
RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

B E R Ä T T E L S E
F Ö R  Å R  1931

T I L L

R I K S D A G E N S  B A N K U T S K O T T

H E L S I N G F O R S  1 9 3 2

STATSRÅDETS TRYCKF.RI



I n n e h å l l :

D et ekonomiska livet i F inland är 1931.

Allm änna drag .......................................................
Prisniv&n ................................................................... 
Laintbrukel .................................................................
Industrien .................................................................
Arbetsm arknaden ...................................................
U trikeshandeln .......................................................
Inrikeshandeln ........................................................
K apitalb il d n Ln gen .................................................
Penningm arknaden .................................................
Betaln ingsbalansen och kapitalrörelsen . . .
S tatsfinanserna .......................................................
Den finska markens värdo ..............................

Finlands Banks verksam het.

Instä llan det av sedcldmlösiiingcm och fö r 
ändringen av reglem entet ..............................

Valutahand el 11 ..........................................................
U tlåningen .................................................................

S id .
R äntesatserna .......................................................... 15
Sedelsitocken ............................................................  15
Rankes förhållande till staten ..................... iy
l)e utländska förbindelserna.............................. ]y
Em ission av lån .....................................................  16
Bankens bokslut .....................................................  17

Särskilda ao Hankfv-llmäktigc handlagda 

ärende n.

Skiljem ynten av aluminiumbrons ................  20
M aakuntaan Pankki O y.......................................  20
Pensioner,iva ..............................................................  20
A vskrivningarna .....................................................  20
R evisionen ................................................................... 21
Granskningen aiv lånerörelsen och valuta-

hanKleln ................................................................... 21
Inventeringarna -och inspektionerna åv av-

dolningskontoren ................................................. 2l
K ontrollanterna vid  avdelningskontoren . . 21

B ankfullm äktige och revisorer .........................  22

Sid .

.!
3
4
4
ti
t;
7
7
7
8

9
9

10
12

13

D et ek on om isk a  liv et i F in land  år 1931.

Allm änna drag.

Det gångna åi'<>L var, ekonomiskt sett, 
ett av de svåraste vårt land  h aft a tt ge
nomgå, sedan nutida ekonomisk verksam
het här blivit förhärskande. Svårighe
terna  härledde sig huvudsakligen u r  in ter
nationella förhållanden. Den år 1929 u t
brutna allm änna depressionen fo rtfo r i 
tillskärp t form och försvårade förhållan
dena ii ven hos oss. P risen  hade ända till 
årets sista  m ånader en fallande tendens, 
produktionen avtog oeh och arbetslösheten 
ökades. U nder den senare hälften av årot 
alstrade den allvarliga förtroendekris, som 
då bröt u t i världen, nya svårigheter oeh 
rubbningar av särskilt slag. N är penning
väsendet i E ngland ävensom i. Skandina
vien och vissa, andra lätnder då lösgjordes 
från  guldet, in träffade sn art en liknande 
förändring också i F inland. Såväl därfö r
innan som därefter strömmade kapital ut 
från  landet i form  av en antingen nödtvun- 
gen eller frivillig återbetalning av u t
ländska skulder. Ilos allmänheten uppstod 
misstro beträffande upprä tthå llandet av 
den finska markens värde. P å  grund 
härav och delvis även ti'll fö ljd  av miss
troende till bankernas betalningsförmåga 
uppsades depositioner i penninginstituten, 
och besparingarna användes till inköp av 
allehanda varor och annan  realegeiulom. 
K reditinrättn ingarnas penningbehov ökades 
oeh penningm arknaden tillstram ades; va- 
ruim portörerna skyndade a tt kom plettera 
sina förråd, och vid betalningen av impor
ten övergick man, därtill tvungen eller av 
fri vilja, till kontant likvid, efterfrågan

på utländsk valu ta  tilltog och valu takur
serna gingo i höjden, fo rd ringar oeh skul
der gentemot u tlandet förlorade sin stabi
litet.

Till en del voro dessa företeelser av 
övergående natur. Sam tidigt som F inlands 
Bank upphävde sedelinlösningen, delgav 
Bankens styrelse allmänheten, a tt Bankens 
strävan komme a tt gå u t p å  bevarandet 
av den finska markens värde. Redan före 
årets slu t begynte också fru k tan  fö r att 
ett liknande M l  som under världskriget 
och åren därefter skulle in träffa  i det 
finska myntets värde, a tt giva sig, och 
den allm änna stäm ningen lugnade sig 
m ärkbart. Förhållandena förblevo likväl 
u r  ekonomisk synpunkt fortfarande svåra 
bl. a. på grund av de tullpolitiska oeh 
övriga im portbegränsande åtgärder, som 
vidtogos i flere av F inlands exportländer.

Prisnivån.

Även under senaste å r  företedde prisen 
ända till september en  fallande tendens. 
E nlig t partiprisindex sjönk prisnivån frå n  
december 1980 till september 1981 med.
S.3 %. Prisen föllo således icke lika stark t 
här som i de flesta and ra  länder, till v il
ket .sakförhållande tu llförhöjningarna voro 
(>n k ra ftig t bidragande orsak. D å F in 
land i oktober frångick guidstandarden 
begynte kurserna å  utländska valutor stiga, 
vilket direkt fördyrade im portvarorna. 
Detta var ägnat a tt  oekså höja prisen på 
vissa inhemska produkter, i synnerhet då 
den till en början fram trädande köpivern
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st inni k* rade en dylik utvecklingstendens. 
Hosuit atet var att partiprisindox till 
docombor steg med .16.5 %, så a tt densamma 
då stod T.ti %• 'högre än i december 1030. 
Minst, nämligen med 5.7 % , stego prisen 
på homniamarknadsindustrions p rod u k ter; 
index fö r dem stod också vid årsskiftet 
alltjäm t 2.i % lägre än  året förut. Där
emot var ]»risstegringen för jordbrukspro
duk ter f rå n  september till december be
tyd lig t stö rre  eller 18.2 och deras pris
index stod därfö r i december 6.8 % högre 
än ett å r tidigare. Snabbast träffades 
im portvarorna av prisstegringen. Denna 
utgjorde fö r dessa varor under sagda tid
30.3 c/c , m edan index fö r dem i december 
stod 19.:! % högre än vid m otsvarande tid 
punkt föregående år. Likaså stego prisen 
på exportvaror, utan att likväl uppnå den 
nivå, som v ar rådande i december 1030.

- Levnadkosfnadsindox utvecklades, eluiru 
mindre utpräglat, i samma rik tning som 
part i prisen. Den sjönk under förra de
len av året med ungefär 6.5 % och steg 
från  september med 3 .5% . Någon all
män prisstegring av inflatorisk karaktär, 
d. v. s. någon försäm ring av den finska 
markens inhemska köpkraft, kan icke anses 
hava in träffat.

Då prisen i länderna med guldstamdard 
under årets sista m anader tortforo  att 
sjunka och den allmänna depressionen fö r
blev rådande, kunde prisstegringen bois oss 
icke innebära något verkligt konjunktur
omslag.

Lantbruket.

HJnligt prelim inära uppgifter gav skör
den e tt tämligen tillfredsställande resultat, 
ehuru den i allm änhet icke v a r fu llt så 
riklig som föregående år. E ndast vete och 
havre beräknas ha lämnat en bä ttre  skörd 
än  å r 1030, medan däremot skörden av 
potatis, ro tfru k te r och hö utföll något 
sämre. Boskapsskötseln uppvisade ökade

produktionssiffror. Smörexporten nådde 
med 17,403.:! ton mot 17,112. i ton å r  1930 
ett n y tt rekord, ostexporten steg från  
2,123.» ton till 2,620.:! ton och utförseln 
av fä rsk t kö tt från  1 ,2i10.!> till 1,611.!» ton. 
Y tterligare bör ett par produkter observe
ras, vilka först på senaste tid blivit export
artik lar av anm ärkningsvärd betydelse. 
Exporten  av  bacon ökades från  340 ton till 
1,70,2 ton och utförseln av ägg från  433 
till 1,874 ton.

K huru produktionskvantiteterna voro rä tt 
tillfredsställande, förorsakade prisfallet en 
kännbar minskning av jordbrukarnas in
komster. Då la ntbruksf örnöde n het erna icke 
nedgingo lika mycket i p ris som produk
terna, och då  räntefoten var hög, försva
gades lantbrukets räntabilitet. Mot slutet 
av å re t stego visserligen prisen, på lan t
bruksprodukter, vilket i någon mån fö r
bättrade ställningen. I samma riktning 
verkade stegringen av valutakurserna. Jo rd 
ägarnas och jordbrukarnas läge förblev lik
väl tryckt, så mycket mera som de fö r lan t
bruket så viktiga biinkomsterna från  skogs- 
'försäljning och skogsarbeten ställde sig 
Iknappare än vanligt. Då lantbruket dess
utom betungas av en till över 6,000 milj. 
m ark uppgående skuldbörda, varav unge
fä r 8 0 %  kortfristig  ooh svävande gäld, 
har det, dels tillfö ljd  av ovananförda skäl, 
blivit allt svårare fö r lantbrukarna a t t  
sköta sina affärer. Tvångsauktionerna på 
landsfastigheter uppgingo under det gångna 
året till e tt an tal av 1,640, varvid  fo rd rin 
gar till e t t  totalbelopp av 325 milj. m ark 
bevakades, medan inropen ieke överstego 
14)1 milj. mark.

Industrien.

Under trycket av den allm änna depres
sionen fo rtfo r den industriella produktio
nen även under senaste å r  a tt nedgå. Inom 
industrien hade produktionens bruttovärde

nått sin toppunkt, 13,721 milj. m ark, år 
1*908, för a tt  redan å r  1930 sjunka till 
lil,285 m iljoner eller med 17.s %. Senaste 
å r belöpte sig den industriella produktio
nens bruttovärde enligt prelim inär beräk
ning till ungefär 9,500 milj. mark. 1 fö r
hållande till föregående å r  utgjorde värde
minskningen således omkring 15 %. Denna 
redukt ion berodde uppenbart t ill största de
len på prisfallet, men känt ä r  a tt även 
själva, produktionen inom många, kanhända 
de flesta verksam hetsgrenar inskränktes. 
Mnligt arbetsm arknadsstatistiken var an ta
let arbetstim m ar under senaste års sista 
kvartal 18.i % m indre iin ett å r tidigare. 
Likväl kan icke heller denna siffra  anses 
utvisa den egentliga nedgången i produk
tionen, emedan industriens rationalisering 
till en del påverkat densamma. Som be
kant liar man p å  många håll inom olika 
industrigrenar sökt kompensera prisfallet 
genom en målmedveten, strävan a tt sänka 
produktionskostnaderna.

Enlig t arbetsm arknadsstatistiken var pro
duktionsinskränkningen något mindre inom 
export- än inom heminamarknadsindust rien, 
nämligen H6.<> gentemot 19.-t %. Till skydd 
för hemm aina rk n adsi n dustr i en antog riksda
gen såväl i slu tet av å r  1030 som å ter se
naste höst vissa tu llförhöjn ingar i avsikt 
a tt fö r inbemska företag säkerställa av
sättningen av respektive produkter. Mot 
slutet av året lä ttade hemmamarknadsindu- 
striens läge i någon mån, då stegringen av 
valutakurserna verkade som ett tullskydd. 
A andra sidan fördyrades p å  grund härav 
råvarorna fö r ifrågavarande industrigrenar. 
Dessutom utgör den försvagade köpkraften 
ett hinder för en verklig förbättring  av 
läget inom hem m am arknadsindustrien.

E xportindustrien  överhuvudtaget och i 
synnerhet dess sedan gammalt viktigaste 
gren, nämligen sågindustrien, såg sig tvun
gen a tt kännbart inskränka produktionen. 
Exporten av sågade trävaro r nedgick så
lunda till 784,700, standards från 907,000

standards å r 1930 och 1,20,6,800 standards 
å r 1929. E h u ru  m arknaden under större 
delen av året v a r tryckt, fann  hela pro
duktionen dock avsättning, men ty v ä rr  en
dast till alltjäm t fallande pris. Avon fö r 
fanérindustrien var det nyss tilländalupna 
året ogynnsamt. Fanérexportcn, som redan 
å r 1930; nedgått, sjönk ytterligare med 
7.!» %. M inskningen 'hade blivit betydligt 
större, om icke m arknaden efter guldmynt- 
fotens suspendering i avsevärd gard stim u
lerats.

E xportindustriens övriga grenar bestodo 
i någon mån b ä ttre  det gångna årets på
frestningar. Det ekonomiska resu ltate t var 
visserligen föga tillfredsställande, men ex
portkvantiteterna. behövde icke reduceras. 
Slipmassa. och papp exporterades i unge
lär samma m ängder som närm ast före
gående' år, och pappersexporten ökades 
kvantita tiv t med 4.5 %. Cellulosaindu
strien befann sig i en  särställning. Enligt 
gällande internationella avtal hade su lfit
fabrikerna inskränkt sin produktion med 
30i %. D etta var ägnat a tt rädda m arkna
den frå n  fu llständigt sam m anbrott, men 
kunde icke förh indra ett häftigt prisfall. 
M arknaden fö r sulfat cellulosa var något 
bättre, och fabrikerna kunde minska sina 
vid årots ingång rä tt  ansenliga lager. Då 
I vonne nya sulfitfabriker senaste å r trädde 
i verksamhet, under det a tt ett antal fab ri
ker, som upptag it d riften  åre t därförinnan, 
1931 arbetade arbetade årot runt, ökades 
col lulosaexporten med 32%  och uppnådde 
därm ed ett n y tt rekord.

V alutakursernas stegring mot slutet av 
året innebar cn, fö rb ä ttrin g  av läget fö r 
sam tliga exportindustrier, ehuru prissänk
ningar å våra p roduk ter till följd  härav 
allm änt vidtogo.s utomlands. Det i S to rb ri
tannien väntade införandet av tu lla r stim u
lerade likaså vår export, i det a tt de b rit
tiska im portörerna skyndade a tt komplet
te ra  sina lager.

Vad byggnaidverksamheten b e trä ffa r h a r
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den a tt döma av comentkonsumtionen y tte r
ligare avm attats. I en särställning bofinner 
sig nybyggnadsverksamheten i Helsingfors, 
inom vilken ,senaste å r en ökad livaktighet 
i jämförelse med 1930 ars minimisi i t ror 
kunde skönjas. N ybyggnadernas to tala ku
bikinnehåll var visserligen år 1931 mindre 
än föregående år, men förbrukningen av 
m urbruk hade m ärkbart ökats. Vid årets 
slut voro r>8 nybyggen med ett samman
lagt kubikinnehåll av 835,000 n r  under a r
bete, under det a tt m otsvarande siffror lör 
å r 1930 voro 39 och .">29,000 n r.

Arbalsmarknttden.

Det faller av ,sig .sjäfl 11 att, 'arbetslösheten 
under de förhållanden, som i det föregående 
beskrivits, nådde betydande dimensioner. 
A ntalet arbetslösa steg under årets första 
m ånader till ungefär 54,000. Under våren 
och sommaren företedde arbetsm arknaden 
en säsongartad förbättring, men vid vin
terns inbro tt ökades antalet arbetslösa åter 
och xippgidk vid årets utgång till omkring
87,000 personer. E n  så om fattande arbets
löshet har icke i mannam inne förekommit i 
landet. A nm ärkningsvärt ä r a tt även ett 
s to rt antal ingeniörer, arkitekter, kontoris
ter etc. saknade arbete.

A rbetslönerna ha allm änt sänkts. 1 syn
nerhet vid tillfä llig t arbete och där yrkes
skicklighet icke erfordrats, så a tt arbetsvi 1 - 
liga i stor u tsträckning funnits a tt tillgå, 
ha lönerna sjunkit mycket lågt.

F ör att m otarbeta arbetslösheten ha 
stat och kommuner inslagit en om fattande 
arbetslöshetspolitik, som ställer stora krav 
på deras finansiella resurser.

Utrikeshandeln.

Utrikeshandeln, som redan under de före
gående åren minskats, reducerades y tte rli

gare å r 193il. Dess totalvärde låg 20.7 % 
under 1930 års siffra och 44.5 % under 
motsvarande ta l för rekordåret 1938. I 
synnerhet var det im porten som nedgick; 
i le s s  volym var senaste å r  32.o </< m indre 
än å r  1930. Då prisfallet u tg jorde 15.r> c/<, 
nedgick importens värde, till 3,457.o milj. 
mark, ined 34.i %. F ö r exportvarorna 
stod prisindex 18.c % lägre än senaste år, 
men till följd av a tt exporten kvantitativ t 
ökades med 1.2 %, utgjorde dess värde
minskning endast 17.n %. V ärdet av ex
porten belöpte sig till 4,455.4 milj. mark, 
varför ett exportöverskott om 997.s milj. 
mark uppstod. Så gynnsam h a r F inlands 
handelsbalans icke under något enda tid i
gare å r v a rit; 1930 års  exiportöverskott 
utgjorde 156.4 milj. mark, men, åren 1929 
och 192S översteg im porten avsevärt expor
ten.

De viktigaste exportgrenarna ha redan i 
det föregående ibcrörts. I detta samman
hang ä r  det skäl a tt y tterligare framhålla 
följande omständigheter. Senaste å r  över
skred exportvärdet av pappersindustripro
dukter, fram förallt tack vare den ökade u t
förseln av cellulosa, för törsta gången såg- 
varornas och nådde därmed den främsta 
platsen bland våra exportartiklar. Denna 
visserligen av tvingande omständigheter på
skyndade förskjutning mot ökad utförsel 
av allt mer förädlade produkter betecknar 
en utveckling i överensstämmelse med vad 
landets ekonomiska fördel kräver. — Mot 
slutet av senaste å r h a r i utlandet strävan 
till allt längre gående tullskydd och kon- 
tingentering av importen y tterligare vun
n it i styrka, vilket i oroväckande grad kan 
komma att hota vår export och aktiva han 
delsbalans.

A tt im porten under de första månaderna 
1931 v ar ringa, 'berodde p å  att de i slutet 
av föregående år v idtagna tu llfö rhö jn in 
garna ledde till en ökning av im porten u n 
der sistnäm nda år. P å  samma sä tt voro 
de mot slutet av senaste å r planerade tu ll

förhöjningarna, som sedermera o ok så fö r
verkligades, ägnade att öka införseln av 
vissa varor. Likaså stimulerades importen 
av fru k tan  fö r en fo rtsa tt försäm ring av 
den finska markens värde, ehuru å andra 
sidan svårigheten att uppnegociera valutor 
verkade i m otsatt riktning.

En granskning av im portens sam m ansätt
ning ger vid handen, a tt införseln av nä- 
rings- ooh njutningsm edel reducerades sär
skilt k raftig t, men a tt tendensen v ar den- 
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samma jnom sam tliga g rupper av im port
varor.

Inrikcshundcln.

Prisfallet i förening med den försvagade 
köpkraften ledde därhän, a t t  även inrikos- 
handelns försäljn ingssiffror sjönko. Enlig t 
till buds stående beräkningar u tg jorde ned- 
gåengen ungefär 16 %. Tack vare prissteg
ringen mot slu tet av året förbättrades lik
väl många af färsfirm ors ställning, så att 
årsresultatet i vissa fall utföll bättre  än 
åre t förut.

Kapitalbildningen.

Den kapitalbildning, som, kommer till sy
nes i kreditanstalternas inlåning, var under 
det gångna året mycket svag. Redan u n 
d e r föråret, då deposi.tionsstocko.il i regeln 
växer rikligast, ökades denna b lott obetyd
ligt, nämligen endast med 220.9 milj. m ark 
(365.6 milj. å r  1930 samt 484.s resp.
1,090.5 m ilj. under de två föregående åren). 
Den senare delen av året, då depositio
nerna även under norm ala förhållanden 
vanligen minskades, gestaltade sig fö r flere 
k red itin rä ttn ingar mycket prövande. Det 
anfördes redan ovan, a tt då finska marken 
lösgjordes från  guldet, ansenliga deposi- 
tionsbelopp blevo uppsagda. Dessutom 
sago sig många sparare i b rist på arbets
förtjänst tvungna a tt tillg ripa sina be
sparingar. Sam tliga kred itin rä ttn ingars 
totala inlåning nedgick senast å r  med in

alles 271.» milj. m ark eller 2 i  % av depo- 
sitionsstocken vid årets ingång. För jäm 
förelsens skull må h ä r  nämnas, a tt kredit- 
anstalternas inlåning under de tvenne före
gående åren hade ökats med 533.!) resp. 
427.<; milj. mark, ehuru depressionen re
dan d å  tryckte sin prägel på förhållandena, 
medan ökningen utg jorde 1,323.7 resp.
1,678.8 m ilj. mark under åren 1928 och 
1927, då högkonjunktur var rådande. 
Det ä r dock a tt märka, a tt a llt kapital, som 
uttogos u r bankerna, icke gick till konsum
tion ; en d'el placerades förbi bankerna i 
lån, obligationer o .s .v .

Penning murhnadt n.

P å penningm arknaden rådde i början  av 
året en tendens till avspänning, som fo rt
for ända till augusti. Delvis berodde detta 
på en så ogynnsam om ständighet som a f
färslivets avm attning, men å an d ra  sidan 
bidrog härtill även den under årets förra  
h älft osedvanligt förm ånliga handelsbalan
sen. Belysande för utvecklingen ä r minsk
ningen av rediskonterna i F inlands Bank 
från 149.0 milj. m ark vid årets bör
jan  tilli 38.8 m iljoner vid ju li m ånads u t
gång. Sam tidigt minskades spänningen 
mellan affärsbankernas ut -och inlåning 
från  1,502.2 milj. m ark till 1,099.4 milj. 
mark. Även räntenivån företedde en s ju n 
kande tendens. Detta fram gick bl. a. av 
det den 24 m ars mellan k red itin rä ttn in 
garna ingångna rän teav talet, som innebar 
en utjäm ning och partiell nedsättning av 
depositionsräntan.

I augusti ökades kred itefterfrågan  så
som vanligt, och p å  hösten, då suspendo- 
rigen av guldm yntfoten rubbade förtroen
det, tillstram ades penningm arknaden h äf
tigt. Kreditbehovet stegrades hastig t t i l  
fö ljd  av böjelsen a tt återbetala utländska 
skulder sam t a tt kom plettera vissa varu
förråd. Då uppsägning av depositioner 
sam tidigt förekom, blev ställningen för
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flere k red itin rä ttn ingar ansträngd, varför 
dc tvungos a tt avsevärt öka såväl sin redis- 
kontering som sin upplåning i F inlands 
Bank. Rediskonteringarna stego sålunda 
vid årets slut till 482.s milj. och hypotefcs- 
lånen till 126.r> milj. mark. Det oaktat 
minskades affärsbankernas utlåning under 
hela året med 493.3 milj. mark, så a tt den
samma vid dess utgång utgjorde; 8,706.7 
milj. mark. Minskningen berodde dock till 
övervägande del på avskrivningar. F in 
lands Banks utlåning ökades åter med näs
tan  motsvarande belopp, d. v. s. 374.3 milj. 
mark, och belöpte sig vid årets slut till 
1,309.:; milj. mark. Den tillstram ade ställ
ningen) fram går även tydligt av minsknin
gen i F inlands Banks obegagnade sedelut- 
givningsreserv. Denna uppgick vid årets 
början till 792.7 milj. mark men utgjorde 
vid slutet av året endast 306.2 milj. mark. 
Den prim ära sedeltäckningen, som vid in- 
gåengen av året utgjorde 74.» % av sam t
liga vid anfordran betalbara förbindelser, 
nedgicik under året till 46.1 %.

Vad Finlands Banks valutaförråd be
trä ffa r  gjorde sig en minskning under hela 
året gällande. 1 synnerhet under de trenne 
september- och oktoberveckor, då guldm ynt
foten icke längre tillämpades i England 
men ännu icke frångåtts  i F in land, var 
denna minskning ansenlig. Bankens till
godohavanden hos dess utländska korres
pondenter sjönko under året från  812.!) 
milj. m ark till 317.0 milj. mark, om det 
utländska kreditiv, varom Banken vid slu
tet av året träffade avtal, icke tages i 
betrakt ande. A f fä rsbankernas utländska 
tillgodohavanden ökades därem ot mot årets 
slut, så a tt sagda banker vid utgången 
av året ägde ett sam m anlagt nettotillgodo
havande i u tlandet om 100.8 milj. mark 
gentemot en utländsk nettoskuld om 434.-’ 
milj. mark ett år tidigare.

H uru  svårt det gångna året — liksom 
redan det närm ast föregående — gestal
tade sig fö r affärsbankerna, fram går sär

skilt därav, a tt två m indre banker sägo sig 
tvungna a tt inställa sina betalningar, me
dan tvenne medelstora banker nödgades 
uppgå i starkare bankinstitut. De dåliga 
tiderna återspeglas även i det ökade anta
let konkurser och växelprotester. Totalan
talet infledda konkurser utgjorde å r 1931 
2,417 (l,94ö å r 1930 och 1,401 år 1929). 
Antalet protesterade växlar åter uppgick 
till 26,343, medan detsamma föregående är 
utgjorde 19,824 och å r  19j2S endast 7,354, 
motsvarande ett sammanlagt penningbelopp 
om 162.7 milj. mark, vilket ä r närm are 
fy ra  gånger större än år 19.28.

På fondbörsen fortforo noteringarna un
der de tidigare m ånaderna av åre t att 
sjunka. 1 oktober vidtog, i samband med 
guldm yntfotens suspendcring, en anm ärk
ningsvärd kursstegring, som huvudsakligen 
hänförde sig till industriaktier. Denna ut
veckling berodde tydligen på att dylika ak
tier ansågos företräda realegendom och så
lunda utgöra läm pliga plaeerkigsobjckt för 
undvikande av vid markens eventuella vär
deminskning befarade förluster. På grund 
härav ökades börsomsättningen avsevärt un
der årets sista kvartal oeh uppgick för hela 
1:931 till 306.0 milj. mark. Föregående å r  
utgjorde motsvarande belopp 1(80.4 milj. 
ma ifc.

Hetalninfisbalansen och kapitalrörelsen.

Finlands betalningsbalans bestämmes så 
gott som helt och hållet av handelsbalan
sen. M an kan därför antaga, a tt 1931 års 
betalningsbalans, ehuru samtliga fö r beräk
nandet av densamma erforderliga uppgifter 
ännu icke stå till buds, kommer a tt utvisa 
ett överskott- av inkomster uppgående till i 
ru n t ta l 1,000 miilj. mark, då kapitalrörel
serna icke tagas i betraktande. F in lands 
betalningsbalans h a r för in tet enda av <le 
år, fö r vilka densamma beräknats, u tfa llit i 
så hög grad till landets favör. Ä r 1930 
överstego inkomsterna u tg ifterna med 190
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milj. mark, -medan betalningsbalansen för 
de tvenne föregående åren utföll passiv 
med resp. 480, och 1,600 milj. mark.

U nder hela åre t 1(931 var läget pä den 
utländska kapitalm arknaden så tryckt, att 
upptagandet av lån icke .kunde ifråga- 
koinma. N ytt kapital indrogs sålunda alls 
icke till landet. Tvärtom  strömmade kapi
tal härifrån  ut. Till följd av den in terna
tionella förtroendekrisen och guldstandar- 
dens suspendcring återbetalades utländska 
kortfristiga krediter. E nlig t approxim ativ 
beräkning uppgingo dessa likvider till om
kring 1,400 milj. mark. Därtill kom den 
regelbundna amorteringen av landets obli- 
gationsskuld. Då noteringarna av finska 
dollarobligationer på börsen i New York 
under sommaren sjönko, återköptes dess
utom rä tt  stora belopp av dessa obligatio
ner till hemlandet. Sålunda nedgick lan
dets fonderade utländska skuld enligt upp
skattning med 300 milj. m ark och den to
tala utländska gäl den således med i runt 
ta l 1,700 m ilj. mark. Till dessa likvider 
åtgick hela handelsbalansens överskott om
1,000 m ilj. mark, sam t y tterligare en del 
av vissa utländska reserver, huvudsakligast 
F inlands Banks valutaförråd, som minska
des mod 496.9 milj. mark.

Statsfinanserna.

Depressionens verkningar gåvo sig i 
statshushållningen främ st tillkänna däri, 
a tt avkastningen från  de flesta  av statens 
inkomstkällor nedgick, delvis till och med 
i mycket betydande grad. P å  g rund  härav 
var man nödsakad att nedskära u tgifterna 
under de i budgeten fastställda beloppen. 
Då därjäm te kapitalbehållning från  finan
siellt. gynnsammare år kunde disponeras, 
torde statsverkets bokslut fö r å r  1931 icke 
komma a tt uppvisa ökad skuld. V id u p p 
görandet av budgeten för å r  1932 sågo sig 
Regering och Riksdag tvungna a tt räkna 
med y tterligare avtagande inkomster. E n

svaghet ligger dessutom i a tt u tgiften fö r 
statsskulden innevarande å r  måhända 
kommer att uppgå till större 'belopp än i 
budgeten förutsatts.

Den finska markens värde.

Om det finska myntets värde mätes med 
dess utländska köpkraft, d. v. s. valutakur
serna, hade marken intill utgången av t>e- 
naste år i avsevärd grad försämrats. En
ligt valutanoteringam a per den sista de
cember hade den förlorat 42.7 % av sitt 
värde i förhållande till dollarn, 17.8 % i 
förhållande till pundet och 18.s % i för
hållande till den svenska kronan. Dessa 
tal ha likväl icke en avgörande betydelse 
vid bedömandet av m arkens faktiska värde. 
E rfarenheten utvisar, a tt valutakurserna 
stundom på g rund  av tillfälliga orsaker 
till och med rä tt betydligt kunna avvika 
från  parivärdet, u tan  a tt  detta defin itiv t 
påverkar penningens värde. F ö r -vårt 
lands vidkommande utgör återbetalningen 
av kortfristiga k red ite r tvivclsutan en dy 
lik tillfällig  orsak, vars inverkan, därest 
handelsbalansen håller sig aktiv, inom kort 
upphör. Penningens värde fram går i 
själva verket av dess inhemska köpkraft, 
vars fö rändringar något så när, ehuru blott 
bristfälligt, komma till synes i prisin
dexens variat ioner. E nlig t part i prisindex 
hade marken senaste december en köpkraft 
som var 7.o % mindre än ett å r tid igare, 
men fo rtfarande 8.2 % större än  i genom
snitt under åren 1926—29. Enligt levnads- 
kostnadsindex å te r var markens köpkraft 
ännu i december 1931, 3.4 % större än året 
förut odh 1(3.5 % större än  i m edeltal åren 
11926—-29. H ärtill kommer a tt lönenivån 
icke stigit u tan  fastm er alltjäm t sjunkit, 
E j heller h ar mängden 'betalningsmedel 
iikats. I betraktande härav  kan det knap
past sägas, a tt markens inhemska värde 
skulle efter suspenderingen av guldmynt- 
foten hava nedgått.
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F in lands B an k s verksam het.

Inställandet av sedelinlösningen och 
förändringen av reglementet.

Det mest anm ärkningsvärda, som in trä f
fade inom F inlands Banks verksamhet u n 
der senaste å r  bestod i a tt banken var nöd
sakad a tt  i oktober inställa inlösandet av 
sina sedlar. Därigenom lösgjordes den 
finska markens värde från  guldet, och lan 
dets penningväsen överfördes tillsvidare till 
])a ppersm yntf oten.

Då till fö ljd  av den svåra förtroendekris, 
som u tb ru tit i världen, guldm yntfoten den
21 september tillsvidare inställdes i E ng
land, var det uppenbart, a tt ett bibehål
lande av densamma hos oss komme att 
möta stora svårigheter. H ärtill låg en or
sak redan däri, a tt E ngland utgör den fö r
näm sta köparen av v årt lands exportvaror. 
Det var a tt  vänta, a tt en nedgång i pun
dets guldvärde komme a tt minska avkast
ningen av den finska exporten och därige
nom. även utbudet av utländsk valuta här, 
på samma, gång som detta komme att öka 
efterfrågan  p å  valutor i och för likvidering 
av finska skulder i pund.

tän vecka senare lämnade jäm väl Sverige 
och de and ra  skandinaviska staterna, föl
jande Englands exempel, guldm yntfoten. 
D etta försvårade y tterligare Finlands ställ
ning. Det blev svårare fö r v år export till 
England a tt konkurrera med den skandi
naviska och jäm väl en önskan att avbörda 
sig skulder i kronor gjorde sig gällande. 
Tvivelsmålen huruvida F in land  under dessa 
förhållanden skulle kunna bibehålla guld
m yntfoten tilltogo, vilket minskade u tbudet

av oali ökade efterfrågan på utländsk va
lu ta  här.

De ekonomiska förhållandena i landet 
voro icke i och fö r sig ogynnsamma fö r ett 
bibehållande av guldmyntfoten. Pris- och 
lönenivån samt produktionskostnaderna 
över huvud hade i stort sett kunnat anpas
sas efter guldets dåvarande värde. P ro 
duktionen hade i allmänhet kunnat u p p rä tt
hållas oförminskad, oavsett sågindustrien, 
vars m arknad i hög grad lid it av den 
ryska dumpingen. I  handelsbalansen var 
exporten s ta rk t övervägande. De offen t
liga u tg ifterna hade nedbringats i överens
stämmelse med depressionstidens krav. De 
utländska skulderna, på kort sikt hade un
der de tvennc senaste åren avsevärt 
reducerats.

Under dessa förhållanden ansåg sig F in 
lands Bank böra främ st r ik ta  ansträngnin
garna på a tt begränsa efte rfrågan  på u t
ländsk valu ta och a tt  öka sina m öjligheter 
a tt fö rsä lja  sådan. Den 1 oktober höjde 
banken sina räntesatser med il 1/ 3 procent, 
d. v. s. till 7 ' / ,  %, i syfte a tt minska efter
frågan på kredit och valutor. Den 5 ok
tober utfärdades, på  fram ställning av Ban
kens förvaltning, en förordning om in teri
mistiska inskränkningar i valutahandeln i 
syfte att förh indra försäljning av finska 
mark utrikes och motsvarande efterfrågan 
på utländsk valuta här. Vid avgörandet 
av ansökningar om köp av valuta tilläm 
pade Banken en i och för ,sig icke önskvärd, 
men under exeptionella förhållanden nöd
vändig stränghet. Sålunda lyckades man 
även nedbringa valutaåtgången. Bankon
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vidtog jäm väl särskilda å tgärder för att 
öka sina valutaresurser.

Em ellertid ledde det misstroende till bi
behållandet av ordnade penningförhållan
den, som världskrisen uppam m at inom vid
sträckta k re tsar såväl hos oss som i u tlan 
det, därhän, a tt F in lands Banks m öjlighe
ter till försäljning av främ mande valuta 
på sä tt guldm yntfoten fö ru tsä tter dag för 
dag reducerades. N är England frångick 
guldstandarden, disponerade F inlands Bank, 
om Bankens rediskorjtabla utländska väx
lar samt vissa andra tillgångar medräknas, 
utländsk valuta till e tt  motvärde av om
kring KOO m iljoner finska mark. Inom de 
näst påföljande trenne veckorna nedgick 
detta belopp till omkring 300 miljoner 
mank.

Då det fram gått, a tt inom världens pen
ningförhållanden icke var a tt emotse några 
snart inträdande händelser, vilka kunde 
förändra ställningen till det bättre , ansåg 
sig Bankens förvaltning icke längre kunna 
fortsätta försäljningen av guldvalutor till 
stadgade kurser. Den 12 oktober beslöto 
Bankfullm äktige, på  fram ställning av di
rektionen, a t t  F inlands Bank tillsvidare 
skulle avvika från  bestämmelserna i 8 § 
av reglementet, jäm likt vilka Banken hade 
a tt emot sina sedlar utgiva antingen finskt 
guldm ynt eller omyntat guld eller utländsk 
guldvaluta till en kurs med högst 1 %  
överstigande pariteten. Därjäm te beslöto 
Bankfullmäktige, likaledes i överensstäm
melse med direktionens fram ställning, hos 
S tatsrådet anhålla om åtgärd  därhän, a tt 
Bankens förvaltning erhölle ansvarsfrihet 
härför, samt hos Riksdagens Bankutskott 
hemställa, a tt till 8 § i F inlands Banks 
reglemente måtte fogas ett tillägg, som be
myndigade Regeringen, att under förhål
landen., där stadgandena i sagda paragraf 
icke kunde u tan  fa ra  fö r viktiga allmänna 
intressen efterföljas, på fram ställning av 
Bankfullmäktige medelst förordning berä t
tiga Banken a tt på viss tid  avvika från  
desamma, dock att denna rä tt  borde upp

höra, såfram t Riksdagen efter prövning av 
ärendet skulle fin n a  den obehövlig.

Med anledning av d e tta  in itiativ  u tfä rd a 
des den 30 oktober en lag, varigenom 8 § 
i F inlands Banks reglemente erhöll föl
jande lydelse:

„B anken ä r fö rp lik tad  aitt vid lanfordran inlösa 
sinti sedlar:

ined f in sk t  f^uUlniyn.t,
mod 'guldtackor eller
iwcd chocker, lydande å  utländskt guldm ynt 

och v id  upp visandet betalbara enligt dagens 
kurs, som ej få r  öw rstiga . pari,toton med mer än 
om procent.

A v 'bankenis prövning beror, v ilk et a v  de i 
t m om entet avsedd a sätt fö r  inlösen i varje fa ll  
»kall komma t ill  användning.

D ärest sådant på grund av ikrig d ie r  in tern a
tionell penningkris1 M ir oundgängligt, ikain banken, 
pä av bankfu llm äktige e fter  aiv direktionen  
väckt, fö rsla g  därom gjord fram ställn ing, genom  
förordning för  v iss tid  berättigas a tt a vv ik a  
frän stadgandeina i 1 m om entet a v  denna para
graf. Sådan förordning ska,11 dock upphävas, 
därest riksdagen sålunda beslu ter .”

Genom denna lag undergick även, till 
följd av förslag, som av Bankfullm äktige 
g jorts i förenäm nda hemställan till Bank- 
utskottet, 7 § i Bankens reglemente sådan 
ändring, a tt 2 momentet däri utgick, enligt 
vilket Bankens guldkassa icke finge bibe
hållas vid lägre belopp iin 300 m iljoner 
mark, varjäm te 1 momentet erhöll följande 
ändrade lydelse:

,,Sås om guldkassa anses bankens m yntade ,eller 
om yntade här förvarade eller ainnorstädies för 
bankens räkning deponerade eller under trams- 
port varande g u ld .”

I  stöd av förenäm nda lag u tfärdades, i 
överensstämmelse med en fram ställning, 
som Bankfullmäktige, jäm likt förslag av 
F inlands Banks direktion, den 2 no
vember gjort hos S tatsrådet, den 6 novem
ber en förordning, varigenom F inlands 
Bank berättigades a tt intill den 1 maj 1032 
avvika från  stadgandena i 1 momentet 8 § 
av Bankens reglemente. Medelst samma 
dag u tfärdad  lag beviljades Bankens fö r
valtning här tid igare berörda ansvarsfrihet.
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Valutahandeln.

Såso in det vai' a tt emotse, följde på över
givandet av guldm yntfoten en uppgång av 
valutakurserna. Likvideringen av u tländ 
ska. skulder fortgick. Vid betalningen av 
importen övergick man till kontant likvid. 
Till följd 'härav blev det nödvändigt att 
sam tidigt erlägga fö rfa llna  rem burser för 
föregående m ånaders im port och den nya 
importens pris. A llt detta ökade i hög 
grad efterfrågan  på valutor med ty  åtföl
jande högre kurser. F inlands Banks dol- 
la.rnotoring var under tiden från  den lti 
oktober till den 2 november (pari 3 9 :7 0 ):

12 ........... ......... 50: 25
13 ........... ......... 50: 10
Ii4 ........... ........  50: 05
15 ........... ........  49: 95
16 ........... ........  49: 95
17 ........... ........  49 : 90
19 ........... ........  49: 75
20 ........... ........  49: 40
21 ........... ........  4>S: 95
22 ........  4S : 75
23 ........... ........  48: 90
24 ........... ........  49:; 10
26 ........... ........  49:: 05
27 ........... ........  49:: 10
28 ........... ........  49:: 10
29 ........... ......... 49 : 15
30 ........... ........  49 : 60
31 ........... ........  49 : 85

•> ......... 50 : 10

Till dessa kurser, efter vilka noteringen 
på övriga valutor rä ttade sig oeli vilka 
jäm väl av privatbankerna tillämpades, 
kunde efterfrågan på valutor under sagda 
tid  tillfredsställas. Vid m ånadsskiftet ok
tober—november in träffade em ellertid bäri 
en förändring. U tbudet av valutor till ban
kerna sinade ut, medan efte rfrågan  starkt 
tilltog. Den 3 november ägde till följd 
härav i F inansm inisteriet, under ordföran

deskap av finansm inistern, en rådpläg
ning rum  under närvaro av representan
te r för F inlands Bank och privatban
kerna samt exportindustrien, hemmamark- 
nadsindustricn och organisationer för gros
sister, de kooperativa centralaffärerna och 
jordbruket. Vid detta möte kom man 
överens om a tt söka lä tta  valutam arknaden 
genom att tillsvidare inskränka importen 
och a tt därför följande principer skulle 
iakttagas i valutahandeln:

Utländsk va luta  skall, i den män sådun står  
tillbuds, g ivas för fö ljande ändamål:

1) för  förfallna, nembur.ser;
2) m ot inkassokaniirossement, som gälla  fö l

jande varor:
a) s]Vt munii! ooh andra nödvändiga livsm e- 

dell, som det egna, landet iek e förmår 
tillfy lle st  producera oeli som ick e  finnas 
ii- tillrä ck lig a  lagor i landet;

b) nödvändiga råvaror och förnödenheter  
för den för landet viktiga industrien 
och lanltbruket sam t maskitner, maskini - 
delar och arbetsredskap, som ick e  stå 
a t t  få  här;

c) läkem edel;
3) ä t resande ti 1.1 utlandet en lig t bankernas 

prövning;
4) mot 'medel, placerade på lorok on ti;
5) för  räntebetaln ingar och avkort,ningar av  

skulder en lig t noggrann prövning av ban
kerna.

Därjäm te fattades beslut om ett fö r
troendefullt samarbete mellan representan
terna för förenäm nda organisationer i syfte 
a lt tilläm pa inskränkningarna i importen 
och valutahandeln så elastiskt och med så 
ringa störingar som möjligt.

Em ellertid övergick vahitahandcln inom 
kort till stor del f rån  bankerna till den 
s. k. svarta börsen, och ehuru kurserna där 
stodo högt, var utbudet av valuta i fö r
hållande till efterfrågan otillräckligt. E fter 
rådplägning mellan F inlands Banks direk
tion ooh privatbankerna ordnades seder
mera valutabandeln fr. o. m. den 9 decem
ber enligt följande principer, vilka Bank

fullmäktige, på direktionens förslag, å F in 
lands Banks vägnar samma dag godkände:

F inlands Han k noterar fortfarande nominella 
försäljningskurseir vilka grunda sig  på pundets  
tidigare guldiparitet i förhållande ti.ll marken.

F inlands Baink, A. B. N ordiska Förenings- 
liamken, Ivansa! lis O sa k c-Panik k i och H elsingfors 
Ak träbänk fa ststä lla  dagligen pundet» fa k tisk a  
fönsä 1 jnlngskur.s, en lig t v ilk en  kurserna, på övriga  
valutor uträknas. Pumdkuirsen bestämmes enligt 
do sannolika .köp- och försäljningsprisen på den 
fr ia  marknaden'.

Förenäm nda banker överenskom m a jäm väl om 
diff.Oren.siem mellan köp- oeh försäiljningskurs.

Vid köp av  valuta erlägges fö r  90%  a v  det 
försålda (lien pä föronäm nda sä tt  fa ststä lld a  k ö p 
kursen, medan 10 % gottgor.es e fte r  F inlands 
Banks nom inella köpkurs. Vad bankornia upp
köpt till sistnäm nda kurs redovisas av  resp. hank 
m inst en gång i veckain t i l l  F inland» Bank, .som 
för dessa valutor er,lägger don nom inella fö rsä lj
ning,skurs, som vild tid en  för varjo särsk ilt köp 
noterats. Itarana, bestäm m else gäller ick e sedlar, 
ej heller mindre belopp, v ilkas övre gräns F in 
lands Bank .efter i&diplägning med övriga före- 
nämnda banker tidv is uppgiver fö r  dessa.

F in lands Bank m eddelar dagligen  s&väl de 
nominella, som markuadskmislerna åt sam tliga  till 
va luttiha.ndel berättigade, v ilk a  äro skyldiga a tt  
iak ttaga  ovanantförda bestäm m elser.

Denna ordning, enligt vilken de till lägre 
kurs uppköpta valutorna överlämnades till 
statsverket, och som oförändrad tillämpades 
till arets slut, visade sig funktionera såtill
vida tillfredsställande, a tt  till landet infly
tande valutor u tan  avsevärda avdrag inflöt o 
lill bankerna, och att dessa förmådde till- 
Iredsställa efterfrågan på främ mande be
talningsmedel, samt att sålunda valutahan
deln u tanför bankerna så gott som helt och 
hållet upphörde. E fterfrågan  på valutor 
höll sig likväl, huvudsakligen til! fö ljd  av 
det stora behovet hos statsverket och övriga 
helt eller halvt offentliga sammanfflutnin- 
gar på en sådan höjd, a tt kurserna intill 
årets utgång förblevo höga och även senare 
kunnat endast långsam t nedgå. Under tiden 
den 9—31 december var dollarkursen:
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December 9 ............................59:55
1 0  ....74: 95
1 1  ....74:25
1 2  ....73: 60
1 4  ....7.1:55
1 5  ....69:20
1 6  ....68:40
1 7  ....68:20
1 8  ....68: 75
1 9  ....70:55
2  1  ....69: 65
22  ....69: 80
23  ....69: 45
24  ....69: 25
28 ............................68: 80
29  ....68: 90
30  ....68: 85
3  1  ....69: 30

I i tlåninyen.

De förnäm sta förändringarna i Finlands 
Banks inihemska utlåning under å r  1931' 
förckommo i Bankens rediskontering och 
därmed jäm förbara kreditgivning.

Under den fortgående depressionen hade 
rediskontcrna, vilka vid utgången av 1930 
utgjorde 149.o m iljoner m ark, nedgått, oav
sett; säsongökningen i mars, från  ingången 
av året intill slu tet av juli, då desamma vid 
sin lägsta punkt utgjorde endast något över 
34 miljoner mark. Däremot ökades redis- 
konterna mot slutet, av året, till följd av den 
förändring i penningförhållandena som in
träffade på hösten och varom ovan varit tal, 
så betydligt, att desamma mot slu tet av de
cember uppgingo till 501 m iljoner och vid 
årets utgång t ill 482.s m iljoner mark. Detta 
belopp var 332.2 m iljoner m ark större än 
e tt å r  tidigare, men likväl m indre än be
loppet red iskon t ef vid utgången av 1928 och 
1929, då detsamma utgjorde resp. 676.s och 
550.4 m iljoner mark. Vad b eträffar F in 
lands Banks s. k. direkta utlåning nedgick
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efterfrågan  pä såväl växel- som k&ssakredi- 
f i vkredit i någon mån och de anlitade kre
diterna understcgo regelbundet de bevil
jade. Vid årets utgång innehöll hankens 
portfölj direkt diskonterade inhemska väx
lar till ett belopp av 601.s miljoner mark 
eller 43.7 m iljoner mindre än samma tid  
föregående år. De anlitade kassakreditiven 
nedgingo åter under senaste å r fram 115.4 
miljoner till 98.i m iljoner m ark eller med
17..t miljoner. Däremot ökades liypoteks-

lånen, nämligen från 24.» m iljoner vid årets 
ingång till 126.r. m iljoner vid dess utgång. 
Ökningen i denna långivning skedde mot 
slutet a.v året och utgjorde, liksom ökningen 
av red i skon terna, en fö ljd  av det ökade pen
ningbehovet hos andra penninginstitut, fö r
orsakat av rubbningen i penningväsendet. 

De m ånatliga växlingarna i Bankens kre- 
ditgivning, såväl i avseende å den direkta 
utlåningen och red iskontor in gen som to tal
beloppet, fram går av följande tabell:

Finlunds Hanka inhemska kreäitgivning dr 193.1

Utgången av månaden Direkt diskon
terade växlar

1 typoteks- 
lån

Kassakredi-
tiv

Rediskon-
teringar ,Summa

1930 milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk milj. mk
December ..................... ............. 645.5 24.4 115.4 149.il 934.9

1931
24.2 1(16.0 118.3 855.7

F e b ru a r i ........................ .............  612.o 24.i 109.9 87.3 833.3
23.5 92. i 103.2 824.2

April .............................. ............. 579.r, 23.5 112.1 41.2 756.3
Maj ................................. ............. 629.5 23.4 104.1 40. s 797. s
Ju n i ................................ ............. 605.7 23.9 103.i 40.:: 773.0
Ju li ................................. 25.8 93.i 38.7 736.7

28. s 94.8 98.2 767.4
September .................... .............  541.1 67.0 104.7 165..s S 7 S. i;

1 17.5 103.7 324; s 1,157.2
November ..................... ............. 646.6 135.4 100.8 466.0 l,348.s
December ..................... ............. 601, s 126.5 98.1 482. s 1.309.2

Vid årets slut innehöll bankens portfölj 
inhemska växlar till e tt belopp av 1,084.c, 
m iljoner mark, varav direkt diskonterade
601.8 miljoner och rediskonterade, såsom re
dan nämnts, 482.s m iljoner mark. Växel
krediten utgjorde sålunda 83 c/o av bankens

“7,21925
E xportindustriens v ä x la r .........  35.87
H em m am arknadsindustriens

växlar ......................................... 2 3 .3 9

H andelsfirm ors v ä x la r ...............  36.76
Övriga växlar ............................... 3 .9 8

inhemska utlåning. Vid utgången av före
gående år uppgick motsvarande procenttal 
till 85.

De av banken d irekt diskonterade väx
larna fördelade sig procentuellt som följer:

l/ i 21926 31/ 121927 31/ 121928 31/121929 31/121930 31/ la1931 

4 6 .1 2  5 3 .3  g 5 5 .8 2  5 9 .0 7  6 3 .0 2  64.41

1 4 .6 6  15 .7 7  16.99 14.77 1 3 .1 2  1 6 .1 5  

3 7 .4 4  2 8 .8 2  2 4 .8 0  24 .11  2 1 .3 8  17 .8 2  

1.78  1.55 2 .3 9  2 .0 5  2 .4 8  1 .02
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Bankens to tala inhemska utlåning ökades 
under senaste å r  mod 374.3 miljoner m ark 
eller med 40 %, medan densamma å r 1930 
nedgick med 446.8 m iljoner eller 32 %. 
Denna olikhet i utvecklingen berodde hu 
vudsakligen på den rubbning av penning
väsendet, som här och i utlandet in träffade 
under senare delen av året.

Räntesatserna.

Under det gångna året ändrade F inlands 
Bardi trenne olika gånger sina räntesatser.

N är guldm yntfoten hade suspenderats i 
England och den .27 september jäm väl i 
Sverige, ansåg bankens förvaltning nödigt 
a tt för skyddandet av den finska valutans 
värde höja Bankens räntesatser. D etta 
skedde den 1 oktober, då, såsom ovan i an
nat sammanhang redan anförts, förhöjnin
gen utgjorde halvannan procent, så a tt det 
lägsta diskontot kom a tt uppgå till 7 %. 
Då sedermera guldm yntfoten jäm väl hos oss 
frångicks, blev en y tterligare förhöjning i 
summa syfte nödig. Denna verkställdes 
samma dag som banken avbröt sedelinlös
ningen. Då höjdes det lägsta diskontot till 
9 % och övriga rän to r därefter. Dessa höga

3'/i2 1930 
milj. mk

(! u ld k a ssa .......................................  301.2
Korrespondenter i utlandet . . 812.9
K reditiv i u tlandet ...................  —
V äxlar å utländskt m y n t ........... 127.s
Obligationer å u tländskt m ynt 
Banksedlar och kuponger å u t

ländskt m y n t ............................  1.9
V axlar å finskt m ynt ...............  795.1

Summa 2,038.9

Förhållandet mellan den prim ära sedel
täckningen (guldkassa och utländska kor
respondenters räkning) och vid anfordran 
betalbara förbindelser undergick under se
naste å r en betydande förskjutning i ogynn-

belopp ansåg maj) dock m öjligt a tt redan 
dem 24 oktober nedsätta med 1 %.

Sedelstocken.

Sedelstocken h a r under största delen av 
senaste å r  hållit sig 100— 150 m iljoner m ark 
under föregående års nivå. D etta var en 
n a tu rlig  fö ljd  av den fortgående depressio
nen inom affärslivet, som ytterligare redu
cerade behovet av betalningsmedel. Vid in
gången av åre t utgjorde sedelstocken 1,279.4 
m iljoner mark. Den ökades som vanligt i 
februari och m ars och uppgick vid u tgån
gen av sistnäm nda månad, då den stod 
högst, till 1,319.5 m iljoner mark. D ärefter 
nedgick sedelstocken, så a tt densamma den
23 september, då den stod lägst, utgjorde 
1,137.6 m iljoner mark. Då F inlands Banks 
kreditgivming mot slu tet av året betydligt 
ökades, ökades även sedelstocken något, så 
a tt  densamma, vid årets utgång uppgick till 
1,292.9 m iljoner m ark eller 13.5 m iljoner 
m ark m era än föregående å r  vid samma tid.

Följande sam m anställning u tv isar belop
pen av do olika tillgångar, mot vilka ban
ken ä r  berättigad a tt utgiva sedlar, vid u t
gången av 1930 sam t vid resp. kvartalsslut 
senaste år:

31/s 1931 a% 1931 :,0/e 1931 S1/i2 1931
milj. mk. milj. mk. milj. mk. milj. mk

301.9 302.1 301.5 303.7
761.0 662.3 462.3 317.0

— — —- 95.5
216.8 217.8 185.2 204.4

l.s 2.2 1.4 2.5
708.6 645.9 706.9 1,084.6

1,990.1 J-
l oo CO O 1,657.3 2,007.7

sam riktning. Den p rim ära  sedeltäckningen 
hade å r  1928 nedgått från  78.o % till
51.7 %. Å r 1929 steg detta  procenttal till
60.8 och å r  1930 till 74.9. Senaste å r ned
gick detsamma till 46.i. Den prim ära sedel-
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täckningen utgjorde vid utgången av 1931 
endast 55.4 % av den utelöpande sedelstoc
ken, medan motsvarande procenttal vid in- 
gången a.v året utgjorde 87.i. Denna fö r
ändring berodde så gott som helt och hållet 
på den stora nedgången av Finlands Banks 
valutaförråd, som ovan i annat samman
hang anförts och nedan ytterligare kommer 
a tt beröras.

Sedelutgivningsrätten utan avdrag för 
bristande supplem entär täckning har un 
der år 1931 växlat mellan 2,302.o miljoner 
mark (S /l)  och 1,806.!» m iljoner mark 
(8/12). Motsvarande obegagnade sedelut
givningsrätt har varierat mellan 828.» mil
joner m ark (15/1) och 279.7 m iljoner mark 
(23/11). Dessa belopp utgjorde, det förra
36.5 % och det senare 15.4 °/< av den totala 
sedel ut gi vn i ngsriitten.

Valuta förrådets nedgång minskade givet
vis Finlands Banks sedelutgivningsrätt. Å 
andra sidan ökades den använda sedelutgiv
ningsrätten något. Sålunda understeg sedel- 
reserven vid utgången av senaste år betyd
ligt, d. v. s. med 486.r. m iljoner mark, be
loppet av denna reserv e tt å r tidigare, men 
översteg likväl med omkring 100 m iljoner 
sedelreserven vid utgången av 1928. E n är 
den supplem entära täckningen översteg 
1.200 m iljoner mark, stod hela sedelreser
ven till omedelbar disposition. Den visade 
sig även, t. o. m. n är den var som minst, 
fu llt tillräcklig  fö r tillfredställandet av all 
efterfrågan  på sådan kredit som av en se
delbank kan 'beviljas.

1 det följande jäm föras bankens totala 
och använda sedelutgivningsrätt vid slutet 
.av åren 1930 och 1931.

jS'edelutqi vnin qsrii (I
8J/W1930 7,21931

< iuldkassa och utländska milj. mk milj. mk
v a lu to r ........................... ..l,114.i 716 .2

Sedelutgivn i ngsrä 11 dii r-
utöver ..............................l,200.o l,200.o

Sedelutgivningsrätt . . . .  2,314.1 1,916.2

Hegat/nal belopp Jl/i21930 •)1/,?193t 
L L milj. mk milj. mk

Utelöpande s e d la r .........  1,279.1 1.292.»
Övriga avist a förbindelser 208.1 261.» 
A beviljade, kassakredit i v

in n es tåe n d c .................. 33.» 55. 2
Begagnad sedelutgivnings-

rät.t ................................  1,251.4 1,610.»
S ed r lu tg inm igsreserr  

Omedelbart disponibel.. 517.r. 306.2 
Beroende av ökad supp

lem entär täckning . . . 275.2 
Total sedelutgivningsre-

serv ............................... 792.7 306.:;
Begagnat belopp och re

serv ................................  2,314.! 1,916.2

Hankens förhållande till staten.

Statsverket har under det gångna året 
icke anlitat, kredit i F inlands Bank, från 
sett tillfä lliga övertrasseringar å dess upp- 
oeh avskrivningsräkning. Även å utländskt 
mynt lydande finska statsobligationers räk
ning har under året förblivit tämligen oför
ändrad, med undantag  fö r vid bokslutet 
verkställda nedskattningar av obligationer
nas bokföringsvärdc.

I)e utländska förbindelserna.

Bankens korrespondentnät har under året 
icke undergått förändringar.

Den 18 december beslöto Bankfullm äk
tige på fram ställning av direktionen a tt för 
stärkandet av Bankens valutaförråd u p p 
taga ett kreditiv  på fy ra  m ånader, stort
500,000 pund, som Bank of England fö r
klarat sig villig att på fördelaktiga villkor 
anordna.

Emission av lån.

Banken har under å re t deltagit i emis
sionen av sex inhemska obligationslån u p p 
tagna av följande firm or och städer till

nedannämnda belopp: Viiborgs sbad
10,000,000, Uleåiborgs stad 3,000,000, K u o 
pio stad  6,000,000, Finlands Hypoteksför- 
ening 30,000,000, samt Anddskassornas 
O entralkreditanstalt A,b. tvenne lån om 
•>0,000,000 mark.

Banlcens bokslut.

Av det föregående har fram,gått a tt för
ändringarna i F inlands Banks ställning un
der förra  'hälften av senaste å r egentligen 
inskränkte sig till sådana, vilka samman
hänga med de regelbundna säsongvarialio- 
nierna, men a tt under årets senare del de 
v itb ä ran d e  förändringar, som då h ä r och 
1 utlandet in träffade inom penningväsen
det, lämnade betydande spår i F inlands 
Banks tillgodohanden, och skulder. Ban- 
kcinis ställning vid utgången av fjo låret av
viker sålunda väsentligt från vad d en 
samma var vid slutet av 1930.

B i l a  n s  e 11.

Olikheterna mellan bankens bilanser för 
senaste å r odh 1930 fram gå u r följande 
sam m anställning:

T i  11 o- 5 >1 o- u i* • 31/ia 1930 ■'Via 1931*• 4 il W, C.l 1 • milj. mk milj. mk
(iiildkassa . . 3011.2 303.7
Korrespondenter i u tlan 

det ................................ 812.» 317.0
Kreditiv i utlandet . . . . 95.:,
Växlar å utländskt mynt 1:27.X 204.1
Kuponger och utländska

sedlar .......................... 1.» 2.r,
Växlar å finskt mynt. 795.1 l,084.c,
Hypotekslån ................... 24.1 106. n
Kassakreditiv 1 15.4 98.1
Obligationer ä finskt

m y n t ........................ 56.1 66.»
Obligationer å utländskt

mynt ........................ 314.» 292.»
Bankfastigheter och in

ventarier .................. 1,2.0 !2.o
Diverse räkningar 145.() 216.8

Summa 2,707.» 2,820.0
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S k u 1 d e r : ai/i21930 31/i21931milj. mk milj. mk
Utelöpande s e d la r ......... 1,279.4 1.292 »
Statsverkets upp- och

avskrivningsräkning , . 153.0 55. !>
Övriga upp- ooh av-

skrivm agsräkningar . . 22.8 51.::
Kreditiv i u tlandet . . . . 95..,
Postrem issväxlar ........... 12.1 1 5.4
Korrespondenter i u tlan 

det ..................... 7.s 32. s
Orundtond ............... 1,000.0 l,OO0.o
Reserv fond ...................... 76. n 142.2
Bank fastigheter och in

ventarier ...................... 12.0 12.0
Diverse r ä k n in g a r ......... 12.2 11.3
Arets vinst ...................... li30.o 110.7

Summa 2,707.0 2,820.0

86 2---32

(1 uldkassati har under hela det gångna 
året, såsom även tidigare, bibehållits vid 
e tt tämligen o förändrat belopp.

E n  av de största förändringar, som un
der senaste är ägt rum  i F in lands Banks 
tillgångar, utgöres av den betydande ned
gången av utländska korrespondenters räk
ning, d. v. s. bankens egentliga vaJLutaför- 
rad. Densamma hade tagil. sin början re
dan sensommaren 1930 ooh fortgick senaste 
år, frånsett en m indre avvikelse under 
februari— mars, så gott som till årets slut. 
Såsom ovan anfördes var nedgången sär
skilt betydande på hösten, då den stora 
rubbningen av penningförhållandena här 
och i u tlandet inträffade. F ö rst under de 
tre  sista veckorna av året övei*gick nedgån
gen av valutaförrådet till en m indre ök
ning. Lämnas bankens förenäm nda u tländ 
ska kreditiv utom räkningen, uppgingo 
bankens tillgångar på utländska korrespon
denters läkning  vid årets utgång till 317.» 
miljoner mark, vilket ä r 495.» m iljoner 
mark m indre än vid slutet av 1'930.

Växlar å utländskt mynt, vilika jämväl 
representera till bankens disposition stående 
valuta, ökades under året från  1*27.8 m il
joner till 204. ! m iljoner mark.

;s
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Bankens guldkassa och utländska valutor, 
såväl de vilka lyda som de vilka icke längre 
lyda å guld, ha bokförts efter resp. guld
parite t eller något därunder, vilket i betrak
tande av arten  av dessa valutor och den fin 
ska markens nuvarande guldvärde innebär 
en försiktig uppskattning.

F ör de tillgångar, vilka företräda bankens 
inhemska utlåning, har ovan redogjorts.

Obli gati onsräknin garna ha under se
naste å r  tidvis uppvisat högre belopp än 
året därförinnan. Vid tidpunkten fö r bok
slutet var detta likväl förhållandet endast 
med avseende å obligationer lydande a 
finska mark, viika genom köp av Andels- 
kassornas O entralkreditanstalt Abrs obliga
tioner ökats mera än desamma till följd  av 
avskrivning nedgått, Obligationer å ul- 
ländskt m ynt ha av banken försålts ocb 
uppköpts till ungofär enahanda belopp. 
Minskningen på denna räkning h ärrö r hu 
vudsakligen av sedvanliga nedskattningar 
vid bökslutet.

Bankens under rubriken Diverse räknin-

I n k o m s t e r :

Intressen å inhemsk u t lå n in g ........................
„ å kontokuranter i utlandet..........

å o b lig a tio n e r...................................
Agio .......................................................................
Provisioner ..........................................................
Influ tna osäkra f o r d r in g a r ............................

U t g i f  t  c r :

Löner och arvoden..............................................
Pensioner och understöd ..............................
Bankfullmäktiges arvoden och expenser .
Sedeltillverkningen .........................................
Diverse om kostnader.......................................
Nedskattning å obligationer och aktier .
Avskrivning å inventarierna .....................
Nettovinst ...........................................................

gar sammanförda tillgångar överstiga även 
denna gång betydligt dessa räkningar före
gående år. I Bankfullmäktiges senaste be
rättelse h a r anförts, a tt detta konto om fat
ta r  dels särskilda, till övervägande del till
fälliga tillgångar, vilka befinna sig under 
reglering, dels andra aktiva av flere olika 
slag.

Under året har i överensstämmelse med 
reglementet hälften' av vinsten fö r 11930 
ined 65,275,899 mark 9! penni ö verfö r ts  
till reservfonden, som därutöver, jämlikt 
Riksdagens beslut, gott gjorts med 370,054 
mark 26 penni obegagnade vinstmedel för 
ä r  1929. T början av innevarande år har 
hälften av senaste års vinst y tterligare 
överförts till reservfonden, vilken därefter 
utgör 1197.5 m iljoner mark.

V i n s t -  o c h f  ö r 1 u s t, r  ä k n i n g e n.

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

År 1930 År 1931

K mk 72,691,88(1: 59 67,889,4611: 57
,, 32,220,888: 77 26,458,357: 30

32,690,549: 82 35,954,900: 80
12,4S2,015: 47 8,090,582: 48

7,226,929: 84 8,614,898: 26
V 28,339: 20 413: 35

Fm k 157,340,603: 69 147,008,615: 76

År 1930 År 1931

Fmk S,207,1,64 : 20 8,270,639:: 15
,, 657,490:: 50 631,853:: 80

150,267:: 65 153,280:: —
n 3,296,355:: 40 3,306,873:: 60

2,055,517:: 22 1,931,873 : 07
12,30-8,384:: 55 21,972,970 : 70

113,624 : 35 14,037 : 50
v 130,551,799 : 82 110,718,087 : 94

Fmk 157,340,603 : 69 147,008.615 : 76

Bankens totalinkomst nedgick fo rtfa
rande under senaste å r, ehuru betydligt 
mindre än året därförinnan. Minskningen 
utgjorde 10.a m iljoner mark eller 6 .5% , 
medan densamma föregående å r  uppgick 
till 28.4 m iljoner m ark eller 1:5.3 %. E n är 
utlåningen under största delen av å re t höll 
sig m indre än föregående år, och då ränte
foten ända fram till hösten var relativt låg. 
understeg ränteinkom sten av den inhemska 
utlåningen med närm are 5 m iljoner mark 
denna inkomst 1930. Ränteinkomsten på 
utländska korrespondenters räkning stan
nade även vid ett närm are 6 miljoner mark 
lägre belopp än föregående år. Detta be
rodde på att bankens utländska kontoku
ranter hela året och särskilt under dess 
sista kvartal voro mindre än åre t därfö r
innan odh a tt rän tan  på dessa räkningar 
var rä tt låg, vartill jämväl den omständig
het bidrog, a tt till följd av osäkertheten i 
de utländska kreditförhållandena bankens 
utländska tillgångar till stor del voro p la
cerade i centralbanker, där rän tan  varit 
särdeles låg.

Ökningen av obligationsräntorna härrö r 
av att bankens innehav av obligationer, så
som ovan nämnts, tidvis v arit större än 
föregående år.

Agiovinsten beror väsentligen på den 
kurs, vartill valutaförrådet och växlar å 
utländskt m ynt vid årsslutet bokförts. 
G runderna härför ha ovan anförts.

Ökningen av provisionerna står i sam
manhang med den livligare utlåningen.

Bankens olika egentliga u tg iftsräkningar 
lia liksom deras totalbelopp under dt' 
tvenne senaste åren hållit sig tämligen oför
ändrade. U tgifternas totalbelopp uppgick 
senaste å r till 14.3 miljoner, föregående å r  
till 14.4 m iljoner mark. V ärdet av obli
gationer h a r jämväl denna gång betydligt 
nedskattats. D ärtill h a r förelegat så myciket 
större orsak, som kurserna på obligationer 
i utlandet betydligt nedgått.

Anledning till avskrivning av fordrin
gar har icke förekommit och andra över
föringar till osäkra fordringars konto ha 
icke verkställts, än varom namnes i denna 
berättelse sida 20.

Näm nvärda nybyggnader h a r banken icke 
heller under det gångna åre t haft under 
uppförande, och skäl till avskrivningar å 
fastigheterna h a r icke förefunnits. Mindre 
reparationskostnader ha efter vanligheten 
bokförts som u tg ifte r för fastigheterna. 
Vad som använts till nyanskaffning av in
ventarier har även senaste år helt och hål
let avskrivits.

E n är bankens inkomster nedgått mod om
kring 10 m iljoner mark och bokföringsav- 
skrivningarna på obligationer äro ungefär 
lika mycket större än föregående år, under
stiger bankens nettovinst med omkring 20 
miljoner mark vinsten för 1030.

Vinsten u tg jo rd e :

År 1924 65.4 milj. mark
„ 1925 82.7 ,.
„ 1926 107.i
„ 1927 11,6.7 ,.
„ 1928 144.0 ..
„ 1929 150.7 ,.
„ 1930 130.»; „ „ samt

1931 110,718,087 inark 94 penni.

Hälften av 1931 års vinst har, såsom re
dan nämnts, mod 55,369,043:97 överförts 
till reservfonden. Av den andra hälften 
tillfaller enligt innevarande års statsför- 
slag 55,000,000 mark staten. D ärefter å te r
står i Banken av senaste års vinst såsom 
odisponerat e tt belopp av 359,043:97. 
Bankfullmäktige föreslå att

dessa vinstmedel, 359,040 mark 97 
penni, överförets till hankens reserv
fond.



Särskilda av B ankfu llm äktige handlagda ärenden.

Skiljem yntan av iduminiumbrons.

1 Bankfullmäktiges berättelse för är T92S 
redogjordes å sid. 18 to r den förändring i 
myntlagen, som gjorde det m öjligt a tt i 
stället fö r 5, 1i0 ooh 20 .marks sedlar taga 
i bruk aluminium,bronsmynt av motsva
rande valör. Såsom i nämnda samman
hang anförts, lät F inansm inisteriet redan 
då uppgöra ritn in g ar till de nya mynten.

Planen angående införandet av skilje
mynt av aluminiumbrons förutsatte även. 
a tt 1 m arkslantens omfång skulle förm in
skas. Innan detta  skett, var det icke önsk
värt a tt indraga 5 marks sedlarna.

Sedan Finansm inisteriet hos B ankfull
mäktige anhållit om åtgärd  därhän, a tt del 
riksdagsbeslut, genom vilket en intkomsi 
om 20,000,000 m ark från  präglingen av alu
miniumbronsmynt intagits i 1931 års in 
komststat, måtto förverkligas, beslöto Bank- 
fullmäktige på fram ställning av direktionen 
anhålla om Finansm inisteriets å tgärd  där
hän, a tt å m yntverket för F inlands Banks 
räkning med det snaraste skulle präglas 
skiljem ynt av 5 och 10 marks valör till ett 
värde av .15,000,000 mark av vartdera sla
get. Den 15 september beslöto Bankfull- 
mäbtige likaledes på direktionens fram 
ställning, a tt tillverkningen av 10 och ■: 
marks sedlar skulle upphöra och alum i
niumbronsmynt på av direktionen närm are 
angivet sätl tagas i bruk. Aluminiumbrons
mynt cirkulerade vid 1.93.1 års utgång till 
ett värde av 10.i milj. mark.

Maakuntain Pankki Oy.

Den 12 oktober föreläde direktionen 
Bankfullmäktige ött förslag gående u t på.

a tt Finlands Bank skulle teckna preferens
aktier i M aakuntain Pankki Oy. för 30 
miljoner mark, fö ru tsa tt a tt Kansallis- 
Osake-Pankki skulle övertaga dylika aktier 
lill enahanda belopp. Förslaget föranled
des av M aakuntain Pankki O y »  iråkade 
svårigheter, vilka voro av den om fattning 
a tt banken utan denna hjälp icke hade 
kunnat fo rtsä tta  sin verksamhet. F ö r att 
undvika de allvarliga störningar, som 'häri
genom särskilt under då rådande tillspet
sade penningförhållanden, skulle uppstått 
inom landets kreditväsen, godkände Bank
fullmäktige direktionens förslag.

Den 17 december meddelade direktionen, 
a tt sedan förslag fram ställts om M aakun
tain Pankki O y» fusion med Kansallis- 
Osake-Pankki, detta förslags förverkligande 
förutsatte en stödaktion från  Finlands 
Bank sida, fö r vilken i direktionens skri
velse redogjordes och vars godkännande di
rektionen förordade för undvikande av den 
hotande 'bankikrachen. E fte r a tt vid 
tvenne sam m anträden ha behandlat frågan, 
beslöto Bankfullm äktige den 20 december 
godkänna direktionens förslag.

Pensionerna.

I nder sistlidna år ha Bankfullm äktige 
icke behövt bevilja nya pensioner, ej heller 
ha några beslut berörande pensionsbeloppen 
träffats.

Avskrivuinyurn a.

De sedvanliga nedskattningarna i sam 
band med bokslutets uppgörande ha i det 
föregående berörts. Dessutom ha några
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sm ärre accepter om sammanlagt 62,798 
mark 90 penni överförts till osäkra fordrin
gars konto. Såsom helt och hållet värde
lösa har Banken ieke behövt avskriva några 
fordringar under det gångna året.

Revisionen.

De vid 1930 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet Aleksanteri F rän ti, 
redaktören Kaarlo H arvala, filosofiedoktorn 
F rans V ihtori Härmä, filosofiemagistern 
•Jaakko William Keto och jordbrukaren 
Matti Pitkänen, verkställde under tiden 
från den 16 februari till den 3 mars revi
sion av Bankens räkenskaper för å r  1930. 
I enlighet med revisorernas tillstyrkan  och 
med stöd av stadgandena härom i Bankens 
reglemente ha Bankfullmäktige beviljat d i
rektionen ansvarsfrihet för Bankens förvalt
ning under å r 1930.

Granskningen av lånerörelsen och valuta-
liandeln.

I enlighet med stadgandena i instruktio
nen för Bankfullmäktige ha Fullm äktige 
varannan månad granskat Bankons lånerö
relse och övriga placeringar ävensom dess
valutahandel.

Inventeringarna och inspektionen uv
avdelningskontoren.

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

fullmäktige verkställt inventering av hu
vudkontorets kassavalv och samtliga kassor 
ävensom lånehandl ingar och säkerheter sam1 
Panter och depositioner. De vid sagda in
venteringar fastställda förhållandena hava 
befunnits med Bankens Iwcker överens
stämmande.

b) I avdelningskontoren.
Bankfullmäktige ha övervakat, a tt av

delningskontorens handkassor och valv en

gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre gånger om årot in
venterats av diskontkontrollanterna.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

För å r  1932 ha Bankfullm äktige på d i
rektionens fram ställning utsett följande 
personer till kontrollanter vid avdelnings
kontoren och till deras suppleanter:

vid kontoret i Åbo: till ordinarie leda
möter kom m unalrådet E rnst P etter Johan 
Thomé och direktören Otto Timola samt 
till suppleanter direktören Axel Merisalo 
och direktören A rth u r Fredrikson.

vid. kontoret i Björneborg: till ordinarie 
ledamöter direktören Johan  Odert Rosen
gren och direktören Toivo R intala samt till 
suppleanter direktören P ehr A. Collin och 
apotekaren filosofiemagister F red rik  Victor 
Finnberg.

vid kontoret i Wasa: till ordinarie leda
möter borgm ästaren Ivar Wilhelm Hassel- 
blatt och direktören Juho Alatalo samt till 
suppleanter konsuln Johan A lfred Viklund 
och direktören L auri Aleksander Niinioja.

vid kontoret i Uleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Frans Adolf 
liiekki och direktören Otto Alfons Karhi 
samt till suppleanter vicehäradshövdingen 
Arvi Kaarlo Eliel Ahmavaara och direk
tören J. K. Korkeakivi.

vid kontoret i Kuopio: till ordinarie le
damöter lantm äteriingeniören Pekka Juho 
Rinkinen och kommunalrådet B runo Ilmo- 
niomi samt till suppleanter direktören Otto 
Ville Ruotsalainen och vice häradshövdin
gen G unnar Valdemar Hellén.

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie le
damöter filosofiemagistern Y rjö A. Kan- 
kaanrin ta  och agronomen Väinö Muukko
nen sam t till suppleanter filosofiemagistern 
Taavi Kauhanen och h o v r  ä t ts a u sk u 11 an t e n 
Mauno Moilanen.
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vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter apotekaren Sven Holsti oeh kro
nofogden Alexander W eledejeff sa ml till 
suppleanter direktören Robert Valentin 
Niskanen och kyrkoherden Oskari Freed- 
1‘ikki Kanervo.

vid kontoret i Wiborg: till ordinarie le
damöter handlanden Paul Sergejeff och 
direktören E rn s t Hämäläinen sam t till 
suppleanter verkställande direktören H an
nes Neuvonen och direktören Kusti Soini
nen.

vid kontoret i S :t Michel: till ordinarie 
ledamöter borgmästaren Erkki Veikko 
Kuokkanen och politierådm anncn Otto Kin
nunen samt till suppleanter direktören Val
ter Pulkkinen och verkställande direktören 
Asko Savolainen.

vid kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitierådm annen K aarlo Hal- 
ja la  och direktören Mikko P ette r I vampen 
samt till suppleanter fabrikanten Johan 
Niklas Salminen och stadsdirektören Kaarle 
Nordlund.

vid kontoret i 1'ava.stehus: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster och handlanden Johan Verner 
Fredriksson sam t till suppleanter fabrikan
ten Kaarlo Edvard K auppinen och ju stitie
rådmannen1 Kalle E dvard  Teikari.

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter direktören K aarlo Wilhelm Lai
tila  och apotekaren Eugen M ansnerus samt 
till suppleanter lektorn Herm an Häm äläi
nen och borgmästaren M atti Soini.

vid kontoret i Kotka: till ordinarie leda
möter handlanden Emil Saxell och affärs
mannen A rth u r Lemke samt till supplean

ter borgmästaren A tte Mönkö oc.li filosofie- 
magistern II. L. W ennerstrand.

Hank-fullmäktige oeh revisorer.

På grund av den 12 november 1930 för
rä tta t val ha Bankfullmäktige u tgjorts as- 
följande personer:

filosofiemagistern Jalo Lahdensuo, 
verkställande direktören Väinö Tanner. 
professorn E rnst Fredrik Nevanlinna. 
jordbrukaren Vihtori Vesterinen, 
filosofiedoktorn Johan Helo, 
jordbrukaren Juhani Leppälä, 
filosofiedoktorn Julius Ailio, 
diplom-ingoniören E rik  von Frenckell och 
kommunalrådet Taave Junnila.

Av dessa utgöra de tre förstnäm nda dt* 
ordinarie Bankfullmäktige.

Undertecknad N evanlinna har fullgjort 
ordförandens och undertecknad Tanner 
viceord fö randens åligganden.

Till Bankens revisorer utsågo Riksdagens 
elektorer den 3 sistlidna december följande 
personer:

Jordbrukaren Matti Pitkänen  och till den
nes suppleant jordbrukaren Kalle A ukusti 
Lohi, redaktören Kaarlo JafeI IIarvata och 
till dennes suppleant redaktören A rttu ri 
Aalto, filosofiedoktorn Frans Vihtori 
Härmä  och till dennes suppleant kommunal
rådet A rttu r i Hiidenheimo, kommunalrådet 
Aleksanteri Fränti och till dennes suppleant 
jordbrukaren Juho Paavo Saarinen samt 
jordbrukaren August Kuusisto  och till den
nes suppleant d i st r  ikssek ret era ren August 
Valta.

Helsingfors, den !) mars 1932.

E. Nevanlinna.

Väinö Tanner. Jalo Lahdensuo. Vihtori Vesterinen. Johan Helo. 
Juhani Leppälä. Erik v. Frenckell. Taave Junnila.

K. N. Rauhala.


