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Det ekonomiska livet i Finland år 1932.

Allmänna drag.

Den allmänna världsdeprossionen, som 
fortgått under det gångna året, och den 
därmed förknippade internationella för
troendekrisen ha tryckt sin prägel även på 
utvecklingen av Finlands ekonomiska liv. 
Sedan Finland på hösten 1931 övergivit 
guldstandarden, har en lättnad i det eko
nomiska läget i landet i så måtto inträtt, 
att prisfallet i de länder, som haft guld- 
standard, icke fått tillfälle att inverka här 
ined hela sin tyngd. På grund härav har 
produktionen på en del områden visat tec
ken t iil återhämtning, samtidigt som ut
rikeshandeln utvecklats gynnsamt. Å andra 
sidan har lösgörandet av penningvärdet 
från guldet och den därav föranledda steg
ringen i de utländska valutakurserna ökat 
den osäkerhet och misstro, som inverkat 
störande på det ekonomiska livet. Då miss
tron riktat sig bl. a. emot de inhemska pen
ninginrättningarna och finska marken,, har 
den varit ägnad att tillstrama penning
marknaden och försvåra penningpolitiken. 
Strävanden att försämra penningvärdet ha 
gjort sig gällande, men då de icke vunne 
allmännare understöd, inträdde före utgån
gen av året en vändning i detta hänseende: 
läget på den inhemska penningmarknaden 
begynte bliva lättare, valutaläget förbätt
ras, sinnena lugna sig och förtroendet åter
vända.

Prisnivån.

I länderna med guldstandard fortgick 
nedgången i prisen oberoende av de an

strängningar, som gjordes speciellt il För
enta staterna för ökandet av kreditvolymen 
oeh framkallandet av ett ekonomiskt upp
sving. Efter den övergående prisstegring 
gen på sommaren sjönko prisen på hösten 
till en lägre nivå än förut, så aitt parti- 
prisindex från december 1931 till december 
1032 nedgick med 12.7 %  i Förenta sta
terna, med 5.7 % i Frankrike oeh med 
10.9 % i Tyskland. I de länder, som 
suspenderat guldstandarden, föranledde ut
vecklingen av valutakurserna ett avsteg 
från den allmänna nedåtgående tendensen. 
Sålunda nådde partiprisindex i Finland 
sitt maximum, 94, i januari, nedgick sedan 
till 87 i juni för att därefter åter stiga, 
så att den vid utgången av året var 90 eller 
2.2 %  lägre än i december 1931.

Utvecklingen av prisen inom de olika 
varugrupperna har icke varit enhetlig. 
Växlingarna i valutakurserna inverkade di
rekte på prisen å importvarorna, vilkas 
partiprisindex i januari senaste år var 101, 
d. v. s. 32.9 % högre än i september 1931, 
alltså före övergivandet av guldstandarden. 
Ifrågavarande index nedgick, under det 
valutakurserna stego, i juni till 88 och steg 
under hösten ånyo till 96 i december, då 
den var 3.0 % lägre än i december 1931. 
Även prisen å lantbruksprodukter växlade 
avsevärt och sjönko mer än övriga varu
grupper, så att index för dem i december 
var 7.7 % lägre än ett år tidigare. Fastare 
än de övriga höllo sig prisen å hemrna- 
marknadsproduktema, vilkas index vid re
dogörelseårets slut var l . i  % högre än i de
cember 1931. Vad slutligen prisen å ex
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portvarorna beträffar, följde även <lc del
vis växlingarna, i valutakurserna dock med 
den skillnaden, att i dem, därjämte fram
trädde en betydande nedgång beroende på 
dien stora sänkningen i prisen angivna i 
utländskt mynt.

Lantbruket.

Årets skörd var rätt så god. Då den od
lade arealen utvidgats på de senare åren, 
erhölls enligt Lantbruksstyrelscns förhands- 
uppgifter en rekordskörd av råg, vete, korn 
samt odlat hö oeh understeg ej heller havre
skörden nämnvärt det år 1931 uppnådda 
toppresultatet. Däremot gick den vikti
gaste grenen av bokskapsskötseln, smör- 
produktionen, tillbaka. Då den inhemska 
förbrukningen av smör samtidigt stegrades, 
nedgick den exporterade mängden, som år
1931 nått sin kulmen hittills, 17,403 ton, 
under senaste år till 14,524 ton, d. v. s. till 
en mindre kvantitet än på flere år. Där
emot stegrades exporten av ost från. 2,620 
ton år 1931 till 3,277 ton år 1932 och ägg
exporten från resp. 1,885 ton till 6,267 ton, 
medan exporten av kött höll sig på ungefär 
samma nivå som tidigare.

I en svår ställning befinner sig fortfa
rande den del av lantbruksbefolkn ingen, 
vilken .skuldsatt sig alltför mycket, då den 
under de goda tiderna investerat alltför 
stora medel i nydaningar. Då räntefoten 
hållit sig hög och skatterna varit oförän
drade dier t. o. m. stegrats, har ställnin
gen för mången jordbrukare blivit ohållbar 
oaktat de hjälpåtgärder, vilka vidtagits 
från statsmaktens sida. Sålunda uppgick 
antalet exekutiva auktioner å lantbruks- 
fastigheter under senaste år till 2,526 mot 
1,640 för året därförinnan. I slutet av 
årot minskades antalet dylika auktioner 
dook avsevärt.

Industrien.

Oaktat den fortgående depressionen av- ' 
»tannado reduceringen av den industriella

produktionen, vilken ända från år 1929 
tryckt sin prägel på utvecklingen, senaste 
år och förbyttes på en del områden t. o. m. 
i en stegring. Medan bruttovärdet av den 
industriella produktionen nedgått från 
13,721 miljoner mark år 1928 till 9,264 
miljoner mark år 1931, beräknas detsamma 
för senaste år ha stigit till c:a 9,800 miljo
ner mark, alltså en ökning av 5.8 %. Del
vis berodde denna förbättring på den steg
ring i produkternas pris, som höjningen 
i valutakurserna föranledde, dels åter på 
att en del industrigrenar kunde utvidga 
sin produktion.

De höga valutakurserna gåvo hemma- 
marknadsindustrien ett ökat skydd utöver 
det som skapats genom tullförhöjningar. 
Då importen av en del industrialster min
skades, kunde några industrigrenar, spe
ciellt, textil-, metall-, -läder- och skoindu- 
strierna öka sin avsättning oberoende där
av, att köpkraften i hemlandet förblev 
svag. Under den, förra hälften av året höll 
sig deras produktion mestadels ännu lägre 
än under motsvarande tid år 1931, men 
förbättrades läget sedermera1, synbarligen 
delvis som en följd av den internationella 
prisstegringen under sommaren. Enligt 
Unitas industriindex var förbättringen 
störst under årets tredje kvartal, medan 
tendensen däremot under årets sista kvar
tal återigen var något svagare. För hela 
året var ökningen i bruttoproduktionsvär
det för hemmamarknadsindustrien 5.9 %.

Byggnadsverksamheten var i Helsingfors 
något livaktigare än år 1'931, men 'låg den 
i allmänhet nere i hela landet.

Exportindustrien i sin helhet ökade sin 
produktionsmängd med 7.i % , men skedde 
stegringen i avsättningen i allmänhet på 
bekostnad av en prissänkning. Detta upp
sving berörde dock icke den av gammalt 
viktigaste grenen, sågindustricn. Tvärtom 
reducerades exporten av sågade varor, som 
år 1929 omfattade 1,206,800 standards och 
som från denna mängd sjunkit till 784 700
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standards år 1931, under senaste år ytter
ligare till 736,300 standards, d. v. s. till en 
lägre nivå än för något annat år sedan år 
1921. Prisnivån var i sjunkande under 
året. Prisen uttryckta i pund nedgingo även 
till en lägre nivå än tidigare. De under årets 
sista veckor gjorda avsluten för export un
der år 1933 skedde dock till bättre pris. 
Däremot ökades exporten av faner från 
75,711 ton år 1931 till 80,648 ton år 1932 
samt exporten av slipmassa från 157,394 till 
180,096 ton, exporten av sulfitcellulosa från 
424,189 till 562,002 ton, av papp från 
47,495 till 56,4.19 ton och exporten av pap
per från 276,371 till 288,692 ton. Endast 
exporten av sulfatcellulosa nedgick från 
204,197 till 194,895 ton. De exporterade 
kvantiteterna giva dock en alltför gynnsam 
bild av utvecklingen. Dessa industrigrenars 
produktionsförmåga i vårt land har genom 
på de senare åren grundade nya fabriker 
och utvidgningar vuxit mer än export
mängderna, men har den icke kunnat ut
nyttjas i sin helhet på grund av konjunktu
rerna. Sålunda voro sulfitfabrikerna på 
grund av en internationell överenskommelse 
nödsakade att göra en nedskärning på 15 % ; 
i verkligheten var inskränkningen större 
eller 22.8 % av produktionskapaciteten, men 
härigenom ha lagren nedbringats och hai
man undgått en fullständig priskatastrof. 
Det har dock icke kunnat undvikas, att pri
sen på dessa exportprodukter i allmänhet 
sjunkit under årets lopp, t. o. m. så mycket, 
att de erhållna prisen nedgått riiknat i 
finska mark. De på olika håll i utlandet 
planerade, tullarna och kontingenterin garna 
hota ytterligare att förvärra läget. Alldeles 
i slutet av året förbättrades dock priset på 
slipmassa.

Arbetsmarknaden.

Läget på arbetsmarknaden var ogynnsamt 
under hela året, varför staten och kommu

nerna voro nödsakade att anordna talrika 
reservarbeten o. a. allmänna arbeten samt 
utgiva arbetslöshetsunderstöd i olika for
mer. Ehuru en del industrigrenar visade 
livaktighet, var deras verksamhet i allmän
het mycket mindre än åren 1927 och 1928. 
Speciellt rönte arbetsmarknaden inflytande 
av skogsarbetenas ringa omfattning och av 
depressionen i byggnadsverksamheten. Även 
lantbrukets dåliga räntabilitet har reduce
rat arbetsmöjligheterna. Delvis på grund 
av inskränkningen i exporten, delvis åter 
på grund därav, att talrika fabriker ansågo 
det vara förmånligt att förbruka sina g;unla 
förråd av råvaror, utfördes skogsarbeten un
der vintern 1931— 32 i mindre utsträckning 
än på långa tider. I slutet av redogörelse
året ökades skogsköpen och skogsavverknin
garna. Då statsarbeten samtidigt igångsat
tes i olika delar av landet, inträdde en lätt
nad i arbetsläget på landsbygden, men vi
sade sig däremot ännu icke några tecken 
till förbättring i städerna, speciellt icke i 
de största städerna, där byggnadsverksam
heten ytterligare minskades.

Enligt arbetslöshetsbyråernas register var 
antalet arbetslösa, till vilka även räknats de 
i reservarbeten sysselsatta, de första måna
derna av året 88,000— 90,000. På våren och 
sommaren förbättrades läget efter vanlig
heten och sjönk antalet arbetslösa till 23,000 
i slutet av juli men begynte åter stiga på 
hösten samt nådde 82,600 vid utgången av 
december. Antalet arbetslösa var då något 
mindre iin i slutet av år 1931 (87,300), och 
var läget även i övrigt ljusare än ett år där
förinnan.

Då räntabilitetsförhållandena för den 
ekonomiska produktionen varit ogynn
samma på grund av depressionen, har man 
sökt minska kostnaderna genom allehanda 
former av rationalisering. Även arbetslö
nerna ha sänkts. Framför allt ha arbets
lönerna försämrats i skogs- och andra slags 
tillfälliga arbeten, i vilka icke erfordras 
yrkesskicklighet.
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Utrikeshandeln.

Totalvärdet av utrikeshandeln var år
1932 8,068.2 miljoner mark och alltså 1.9 °/o 
större än år 1931 men däremot c:a 43 % 
mindre än för rekordåret 1928. Denna steg
ring, som innebär en glädjande omsväng
ning i de föregående årens nedåtgående ten
dens, berodde enbart på exporten, vars vo
lym ökades med 5.4 % sedan år 1931, medan 
dess värde stegrades med 3.9 %. Totalvär
det av exporten var 4,630.8 miljoner mark 
eller 28 % mindre än år 1929, då det var 
som störst, men denna minskning berodde 
huvudsakligen på försämringen i export
prisen, ty nedgången i exportvolymen var 
endast 4 %. Vad åter importen beträffar, 
sjönk dess värde från år 1931 med 0.8 % , 
men hade nedgången) varit mycket större, 
om icke importprisen hade stigit på grund 
av stegringen i valutakurserna. Ty import- 
volymen nedgick under motsvarande tid 
med 12.s %. Totalvärdet för importen, 
3,437.4 miljoner mark, var 57 °/c mindre än 
motsvarande värde för år 1928 och hade 
även dess volym minskats med 43 %.

Då exportvärdet stegrades och import- 
värdet sjönk, ställde sig handelsbalansen 
gynnsammare än, någonsin förut. Export- 
överskottet var nämligen 1,193.4 miljoner 
mark mot 992.0 miljoner år 1931 och 156.4 
miljoner år 1930, medan åter handelsbalan
sen under de föregående åren uppvisade ett 
avsevärt importöverskott. Det bör dock 
framhållas, att det senaste årets export
överskott beräknats i pappcrsmark och icke 
i guldmark, såsom motsvarande tal för de 
föregående åren. Det är även skiil att un
derstryka den omständigheten, att. den för
månliga handelsbalansen är ett utslag därav, 
att landets köpförmåga, dels på grund av 
skuldavkortningar, dels åter genom stegrin
gen i valutakurserna var rätt så liten un
der senaste år.

Tidigare har redan berörts exporten av 
de viktigaste exportvarorna. Här är där

utöver ondast skäl att nämna, att, ökningen 
i exportvärdet främst berodde på stegrin
gen i exportvärdet för cellulosa, papp och 
papper samt därav förfärdigade arbeten 
(228.8 milj. mk) samt att i samma riktning 
ytterligare bidrog den ökade exporten av 
hudar ocli läder, ägg, kopparmalm och arbe
ten av granit, repslageriarbeten och lingon, 
medan däremot speciellt minskningen i trä
varuexporten inverkade i motsatt riktning. 
Beträffande importen åter är att observera, 
att irnportvärdet för råvaror samt närings- 
ocli njutningsmedel ökades, medan däremot 
importvärdet å maskiner och industrialster 
nedgick.

Inrikeshandeln.

Inrikeshandeln låg fortfarande nere på 
grund av den svaga köpförmågan hos vid
sträckta lager av befolkningen. På somma
ren kunde inom partihandeln iakttagas tec
ken till uppsving, men var omsättningen 
under oktober— december återigen mindre 
än under motsvarande månader föregående 
år, då visserligen en del väntade tullförhöj
ningar och guldstandardens suspendering i 
Finland gåvo upphov till en övergående 
köplust. Omsättningen under hela senaste 
år understeg med l .i  °/c 1931 års minimum. 
Omsättningens volym nedgick något mer att 
döma därav, att partiprisindex år 1932 var 
i genomsnitt drygt 7 % högre iin före
gående år.

Penningmarknaden och kapitalbildningen.

Penningmarknadens utveckling behär
skades under största delen av redogörelse- 
året av en del ogynnsamma faktorer. Verk
ningarna av den internationella förtroende- 
krisen gjorde sig kännbara härstiides i form 
av tvånget att likvidera en del kortvariga 
utländska krediter. På grund härav och då 
även alla regelbundna betalningar till ut
landet föranledde stora agioförluster, fort

levde också hos landets egna medborgare den 
misstro mot finska marken, som övergivan
det av guldmyntfoten givit upphov till och 
ledde den till likvidering även av sådana 
utländska skulder, vilka det icke hade varit 
nödvändigt att omedelbart avbetala. I nå
gon mån förekom även en verklig kapital
flykt samt placering av medel i dollarobli
gationer. Allt detta har naturligtvis varit 
ägnat att anstränga, såväl valutaläget som 
den inhemska penningmarknaden samt be
reda svårigheter för kreditinrättningarna. 
Dessa tillskärptes genom «n del kretsars 
misstro mot kreditinrättningarna i allmän
het eller mot vissa penninginstitut. Då på 
grund av den svåra tiden ännu därtill kom, 
att mången var nödsakad att leva på sina 
besparingar, minskades kreditinrättningar
nas inlåning och penningmarknaden förblev 
tillstramad. Först under årets sista veckor 
inträffade cn vändning mot det bättre.

Under årets förra hälft, då tillväxten i 
depositionerna i allmänhet är rikligast, över
stego uttagen insättningarna, ty ökningen i 
depositionerna, 36.3 miljoner mark, motsva
rar icke ens beloppet av gottskrivna räntor. 
Motsvarande ökning var år 1931 217.g mil
joner, år 1930 365.<s miljoner och under de 
stigande konjunkturerna avsevärt större. 
Under den senare hälften av året nedgingo 
depositionerna åter, såsom ofta är fallet 
även under normala tider, men var minsk
ningen endast 211.o miljoner mark mot en 
nedgång av 571.3 miljoner år 1931. Under 
de föregående åren hade beloppet av deposi
tionerna kännbart ökats.

I affärsbankernas ställning inträdde en 
kännbar lättnad under förra hälften av året 
beroende på en inskränkning i deras ut
låning, men, under den senare hälften av 
året, då depositionerna minskades, tillstra- 
mades deras ställning åter. Inalles minska
des utlåningen under året ined 476.8 mil
joner eller till 8,221.c miljoner mark, me
dan motsvarande tal för den inhemska in
låningen voro 223.8 och 7,154.? miljoner

mark. Utvecklingen framträder tydligt däri, 
att spänningen mellan affärsbankernas ut
låning och inlåning, som vid årets ingång 
var 1,319.8 miljoner mark, i slutet av juni 
var endast 884.7 miljoner, medan den åter
igen till utgången av november ökats till 
1,369.(i miljoner mark. I december nedgick 
spänningen åter till 1,066.8 miljoner mark 
beroende delvis på en faktisk lättnad i läget: 
men delvis även på i samband med bokslu
ten gjorda avskrivningar. En likartad ut
veckling belyses av växlingarna i rediskonte- 
ringarna. Vid redogörelseårets början be
löpte sig rediskonteringarna till 482.8 mil
joner mark, nedgingo därifrån till 134. i 
miljoner mark ultimo juli, men ökades små
ningom under hösten och utgjorde vid ut
gången av året 301.1 miljoner mark. Om 
affärsbankernas svåra ställning vittnar även 
den omständigheten, att tvennc mindre ban
ker i slutet av året voro nödsakade att upp
höra med sin verksamhet som självständiga 
företag. Detsamma visar minskningen i 
bankernas vinst och dividender.

Finlands Rank ökade under året sin di
rekta långivning, vilken tillväxte med 90.s 
miljoner och belöpte sig till 917.2 miljoner 
mark vid årets utgång, sedan den på hösten 
någon tid t. o. m. varit större. 1 januari, 
februari och mars ökades Finlands Banks 
valutaförråd väsentligt, med inalles 256.o 
miljoner mark, så att detsamma den 15 mars 
belöpte sig till 668.5 miljoner mark. Där
efter översteg emellertid efterfrågan på va
lutor anbudet och minskades valutaförrådet 
vecka efter vecka med smärre undantag in
till medlet av november, då valutor åter be- 
gynte inkomma till centralbanken. Vid årets 
utgång var valutaförrådet, om man icke 
beaktar det utländska kreditivet, 314.2 mil
joner mark mot 317.0 miljoner ett år tidi
gare. Det väcker uppmärksamhet, att va
lutaförrådet icke förbättrats under året 
oaktat det gynnsamma handelsutbytet med 
utlandet. Till denna fråga skola vi senare 
återkomma.



s

Då en lättnad i penningmarknaden in
trädde från början av året, kunde Finlands 
Bank tvenne gånger sänka diskonträntan, 
så att densamma efter den oundvikliga 
stora förhöjningen på hösten 1931, nedgick 
med inalles 1 1/2 %  och utgjorde till årets 
utgång 6 '/a  %• Även räntefoten i allmän
het nedgick avsevärt, depositionsräntan 
från (i—6 1/ 2 % till 5— 5 1/2 %  och kredit
inrättningarnas utlåningsräntor i motsva
rande grad, bl. a. affärsbankernas topp
räntor från 11—12 %  till 9 1/ 2 %. Även 
försäkringsinrättningarna och de allmänna 
kassorna sänkte sina räntor. En följd härav 
var, att kurserna på obligationer stego. Där
emot voro aktiekurserna vid årets utgång 
lägre än vid dess början och omsättningen 
å fondbörsen ringa.

Ehuru tillstramningen tryckte sin prägel 
på penningmarknaden nästan till årets 
slut, kunde redan tidigare en del tecken till 
lättnad iakttagas. Sålunda var antalet in
ledda konkurser inalles 1,915 mot 2,417 
år 1931. Antalet protesterade växlar åter 
nedgick från 26,343 år 1931 till 19,121 se
naste år och deras belopp från 162.7 mil
joner mark till 103.8 miljoner mark. Det 
är att märka, att minskningen även i dessa 
hänseenden föll på årets senare hälft.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Huruvida Finlands betalningsbalans ge
staltar sig gynnsamt eller ogynnsamt beror 
huvudsakligen därpå, huru handelsbalan
sen gestaltar sig för respektive perioder, 
ty de osynliga inkomsterna täcka i allmän
het väl de osynliga utgifterna, i dem inbe
gripna, räntorna å utländska skulder. Se
naste år, då exportöverskottet var inemot 
1,200 milj. mark, gestaltade sig betalnings
balansen emellertid icke så gynnsamt. De
finitiva beräkningar om de olika posterna 
i betalningsbalansen föreligga visserligen 
icke ännu, men kan man genom uppskatt
ning draga en del slutsatser. Först och

främst är det sannolikt, att en del inkom
ster, bl. a. de som härröra av fartygstrafi
ken och emigranternas penningförsändelser, 
reducerats på grund av depressionstiden. 
Mer betyder dock, att på utgiftssidan bör 
tilläggas ett stort belopp agioförluster för
orsakade av de höga valutakurserna. Då 
detta i genomsnitt motsvarar c:a 50%  av 
likvidernas parivärde, kan man beräkna 
detsamma till 225 miljoner mark för de 
vanliga räntebetalningarnas vidkommande. 
Även för amorteringarna å obligationslånen 
ökades betalningarna genom nyssnämnda 
omständighet, men å andra sidan har man 
kunnat köpa obligationer för detta ända
mål i utlandet till jämförelsevis låga kur
ser. Vidare liar beräknats, att vårt lands 
kortvariga skuld räknat enligt pari värden 
avkortats med c:a 400 miljoner mark, var
till alltså erfordrats omkring 600 miljoner 
mark i pappersmynt. Då man ytterligare 
beaktar de regelbundna skuldavkortnin- 
garna och till hemlandet inköpta obligatio
ner å utländskt mynt, får man en uppfatt
ning om vartill exportöverskottet använts. 
Amorteringen av skulderna har otvivel
aktigt varit ägnad att hålla vår pennings- 
marknad stram, men å andra sidan har 
detta underlättat läget i framtiden. Fin
lands kortvariga utländska nettoskuld be
räknas vid redogörelseårets slut understiga 
700 miljoner mark, medan den vid 1929 
års utgång var c:a 3,100 miljoner mark.

Finska markens värde.

De utländska valutakursernas utveckling 
under redogörelseåret belyses längre fram. 
Här skall blott konstateras, att finska mar
kens utländska värde beräknat enligt dol
larkursen på årets sista dag låg 42. i %  un
der sitt guldvärde. Jämfört med pundet 
har finska marken förlorat 15.i % av sitt 
värde, jämfört med svenska kronan resp.
14.5 %. I alla dessa hänseenden var mar
kens värde något högre än ett år tidigare,

9

då-motsvarande» relationstal voro 42.7, 17.8 
och 18.8 %.

Ehuru denna kursnivå varit gällande re
dan ett år, har den dock ieke mycket in
verkat på markens inhemska köpkraft, så
som tidigare ådagalagts. Enligt parti- 
prisindex var finska markens inhemska 
köpkraft i december senaste år 2.2 % större 
än i december 1931. I jämförelse med 
september månad sistnämnda år, alltså ti
den omedelbart innan Finland övergav 
guldmyntfoten, har markens inhemska köp
kraft visserligen, försämrats med 13.» %, 
mien är den däremot fortfarande 10 % 
högre än år 1926, som man torde kunna anse

som ett normalt tidsskede. Den marginal, 
som sålunda uppstått mellan markens ut
ländska och inhemska köpkraft är otvivel
aktigt en tung börda för en del inhemska 
produktionskretsar. Men samtidigt är den 
ett stöd mot en fortgående nedgång i det 
utländska värdet, i det den innebär en 
tvångsbesparing för nationalhushållningen. 
Inom kort måste denna marginal i alla fall 
minskas och erfarenheten iitvisar, att pen
ningens inhemska värde, i allmänhet är en 
tyngre vägande faktor än valutakurserna, 
på vilka tillfälliga omständigheter kunna 
inverka mycket häftigt.

1 0 0 3 — 33



Finlands Banks verksamhet.

Bibehållandet av penningvärdet och valuta- 
handeln.

Sedan Finlands Bank i oktober 1931 in
ställt inlösandet av sina sedlar, varom redo
görelse ingår i bankfullmäktiges berättelse 
för sagda år, har skyddandet av markens 
värde mot större svingningar, under det 
världskrisen alltmer tillskärpts, erfordrat 
en speciell omsorg från Bankens sida. På 
grund av den osäkerhet i de finansiella 
förhållandena i världen, som fortfarande 
varit rådande, har man naturligtvis icke 
kunnat tänka på att återvända till guld
myntfoten. Tvärtom har den rätt, som i 
den genom lagen av den 30 oktober 1931 
ändrade 8 § i Bankens reglemente gives 
Statsrådet, fortfarande utnyttjats. Med 
stöd av sagda § har genom en förordning, 
som utfärdats på framställning av bank- 
fullmäktige, tiden för inställandet av sedel
inlösen tvenne gånger förlängts, senast till 
utgången av innevarande år. Men även 
under dessa förhållanden liar det varit 
Finlands Banks skyldighet att göra vad 
den kan för bibehållandet av penningens 
värde.

Valutahandeln har under hela året varit 
fri och ordnad enligt de principer, för 
vilka redogjorts i bankfullmäktiges berät
telse för år 1931, sid. 12— 13.

Valutaförrådet, som i början av året in
klusive det utländska kreditivet utgjorde
412.5 miljoner mark, ökades under årets 
första månader, såsom redan tidigare om
nämnts, så snabbt, att det redan den 15 
mars var 668.5 miljoner mark. Pundets

värde i mark, som Banken sökt hålla så 
stabilt som möjligt och enligt viliket de 
övriga valutornas kurser fixerats, var vid 
årets början 234: 50 och nedgick «Klan nå
got, så att det i slutet av mars var 216: 50. 
Under april— maj minskades valutaförrå
det och utgjorde vid utgången av sist
nämnda månad 549.0 miljoner mark. Pund- 
kursen höll sig stadigt vid den nivå, som 
den nått i slutet av mars. Detta sakför
hållande fortfor ännu i juni, tills den i 
slutet av månaden uppkomna misstron »mot 
vårt mynts värde åstadkom oro och en 
exceptionellt stor efterfrågan på valutor. 
Härvid måste markens värde i förhållande 
till pundet sänkas för att den allmänna 
kursnivån skulle motsvara efterfrågan och 
nådde pundkursen den 2 juli sin högsta 
nivå, 240 mark. Även härefter minskades 
valutaförrådet ännu något till slutet av no
vember, om man icke beaktar höjningen av 
det utländska kreditivet, som inträffade 
i augusti. Men markens värde i relation 
till pundet hiili sig härefter i stora drag- 
stabilt ; då pundets guldvärde under årets 
sista månader avsevärt nedgick, steg den 
dock långsamt, så att pundkursen i slutet 
av året var 227: 50.

I december tillväxte valutaförrådet avse
värt och har ökningen fortgått under inne
varande år.

Utlåningen.

Av de förändringar, som ägt rum i Fin
lands Banks inhemska utlåning under det 
gångna året, framträdde de mest betydande 
i rediskontcringarna och hypotekslånen.
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På grund av förändringen i penning
förhållandena hade rediskontcringarna kraf
tigt ökats i slutet av föregående år. Vid ut
gången av året uppgingo de, såsom på tal 
om penningmarknaden redan nämnts, till 
482.x miljoner mark. Då penningförhål
landena sedam åter stabiliserades och utflö
det av depositioner från bankerna minska  ̂
des samt då ej heller på våren framträdde 
något uppsving i det ekonomiska livet, som 
skulle framkallat efterfrågan på ny kredit, 
nedgingo rodiskontcringarna återigen så, 
att de i slutet av juli, såsom redan fram
gått, utgjorde endast 134.4 miljoner mark. 
Detta belopp överstiger doek med 96.6 mil
joner mark minimet för föregående år vid 
samma tid. Under den senare hälften av- 
året visade industrien, som redan tidigare 
nämnts, en dol teoken till återhämtning 
och inverkade den härav föranledda efter
frågan på kredit även på rediskonterin- 
garnas belopp sålunda, att detsamma vid 
utgången av året hade stegrats till 301.i 
miljoner mark, vilket var endast 181.7 mil
joner mark mindre än i början av året.

Hypotekslånens belopp har varierat i 
stort sett- på samma vis som rediskonterin- 
garna och ha orsakerna ävenså i huvudsak 
varit desamma. Beloppet av de av banken 
direkte diskonterade växlarna har, med un
dantag av tillfälliga minskningar, i allmän
het ökats. Detsamma var vid årets utgång 
99.8 miljoner mark större än vid årets bör
jan. Kassakreditiven ha hållit sig i stora 
drag oförändrade; ökningen under året var 
endast 17.7 miljoner mark.

Bankens hela inhemska kreditgivning 
minskades under senaste år med 91.o mil
joner mark eller 7 medan den under 
året därförinnan stegrades med 374.:', mil
joner mark eller 40 %. Beloppet av den 
inhemska kreditgivningen var vid utgån
gen av senaste år 283.:t miljoner mark 
större än ultimo 1930.

De månatliga växlingarna i Bankens in
hemska kreditgivning såväl beträffande de 
olika kreditformerna som totalbeloppet 
framgå av följande tabell.

Finlands Banks inhemska kreditgivning är 1932.

Utgången av månaden

1931

Direkte diskon
terade växlar 

milj. mk.

llypoteks- 
lån 

milj. mk.

Kassakredi- 
tiv 

milj. mk.

Rediskon- 
te ringar 

milj. mk.
Summa 

milj. mk.

......... 601.8 126.5 98.1 482.8 1,309.2
1932

Januari .................... ......... 5.85.9 56.4 100.o 386.5 1,128.8
F ebruari ................ ......... '652.4 51.1 102.9 253.5 1,059.9
Mars ........................ ........  656.3 31.3 99.8 185.4 972.8
April ........................ ......... 632.9 55.2 111.4 145.6 945.1
Maj ........................... ........  638.8 55.2 102.9 147.1 944.0
Juni .......................... ......... 631.0 72.8 109.o 137.7 950.5
Juli . .. ........  670. o 87.8 100.6 134.4 992.8
Augusti ................... ......... 659.0 99.o 96.7 169.1 1,023.8
S eptem ber............... ......... 716.g 117.4 109.8 229.2 l,173.o
Oktober . ......... 738.3 122.8 111.9 246.6 1,219.6
November ..........  726.3 129.8 118.8 284.1 1,259.0
December . .............701.0 99.7 115.8 301.1 1,218.2
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Vid årets slut innehöll Bankens portfölj 
inhemska växlar till ett belopp av 1,002.7 
milj. mark, varav, som redan nämndes, di- 
rekte diskonterade. 701.o miljoner mark och 
rediskonterade 301.i miljoner mark. Väx
larna utgjorde sålunda. 82 % av Bankens

31/i2 1925 31/12 1926 31/ i2 1927
Export industriens

växlar ................  35.87 46.12 53.80
Hemm a mark nads-

industriens väx-
lar ................... 23.39 14. G G 15.77

Handelsfirmors
växlar ............ 36.7 G 37.4 4 28.8 2

Övriga växlar . 3.98 1.78 1.55

Räntesatscrnu.

Bankens diskonträntor, vilka i samband 
mod suspenderingen av guldmyntfoten 
måste höjas så, att det lägsta diskontot 
blev 9 %, kunde första gången sänkas re
dan den 24 oktober 1931 med 1 procent.

Såsom tidigare i annat sammanhang re
dan omnämnts, ökades efterfrågan på kredit 
avsevärt i slutet av år 1931 och ledde detta 
till en tilLstramning av penningläget, var
för utvecklingen efter nämnda räntesänk
ning liinge var ogynnsam på penning
marknaden. Utflödet uv depositioner från 
penninginstituten och bortdragandet av 
utländska fordringar från landet an
strängde i hög grad penninginstitutens 
ställning, varför dessa voro tvungna att i 
betydande utsträckning ty sig till Ein- 
äands Banks hjälp, såsom tidigare om
nämnts'.

I december sagda år inträffade dock en 
vändning, misstron avtog och i läget in
trädde en viss jämvikt. Under de första 
månaderna av senaste år var utvecklingen 
så pass gynnsam, att direktionen den 12 
februari kunde föreslå en förnyad ränte
sänkning med 1 procent, vartill bankfull- 

jmäktige även biföllo.

inhemska utlåning. Vid utgången av före
gående år var motsvarande tal 83 %.

De av Banken direkte diskonterade väx
larna fördelade sig procentuellt på följande 
sått i

31/12 1928 31/12 1929 31/iz 1930 31/ia 1931 31/ ia 1932

55.82 59.07 63.02 64.41 65.47

16.99 14.7 7 13.12 16.15 16.44

24.80 24.11 21.38 17.82 16.40
2.39 2.05 2.48 1.02 1.G3

Även härefter har utvecklingen på pen
ningmarknaden fortgått i en riktning mot 
större lättnad. Fördenskull kunde bam.k- 
f  ullmäktige den 19 april på framställ an 
av direktionen sänka diskonträntorna med 
ytterligare V 2 procent. Härigenom kom 
alltså det lägsta diskontot att uppgå till 
6 y 2 %. Såsom redan tidigare anförts, tiill- 
stramades läget på penningmarknaden av
sevärt under den senare hälften av året. 
Bankens rodiskonteringar ävensom den to
tala kreditgivningen ökades och försvagades 
valutaförrådet genom den förtroendekris, 
som uppkom under sommaren. Detta 
skede kunde dock passeras utan en för
höjning av räntorna, men 'kunde någon 
sänkning ej heller komma ifråga.

Först i slutet av senaste år och i början 
av innevarande år, då tilliten till bibehål
landet av vårt mynts värde återvände, be- 
gynte läget bliva så mycket lättare, att 
räntorna den 30 sistlidne januari kunde 
sänkas med y ,  procent, varefter det högsta 
diskontot var 6 %  eller på den lägsta nivån 
sedan januari 1919. På denna nivå har det 
sedan nämnda tidpunkt varit tre gånger, 
nämligen 8/1— 17/11 1919, 25/11 1927—  
7/8 1928 och 27/8 1930— 30/9 1931.
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Sedelstocken. februari— mars och nådde som vanligt sitt
högsta belopp i slutet av mars, då det ut- 

De här skildrade faserna i den ekono- gjorde 1,299.4 miljoner mark. Därefter ned- 
miska verksamheten avspegla sig även i gick sedelstocken med smärre avvikelser 
sedelstockens utveckling. Den i slutet av år kontinuerligt, tills densamma den 23 no- 
1931 inträffade förändringen i penningför- vember nådde sitt minimum, l,004.o mil
hållandena och den därav föranledda köp- joner mark. I slutet av året ökades efter 
lusten samt don partiella stegringen i detalj- vanligheten efterfrågan på sedlar i någon 
prisen ökade behovet av sedlar, varför se- mån genom julmarknadens behov, så att 
delstocken då tillväxte med c:a 100 miljoner sedelstocken vid årets utgång var 1,085.3 
mark. miljoner1 mark eller 207.g miljoner mark 

Vid årsskiftet inträffade emellertid en mindre än i slutet av föregående år. 
stagnation och under den förra hälften av Följande sammanställning utvisar belop- 
senaste år minskades behovet av sedlar pen av de olika tillgångar, mot vilka ban- 
ånyo. I början av året var sedelstocken ken är berättigad att utgiva sedlar, vid ut- 
l,292.ö miljoner mark. Den nedgick först gången av 1931 samt vid resp. kvartalsslut 
i januari, ökades därefter åter något under senaste år:

S1/i2 1931 *7, 1932 1932 3u/n 1932 31/1? 1932 
milj. mk. milj. mk. milj. mk. milj. mk. milj. mk.

Guldkassa............................................  303.7 304.o 304.4 304.3 304.4
Korrespondenter i utlandet ..........  317.o 554.8 358.0 308.o 314.2
Kreditiv i u tlandet..........................  95.r. 95.5 95.5 191.0 191.0
Växlar å utländskt mynt ..............  204.4 249.8 235.7 224.8 236.0
Obligationer å utländskt mynt . . . .  —  —  -— —  —  
Banksedlar och kuponger å ut

ländskt m y n t..................................  2.5 2.7 1.2 1.2 l.o
Växlar å finskt m y n t ......................  1,084.fi 841.7 768.« 945.8 1,002.7

Summa 2,007.7 2,048.5 1,764.3 1,975.1 2,049.9

Förhållandet mellan den primära sedel- bristande supplementär täckning har under
täckningen (guldkassa och utländska va- år .1932 varierat mellan 2,172.5 miljoner
lutor) samt vid anfordran betalbara för- mark (15/3) och 1,917.2 miljoner mark
bindelser förbättrades något under senaste (15/1). Motsvarande obegagnade sedelut-
år. Vid utgången av år 1930 hade det- givningsrätt har växlat mellan 634.2 miljo-
samma varit 74.9 %, men nedgick föl- ner mark (8 /6 ) och 349.0 miljoner mark
jande år så, att det den 31 december 1931 (8 /1 ). Dessa belopp utgjorde det förra 31.5
var 46.i %. Vid utgången av senaste år ut- och det senare 18.2 % av den totala sedelut-
gjorde den primära sedeltäckningen 55.2 % givningsrätten.
av de vid anfordran betalbara förbindel- Då valutaförrådet på grund av det större
serna. Även i förhållande till sedelstocken utländska kreditivet i slutet av året var nå-
stegrades den primära sedeltäckningen nå- got större än ett år tidigare, var sedelutgiv-
got. Den utgjorde i början av år 1931 ningsrätten, medan guldkassan höll sig nå-
87.1 %  av den utelöpande sedelstocken, ned- gorlunda lika, vid utgången av året ävenså
gick till utgången av samma år till 55.4 %  inemot hundra miljoner mark större än vid
och var i slutet av senaste år 74.6 %. 1931 års utgång. Enär den begagnade se-

Sedelutgivningsrätten utan avdrag för delutgivningsrätten var inemot hundra mil-
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joner mark mindre och den supplementära 
täckningen översteg 1,200 miljoner mark, 
var sedelreserven nära 200 miljoner mark 
större än vid utgången av året därförinnan.

I det följande jämföres Bankens sedelut
givningsrätt och dess användning vid ut
gången av senaste år med motsvarande ställ
ning i slutet av föregående år.

Sedelutgivningsrätt.
37,a 1931 *»/„ 1932

Guldkassa och utländska milj. mk. milj.:mk.
valutor .......................... 716.2 809.5

Sedelutgivningsrätt där
utöver .......................... 1,200.0 1,200.0

Sedelutgivningsrätt ........ 1,916.2 2,009.5

Begagnat belopp.

Utelöpande sedlar .......... 1,292.9 1,085.3
Övriga avista förbindelser 261.» 380.!»
Å beviljade kassakreditiv

innestående .................. 55.2 51.3
Begagnad sedelutgivnings

rätt ................................. l,610.o 1,517.5

Sedelutgivningsreserv.

Omedelbart disponibel .. 306.2 492.0
Beroende av ökad supp

lementär täckning . . . . — —
Total sedelutgivningsre

serv ................................. 306.2 492.0
Begagnat belopp och re

serv ................................. 1,916.2 2,009.5

Bankens förhållande till staten.

Statsverket har under det gångna året 
icke anlitat kredit i Finlands Bank, från
sett tillfälliga övertrasseringar å dess upp- 
och avskrivningsräkning. Även å utländskt 
mynt lydande finska statsobligationers räk
ning har under året förblivit tämligen oför
ändrad, med undantag för vid bokslutet 
verkställda nedskattningar av obligationer
nas bokföringsvärde.

De utländska förbindelserna.
Bankens korrespondentnät har icke under 

det gångna året undergått några föränd
ringar.

Det. i Bankfullmäktiges berättelse för år 
1931 på sid. 16 omnämnda kreditivet å 
500,000 pund, som upptagits i Bank of 
England, beslöt Bankfullmäktige den 19 
april på framställning av direktionen för
länga på tre månader. Ehuru detta kredi
tiv icke alls behövt anlitas, ansågs det dock, 
då detsamma utgick, behövligt att upptaga 
en ny utländsk kredit på eji miljon pund, 
som ordnades av tvenne banker i London 
och som är i kraft till slutet av år 1933.

Bankens bokslut.
Aiv det föregående har redan framgått, 

att de under det gångna året. inträffade 
förändringarna i Finlands Banks ställning 
varit relativt obetydliga. I det följande 
granskas de mer i detalj.

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

senaste år och året därförinnan framgå ur
följande sammanställning:

T i l l g å n g a r : 1931 
milj. mk.

31/i? 1932 
milj. mk.

Guldkassa ......................... 303.7 304.1
Korrespondenter i utlan-

317.0 314.2
Kreditiv i utlandet ----- 95.5 191.0
Växlar å utländskt mynt 204.4 236.0
Kuponger och utländska

sedlar ............................. 2.5 1.0
Växlar å finskt mynt .. 1,084. (i 1,002.7
Hypot ekslån ..................... 126.5 99.7
Kassakreditiv .................. 98.i 115.8
Obligationer å finskt

mynt ............................. 66.o 64.o
Obligationer å utländskt

mynt ............................. 292.» 236.4
Bankfastigheter och in

ventarier ...................... 12.0 12.o
Diverse räkningar .......... 216.8 213.1

Summa 2,820.o 2,791.5
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S k u I d e  r: 37i, 1931 
milj. mk.

37 „  1932 
milj. mk.

Utelöpande sedlar .. . 1,292.0 1,085.3
Statsverkets upp- och

avskrivningsräkning 55.9 91.7
Övriga upp- och av

skri vningsräkn inga r 51.3 62.8
Kreditiv i utlandet . 95.5 191.0
Post re m i ssväxl a r 15.4 27.4
Korrespondenter i utlan

det .. 32.8 6.7
< i rund fond l,000.o 1,000.0
Reservfond ................ 142.2 197.5
Bankfastigheter och in-

ventarier ................ l2.o 12.o
Diverse räkningar 11.3 1.0
Arets vinst.................... 110.7 115.2

Summa 2,820.o 2,791. r>

(vuldkassa.ii har under hela det gångna 
året, såsom även tidigare, bibehållits vid ett 
tämligen oförändrat belopp.

För förändringarna i valutaförrådet har 
redan tidigare redogjorts. Om man icke 
beaktar det utländska kreditivet, var valuta- 
törrådet vid årets utgång 2.8 miljoner mark 
mindre än i slutet av föregående år.

Växlarna å utländskt mynt ökades däremot 
något under årots lopp, nämligen från 204.4 
miljoner mark till 236.0 miljoner mark.

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

,t å korrespondenter i utlandet . .
å obligationer ..............................

Agio ...................................................................
Provisioner .......................................................
Influtna osäkra fordringar ..........................

U t g i f t e r:
Löner och arvoden ......................................
Pensioner och understöd ..............................
bankfullmäktiges arvoden och expenser . .
Sedeltillverkningen
Diverse omkostnader
Nodskattning å obligationer och aktier . .
Avskrivning å inventarierna ......................
Nettovinst ................

Såväl Bankens guldkassa som utländska 
valutor, både guldvalutor och övriga, ha 
bokförts efter vederbörande guldparitet el
ler något därunder, vilket i betraktande av 
arten av dessa valutor samt finska markens 
guldvärde innebär en försiktig uppskatt
ning.

För de tillgångar, som företräda Bankens 
inhemska utlåning, har ovan redogjorts.

Beträffande obligations räkningarna be
står nedgången i dem huvudsakligen av en 
nodskattning av bokförin gsnatur, vilken 
även nu på grund av obligationernas varie
rande värde ansetts nödig i jämförelsevis 
stor omfattning.

Till reservfonden har under året i över
ensstämmelse ined reglementet överförts 
hälften av vinsten för år 1931 eller 
55,359,043 mark 97 penni. Under inneva
rande år har till denna fond av senaste 
års vinst överförts 5,190,497 mark 42 
penni, varefter fonden uppgår till 
202,716,850 mark 60 penni.

V  i n s t- o C 11 f  ö r 1 u s 1 11 ä k n i  n g e n .

Gestaltningen av bankens vinst- och för
lusträkning under de två senaste åren
fram går av följande sammanställning:

Är 1931 Ar 1932
Fmk 67,889,463: 57 88,336,630: 20

11 26,458,357: 30 27,969,942: 29
11 35,954,900: 80 36,018,657: 95
11 8,0i90,582:: 48 8,045,738: 73
11 8,614,898: 26 9,861,752: 48
11 413: 35 7,083: 55

Fmk 147,008,615: 76 170,239,805: 20

År 1931 Ar 1932
8,279,639: 15 8,293,314: 15

11 631,853: 80 604,045:60
11 153,280: — 160,472: 85
11 3,306,873: 60 1,608,226: 56
11 1,931,873: 07 2,642,917: 68
11 21,972,970: 70 41,708,833: 45
11 14,037: 50 31,497:50
11 110,718,067: 94 115,190,497: 42

Fmk 147,008,615: 76 170,239,805: 20
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Bankens totala inkomster minskades un
der åren 1930 och 1931. Under senaste år 
ökades de däremot med 23.2 miljoner mark 
eller 16 %. ökningen beror nästan helt och 
hållet på stegringen ii ränteinkomsterna, 
vilken föranletts av ökningen i kreditgiv- 
ningen samt den högre räntefoten.

De övriga posterna å inkomstsidan ha i 
jämförelse med föregående år förändrats 
rätt så litet.

Om utgiftssidans räkningar kan sägas 
detsamma med undantag av kostnaderna 
för sedeltillverkningen, vilka på grund av 
växelmynten av aluminiumbrons nedgått, 
samt det till nedskattning av bokförings
värdet å obligationer och aktier använda 
beloppet, vars ökning och orsakerna därtill 
redan tidigare berörts.

För avskrivningarna å fordringar redo- 
göres å sid. 18 av denna berättelse.

Nämnvärda nybyggnader har banken icke 
heller under det gångna året haft under 
uppförande, och skäl till avskrivningar å 
fastigheterna har icke förefunnits. Mindre 
reparationskostnader ha efter vanligheten

bokförts som utgifter för fastigheterna. 
Vad som använts till nyanskaffning av in
ventarier har även nu helt och hållet av
skrivits.

Bankens nettovinst gestaltade sig för se
naste år c:a 5 miljoner större än för år 
1931.

Vinsten utgjorde:
År 1924 65.4 milj. mark
„ 1925 82.7 „
„ 1926 107.1
„ 1927 116.7 „ ■ „„ 1928 144.0 „
„ 1929 150.7 „
„  1930 130.g „
„ 1931 110.7 „ n samt
„ 1932 115,190,497 mark 42 penni.

Av Bankens nettovinst går enligt statens 
inkomst- och utgiftsbudget för innevarande 
år 110 miljoner mark till staten. Återsto
den har, såsom tidigare nämnts, överförts 
till reservfonden.

A v  Bankfuilmäktige handlagda ärenden.

Förslag till utvidgning av sedelutgivningen 
och k re di tgivningen.

Den 29 januari 1932 insände bankfull
mäktige Leppälä, Vesterinen och Lahden
suo till bankfullmäktiges ordförande en 
skrivelse, i vilken de bl. a. uttalade den 
förhoppningen, att till överläggning måtte 
upptagas och eventuellt beslutas om änd
ring av G § i reglementet för Finlands 
Bank sålunda, att sedelutgivningen kunde 
ökas samt om ändring av 11 § 5 mom. 
sålunda, att lån av däri omnämnd art 
kunde beviljas i större omfattning än vad
i sagda moment i dess nuvarande form 
förutsättes.

Sedan direktionen avgivit utlåtande i 
saken beslöto bankfullmäktige vid sam
manträde den 17 februari i anslutning till 
direktionens åsikt, att skrivelsen icke gav 
anledning till någon åtgärd.

Den 3 mars avgåvo bankfullmäktige av 
Bankutskottet inbegärt utlåtande om riks- 
dagsman Kämäräinens m. fl. motion med 
förslag till lag om ändring av Finlands 
Banks reglemente, vilket avsåg detsamma 
som förenämnda skrivelse av de tre bank- 
fullmäktige. I anslutning till direktionens 
utlåtande i ärendet ställde sig bankfullmäk
tige på samma ståndpunkt som vid behand
lingen av nämnda skrivelse.

Samma ärende kom ytterligare upp inom 
bankfullmäktige i samband med det utlå
tande, som bankfullmäktige den 2 decem
ber avgåvo till Statsrådet angående det be
tänkande, som avgivits av den för anord
nandet av allmänna arbeten samt för ut
redning av pris- och räntefrågor tillsatta

sakkunnignämnden. I sitt utlåtande i frå
gan motsatte sig direktionen en ändring 
av Bankens reglemente och förenade sig 
bankfullmäktige om direktionens stånd
punkt.

Förslag till räntereglementering.

i)en 7 april avgåvo bankfullmäktige av 
Bankutskottet inbegärt utlåtande om. den
1 riksdagen föreslagna räntereglementerin- 
gen. I anslutning till den ståndpunkt di
rektionen framlagt i sitt utlåtande mot
satte sig bankfullmäktige reglementering av 
räntan.

Samma fråga kom även före inom bank- 
fullmäktige vid behandlingen av det redan 
tidigare omnämnda betänkande, som av
givits av den för anordnandet av allmänna 
arbeten samt för utredning av pris- och 
räntefrågor tillsatta sakkunnignämnden 
och angående vilket Statsrådet inbegärt 
utlåtande av bankfullmäktige. Även här
vid förenade sig bankfullmäktige i sitt den
2 december avgivna utlåtande om direktio
nens emot räntereglementeringen avvisande 
ståndpunkt.

Temporär ändring av lagen om bokförings
skyldighet.

Den 5 januari 1932 anhöll justi tieminis- 
teriet. av Finlands Bank om utlåtande i 
brådskande ordning angående ett av sty
relsen för Bankföreningen i Finland väckt 
förslag, som avsåg införandet av ett av 
guldmyntfotens suspendering föranlett till- 
lägg i lagen av den 14 februari 1925 an
gåen de bok förin gssky ld i gliet.

1 0 0 3 — 33 3



18

Den 13 januari beslöto bankfullmäktige 
i anslutning till direktionens åsikt med
dela som sitt utlåtande, att 4 § 9 mom. 
i lagen, av den 14 februari 1925 om bok- 
förm-gsskyl di gliet enligt bank fullmäktiges 
åsikt borde i vanlig ordning temporärt, 
tills penningvärdena åter allmänt stabilise
rats, ändras sålunda, att fastställandet av 
vid bokslut följd bokföringspraxis ävensom 
av de kurser, vilka skola tillämpas vid 
bokslut vid omräknandet av å utländskt 
mynt lydande tillgodohavanden och värde
papper samt skulder och förbindelser, 
skulle överlämnas åt Finansministeriet.

Pensionerna.

Under det gångna året lm bankfulimäk- 
tige beviljat tre nya pensioner uppgående 
till sammanlagt 29,370 mark i året.

Avskrivningarna.

De sedvanliga nedskattningarna i sam
band med bokslutet ha berörts i det före
gående. Såsom helt och hållet värdelösa ha 
avskrivits en del tidigare till osäkra ford
ringars konto överförda fordringar här
stammande från åren 1892, 1893 <k*1 i 1905 
om sammanlagt Fmk 39,176: 45.

Revisionen.

De vid 1931 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet Aleksanteri Fränti, 
redaktören Kaarlo Harvala., filosofiedoktorn 
Frans Vihtori Härmä, riksdagsmannen 
August Kuusisto och riksdagsmannen Matti 
Pitkänen, verkställde under tiden från den 
22 februari t ill den 8 mars revision av Ban
kens räkenskaper för år 1931. I enlighet 
med revisorernas tillstyrkan och med stöd 
av stadgandena härom i Bankens regle
mente ha Bankfullmäktige beviljat direktio
nen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning 
under år 1931.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln.

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

Inventeringarna ocli inspektionen av 
avdelningskontoren.

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

fullmäktige verkställt inventering av hu
vudkontorets kassavalv och samtliga kassor 
ävensom lånehandlingar och säkerheter samt 
panter och depositioner. De vid sagda in
venteringar fastställda förhållandena hava 
befunnits med Bankens böcker överensstäm
mande.

b) I avdelningskontoren.
Bankfullmäktige ha övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och valv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre gånger om året inven
terats av diskontkontrollanterna.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

För år 1933 ha Bankfullmäktige på di
rektionens framställning utsett följande 
personer till kontrollanter vid avdelnings
kontoren och till deras suppleanter:

vid kontoret i Åbo: till ordinarie leda
möter politierådmannen Ernst Petter Johan 
Thomé och direktören Otto Albert Timola 
samt till suppleanter direktören Axel Meri
salo och direktören Arthur Fredrikson.

vid kontoret i Björneborg: till ordinarie 
ledamöter direktören Johan Odert Rosen
gren och direktören Toivo Rintala samt till 
suppleanter direktören Pehr A. Collin och
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apotekaren filosofiemagister Fredrik Victor 
Finnberg.

vid kontoret i Wasa: till ordinarie leda
möter borgmästaren Ivar Wilhelm Hassel- 
blatt och direktören Juho Alatalo samt till 
suppleanter konsuln Johan Alfred Viklund 
och direktören Lauri Aleksander Niinioja.

vid kontoret i TJleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Frans Adolf 
Riekki och direktören Otto Alfons Karhi 
samt till suppleanter vicehäradshövdingen 
Arvi Kaarlo Eliel Ahmavaara och direktö
ren J. K. Korkeakivi.

vid kontoret i Kuopio: till ordinarie le
damöter lantmäteriingeniören Pekka Juho 
Rinkinen och kommunalrådet Bruno Ilmo- 
niemi samt till suppleanter direktören Otto 
Ville Ruotsalainen och vicehäradshövdin
gen Gunnar Valdemar Hellén.

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie le
damöter filosofiemagistern Y rjö A. Kan- 
kaanrinta och agronomen Väinö Muukko
nen samt till suppleanter filosofiemagistern 
Taavi Kauhanen och hovrättsauskultanten 
Mauno Moilanen.

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter f. d. apotekaren Sven Holsti och 
kronofogden Alexander W eledejeff samt 
till suppleanter direktören Robert Valentin 
Niskanen och kyrkoherden Oskari Freed- 
rikki Kanervo.

vid kontoret i Wiborg: till ordinarie le
damöter direktören Ernst Hämäläinen oeh 
verkställande direktören Hannes Neuvonen 
samt till suppleanter direktören Kusti Soi
ninen och ingeniören Erkki Koivulehto.

vid kontoret i S :t Michel: till ordinarie 
ledamöter borgmästaren Erkki Veikko 
Kuokkanen och politierådmannen Otto Kin
nunen samt till suppleanter verkställande 
direktören Valter Pulkkinen och verkstäl
lande direktören Asko Savolainen.

vid kontoret i Tammerfors: till ordinarie 
ledamöter justitierådmannen Kaarlo Hal- 
jala och direktören Mikko Petter Lampén 
samt till suppleanter stadsdirektören Kaarlo

Nordlund och fabrikanten Johan Niklas Sal
minen.

vid kontoret i Tavastehus: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Anders Gustaf 
Skogster och handlanden Johan Verner 
Fredriksson samt till suppleanter fabrikan
ten Kaarlo Edvard Kauppinen och justitie
rådmannen Kalle Edvard Teikari.

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter direktören Kaario Wilhelm Lai
tila och apotekaren Eugen Mansnerus samt 
till suppleanter lektorn Herman Hämäläi
nen och borgmästaren Matti Soini.

vid. kontoret i Kotka: till ordinarie leda
möter handlanden Emil Saxell och affärs
mannen Arthur Lemke samt till supplean
ter borgmästaren Atte Mönkö och filosofie
magistern II. L. Wennerstrand.

Bank fullmäktige och revisorer.

På grund av den 12 november 1930 för
rättat val ha som Bankfullmäktige från 
årets början intill den 7 september fungerat 
följande personer:

filosofiemagistern Jalo Lahdensuo, 
verkställande direktören Väinö Tanner, 
professorn Ernst Fredrik Nevanlinna, 
jordbrukaren Vihtori Vesterinen, 
filosofiedoktorn Johan Helo, 
jordbrukaren Juhani Leppälä, 
filosofiedoktorn Julius Ailio, 
di plomingeni ören Erik von Frenckell och 
kommunalrådet T aave Junnila.
Ay dessa utgjorde de tre förstnämnda de 

ordinarie Bankfullmäktige.
Professor Nevanlinna fullgjorde ordfö

randens oeh undertecknad Tanner viceord- 
förandens åligganden.

Efter professor Nevanlinnas den 7 sep
tember inträffade frånfälle inträdde under
tecknad Junnila i sin egenskap av den av
lidnes suppleant i ordinarie fullmäktige.

Den 21 september valde bankfullmäktige 
till sin ordförande undertecknad Lahden
suo.
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Medelst utdrag ur riksdagens beslutpro
tokoll för plenum fredagen den 11 novem
ber underrättades) bankfullmäktige om att 
Riksdagens elektorer, sedan undertecknad 
Junnila övergått till ordinarie fullmäktige, 
till medlem av förstärkta bankfullmäktige 
utsett undertecknad Pulkkinen för bankfull
mäktiges återstående verksamhetsperiod.

Till Bankens revisorer utsågo Riksdagens 
elektorer den 12 sistlidna december följande 
personer:

jordbrukaren Kaapro Huittinen och till 
dennes suppleant jordbrukaren Kalle 
Aukusti Lohi,

Helsingfors den 25 februari 1933.

redaktören Kaarlo IJ arv ala och till den
nes suppleant redaktören Artturi Aalto, 

filosofiedoktom Frans Vihtori Härmä och 
till dennes suppleant kommunalrådet 
A rtturi Hiidenh eimo, 

kommunalrådet Aleksanteri Fränti och 
till dennes suppleant jordbrukaren Juho 
Paavo Saarinen samt 

jordbrukaren August Kuusisto och till 
dennes suppleant funktionären August 
Valt a.

JALO LAHDENSUO.

Väinö Tanner. Taave Junnila. Vihtori Vesterinen.
Johan Helo. Erik v. Frenckell. Y rjö Pulkkinen.

K. N. Rauhala.


