av snabb uppgång karaktäristiska p ris
stegringen fram trä tt, ä r byggnadsverksam
heten. Dess säregna prisförhållanden be
lysas dock ej av någon officiell prisindex. 
Det ä r  emellertid känt, a tt de egentliga 
byggnadskostnadema avsevärt ökats ända 
till senaste vår. Y tterligare ä r det uppen
bart, att, värdestegringen på tom ter — p ri
sen på dem nådde ju  jämförelsevis sent en 
nivå motsvarande det- förändrade penning
värdet — givit, upphov å t en prisrörelse, 
som v a rit ägnad att sporra en spekulativ 
byggnadsverksamhet. Det ä r även bekant, 
a tt avmalttningen inom byggnadsverksam
heten redan m edfört en nedgång av prisen 
på såväl byggnadsm aterial som på arbets
k ra ft samt, åtminstone i Helsingfors, på 
tomter.

Räntefoten.

Såsom en natu rlig  följd av tilLstramniii- 
gen på penningm arknaden, utvisade den 
allmänna räntefoten, i anslutning till F in 
lands Banks förhöjda diskonto, under hös
ten en tendens till stegring. Vid affärs
bankernas utlåning kommo högre räntesat
ser till tilläm pning. B eträffande deposi- 
tionsräntan ä r a tt märka, a tt i november 
tiden för den därtills gällande överenskom
melsen mellan affärsbankerna utgick, enligt 
vilken bankerna efter storlek varit gruppe
rade i tre kategorier sålunda, att, de största 
bankerna för sex m ånaders depositioner er- 
lade 6 %, bankerna i den m ellersta gruppen
6 1/ 4 % och småbankerna 6 1/ ,  %.

F rån  början  av december tilläm pade 
även de större bankerna en depositions- 
riinta av 6 ' / ,  %.

Vid årsskiftet skedde så en ny förhöjning. 
Orsaken härtill låg närm ast i konkurrensen 
om depositioner mellan sparbankerna å den 
ena sidan och i synnerhet de små affärsban
kerna å den andra. D å en del sparban
ker höjde rän tan  på sparräkning, skyn
dade särskilda affärsbanker att följa exemp
let, och inom kort, meddelade sam tliga af
färsbanker, att. de på sex månaders deposi
tioner gottgjorde ränta e fte r 7 %. S par
bankerna å te r erlägga på sparmedel i all
mänhet 7 %, i vissa fall även mera.

1 3 — LM)



Finlands Banks verksamhet.

Utlåningen.

Tidigare liar redan fram hållits, att den 
i penningläget under senaste a r in träffade 
omsvängningen icke kunnat undgå a tt u t
öva inflytande på utvecklingen av I< inlands 
Banks utlåning. Deijna inverkan bestod 
främ st däri, a tt Bankens kreditgivning åt 
privatbankerna å r  1928 gestaltade sig be
tydligt. mer om fattande iin föregående år. 
Privatbankernas rediskonteringar, vilka i 
början  av året belöpte sig till endast 55.2 
miljoner mark, nedgingo visserligen till 
början av maj så lågt som till 2.2 m iljoner 
(8 /5), men tillväxte därefter i hög grad 
och uppgingo vid årets utgång till 676.s mil
joner m aik eller till mer än pa langa tider.

Såsom i det föregående likaså redan 
fram hållits, undergick även F inlands Banks 
direkta utlåning i början av å re t en ök
ning. Den ökades då från  755 m iljoner till 
1,083 miljoner mark. Ökningen berodde, 
utom på regelbundna säsongföreteelser, 
jäm väl därpå, a tt Banken också under se
naste å r önskade inskränka de m indre trä- 
varufirm om as behov av utländsk kredit 
och därför diskonterade accepter av dem

Utli
Ultimo 1910 ...................  975.2

1911   l,043.s
1912   l,163.o
1913   l,071.o
1928   879.2

mot garanti av firm ans bank. Då dessa kre
diter, av vilka bethovet ä r m indre under 
den senare delen av året, nedgingo, redu
cerades Bankens direkta kreditgivning. T 
slutet av året belöpte den sig till 879 mil
joner mark. Inalles ökades F inlands 
Banks direkta kreditgivning under å r  1928 
med 124.1 m iljoner m ark eller 16.4 %. 
Under föregående år utgjorde motsvarande 
ökning 187.7 m iljoner eller 33.i % och för 
året därförinnan 114.4 m iljoner eller 
25.3 %. Denna ökning i Bankens direkta 
kreditgivning, som alltså fortgick även un
der senaste år, ehuru i m indre om fattning 
än under de föregående åren, ä r en fö ljd  av 
ökningen av Bankens egna medel. Denna 
innebär en ökning i landets kapitaltillgång, 
som bör finna placering oberoende därav, 
i vilken mån de enskilda bankerna under 
olika tider hava behov av a tt anlita redis- 
kontering i F inlands Bank. Till s itt belopp 
samt i proportion till Bankens egna medel 
ä r  F inlands Banks direkta kreditgivning 
fortfarande snarare mindre än större än 
vad den i regeln var före världskriget.

Bankens direkta kreditgivning och egna 
medel voro uttryckta, i nuvarande m ynt:

imng
milj. mk.

Egna medel 
832.0 milj. mk. 
921.8 „ „ 
967..-» „ „ 

1,018.5) „ „ 
1,000.4 „ ..

I det följande meddelas den sedvanliga lands Banks inhemska kreditgivning under 
översiktstabellen över växlingarna i Fin- det gångna aret.
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Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1928.

jti a , Direkte Rediskonteringar SummaUtgången av månaden milj. mk % milj. mk <*/„ mili mk
1927

D ecem b er............................  755.1 93.2 55.2 6.8 810.3
1928

Jan u ari ..............................  812. j 95.5 38. i 4,r. 850.2
Februari ......................... . 881.0 96.4 32.o 3.<; 913.6

....................................  935.3 98.2 17.0 1.8 952.3
Ä pril ..................................  1,029.1 99.7 3.o 0.3 l,032.i
Maj ....................................... 1,056.r> 97.!) 23.2 2.2 1,079.7
J u n i ....................................  l,082.o 91.3 103.o 8.7 1,186.2
J u li ....................................  996.0 87.7 139.0 12.3 1,136.9
Augusti ..............................  916.7 71.8 359.5 28.2 1/276.2
September .......................... 882.3 64.» 477.7 35.i 1,359.7
Oktober ..............................  922.» 66.7 461.8 33.4 1,384.7
N ovem ber............................  907.9 61.o 565.8 38.4 1,473.7
D ecem b er............................  879.2 56.5 676.s 43.5 l ’s56.o

Medan den av Banken å r 1927 beviljade året. K rediten bestod till övervägande del
krediten till den ojämförligt, största delen, av diskonterade växlar. Vid årets utgång
tidvis i sin helhet, bestod av kreditgivning åt innehöll Bankens portfölj direkt diskonte-
enskilda, var under senaste å r  rediskonterin- rade inhemska växlar till e tt  belopp av
garnas andel i densamma från  och med maj 700.7 milj. mk. och rediskon terade inhemska
m ånad stadd i fortgående tillväxt. Vid ut- växlar till e tt värde av 676.8 m ilj. mk eller
gången av året, då den var som störst, ut- inalles m otsvarande 1,377.5 milj. mk. Ilypo-
gjordc densamma 43.5 %. Bankens hela in- t ekslånen nedgingo å r  1928 med 13.1 miljo-
hemska kreditgivning ökades under årets ner mark, medan kassakreditiven gingo upp
lopp kontinuerligt och belöpte sig vid årets med 21.4 miljoner.
utgång till e tt belopp, som med 745.7 m ilj. Av de av Banken direkt diskonterade
mk. översteg kreditgivningen i början  av växlarna voro :

„  'V12 1921 ”V12 1925 3l/n  1926 31/12 1927 31/12 1928
B/xportindustr. v ä x la r ....................  59.53 % 35.87 % 46.12  % 53.86 % 55.82 %
Im portindustr. ............................. 10.70 „ 23.30 „ 14.co „ 15.7- „ 16.99 „
Handelsfirm ors „ ...................  25.72 „ 36.?o „ 37.44 „ 28.82 „ 24.so
^ VriRR ” ...................  3.09 » 3.98 „ 1.78 „ 1.55 „ 2.39 „

Statsverkets förbindelser. F inlands Bank. Likaså inlöstes av statsver-
ket under senaste å r  den sista ra ten av det 

Statsverkets förbindelser till F inlands s. k. understödslånets obligationer. Y tter- 
Bank företedde under det gångna året bety- ligare har en tred je  g ru p p  av statsverkets 
dande förändringar. Såsom redan om- förbindelser, nämligen finska statens obliga- 
nam nts i bankfullm äktiges föregående be- tioner i finskt m ynt, under senaste å r  fö r
rättelse, erlades under senaste å r  sista raten  svunnit u r  Bankens böcker, då staten mot- 
av den ersättn ing  för ryska statens valuta- tog dem som likvid för ett. m otsvarande be- 
lån staten tid igare förbundit sig att giva lopp utländska obligationer.
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Statsverkets förbindelser till Finlands Bank år 1928.

K o rta
fö rb in d e lse r O b l i g a t i o n e r

|

U tg ån g en  i\ v m å tuulen

E rs ä t tn in g  
fö r ry sk a  
v a lu ta lå n

U nders  töds- 
lån  

(350,o)

ö v r ig a  o b li
g a t io n e r  i 

f in s k t m y n t

Obliga- 
t io n e r  i u t 

lä n d sk t 
m y n t

S u m m a
o b lig a tio n e r

S u m m a
(1-1-5)

1 2 4 3

B o k f ö r t  v  il r  d  e i m i l l i o n e r m  a  r k

1927
December ................

1928
Januari ...................
F eb ru ari...................
Mara .......................
April .......................
M a j ...........................
J u n i ..................................
J u l i ...........................
Augusti ...................
S ep tem ber...............
Oktober ...................
November ..............
December ...............

12.» 89.9 19.6 j 245.8 355.» 367.3

89.» 10.7 ' 279.8 386.4 386.4
1 316.4 316.4 316.4
1 319.4 319.4 : 319.4

319.4 319.4 319.4
— i 319.4 319.4 319.4
■ - 1 318.7 318.7 318.7
— 5 318.7 318.7 318.7

— ! 299.5 299.5 299.5
— - - j 298.G 298.6 298.6
—- 1 250.8 250.8 250.8
—  | | 252.0 252.0 252.0
— 246.:; i 246.3 246.3

Beloppet av i Bankens ägo befintliga 
finska statens obligationer å utländskt m ynt 
h a r avsevärt varierat. Orsakerna därtill äro 
huvudsakligen följande. T början av året 
inköpte Banken för statens räkning till det 
skandinaviska lånet hörande obligationer, 
vilka sedermera överlätos till staten. Då 
Banken deltog i em itteringen av det lån 
staten senaste å r upptog, kom den i februari 
—m ars i besittning av obligationer hörande 
till detta lån. Den betydande minskning i 
obligationerna, som fram träd er i slu tet av 
året. berodde på talrika större försäljnin
gar.

Ve utländska förbindelserna,

Under året har F inlands Bank trä ffa t 
överenskommelse om korrespondent förbin
delse med franska statsbanken (Banque de 
France) och med The Canadian Bank of 
Commerce. 1 det bankfullm äktige den 27 
januari befullmäktigade direktionen a tt fö r
nya det med Englands bank (Bank of E ng

land) tidigare ingångna avtalet om ett, pro- 
visionsfritt kreditiv på 600,000 pund, be
rättigades direktionen a tt uppsäga avtalet 
n ä r skäl därtill ansågs föreligga. Avtalet 
uppsades i april. Då penningläget under 
senare (hälften av året tillstram ades, tillfö r
säkrade sig Banken i slutet av året en u t
ländsk reserv genom att Banken medelst 
avtal, ingånget, för e tt å r med National City 
Bank och Stockholms Enskilda Bank, bered
des tillfälle a tt till dessa banker på vissa 
villkor försälja i Bankens ägo befintliga ob
ligationer å utländskt m ynt till överenskom
met, ungefärligen med gängse kurser över
ensstämmande pris intill ett. belopp av 
25 m iljoner svenska kronor. E j heller denna 
reserv h a r dock behövt anlitas.

Banken h a r även under det gångna 
året effektivt medverkat vid uppnego- 
cieringen av kortvarig utländsk kredit åt 
landets exportindustrier. Provisionerna för 
dessa krediter har man lyckats ytterligare 
nedbringa, från vad som erlades å re t d ä r
förinnan. Den egentliga räntan h a r likasom

överhuvud räntefoten i utlandet något sti
git.

Em issioner av lån,

Under det gångna året. deltog Banken i 
emissionen av tvenne lån å utländskt mynt, 
nämligen statsverkets lån på 15 m iljoner 
dollar och Suomen Asuntohypoteekkipankki 
—Finlands Bostadshypoteksbanks lån på 10 
miljoner dollar. T det förra, lånet utgjorde 
Bankens andel 2 y ,  m ilj. dollar, i det se
nare 900,000 dollar. Likaså övertog Banken
8.4 milj. mk av Fastighetsbanken i F inland 
—Suomen Kiinteistöpankki O y s  obliga
tionslån i finskt mynt.

Sedelutgivning c n.

Bankens utelöpande sedelstock företedde i

början av året e tt betydligt högre belopp 
än under motsvarande tidpunkt föregående 
år. Den ökades emellertid icke näm nvärt 
under årets lopp och vid utgången av året 
stod densamma, såsom i betraktande av det 
t illstramade penningläget ä r  naturlig t, n å 
got (1.2 milj. mk.) lägre än  vid årets början. 
Vid årets ingång utgjorde sedelstocken
1,514.4 milj. mk. (föregående å r  1,345.7 
milj. mk.) och vid dess slu t 1,513.2 milj. mk. 
S itt högsta belopp nådde sedelstocken under 
senaste å r i ap ril; densamma uppgick (den
7 i näm nda månad) till 1,660.» milj. mk, 
lägst låg den i januari (23 jan. 1,446.7 milj. 
mk).

Beloppen av de olika tillgångar, mot vilka 
Banken ä r  berättigad a tt utgiva sedlar, u t
gjorde vid utgången av å r  1927 samt vid 
resp. kvartalsslut senaste å r:

al/I2 1927 :il/3 1928 37« 1928 29/» 1928 a7 „  1928
316.es 313.il 310.6 307.4 304.4

Korrespondenter i utlandet . . 1,245.?. 962.1 712.5 600.s 731.6
Kreditiv i u tlandet ................... 114.(; 114. t; --- _ __
Växlar å utländskt mynt . . . . 47.5 34.7 43.i 76.s 19.4
Obligationer å utländskt mynt 
Banksedlar o<?h kuponger å uti.

-— — — — —

1.4 1.3 2.3 1.5 2.x
V äxlar å finskt mynt ............... 640.1 802.5 l,033.i 1,182.7 1,377.5

Summa. 2.365.5 2,228.8 2,101.6 2.169.2 2,435.o

Den prim ära sedeltäekningen, som utgÖ- 
res av guldkassan och utländska korrespon
denters räkning, utgjorde vid utgången av 
Aret 51.7 % av de vid anfordran betalbara 
förbindelserna och 68.5 % av beloppet ute- 
Jöpande sedlar. Motsvarande tal vid u tgån
gen av föregående å r voro 78.o % och 
110.7 %.

Såsom en natu rlig  följd av penninglägets 
tillstram ning in trädde i dessa proportioner 
under å re t en m ärkbar förskjutning i 
ogynnsam riktning. Dessa förändringar

nådde dock ieke en sådan omfattning, a tt 
täckningen ens då den var som minst hade 
bort betraktas såsom otillräcklig.

Sedelutgivningsrätten utan avdrag på 
grund av bristande täckning har under år
1928 växlat mellan 2,879.5 (23/1) och
2,070.4 milj. mark (23/10). M otsvarande 
obegagnade sedelutgivningsrätt har varierat 
mellan 716.4 milj. mark (7/1) oeh 208.7 
milj. mk (31/12), vilka belopp utgjorde, det 
förra 25.44 % oeh det senare 9.33 % av hela 
sedelutgivningsrätten.
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1 följande sammanställning har en jäm 
förelse anställts mellan Bankens sedelutgiv
n ingsrätt odh dess användning vid årets u t
gång sam t vid samma tidpunkt året d ä r
förinnan.

Sedelutgivningsrätt 
Guldkassa och utländska

valutor ..........................
Sedel utgivn ingsrätt dä r-

utöver ..........................
Sedelutgivningsrätt..........

Begagnat belopp
Utelöpande sedlar .........
övriga avista förbindel

ser ................................
Å 'beviljade kassakredi-

tiv in n es tåe n d e ...........
Begagnad sedel utgiv

n ingsrätt .........i............
Sedelutgivningsreserv 

Omedelbart d isponibel..
Beroende på ökad supp

lementär täckning ..
Total sedelutgivnings

reserv ............................
Begagnat belopp oeih

reserv ............................  2,876.r> 2,236.o

Sedelutgivningsrätten har sålunda til! 
följd av de minskade utländska valutorna 
kännbart reducerats. Å andra sidan ha de 
vid anfordran betalbara förbindelserna 
ävenledes något minskats, främ st sedan det 
å sid. 12 berörda utländska kreditivet av
förts u r  böckerna. Härigenom har sedelut- 
givningsreserven nedgått från  696.9 miljo
ner mark till 208.7 miljoner, det vill säga 
till e tt m indre belopp än densamma på 
långa tider u tgjort. P å grund av de stora 
rediskonteringam a översteg den supplemen
tära  täckningen vid slutet av året 1,200 mil
joner mark, varför någon sedelutgivnings
reserv, beroende på en ökad supplem entär 
täckning icke förekom; sedelreserven var i 
sin 'helhet omedelbart disponibel.

Av hela sedelutgivningsrätten utgjorde 
sedelreserven vid årets utgång, såsom i det 
föregående redan anfördes, 9.3 %, medan 
den vid årets början uppgick till 24.2 %. 
Infly tandet på F inlands Bank av den under 
året in trädda tillstram ningen i penningläget 
fram träder särskilt tyd lig t i denna nedgång. 
Det bör dock miärkas, a tt så snart en lättnad
i penningläget efter årsskiftet inträdde, 
uppvisade F inlands Banks sedelreserv ome
delbart en kännbar ökning.

Hankens bokslut.

B i l a n s e n .

Olikheterna mellan Bankens bilanser för 
senaste och för föregående å r  fram gå ur 
följande sam m anställning:

T i 1 I g å n g a r : /12 1 1 
" milj. /12 

mk
Guldkassa ........................ 316.0 304.4
Korrespondenter i utlan-

1,245.2 731.5
Utländskt kreditiv ------ 114.0 —

V äxlar å  utländskt m ynt 47.5 19.i
Kuponger och uti. sedlar 1.4 2.i
V äxlar å finskt m ynt .. 640.1 1,377.5
Hypotekslån ................... 59.i 46.0
Kassakreditiv ................. l l l . i 132.5
Statsverkets kortvariga

förbindelser ............... 12.o —
Statsobligationer å finskt

m y n t .............................. 109.5
Övriga obligationer å

finskt m ynt ............... 26.5 50.3
Obligationer å utländskt

m y n t .............................. 256.2 291.8
Bankfastigheter och in

ventarier ...................... 12.0 12.0
1 Hverse räkningar ----- 65.4 51.1

Summa 3,017.2 3,018.6

S k  u 1 d  e r.:
I'telöpande s e d l a r .............. 1,514.4 1,513.2
Statsverkets upp- och

avskrivningsräkning . 371.3 375.4

milj. m k

1,676.5 l,036.o

1,200.o 1,200.0
2,876.5 2,236.o

1,514.4 1,513.2

633.7 491. o

31.5 22.5

2,179.0 2,027.3

185.» 208.7

511.0

696.0 208.7

15

Upp- och avskrivnings-
räkning med övriga . ■ 96.i 81.5

Utländskt kreditiv . . . . 114.0 —

PostremissVäxlar ........... 18.5 14.4
Korrespondenter i u tlan

det ................................ 3.o 5.8
Grundfond ................... 500. o 500. o
Reservfond ..................... 240.5 357.1
Bank fastigheter ooh in

ventarier ..................... 12.o 12.o
Diverse räkningar 29.5 15.2
Arets vinst ..................... 116.7 144.0

Summa 3,017.2 3,018.«

De viktigaste av de förändringar, som en
ligt vad dessa siffror angiva in trä ffa t i 
Finlands Banks ställning, härleda sig av det 
förändrade penningläget; för densamma och 
dess verkningar har i det föregående redan 
i olika sammanhang redogjorts.

A tt Bankens guldförråd fortfarande nå
got minskats, beror emellertid endast därpå, 
a tt Banken även senaste å r sålt guld för 
tekniska ändamål. Någon export av guld 
bar under året lika litet som under å r 1927 
förekommit, vilket ä r naturlig t, då en .så
dan icke varit behövlig för erläggandet av 
de utländska likvideinä. E n lig t reglemen
te t ä r F in lands Bank icKe ovillkorligen 
skyldig a tt emot sina sedlar utgiva guld. 
Banken synes emellertid sakna skäl för en 
Vägran a tt  tillgodose den relativt ringa ef
terfrågan  på guld för tekniska ändamål som
1 landet förekommer. Då Banken synes be
höva guld härför till ett värde av i genom
snitt omkring 1 miljon mark per månad och 
då Finlands Banks guldförråd enligt 7 §
2 mom. av reglementet bör bibehållas vid 
minst 300 milj. mk, blir Banken synbarligen

I n k o m s t e r :
Intressen å inhemsk utlåning

>5
Agio
Provisioner
In flu tna  osäkra fordringar

i en nära  fram tid  tvungen a tt göra, ett 
m indre uppköp av guld.

Den stora nedgången i Bankens tillgodo
havanden hos dess utländska korresponden
ter är, såsom i det föregående redan fram 
hållits, en direkt följd av det senaste årets 
stora importöverskott. Lägst (563.s milj. 
mk) stod Bankens valutaförråd  i slu tet av 
oktober; sedan' dass har detsamma åter nå
got ökats.

Även minskningen i Bankens utländska 
växel portfölj ä r  beroende på den stora 
efterfrågan på utländsk valuta.

Av orsakerna till förändringarna i de till 
den inhemska kreditgivningen hörande räk
ningarna samt i Bankens obligationsförråd 
ha i det föregående de viktigaste redan om
nämnts. Då Bankens obligationsförråd i 
slutet av senaste år, så n ä r som på ett bok
fö rt värde av 50.3 m iljoner mark, utgjordes 
av obligationer på u tländskt mynt, har 
alltså den i bankfullmäktiges föregående be
rättelse, sid. 18, omtalade utveckling av F in 
lands Banks obligationsförråd i riktning 
mot lä tt realiserbara obligationer å u t
ländskt m ynt under senaste å r i snabbt 
tempo fram skridit. De utländska obligatio
nerna utgjorde i början av året 63.4 % oeh 
vid dess utgång 85.3 % av Bankens hela 
obl i ga t i onsf ö rråd .

Ökningen i Bankens reservfond utgjordes 
av 1927 års vinst, vars hela belopp enligt 
reglementet blev överfört till sagda fond.

Vinst- och förlust räkning en.

Gestaltningen av Bankens vinst- och fö r
lusträkning under de två senaste åren fram 
går a v  följande sammanställning:

Är 192S.
79,954,171:26 
44,142,145:89 
30,676,168:05 

6,594,619:91 
8,062,796:18 

23,633:57 
169,453,534:86

å kontokuranter i utlandet 
å obligationer ...................

Är 1927.
Fmk 55,500,265:: 06

>> 43,583,842:: 09
11 28,786,283:: 19
11 9,197,659:: 51
11 6,959,860:: 82
V 7,244: 58

Fmk 144,035,155:25



U)

U t g i f t e r :
Löner och arvoden ................................  1
Pensioner och understöd ........... ..
BankfuMmäktiges arvoden och expen-

s e r ............................................................
Sedeltillverkningen ................................
Diverse omkostnader ............................
Nedskattning å  obligationer och aktier 
Nedskattning å bankfastigheterna . .
D:o å in v e n ta r ie rn a ................................
Till osäkra fordringar överförda . . . .  
Nettovinst ..................................................

i

Är 1927. År 1928.
7,331,032;: 60 7,371,636:: 02

432,132:: 88 481,866:: 70

121,879:: 33 145,183:: 16
3,489,924: 57 3,504,427: 25
2,013,197: 29 1,994,523: 79

13,707,832:: 14 11,850,697: 72
209,906:: 20 —

64,592:: 50 81,059: 30

116,664,657:: 74 144,024,140:: 92
144,035,155:: 25 169,453,534:: 86

F ö r en sedelbank som sådan äro strama 
penningtider ofta finansiellt gynnsamma. 
Även F inlands Banks verksamhet lämnade 
senaste ä r  e tt i privatekonomiskt avseende 
gynnsamt resultat. Bruttoinkom sterna före
tedde en ökning av icke m indre iin 25.r. mil
joner mark. Denna berodde i främ sta rum 
met av ökningen i den inhemska utlåningen, 
vilken åter i huvudsak föranleddes av de en
skilda bankernas ökade rediskonteringar. I 
slutet av året bidrog även den högre rän te
foten till detta  resultat. M edelräntan å den 
inhemska utlåningen var dock lägre än för 
året därförinnan. Medan medelbeloppet in
hemska krediter med 66 % översteg medel
talet för å r 1927, ökades Bankens inkomster 
på  dem med c:a 4 4 %,  alltså avsevärt 
mindre. De utländska räntorna ökades ieke 
näm nvärt, men doek i någon mån, ehuru 
Bankens utländska tillgodohavanden senaste 
å r  med i inedeltal 24 % understego motsva
rande belopp föregående år. Den större 
ränteinkomsten h a r sin förklaring i en_ över
huvud högre utländsk räntefot, vilken B an
ken kunde tillgodogöra sig. Ränteinkomsten 
å obligationer ökades till följd av a tt Ban
ken tidvis innehade mera obligationer än t i
digare, vilket å ter främ st berodde på förbe
redelser på den utländska penningm arkna
den för finska, lån. Huvudorsaken till den 
m indre agiovinsten ä r den, a tt vid bokslutet

totalbeloppet av på grund av den kända 
tyska firm an Piehl & Fehlings konkurs oin
lösta utländska växlar oeli checker, i finskt 
mynt 5,696,180:60 mk, avskrevs och att 
denna avskrivning belastar agiokontot, ge
nom vilket växlar å utländskt m ynt gå, enär 
inköp av sådan innebär köp av utländsk va
luta. Ökningen i provisionerna var en följd 
av rörelsens utvidgning.

Bankens to talu tg ifte r höllo sig, oberoende 
av den utvidgade rörelsen, i det närmaste 
vid samma belopp som senaste år (13.5 milj. 
mk å r 1928, 13.4 milj. mk å r  1927). Att 
lönerna och arvodena något stegrades beror 
därpå, a tt direktionen efter den fjä rd e  leda
motens utnäm ning senaste å r  för första gån
gen v ar fulltalig  under hela året. S tegrin
gen i pensioner odh understöd ä r  föranledd 
av en del nya pensioner. Till bankfullm äk
tiges arvoden åtgick e tt något större belopp 
än föru t på den grund, a tt bankfullm äktiges 
antal nu  ä r större iin tidigare. Då rän te
foten stigit, h a r  det ansetts vara skäl a tt 
även nu använda ett. avsevärt belopp för 
nedskattning av obligationernas bokförings- 
värde. Nedskattningen gäller de under året 
anskaffade obligationerna; det äldre obliga- 
tionsförrådet var redan tidigare bokfört 
m ärkbart under gängse pris. Bankens sam t
liga obligationer avkasta nu minst 8 % på 
bokförinigsvärdet.
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N ågra näm nvärda nybyggnader har Ban
ken icke haft under senaste å r  och har nå
got annat skäl till avskrivningar å fastig
heterna ieke förefunnits. M indre repara
tionskostnader ha även senaste å r bokförts 
som u tg ifter för fastigheterna. Nyanskaff
ningen av inventarier har efter vanligheten 
helt och hållet avskrivits.

Bankens nettovinst var senaste å r  större 
än någonsin tidigare. Vinsten var:
Är 1924 ...............  65.4 milj. mk.

„ 1925 ...............  82.7 „ „
,, 1926 ............... ....107.1 „
» 1927 ............... ....116.7 „ „ samt
„ 1928 ............... ....144,024,140 mk 92 p:i.

Enlig t 30 § av Bankens reglemente bör 
Bankens hela vinst läggas till reservfonden, 
tills den sistnämnda stigit till 500 miljoner 
mark, varefter av vinsten minst en tred je

del bör användas för samma ändamål. 1 en
lighet med dessa bestämmelser har av B an
kens vinst för senaste år till reservfonden 
överförts inalles fmk 143,256,607: 07.

Genom denna överföring har Bankens re
servfond nått och något överskridit belop
pet 500 miljoner mark. Oberoende härav är 
det enligt bankfullm äktiges åsikt av vikt, 
a tt då det ekonomiska livet i landet a llt
jäm t utvecklas, F inlands Banks egna medel 
tillsvidare fortfarande för en tid  fram åt 
kontinuerligt genom överföring u r Bankens 
vinst ökas mer än vad som enligt reglemen
te t bör ske. P å  g rund härav få bankfull
mäktige vördsamt föreslå,

att jäm väl återstoden av årets vinst, 
fm k  767,533:85, som. står till R iks
dagens förfogande, måtte överföras 
till Bankens reservfond.
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Särskilda av B ankfu llm äktige handlagda ärenden.

Ändring av myntlagen.

E när kostnaderna för sedlarna av 5, 10 
och 20 marks valör ställa sig relativt höga, 
i det a tt de två lägsta valörerna vara i ge
nomsnitt endast 13— 14 månader, och då an
vändningen av sedlar av ringa valör medför 
en del olägenheter s'åväl för affärslivet som 
för den «tora allmänheten, ingick Bankens 
direktion i skrivelse av den. 26 januari till 
bankfullm äktige med fram ställning om vid
tagande av åtgärd tor åvägabringande av 
sådan ändring i myntlagen, a tt utöver de i 
bruk varande skiljemynten myntsystemet 
skulle komma a tt även innefatta skiljemynt 
av högre valör. Bankfullmäktige omfattade 
direktionens åsikt om behövligheten av 
denna, åtgärd och anhöllo därför i skrivelse 
av den 7 april hos S tatsrådet om nödig å t
gärd därhän, att till Riksdagen måtte över
lämnas regeringsproposition om sådan änd
ring av myntlagen, som ifrågavarande re
form erfordrade.

E fte r  det Riksdagen godkiint nödig änd
ring av myntlagen och densamma vunnit 
stadfästelse, infordrades av Finansm iniste
riet utlåtande av bankfullmäktige om r it
ningarna till de nya skiljemynten av alu
miniumbrons. Det äskade utlåtandet av
gavs den 14 maj.

Frågan om m yntverkets övertagande av 
Finlands Bank.

I  sitt svar på Regeringens proposition an
gående statsförslaget för å r 1923 hade Riks
dagen uppm anat Regeringen a tt taga under 
omprövning, huruvida m yntverket kunde 
indragas och dess åligganden övertagas av 
Finlands Bank. Med anledning härav fram 
lade bankfullm äktige på anhållan av F i
nansministeriet sin åsikt i saken, såsom 
fram går ur bankfullmäktiges berättelse för 
å r 1923, sid. 28 och 29.

Den 14 oktober' 1927 anhöll Finansm i
nisteriet om bankfullmäktiges utlåtande 
därom, huruvida m yntverket kunde indra
gas och på vilka villkor F inlands Bank 
eventuellt kunde åtaga sig a tt u tföra den i 
myntlagen förutsatta myntprägligen. E fter 
a tt ha erhållit direktionens utlåtande i frå 
gan, meddelade, bankfullm äktige den 7 
februari till Finansm inisteriet, a tt Finlands 
Bank vore villig a tt övertaga skötseln av 
myntverket och omhänderha m yntpräglin
gen på villkor, a tt Banken av statsverket 
erhölle de präglade skiljemynten u tan  er
sättning, med undantag för den första präg
lingen av 5, 10 och 20 marks mynten i alu
miniumbrons, vilken Banken skulle u tföra 
för 1.6 miljoner mark. Myntverket skulle 
förbliva statens egendom. D ärjäm te borde 
av den vinst, som den första präglingen av 
nya skiljem ynt skulle medföra, ett belopp 
av 5 miljoner mark anvisas för nödig om 
byggnad av det nuvarande myntverket.

Åtgärder rörande enskilda personers för
bindelser till Banken.

Bankfullmäktige ha under å r  1928 be
handlat en anhållan om e tt mindre ackord.

P å fram ställning av direktionen har 
bankfullm äktige förordnat, a tt en del så
som osäkra upptagna fordringar från  åren 
1890, 1892, 1901, 1902, 1903, 1913 och 1924, 
uppgående till inalles Fm k 92,143:23, skola 
såsom helt och hållet värdelösa u r räken
skaperna avföras.

Revisionen.

Av de vid 1927 års riksdag utsedda revi
sorerna, läraren Aleksander F rän ti, försäk- 
ringstjänstem annen K aarlo Ha rva la, filoso- 
fiedoktorn F. V. H ärm ä och bankdirektören 
Tyko Reinikka har under tiden från  den 20 
februari till den 5 mars revision av Bankens

räkenskaper för å r 1927 verkställts. 1 en
lighet med revisorernas tillstyrkan och med 
stöd av stadgandena härom i Bankens reg
lemente ha bankfullmäktige beviljat direk
tionen ansvarsfrihet för Bankens förvalt
ning under å r 1927.

Granskning av lånerörelsen och 
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 bank fullmäktige u tfärdade instrukt io
nen.

Inventeringar och inspektion av avdelnings
kontoren.

a) I huvudkontoret.
Jäm lik t 6 § i sin instruktion ha bank- 

fullmäktige verkställt inventering av hu
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 
diskontkontrollanterna.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

B efa tt ning shavarnas avlöning.

Vid sam m anträde den 21 december bevil
jade bankfullmäktige på fram ställning av 
direktionen 1,100,000 mark a tt efter behov 
använda-s för avlöning av extraordinarie 
funktionärer vid Banken under å r  1929.

Pensioner och understöd.

Under det gångna året ha bank full mäk
tige i överensstämmelse med pensionsstad-

gan beviljat en pension av 12,000 mark å r
ligen samt en gratifikation på 12,000 mark 
i e tt för allt.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

F ö r år 1929 ha bankfullmäktige, sedan 
direktionen fram ställt förslag i ärendet, u t
sett följande personer till kontrollanter vid 
avdelningskontoren och deras suppleanter: 

vid kontoret i Åbo: till ordinarie leda
möter politierådmannen E rnst P etter Johan 
Thomé och direktören Esko Grönlund samt 
till suppleanter friherre  Rolf Maximilian 
Carpelan och direktören Evert H olm berg;

vid kontoret i B jörneborg: till ordinarie 
ledamöter direktörerna Johan Odert Rosen
gren och Toivo R intala samt till suppleanter 
handlanden Villiam Tarkiainen och direk
tören P ehr A. C ollin;

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 Aleksander N iinioja;

vid kontoret i TJleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet F rans Adolf 
Riekki och direktören Otto Alfons Karhi 
samt till suppleanter vicekonsuln Torsten 
Lundberg och direktören Georg B althasar;

V id  kontoret i Kuopio: till ordinarie leda
möter lantm äteriingeniören Pekka Juho 
Rinkinen och kommunalrådet Bruno llmo- 
niemi samt till suppleanter direktören Otto 
Ville Ruotsalainen och vicehäradshövdingen 
G unnar Valdemar H ellén ;

Vid kontoret i Joensuu: till ordinarie le
damöter stadsfogden Albert Lennart Paqva- 
lén och justitierådm annen Aksel Walle samt 
till suppleanter filosofiemagistern, affärs
mannen Y rjö A. K ankaanrin ta och agrono
men Väinö M uukkonen;

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter f. d. apotekaren Sven Holsti och 
kronofogden Alexander W eledejeff samt 
till suppleanter hantverksfkonsulenten Juho 
Jalm ari Tyynelä och direktören Robert V a
lentin N iskanen;
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vid kontoret i Viborg: till ordinarie leda
möter handlanden Paul Sergejeff och direk
tören E rn st Hämäläinen samt till supplean
te r direktörerna Otto Korhonen och Heikki 
S inkkonen;

vid Icontoret i &':t Michel: till ordinarie 
ledamöter ingeniören Edvin Alléen och 
borgmästaren Erkki Veikko Kuokkanen 
sam t till suppleanter verkställande direk
tören V alter Pulkkinen och politierådman- 
nen Otto K innunen;

vid' kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitierådm annen K aarlo Hal- 
ja la  och verkställande direktören Mikko 
P etter Lampén samt till suppleanter direk
tören Pentti Hirvonen och fabrikanten Jo 
han Niklas Salm inen;

vid kontoret i Tavaslehus: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster och handlanden .Johan Verner 
Fredriksson samt till suppleanter landssek
reteraren Toivo Johannes Horelli och fabri
kanten K aarlo E dvard  K auppinen ;

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter direktören Ka;irlo Vilhelm Lai
tila  och apotekaren Eugen M ansnerus samt 
till suppleanter lektorn Herman Hämäläi
nen och vicehä radshövdingen Paul Åke 
L und ;

vid konloret 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. W ennerstrand.

Bank fullm äktige och, revisorer.

Enligt den nya riksdagsordningen av den

13 januari .1928 utses vid riksdagens första 
ordinarie session efter verkställt riksdags- 
mannaval nio bankfullmäktige. Denna be
stämmelse tillämpades för första gången un
der det gångna året, då valet förrättades 
den 21 mars. Därvid utsågos till bankfull
mäktige :

försvarsm inistern Jalo Lahdensuo, 
verkställande direktören Väinö Tanner, 
professorn E. Nevanlinna, 
kommunalrådet Aug. Raatikainen, 
filosofiedoktorn Johan Helo, 
vicehäradshövdingen Y rjö  Pulkkinen, 
professorn A rth u r a f Forselles, 
köpingsf örestån daren Rieti Itkonen  och 
kanslirådet Niilo Liakka.

Av dessa utgöra de tre  förstnäm nda de 
ordinarie bankfullmäktige.

Samma dag utsågos till Bankens revisorer 
och dessas suppleanter:

folkskolläraren Aleksander Pränti och till 
dennes suppleant jordbrukaren V. K. 
Särkkä;

direktören Kaarlo I I arvata och till dennes 
suppleant jordbrukaren A ugust Kuusisto;

bankdirektören Tyko Reinikka  och till 
dennes suppleant jordbrukaren P. Saarinen;

filosofiedoktorn F. V. Härmä  och till 
dennes suppleant kom m unalrådet A rttu r i  
Hiidenheimo; samt 

filosofiemagistern J. V. Keto och till den
nes suppleant redaktören A rttu r i Aalto.

Vid sam m anträde den 28 mars utsågo 
bankfullm äktige till ordförande underteck
nad Nevanlinna och till viceordförande un 
dertecknad Tanner.

Helsingfors den 28 februari 1929.

E. Nevanlinna.

Väinö Tanner. Jalo Lahdensuo. August Raatikainen.
Johan Helo. Yrjö Pulkkinen. Arthur af Forselles.

Rieti Itkonen. Niilo Liakka.

K. N. Rauhala.


