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D et ekonom iska livet i Finland år 1933.
Allmäniia drag.

Utmärkande för utvecklingen av F in 
lands ekonomiska liv under det gångna året 
är den liättnad, som in trä tt på penning- 
oeh kapitalmarknaden samt nedgången i 
räntefoten. 1 detta hänseende inträdde 
Finlands ekonomiska liv sålunda i e tt för 
depressionens sista fas karaktäristiskt läge. 
Å andira sidan utvisade utrikeshandeln oeh 
en del produktionsområden tydliga tecken 
t ill återhämtning, t. o. m. till uppsving, 
vilka fakta tyda på a tt depressionen hål
ler på a tt vika för den period, som i kon- 
junkturstudier plägar kallas återhämtnings- 
perioden. Dessa bägge företeelser voro 
ägnade a tt öka förtroendet till vårt lands 
ekonomiska liv och därigenom stärka 
tilliten till landets möjligheter a tt ge
nomgå krisen utan alltför stora förluster 
och speciellt förtroendet till finska mar
kens stabilitet, vilket redan i slutet av 
i öregående år begynte ökas, sedan infla- 
I ionssträvandena få tts tillbakavisade.

Dessa glädjande företeelser ha dock ännu 
icke sträckt sig till alla områden av den 
ekonomiska verksamheten. Speciellt har 
jordbruket fortfarande få tt kämpa med 
stora svårigheter, vilka uppenbarligen on
dast delvis äro betingade av konjunktu
rerna, i det strukturförändringarna i 
världsekonomin och de mellanstatliga han
delspolitiska tendenserna v arit huvudorsa
ken till dem . Internationella företeelser 
ba en djupgående inverkan på utveck
lingen av Finlands ekonomiska liv; av 
världsmarknadens utveckling beror även, 
om den nurå.dande tendensen till eko

nomisk återhämtning får stabiliseras och 
spirida sig samt efterhand utväxa till en 
ny uppgångsperiod eller om det nuvarande 
osäkerhetstillståndet skaill fortfara.

Industrin.

Återhämtningen i det ekonomiska, livet 
framgick tydligt inom industrin överhuvud, 
ä.ven om den icke ännu sträckte sig till 
alla dess grenar. Enligt Unitas index steg 
industrins produktionsvärde (då 1926 ta- 
ges =  ilOÖ), efter a tt ha nått sin botten- 
siffra, 7!) poäng år 1931, till 84 å r 1932. och 
ytterligare till 97 senaste år. Den uppåt
gående tendensen var ännu i början av- 
senaste år svag, men förstärktes densamma 
under årets lopp. Enligt index var pro
duktionsvärdet under första, kvartailet c:a 
7 %,, men för fjärde kvartalet redan 19 % 
större än för motsvarande tid föregående 
år. Industrins produktionsvärde för hela 
året var ungefär 13 % större än å r 1902. 
tönligt en förhandsuppskattning var indu
strins bruttoproduktionsvärde c:a 10,700 
milj. mk mot. 9,550 milj. mk år 1932.

Läget förbättrades mest inom sågindu- 
strin. Exporten av sågade varor ökades 
från 736,100 standards å r 1932 till 982,600 
standards senaste år och var sålunda större 
än för något annat å r sedan å r 1929. Det 
ä r dock a tt märka, a tt häri ingår en re- 
export av c :a 60,000 standards ryrfka så
gade varor. Då prisen på sågade varor 
likaså förbättrats, h ar den inkomst landet 
erhållit av denna av gammalt viktiga ex
portvara avsevärt ökats. Även exporten av
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andra Iräförädlingsalster 'hai' stegrats nå
got, nuMi voro deras prislörlhålkniden. lort- 
fa.rande ogynnsamma. På grund av mark
nadsförhållandena och delvis även genom 
begränsningar, som fastställts i internatio
nella överenskommelser, ha dessa industri
grenar icke kunnat utnyttja 'hela sin pio- 
duktion.ska.pacitet. Det oaktat har produk
tionen ökats, enär under de föregående 
åren uppförts en del nya fabriker oeli ä \en  
senaste år utförts en del ombyggnader av
sedda att stegra produktionen.

<>m de viktigaste exportvarorna kan näm
nas, att utförseln av faner ökades från 
80,64* ton år 1932 till 95,940 ton senaste 
år, av mekanisk trämassa från resp. 180,096 
ton ti'11 207,91G ton, av sulfitcellulosa från 
&6i2,i0i0l2 ton till 593,317 ton, nv sulfitcellu
losa från  194^895 ton till 204,561 ton och 
av papper från 388,690 ton tiili 319,349 ton. 
Även i utförseln av runt virke kan en 
stegring iakttagas. Exporten av trämassa, 
cellulosa och papper var större än ior nå
got tidigare år. i  slutet av aret begvnte 
vattenbristen bereda olägenhet speciellt för 
produktionen av trämassa. — Inalles var 
exportindustrins produktionsmängd enligt 
Un i'tas index c:a 13 %> större än är 19o2, 
medan produktionsvärdets stegring var nå
got större eller c:a 17 %.

i)en inom hemmamarknadsindustrin fram 
trädande ökade livaktigheten i produktionen 
var ävenså mycket ojämn, i genomsnitt 
var ökningen i produktionsvärdet enligt 
Unitas index c:a 14% . Den största steg
ringen kunde iakttagas inom -metallindu
strin, e:a 20%  samt inom textil-, närings- 
och njutningsmedels- samt läder- och sko- 
industrin, c:a 15% . Däremot låg bygg
nadsindustrin fortfarande nere. I Helsing
fors fullbordades år 1933 49 nybyggnader, 
vilka innehöllo 1,359 rum och 355,750 m:\  
med-a-n motsvarande siffror för å r 1:932, då 
byggnadsverksamheten likasa var obetydlig, 
voro 86 byggnader, 3,918 rum och 
705,017 m3. I slutet av året började dock

framträda de första tecknen på a tt även 
depressionen inom byggnadsverksamheten 
begynte giva vika. ökningen i åtgången 
av cement, 121%, tyder likaså därpå, att 
vågdalen passerats, men borde avsättnin
gen ytterligare växa med hälften, förrän 
man skulle nå den nivå som tidigare an
setts såsom normal.

Skogsarbetena ha i hög grad tagit upp
sving. Enligt gjorda beräkningar anmäldes 
senaste å r 34.o milj. fällda stammar grovt 
virke och 5.7 milj. nv1 klenvirke. Dessa 
kvantiteter äro c:a två gånger större än år
1932 och inemot tre gånger större än år
1931, då skogsarbetena hade den minsta 
omfattningen. Enligt uppskattning erlades 
i stubbhyror är 1933 e:a 850 milj. mk mot 
endast resp. 450 och 280 miljoner för de 
tvenne föregående åren.

Lantbruket.
E n  följd av torkan lunder våren och «om- 

maren var, a tt skörden av vårsäd och hö 
utföll relativt svagt. Däremot var skörden 
av vete, råg och potäter riklig och god. To
talmängden av skörden beräknades till c:a 
29183 foderenheter, varför densamma var 
något mindre an de föregående aren, näm
ligen år 1932. 3,192 milj. och 1931 3,094 
milj. 'foderenheter. Även skördens värde 
var uppskattat i pengar enligt förhands- 
uppskattning något lägre än  under närmast 
föregående å r nämligen 4,S35 milj. mk se
naste å r  mot 5,312 milj. mk år 1932, men 
ungefär lika stort som år 1931, då värdet 
av skörden var 4,820 milj. mk.

P risfö rh å llan d en a  voro fortfarande oför
m ånliga för lantbruket. Med tillhjälp iav 
tullar var det dock möjligt a tt hålla sp a n n 
m ålsp risen  på en skälig  nivå, men oaktat 
stödet från  statens sida. ha p risen  speciellt 
på smör och ägg h å llit  sig exceptionellt 
låga. Då smörets p risb illig h e t var ägnad 
a tt öka dess konsumtion i hemlandet, min

ska des exporten starkt och utgjorde .11 8<8'5 
ton mot 14/524 ton år 19,3-2 och 17,403 ton 
år 1931. Däremot ökades exporten av kött, 
om alla slag beaktas, från 3,472- ton är
1932 till 4,0,>3 ton senaste år och exporten 
av ost i rån resp. 3,277 ton till 4,176 ton 
samt exporten av ägg från 6,267 ton (il! 
9,976 ton. Men på grund av nedgången i 
prisen samt minskningen i smörexporlen 
var exportvärdet av här nämnda lantbruks
produkter endast 455.ö milj. mk mot 497.1 
milj. mk år 1932.

Under dessa förhållanden har lamtbruks- 
befolkningen icke av lantbrukets -avkastning 
erhållit den hjälp den behövt. Däremot 
har denna befolknings andra inkomstkälla, 
skogarna, såsom- förut nämnts, återigen 
efter långa tider givit.-ett -gott resultat: bi
inkomster såväl av skogsförsäljning som av 
skogsarbeten.

Även den sjunkande räntenivån har va
rit ägnad att bereda lättnad åt- skuldsatta 
jordbrukare. E'huru man genom statsåt- 
gärder sökt bibehålla de nuvarande jord
brukarna 7>å deras lägenheter, har det doek 
icke varit möjligt a tt förhindra alltför 
starkt skuldsatta jordägare a tt gå. i konkurs. 
Antalet exekutiva auktioner å jordbruks- 
lägenheter var senaste år 3,396 mot resp. 
2,036 och 1,640 under de tvenne föregående 
åren.

Arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden var ogynnsam under 

hela det gångna året, varför staten och 
kommunerna varit nödsakade att .på samma 
sätt som under de föregående åren anordna 
allmänna arbeten och bedriva även andra 
slag av arbetslöshetspolitik. Läget var doek 
avsevärt lättare ån. närmast föregående år 
och förbättrades speciellt under de sista 
månaderna av året. Antalet i arbetslöshets- 
byråernas register upptagna arbetslösa, som 
i mars 1932 nådde sin kulmen, över 90,000

och som vid utgången av året var c:a 
813,6:0 0 , nådde icke en enda gång under 
senaste å r upp till dessa siffror utan höll 
sig regelbundet på en- lägre nivå än då. 
Vid utgången av året upptogo arbetslös- 
hetsnämndernas register c:a 41,000 perso
nel-, varför .minskningen under året var 
drygt. 50% . Av dessa voro e:a 17,000 i 
av staten och kommunerna anordnade re
servarbeten, varför det faktiska antalet 
arbetslösa var c:a 24,000. Till en del beror 
denna minskning dock -av nya bestämmel
ser vid registreringen av arbetslösa. För
bättringen- i arbetsmarknaden berodde hu
vudsakligen av skogsarbetena och gällde så
lunda. landsbygden. I städerna var ned
gången i antalet arbetslösa mycket mindre, 
ty ehuru en del industrigrenar ökat sin 
produktion-, ha de icke nämnvärt ökat sin 
arbetsstyrka.

.Jämsides med att arbetsmarknaden för
bättrats har även lönenivån, som i synner
het i skogsarbeten -ocb olika tillfälliga a r 
beten sjunkit mycket lågt, begynt stiga. 
Under senaste år har man dock icke i detta 
hänseende hunnit ens när-mels-evis upp till 
den nivå, som under nedgångst iden gått 
förlorad.

Utrikeshandeln.
Utrikeshandeln tog ett avsevärt uppsving 

under det. gångna året. Totalvärdet av 
handelsutbytet var enligt förhandsuppgifter 
9,214 milj. -mk, d. v. s. 13 %- större än år 
1932. I jämförelse med rekordåret HMS var 
värdet av utrikeshandeln dock ännu 35 % 
mindre. Importvolymen var senaste år 
c:a 18 % större än  närmast föregående år 
och samtidigt i någon mån större än år
1931, men mindre än åren 1936—1930. 
Stegringen i importens värde senaste å r var 
något, mindre eller c:a 12 %, vilket berodde 
därpå, a tt prisen på importvaror nedgick, 
enligt index med c:a 5 %. Importens värde
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utgjorde 3,926.o milj. mk. Exportens vo
lym ökades med c:a 15 %. Sålunda blev 
exporten, vars volym under depressions
tiden' minskats relativt litet, kvantitativt 
taget större iin -under något annat tidigare 
år'. Exportvarornas pris nedgingo med i 
genomsnitt 1' %, varför exportvärdet öka
des med 14%  och utgjorde 5,288.2 milj. 
mark. I jämförelse med rekordåret 1928 
var exportvärdet doek Fort farande 18 °/< 
mindre.

Genom att exporten ökades mer än im
porten, blev handelsbalansen ännu fördel
aktigare. än det under föregående år nådda 
rekordet. Exportöverskottet var 1,862.2 
milj. mk mot resp. 1,129.2 oeh 902.o milj. 
mk under de två föregående åren. En dy
lik handelsbalans är naturligtvis under nu
varande osäkra förhållanden ett gott resul
tat, med vars tillhjälp vårt, ilands utländska 
betalningsförhållande kunnat i. hög grad 
stabiliseras. Ä andra sidan visar detta 
emellertid, att köpförmågan hos vidsträckta 
lager av vårt folk varit mycket svag och 
att national hushållningen sålunda stått pä 
en osund bas. Antagligen kommer även 
denna företeelse jämsides med de ekono
miska förhållandenas förbättring att små
ningom utjämnas, varvid även en fram
tida ökning av import-en kan förutsättas.

! den föregående framställningen har re
dan -redogjorts för utvecklingen av utför
seln av de viktigaste exportvarorna. Det 
är ännu skäl a tt nämna, att ökningen i ex
portvärdet huvudsakligen berott av upp
svinget på trävarumarknaden. Värdet av 
exporten av -trävaror oeh träarbeten var 
nämligen senaste år 2,270.4 milj. mk, 
d. v. s. 613.1 milj. mk eller 38 % mer än år 
1932. Denna varugrupp intog alltså åter 
första rummet i vår export före gruppen 
pappersmassa, papp och papper, vans ex
portvärde ökades med endast 51.o milj. 
mk och utgjorde 2,lQ7.s> milj. mk. Beträf
fande importen kan nämnas, att av dess 
ökning största delen kom på råämnen och i

andra rummet .på maskiner. Sålunda växte 
de för produktionen avsedda varornas an
del av importens totalvärde frän 56.s %, 
år 1932 till 60.o % senaste år, vilken steg
ring ä r ägnad att giva ett ytterligare be
lägg på uppsvinget i näringslivet.

Inriheshandeln.
Den inhemska liandelsomsättiiingen var 

under hela året något livaktigare än under 
de bägge närmast föregående åren men höll 
sig mindre än -under åren 1927— 1930. En 
ökning framträdde nästan inom alla grenar 
av handeln utvisande, a tt köpförmågan och 
köplusten började förbättras, ehuru den 
låga lönenivån var ägnad a tt fördröja 
denna utveckling. Enligt uppgifter, som in
samlats av nio partiaffärer, steg deras för
säljning för hela året till 2,668.r, milj. 
mark, vilket innebär en -stegring av c:a 
10%  i försäljningens värde. Dä prisnivån 
i stort sett förblivit oförändrad, har ök
ningen berott av stegringen i de försålda 
varumängderna.

Samfärdseln.
Den ökade livaktigheten i det ekono

miska livet kommer till synes även i siff
rorna rörande sjöfarten oeh järnvägstra
fiken. Tonnaget för i last avgångna fartyg 
var senaste år c:a 23 % större än år 1932 
Då med vår handelsflotta under de par se
naste åren införlivats talrika i utlandet in
köpta fartyg, beräknas handelsflottan un
der senaste år ha inseglat ti bruttofrakter 
mer än under något tidigare år. — Jä rn 
vägarnas godstrafik har likaså ökats, 
vilket framgår såväl av dess avkast
ning som speciellt därav, att den transpor
terade godsmängden under januari—no
vember var 20 % större än under samma 
månader 1932. Uppsvinget i sågrörelsen är 
givetvis den viktigaste orsaken till stegrin
gen i trafiken.

Penniiuj- och- kapitalmarknaden.
Efter de synnerligen ogynnsamma för

hållanden, som år 1932 rådde på  penning
marknaden, inträffade en vändning i de
cember nämnda år, från  vilken tidpunkt 
läget fortgående förbättrats. En orsak till 
denna vändning är att förtroendet åter
vänt. Detta åter berodde delvis på att 
fruktan  för inflation givit vika, dels på 
iakttagelsen, a tt vårt lands ekonomiska liv 
begynte repa sig och a tt handhavandet av 
våra utländska betalningsförhållanden ieke 
gestaltat sig övermäktigt för vårt ekono
miska liv. En avgörande faktor var det 
stora exportöversköttet; då de medel, som 
därav erhöllos, överstege det belopp, som 
handhavandet av den konsoliderade skulden 
och likvideringen av de kortfristiga u t
ländska skulderna erfordrade, begynte detta 
medföra en direkt lättnad på vårt eget 
lands penningmarknad. En följd är även, 
a tt  man knappast kan angiva någon annan 
tidpunkt, då penningmarknaden varit lika 
lätt som nu vid årsskiftet. Men den in
trädda lättnaden har huvudsakligen skett i 
form av en inskränkning i bankernas kre
dit givnin,g. Däremot har tillflödet av ka
pital till kreditinrättningarna fortfarande 
varit obetydligt, ehuru man icke mer be
höver tala om någon kapitalförtäring, så
som under de närmast föregående åren.

Sedan början av året, då penningflödet 
till bankerna i allmänhet är rikligast, var 
ökningen i depositionerna i alla kreditin
rättningar- tillsammantagna 314.7 milj. mk. 
Under föregående år var motsvarande ök
ning endast 31.o milj., år 1931 217.<i milj. 
samt å r 1-930 365.<; milj. mk. Under den 
senare hälften av året översköto uttagnin- 
garna åter insättningarna, men då rän
torna vid årsskiftet gottskrevos kontona, 
blev resultatet, a tt totalbeloppet av depo
sitionerna var 124.4 milj. mk större än i 
slutet av ju n i ; under de bägge föregående 
åren ägde däremot under motsvarande tid

en minskning rum om resp. 211.5 milj. och 
5(71.3 milj. mark. Ehuru  sålunda en avse
värd förbättring kan observeras i- jämfö
relse med de två föregående åren, bör m är
kas, a t t  ökningen i depositionerna under 
hela året var "endast 4. %, med andra ord. 
a tt insättarnas tillgodohavanden icke öka
des ens med räntornas belopp.

I affärsbankernas ställning inträdde un
der loppet av hela året en lättnad. Deras lån
givning nedgick med 576.8 milj. till 7,641.s 
milj. m ark; i jämförelse med maximum, 
som nåddes å r 1929, har kreditgivningen 
sålunda minskats med 2,405.i milj. mk eller 
c:a 24% . Affärsbankernas totala Inlåning 
stegrades -under det gångna året med 341.5 
milj. mk och belöpte sig till 7,496.2 milj. 
mk, varför densamma med 786.2 milj. mk 
eller drygt 9 % understeg det år 1980 
nådda maximala beloppet. Spänningen 
mellan utlåningen och inlåningen, som åren 
1-928 och 1929 hade överstigit 2,000 milj. 
mark och som ännu vid utgången av å r
1932 var 1,063.o mi-lj. mk, minskades i 
slutet av senaste år tilil 145.c milj. mark. 
Den märkliga lättnaden i affärsbankernas 
ställning framgick även därav, a tt  beloppet 
av rediskonter, som i början av året var 
301.i milj. mk, snabbt nedgick och a tt så
dana- alls icke förekommit i bankernas bi
lanser efter oktober. Samtidigt nådde af
färsbankernas kassa, som, i  början av året 
var 245.7 milj. mk, ett rekord, 535.2 milj. 
mk. Då affärsbankernas ställning sålunda 
blev lättare, blev det- möjligt för dem att 
vid årsskiftet vidtaga den sanering, som 
för många a.v dem blivit oundgänglig ge
nom de förluster, som under depressions
tiden förorsakats av de under uppgångs- 
tiden beviljade krediterna.

i Finlands Banks ställning inträdde en 
motsvarande lättnad, såsom i det följande 
noggrannare skall påvisas.

Lättnaden i penningmarknaden medförde 
en nedgång i räntefoten. Finlands Bank 
sänkte sin diskont ränta från 6 1/ 2 till
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4 y 2 %, vilket senare närmare skall berö
ras. Även den allmänna räntefoten ned
gick avsevärt. Genom beslut av penning- 
inrättningarnas gemensamma nämnd sänk
tes depositionsräntorna tvenne gånger, 
med V2 % i gången, så a tt för 6 månaders 
depositioner under den senare hälften av 
året crlades i ränta 4 1/ 2— > %. Kreditin
rättningarnas utlåningsräntor nedgingo i 
motsvarande mån.

Lättnaden i penningmarknaden begynte 
småningom inverka på kapitalmarknaden 
och på dess räntor. K urserna på obliga
tioner stego avsevärt, enligt Unitas index 
(1926 =  100) från 96 i december 1932 till 
115 i december 1933, d. v. s. till en högre 
nivå än på flere år. Tillgodogörande sig 
detta sökte flere industriella inrättningar 
genom emission av obligationer konsolidera 
en del1 av sina kortfristiga skulder, som 
drogo högre räntor. Även ett par stads- 
kommuner emitterade nya obligationer. Av 
samma orsaker stego aktiekurserna avsevärt 
under årets lopp, enligt Unitas index från 
97 till 123. Däremot låg den företagar- 
verksamhet, som fram träder i grundandet 
av nya aktie,bolag och i  nyemissioner av 
gamla bolag, fortfarande nere.

Nedgången i kapitalräntorna var ägnad 
a tt underlätta ställningen för alla före
tagare, som använde lånemedel. Speciellt 
bör nämnas, a tt flere bostadsfastigheter, 
vilkas ekonomi rubbats genom hyressänk- 
ningen, i slutet av året, då även räntorna 
för deras krediter avsevärt nedgingo, åter 
kunde stabilisera sin ställning.

Som, ett utslag av lättnaden i penning
marknaden kan ännu nämnas, a tt antalet 
anhängiggjorda konkurser senaste år var
1,251 mot resp. 1,915 och 2,417 under de 
två föregående åren. Ännu mer betydande 
var minskningen i växelprotest erna. Då 
de protesterade växlarnas belopp år 1931 
var 162.7 milj. och år 1932 103.s milj. 
mk, var detsamma senaste år endast 43.8 
milj. mlk.

Betalningsbalansen ocli kapitalrörelsen.
Alla tor beräkning av betalningsbalansen 

nödiga statistiska uppgifter äro ännu icke 
disponibla, men kunna en del slutsatser 
doek redan, nu dragas. Under vanliga, år 
är resultatet av betalningsbalansen i huvud
sak beroende av handelsbalansen, ty in
komsterna av frakter, emigranternas pen
ningförsändelser, resandetrafik o. a. ha i 
allmänhet räckt till täckandet av motsva
rande utgifter samt av betalningsbalansens 
största utgiftspost, räntorna å utländska 
krediter. Säkerligen var resultatet även 
lör senaste år sådant, måhända t. o. m. 
fördelaktigare, ty fraktinkomsterna ha syn
barligen stegrats, landets inkomster av re
sandetrafiken likaså. Även om det är tro
ligt, a tt emigranternas penningförsändelser, 
som år 1932 av särskilda orsaker voro 
större än vanligt, nu åter reducerats, är 
det emellertid å andra sidan tydligt, att 
även ränteutgifterna nedgått dels genom 
minskningen i skuldbeloppet, dels åter ge
nom nedgången i räntan på dollarskul- 
derna på grund av dollarkursens fall. Där
för torde man icke misstaga, sig mycket, 
om. man beräknar, att. betalningsbalansen, 
om kapitalrörelsen ieke beaktas, utvisar ett 
inkomstöverskott av c:a 1,300—1,400 milj. 
mark.

Ä andra sidan vet man om kapitalrörel
sen' mollan Finland och utlandet, a tt under 
senaste år idke något nytt obligationslån 
placerats i utlandet. Måhända ha några 
obetydligare obligationsposter försålts till 
utlandet, men överskrides dessas värde 
mångfaldigt av det obligationsbelopp, som 
inköpts från utlandet för regelbundna 
eller extra amorteringar eller till försäk
rings- och kreditinrättningars samt enskil
das kassor. Till dessa ändamål h ar enligt 
uppskattning åtgått cirka 300 milj. mark. 
I fråga om de kortfristiga skuldförbindel
serna. förefaller det, som, om den likvide
ring av utländska kortfristiga skulder, som.

i)
under de föregående åren betungat pen
ningmarknaden, icke mer hade fortgått; 
dessa skulders totalbelopp har t. o. m. jämsi
des med den ökade livaktigheten i den eko
nomiska verksamheten och handeln samt det 
ökade förtroendet åter begynt tillväxa. A 
andra sidan ha emellertid även vårt lands 
kortfristiga, tillgodohavanden, som de före
gående åren nedgått på grund av dessa 
skuldlikvideringar, åter börjat ökas, vilket 
är en följd av den förmånliga handelsba
lansen. Sålunda kan man beräkna, a tt 
skillnaden mellan kortfristiga skulder och 
tillgodohavanden, som. tor ett å r sedan u t
visade en. nettoskuld av omkring 700; milj. 
mark, numera utjämnats. Detta innebär 
alltså i verkligheten en kapitalplacering i 
utlandet av motsvarande storlek. Y tterli
gare bör beaktas, a tt  då de utländska skul
derna och tillgodohavandena i denna kalkyl 
beräknats på basen av de olika valutornas 
gamla, parivärden, är den faktiska öknin
gen i tillgodohavandena i  nuvarande mark 
ungefärligen 150 milj. mark större.

Ehuru dessa beräkningar ieke äro u t
tömmande, giva de dock en åskådlig bild 
därav, i hiuru hög grad vårt lands betal- 
ningsförhållande till utlandet förbättrats 
under redogörelseåret. För jämförelsens 
skull må ännu nämnas, a tt landets kort
fristiga utländska nettoskuld vid utgången 
av år 1931 var cirka 3,100 milj. mark.

Finska markens varde och prisför
hållandena.

Finska markens värde var under redo
görelseåret. stabilt. Detta gäller oberoende 
därav, om. såsom måttstock användes m ar
kens utländska eller inhemska köpkraft..

F inland liar tillhört den s. k. pundgrup
pen. Pundet noterades efter de under årets 
första månader inträffade obetydliga väx

lingarna fast till en kurs av Fmk 227:—. 
På grund härav växlade markens förhål
lande till guldvalutorna på samma sätt som 
pundets. Växlingarna voro emellertid un
der senaste å r jämförelsevis små. Sålunda 
noterades franska francs i december 1932 
i genomsnitt till Fmk 271: 84 och i decem
ber 1933 åter till Fmk 271: 77.

Även. enligt, varuprisen höll sig finska 
markens värde under senaste år mycket 
fast. Partipr.isindcx växlade under året 
mellan 90i och 88 samt var i december
1933 89 eller 1 ipoäng lägre än  e tt å r tidi
gare. i levnadskostnadsindex kunde iakt
tagas en svagt nedåtgående tendens, vilket 
icke heller ä r förvånande, då detalj-prisen 
alltid följa efter ipartiprisen och deras fall 
tidigare hade varit mycket mindre.

Viktigare än  de små förändringarna i 
den allmänna prisnivån äro förskjutnin- 
gare i prisens inbördesförhållanden. Av 
dessa bör framför a llt observeras den olik
artade utvecklingen för import- och export
varornas priser. Prisindex för importva
rorna steg i slutet av å r 1931 jämsides 
med valutakurserna från  65 i  september 
till 95 i  december. Därefter sjönk den, 
medan prisen i utlandet i allmänhet föllo, 
till 89 i december 1932 och slutligen till 
84 för sistlidne december. Stegringen i 
prisen på exportvarorna var i slutet av 
år 19,31 avsevärt mindre, nämligen från 
65 i  oktober till 79 i december, varifrån 
de under år 1932 småningom sjönko och 
stodo i december på 72. Under det gångna 
året h ar denna sänkning emellertid icke 
mer fortgått, u tan  visar prisindex en steg
ring av 101 poäng till 82; i december senaste 
år. Sålunda tog utvecklingen, som åren 
1931 och 1932 var mycket oförmånlig för 
vårt land, under senaste år en gynnsam 
vändning, i det a tt exportprisen åter be- 
gynte närma sig importprisens nivå.

1 1 s



Finlands Banks verksamhet.
Penningvärdet och valutahandeln.

I penningförhållandena i världen liar 
under senaste år och speciellt i slutet av 
detsamma kunnat iakttagas en avsevärd 
stabilisering. Av de ledande länderna har 
England återigen kunnat få pundets värde 
någorlunda stabiliserat, ehuru detsamma 
icke ännu bundits vid guldet. Talrika 
andra länder ha kunnat bibehålla sitt 
mynts pundvärde relativt fast. Å andra 
sidan har osäkerheten speciellt i de finan
siella förhållandena i Tyskland oeh Förenta 
staterna samt ovissheten om varaktigheten 
av Frankrikes m. fl. länders guldmyntfot 
fortfarande utg jort ett hinder för stabili
teten i de internationella förhållandena 
mellan de olika ländernas mynt samt för
svårat en internationell reglering av pen
ningförhållandena. Ej heller har något av 
de länder, som på grund av de år 108'! 
inträffade rubbningarna övergav guld- 
myntfoten, ännu återvänt till densamma.

Under dessa förhållanden har man även 
hos oss ansett det för nödvändigt a tt fo rt
farande bibehålla det temporära läget och 
uppskjuta återgången til! guldmynt ioten 
genom att befullmäktiga Finlands Bank att 
till utgången av år 1934 avvika i rån de 
bestämmelser i dess reglemente, som gälla 
inlösen av sedlar.

Såsom i bankfullmäktiges berättelse för 
år 1932 omnämndes, krävde skyddandet av 
markens värde för större fluktuationer, 
medan världskrisen fortgående tillskärptes, 
en speciell omsorg från bankens sida. På 
grund av minskningen i valutaförrådet 
tryggade man sig nämnda år ännu till ett 
utländskt kreditiv, som dock icke behövde 
utnyttjas. Den under senaste år inträffade

successiva stabiliseringen i de ekonomiska 
rörhällan (lena har gjort sig märkbar i 
Finlands Bank bl. a. i form av en lättnad 
i omsorgen om markens värde.

Under å r 1933 har valutaförrådet tack 
vare den stark t aktiva utrikeshandeln varit 
mycket tillräckligt. Det utgjorde i början 
av året, om det utländska krediti vet på 
191 milj. mark medräknas, 505.” milj. 
mark och ökades därefter snabbt för att 
redan i slutet av februari nå ett belopp 
av 771.9 milj. mark. D ärefter har valuta- 
förrådet hållit sig någorlunda lika stort 
intill juli, varefter detsamma åter ökats 
till slutet av året oberoende därav, att det 
utländska kreditivet i november nedgick 
ungefär till hälften och i december helt 
och hållet annullerades. Vid utgången av 
året var valutaförrådet 954.o milj. mark.

V alu tahandeln  lia r under hela å re t v a r it 
fu lls tän d ig t fri.

Utvecklingen av valutahandeln i denna 
riktning har gjort det möjligt att hålla 
markens värde stabilt. Pundets värde i 
mark noterades i början av året till 
227: 50. F rån  och med den 3 mars har 
kursen varit oförändrad vid 227:—. Enär 
de skandinaviska länderna även åtföljt 
pundet, ha kurserna på deras mynt i 
finska mark hållit sig relativt fasta under 
året. Dollarns värde i mark har däremot 
kännbart växlat. I början av året var det 
68: 35, den 22 november, då det var som 
lägst, 41: 90 och i slutet av året 44: 80.

Utlåningen.
1 vårt lands penningförhållanden in

trädde år 1933 en kännbar lättnad. Så
lunda kan i de olika formerna av Finlands

11
Banks inhemska kreditgivning konstateras 
en minskning. Denna minskning var störst 
i fråga om rediskonterna, vilkas belopp i 
början av året var 301.i milj. mark, men 
som jämsides med ökningen i privatban
kernas kassamedel helt och hållet för- 
svunno i slutet av året. Beloppet av di
rekte diskonterade växlar var i början av 
året 701.7 milj. mark, nedgick sedan under 
januari för a tt åter stiga intill juli, var
efter detsamma åter minskados mod smärre 
avbrott till 574.s milj. mark i slutet av 
året. Hypotokslånen minskades till unge
tå r  hälften och kassakroditiven i någon mån.

Bankens hela inhemska utlåning var i 
början av året 1,218.:: milj. mark och i 
slutet av året 715.o milj. mark, varför 
minskningen var 502.c milj. mark eller 
41 .:s %.

Totalbeloppet av bankens inhemska utlå
ning var i slutet av året mindre än hälf

ten av de åron 1928 och 1929 nådda maxi- 
malboloppen. Det högsta beloppet av den 
inhemska kreditgivningen vid slutet av 
resp. månader var nämligen år 1928 1,556 
milj., år 1929 1,533 milj., år 1930 1,372 
milj., år 1931 1,349 milj. och år 1932 1,259 
milj. mark. Bankens utlåning var dock 
oaktat den avsevärda minskningen i slutet 
av senaste år ännu på den nivå, till vilken 
dess årliga maximalbelopp i allmänhet sti
git. under de tidigare normala åren. Kre
ditgivningen för affärsverksamhet över
skred nämligen före år 1928 endast on 
gång, d. v. s. 1924, en miljard, men steg 
annars, då den var som högst, till 700— 
900 milj. mark.

De månatliga växlingarna i bankens in
hemska kreditgivning såväl beträffande de 
olika kreditformerna som. totalbeloppet un
der år 1933 framgå av följantW tabell.

Finlands Banks utlåning för aflarsändam-il åren lf»22— 33. Den undro linjen: direkt utlåning
den övre: total utlåning.
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F inlands Banks inhemska krcdiUjivning år 1933.

Utgången a.v månaden

Direkte dis
konterade 

växlar 
milj. mk.

1 lypotoks- 
lån 

milj. mk.

Kassakredi- 
tiv 

milj. mk.

Kediskon- 
teringar 
milj. mk.

Summa 
milj. mk

1932
1 >ecember ............................. . . .  701.: 99.7 115..S 301.1 1,218.2

1933
Januari .............................. . . .  617.11 93.0 109.0 238.x l,057.s

Februari .............................. . . . 635.s 73.1 114.0 147.2 970.1

M ars ..................................... ..  . 689.2 93.1 116.:; 95.5 994.1

A p r i l ..................................... . . . 697.:, 91.1 112.1 61. s 962.s

M aj ....................................... . . .  705.2 95.0 113.o 44. i 957.0

.juni ....................................... ........ 725.0 97.o 110.2 31.0 964.7

Ju li ....................................... . . .  732.r, S2.:s 104.2 23.1 942. i

A ugusti .............................. . . .  689.5 S I.7 91.2 13.2 875.0

Septem ber .......................... . . .  696. i 85. i 108.2 5.o 895.0

( )ktober .............................. . . .  709. i 78.o 102.1 — 889.5

Novem ber ........................... . . . 679.:; 49.5 88.o — 817.7

Decem ber ............................ , ..  . 574.s 50.5 90.:: — 715.n

Vid årots slut innehöll Bankens portfölj ning. Vid utgången av föregående år var
inhemska växlar till ett belopp av 574. s motsvarande tal 82.:; %. 
milj. mark, såsom redan nämndes alla di- De av banken direkte diskonterade
rekte diskonterade. Växlarna utgjorde sä- växlarna fördelade sig procentuellt på föl-
landa 80.:! % av Bankens inhemska utiä- jande sätt:

:l7 J219253712192l> 37 ,21927 37 121928 31/121929 31/ i21930 31/121931 37 121932 so/121933
E x p o r t i n d u s t r i n s  

v ä x l a r  ...................... 35. s 7 46.12 5 3 . so 55. s 2 59.07 63.0 2 6 4 . 11 6 5 . i  7 78.53
1 f e m m a  m a r k n a d s i n -  

d u s t r i n s  v ä x l a r  . 23.:;o 14.c,o 15.77 lö .o o 14.77 13.12 16.1 5 16.4 1 10.18
H a n d e l s f i r m o r s  

v ä x l a r  ...................... 36.7 0 37.1-1 28. s 2 24.80 2 4 . 11 21.38 17.82 16.4 0 10.29
Ö v r ig a  v ä x l a r  . . . . 3.o s 1.7 8 1.55 2.3 0 2.0 5 2.-18 1.0 2 1 .03 1.0 0

Iiiaile satserna.
Lättnaden oeh stabiliseringen i penning

läget har möjliggjort en sänkning av dis
konträntan i en mycket snabb takt.

I  samband med suspenderingen av guld- 
myntfoten var det nödvändigt a tt höja 
räntesatserna så, att det lägsta diskontot 
blev 9 %. Under en tid av drygt två år 
har denna räntesats nedgått till hälften.

.1 början av år 1933 var lägsta diskont- 
räntan ännu 6 ‘/ 2 %. Under året sänktes 
diskonträntorna fyra gånger, med en halv 
procent i gången, så a tt i slutet av året 
den lägsta räntesatsen var 4 1/ 2 %, på vil
ken nivå den fortfarande är. På denna 
nivå liar det lägsta diskontot senast stått 
åren 1911—1912 och under densamma en
dast sällan, senast å r  1896.

13
Sedelstocken.

Stabiliseringen i penningförhållandena 
och den långsamma återhämtningen i det 
ekonomiska livet avspeglas även i utveck
lingen av Bankens sedelstock.

Medan sedelstocken ännu år 1932 före
tedde en fortgående tendens a tt minskas, 
kunde i densamma år 1933 iakttagas mot
satta tendenser. Sedelstocken var i. början 
av året 1,085.3 milj. mark, nedgick något 
under januari och nådde den 23 i sagda 
månad sitt minimum för året, 992.,s milj. 
mark, men ökades därefter under

Guldkassa ..........................................
Korrespondenter i u t la n d e t .........
Kreditiv i utlandet .......................
Växlar å utländskt mynt ..........
Obligationer å utländskt mynt ..  
Banksedlar och kuponger å ut

ländskt mynt ...........................
Växlar å finskt mynt .......................

februari—mars kännbart, minskades åter 
intill juli för att sedan till årets slut växa 
till sitt högsta belopp, l ,183.0 milj. mark. 
I jämförelse med beloppen för föregående 
är ökades sedelstocken månad för månad 
och i augusti skar dess kurva sedelstockens 
kurva för föregående år. T slutet av året 
var sedelstocken alltså 98.s milj. mark 
större än i början av året.

Följande sammanställning utvisar belop
pen av de olika tillgångar, mot vilka Ban
ken iir berättigad att utgiva sedlar, vid 
utgången av å r 1932 samt vid resp. kvar- 
talsslut senaste år.

■'V121932 
milj. mk.

nl/;5 1933 
milj. mk.

3%  1933 
milj. mk.

3%  1933 
milj. mk.

3°/12 1933 
milj. mk.

304.4 304.4 308.8 322.o 322. C
314.:: 581.0 571.2 671.o 954.0
191.0 191.o 19.1.0 191.0 —
236.o 335.5 329.2 248.o 371.0

1.0 1.3 I i 1.4 1.7
1,002.7 784.7 756.0 701.8 574.8

2,049.o 2,198.8 2,158.2 2,136.4 2,224.i

Förhållandet mellan den prim ära sedel
teckningen (guldkassa och utländska valu
tor) samt vid anfordran betalbara förbin
delser förbättrades avsevärt under det 
gångna året. Detta förhållande var vid 
utgången av år 1931 46.i % oeh i slutet 
av år 1932 55.2 %. Vid utgången av se
naste å r utgjorde den primära sedeltäck- 
ningen däremot 80.c % av de vid anfordran 
betalbara förbindelserna. Om man 
granskar den viktigaste delen av de vid 
anfordran betalbara förbindelserna, sedel
stocken, kan man observera, a tt den p ri
mära sedeltäckningen ensamt för sig över
steg den utelöpande sedelstocken vid årets 
utgång, .i det densamma utgjorde 10i7.o % 
av sedelstocken, medan detta förhållande 
i slutet av föregående år var 74. o % oeh 
vid utgången av året därförinnan 55.4 %. 
Denna gynnsamma utveckling beror i hu

vudsak av ökningen i valutaförrådet. Guld
kassan var i slutet av senaste år endast 18 
milj. mark större än ett å r tidigare, valuta- 
förrådet däremot 452 milj. mark större. Då 
tillväxten i sedelstocken var endast 98 mil
joner och för de. övriga vid anfordran be
talbara förbindelserna ännu obetydligare, 
var följden a tt täckningen blev så stark 
som: tidigare anförts.

Sedelutgivningsrätten utan avdrag för 
bristande supplementär täckning har under 
år il933 varierat mellan 2,476.0 miljoner 
mark (3.01/12) och 2,023.5 miljoner mark 
(7/1). Motsvarande obegagnade sedelut
givningsrätt har växlat mellan 819.:) miljo
ner mark (30/12) och 511.7 miljoner mark 
(2(8/2). Dessa, belopp utgjorde det förra 
33.3 och det senare 212.5 % av den totala 
sedelutgivningsrättcn.

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

S ed c l ut giv ni rtg.s i •« I; l .
31/i2 1932 3»/i2_ 1933milj. mk. mil j. mk.

Guldkassa och utländska
v a l u t o r  .................................. 809.r> 1,276. o

Sedelutgivn ingsrät t där
utöver ........................... l,2(K).d 1 ,200.(1

Sedelutgivningsrätt . . . . 2,009.r> 2,476. (i

Begagnat belopp.
IJtelöpamde sedlar .......... 1,085.:; 1,183.0
Övriga avista förbindelser 380.!) 400. o
Å beviljade kassakreditiv

innestående ................... 51 73.7
Begagnad sedelutgivnings-

1 fisw

Sedelutgivningsreserv.
Omedelbart disponibel .. 492.0 566. s
Beroende av ökad supp

lementär täckning . . . . 252.5
Total scdelu t gi vn i n gsre-

serv ............................... 492.0 819.::
Begagnat belopp och re

serv .................................. 2,009.5 2,476.0

Av sammanställningen framgår, att se-
delutgivningsreserven, huvudsakligen på 
grund av ökningen i de utländska valu
torna, i slutet av senaste år var 32,7.:’. milj. 
mk större än ett år tidigare. Minskningen 
i Bankens utlåning, fram förallt rediskon- 
teringarna» försvinnande, har föranlett, att 
a,v sedelutgivningsreserven en avsevärd del 
är beroende av ökningen i den supplemen
tära  täckningen. Det omedelbart dispo
nibla beloppet ä r  doek större iin ett år 
tidigare.

Hankens förhållande till staten.
Statsverket bar under året icke anlitat 

kredit i Finlands Bank. Även å utländskt 
mynt lydande finska statsobligationers räk
ning har under året förblivit relativt oför
ändrad med undantag för vid bokslutet; 
verkställda ändringar i bokföringsvärdet.

De utländska förbindelserna.
Bankens korrespondentnät har icke under 

det gångna året undergått några föränd
ringar.

Het utländska .kredit i vet och dess anaiul- 
lering har redan i det föregående berörts.

liani;ens bokslut.
1 det föregående har redan berörts flere 

.hänseenden, i vilka Finlands Banks ställ
ning undergått förändringar under senaste 
år. 1 det följande skall Bankens bilans 
granskas mer i detalj.

B i 1 a n s e n.
Olikheterna mellan Bankens bilanser för 

senaste år och året därförinnan framgå ur 
följande samma ns tiili n i ng:

rP 1 1 1 O' •) ()' o i*. :!7 i2 1932 ■!0/ 12_ 1933A. ( 1 1 —̂ i 1 w Cl A • milj. mk. milj. mk.
(! uldkassa ............... 304.1 322.0
Korrespondenter i utlan-

314.2 954.0
Kreditiv i  utlandet . . . . 194.0 ___
Växlar å utländskt mynt 236.0 37 l.o
Kuponger och utländska

sedla r ............................. 1.0 l.s
Växlar å finskt mynt . . . 1,002.7 574.8] lypotekslån ..................... 99.7 50.5
Kassakreditiv ................... 115.8 90.8
Obligationer ä finskt

mynt ............................. 64.0 69.8
Obligationer å utländskt

mynt ............................. 236.1 245.8
Bankfastigheter och in

ventarier ....................... 12.o 1;2.o
Diverse räkningar .......... 213.1 248.8

Summa 2,791.5 2,911.1
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S k u l d e r: 37„ 1932 milj. mk. »/« 1933 milj. mk.
IJtelöpande sedlar .......... 1,085.3 1,183.0
Statsverkets u p p -  och

avskrivni n gsräkn ing . . 91.7 55.3
Övriga (U pp- ocb av-

skrivniingsräkningar . . 62. s 327.1
Kreditiv i utlandet 19:1.0 —
Postremissväxlar ............ 27.i 6.o
Korrespondenter i utlan

det . . . . . 6.7 2,8
1,000.0 1,000.0

Reservfond ...................... 197.5 203.1
Bankfastigheter och in-

12,0 12.0
Diverse räkningar .......... 1.» 8 .2
Årets vinst ...................... 1,15.2 112.4

Summa 2,791.5 2,911.4
IJnder året inköptes guld för 18.?, milj. 

mk. Detta belopp har nästan i sin helhet 
kvarstannat i guldkassan, enär guld för
sålts i mycket ringa omfattning.

För förändringarna i utländska korres
pondenters räkning samt i det utländska 
kreditlvet, bar redan tidigare redogjorts. 
Av sammanställningen över tillgångarna 
framgår, att valutaförrådet, om kredit ivet

icke beaktas, ökats med 639.8 milj. mk eller 
2O3.0 %.

Även beloppet av utländska, växlar har 
under året vuxit avsevärt, nämligen med 
57 °/c.

För inhemska växlars, hy.potekslåns och 
kassakreditivs räkningar liar tidigare redo
gjorts.

Vad obligationerna beträffar, har vid 
deras bokföring följts tidigare tillämpade 
försiktiga principer, delvis t. o. rri. i skärpt 
form.

Bland skulderna väcker den synnerligen 
stora ökningen i övriga upp- och avskriv- 
ningsräkningar utom statens uppmärksam
het. Den beror av den kännbara steg
ringen i privatbankernas kassor.

Till reservfonden har under året över
förts av 11)32 års vinst den del, som åter
stå tt för Banken eller 5,190,497 mark 42 
penni samt återstoderna av vinsterna för 
åren 1930 och 19i31, inalles 634,943 mark 
88 penni.

V i n s t -  o c b f  ö r 1 u s t  r  ä k n i n g en.
Gestaltningen av bankens vinst- och för

lusträkning under de två senaste åren 
framgår av följande sammanställning:

1 n k o m s t e r: År 1932 År 1933
Intressen å inhemsk utlåning .................. . Fmk MS,336,630: 2,0 63,850,885: 72

„ å korrespondenter i utlandet . • >> 27,969,942: 29 17,157,434: 35
36,018,657: 95 36,020,338: 15

8,045,738: 73 1,122,441: 59
Provisioner ................................................... 9,861,752: 48 7,790,039: 14
Influtna osäkra fordringar ........................ 7,083: 55 —

Fmk 170,239,805: 20 125,941,138: 95
U  t !>' i f t e r: År 1932 År 1933

8,293,314: 15 8,323,841: 30
Pensioner och understöd ............................ 604,045: 60 632,823: 95
Bankfullmäktiiges arvoden och expenser . )> 160,472: 85 162,620: 95
Sedeltillverkningen ...................................... 1,608,226: 55 1,804,481: 35
Diverse omkostnader .................................... 2,642,917: 68 2,602,785: 71
Nedskattning å obligationer och aktier . >> 41,708,833: 45 —

Avskrivning å inventarierna .............. 31,497: 50 9,209: 50
Nettovinst 115,190,497: 42 11.2,405,376: 19

Fmk 170,239,805: 20 125,941,138: 95
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I motsats till år 1932 minskades Ban
kens totala inkomster avsevärt under se
naste år. Detta berodde framförallt av 
minskningen i ränteinkomsterna, vilket 
återigen ä r en naturlig följd under tider 
av snabbt sjunkande, räntefot och minskad 
långivning. Även beloppet av räntor från 
utlandet har minskats oaktat den avsevärda 
ökningen i valutaförrådet i slutet av året. 
Detta beror därpå, att i flere länder för 
depositioner av denna art för närvarande 
icke erlägges någon som helst ränta oeh 
a tt denna även i de länder, där sådan 
erlägges, ä r mycket låg.

Minskningen i agioräkningen beror av 
ökningen i Bankens utländska tillgodoha
vanden ocli de på dem tillämpade Försik
tiga bokföringsprinciperna.

Nedgången i provisionerna är en na
turlig följd av minskningen i långivningen 
oeh i utländska garantier.

Den på utgiftssidan fram trädande ök
ningen i pensionerna beror av beviljade 
nya pensioner.

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

Nämnvärda nybyggnader har banken icke 
heller under det gångna åre.t 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 å r c:a 3 miljoner mindre än för år
1932.

Vinsten utgjorde:
År 1924 65. i milj. mark
„ 1925 82.7 „
„ 1926 107.1 „
„ 1927 116.7 „
„ 1928 144.(i „
„ 1929 150.7 ,.

1930 130.(i „
„ 1931 110.7 „
„ 1932 115.2 „ „ samt

1933 112,405,376 rnark 19 penni.

Av Bankens nettovinst går enligt statens 
inkomst- och utgiftsbudget för innevarande 
å r 110 miljoner mark till staten. Återsto
den liar överförts till reservfonden.

A v  Bankfullmäktige handlagda ärenden.
Forslat/ till utvidgning av sedelutgivningen

o c h k red i t  giv ning en.
1 Bankfullmäktiges berättelse för år

1932, sid. 17, liar redogjorts för de förslag 
t ill ändring av Finlands Banks reglemente, 
«om nämnda å r gjordes i avsikt a tt ut
vidga sedelutgivningen och kreditgivningen, 
samt för den ståndpunkt Bankens direk
tion och bankfullmäktige i sina utlåtan
den intagit till dessa förslag.

Samma ärende kom ånyo upp inom 
bankfullmäktige å r 1933. I riksdagen in
lämnades nämligen återigen en lagmotion 
om ändring av Finlands Banks reglemente 
sålunda, a tt gränsen för sedelutgivningen 
skulle höjas, att som täckning för sed
larna skulle godkännas inhemska av sta
ten garanterade obligationer och i lant- 
bruks- och industriella fastigheter inteck
nade skuldbrev samt a.tt Banken finge 
bevilja kredit ända till tre fjärdedelar av 
sina egna medel. Bankutskottet inbegärde 
av bankfullmäktige utlåtande om förslaget. 
Bankons direktion, som i frågan ställde sig 
pa samma ståndpunkt som i sitt utlåtande 
till bankfullmäktige föregående år, ansåg, 
a tt ej heller denna gång förefanns anled
ning till de föreslagna ändringarna i regle
mentet. Bankfullmäktige, som likaså intogo 
samma ståndpunkt som tidigare, förenade 
sig i sitt utlåtande om direktionens åsikt.

Förslag till grundande av en ny hy pot eks- 
inrättning.

Samtidigt som angående ovannämnda 
motion inbegärde .Bankutskottet av bank

fullmäktige utlåtande om en till Riksda
gen inlämnad hemställningsmotion, vilken 
avsåg grundandet av en Finska Statens 
llypoteksiurättning och att av Finlands 
Banks årsvinst hälften under fem års tid 
skulle överföras till den blivande inrätt
ningens grundfond. Bankens direktion in
tog i sitt utlåtande en avvisande stånd
punkt till förslaget oeh bankfullmäktige 
meddelade till Bankutskottet om sin an
slutning till direktionens åsikt.

Inkomsterna ar myntpräglingen.
Statsutskottet inbegärde av bankfullmäk

tige utlåtande om den i Regeringens pro
position angående statsförslaget för år
1934 upptagna inkomsten av avgift för 
myntprägling.

Bankfullmäktige förenade sig om de i di
rektionens utlåtande framförda synpunk
terna och meddelade till Bankfullmäktige 
som sin åsikt, a tt av tjugomarkssedlar un
der loppet av år 1934 icke i någon hän
delse kunde u r rörelsen bortdragas mer iin 
att i myntpräglingsavgifter till staten 
kunde inflyta högst 15 miljoner mark.

Användningen av llankens vinst.
Sodan Bankutskottet av bankfullmäk

tige inbegärt utlåtande om Regeringens pro
position till Riksdagen innehållande förslag- 
till lag om användningen av Finlands 
Banks vinst för år 1933, framförde bank
fullmäktige, sodan de av direktionen er
hållit utlåtande i ärendet, såsom sin åsikt, 
a tt ehuru en tillfredsställande lösning av 
frågan måhända i sakens dåvarande

i Lsr>—:) -i
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skede vore vanskligare än om bankfullmäk- 
tiges åsikt, såsom föregående gång, inbe- 
gärts redan vid utarbetandet av statsför- 
slaget, borde dock enligt bankfullmäktiges 
mening, på grunder som i direktionens u t
låtande närmare utlades, minst en tredje
del av 1933 års vinst användas till ökning 
av Bankens reservfond. Bankfullmäktige 
förenade sig även i det hänseendet om di
rektionens åsikt, a tt även om angående an
vändningen av .1933 års vinst skulle stiftas 
en speciallag, borde denna praxis i fråga 
om följande års vinst frångås och bestäm
melserna i Bankens reglemente, åter iaktta
gas.

Inlösen av sedlarna.
Med stöd av Finlands Banks reglemente 

i den ändrade lydelse, som det erhållit ge
nom lagen av den 30 oktober 1931, har 
Banken genom en redan flere gånger för
nyad förordning berättigats att avvika från 
de i 8 § 1 momentet av sagda reglemente 
ingående bestämmelserna om inlösen av sed
lar. Då förordningens giltighetstid i slutet 
av år 1933 begynte närma sig sitt slut, 
log Bankens direktion, enär den ansåg att 
det ej ännu förefanns någon möjlighet att 
återgå till en myntfot knuten till guldet, 
initiativ till förlängning av förordningens 
giltighetstid. Bankfullmäktige anslöto sig 
till direktionens åsikt och hemställde hos 
Statsrådet om att Finlands Bank med 
stöd av en förordning skulle berättigas att 
intill utgången av år 1934 fortfarande fä 
avvika från bestämmelserna i 8 § 1 mo
mentet av reglementet.

Denna rättighet beviljades även Ban
ken.

Pensionerna.
Under det gångna året ha bankfullmäk

tige beviljat sex nya pensioner uppgående 
till sammanlagt 179,000 mark i året.

Avskrivningen av värdelösa fordringar.
Såsom helt och hållet värdelös har av

skrivits en tidigare till osäkra fordringars 
konto överförd fordring härstammande 
från år 1900, Fmk 1,600: 98.

Revisionen.
De vid 1932 års riksdag utsedda reviso

rerna, kommunalrådet Aleksanteri Fränti, 
redaktören Kaarlo Harvala, jordbrukaren 
Kaa-pro Huittinen, tfilosofiedoktorn Fran« 
Vihtori Härmä och jordbrukaren August 
Kuusisto, verkställde under tiden från den 
20 februari till den 7 mars revision av Ban
kens räkenskaper för år 1932. I enlighet 
med revisorernas tillstyrkan och med stöd 
av stadgandena härom i Bankens regle
mente ha Bankfullmäktigc beviljat direktio
nen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning 
under år 1932.

Granskningen av lånerörelsen och valuta- 
handeln.

Bankfullmäktige ha under året sex gån
ger granskat Bankens lånerörelse och öv
riga placeringar ävensom valutahandeln, 
nämligen vid följande tidpunkter: den 25 
februari, den 28 april, den 10 juli, den 23 
augusti, den 20 november och den 19 de
cember.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren.

a) I huvudkontoret.
Jäm likt 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

inventeringar fastställda förhållandena ha 
befunnits med Bankens böcker överensstäm
mande.

b) J avdelningskontoren.
Banki ullmäktige ha övervakat, a tt avdel

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

Dessutom ha under året samtliga avdel-
11 i ngskontor i nspekterats.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.
För är 19.34 ha Bankfullmäktige pä di

rektionens framställning utsett följande 
personer till kontrollanter vid avdelnings
kontoren och till deras suppleanter:

vid kontoret i Åbo: kontrollanter politic- 
rådmannen E rnst Petter Johan Thomé och 
direktören Otto Albert Timola samt supp
leanter direktören Axel Merisalo och direk
tören Waldo Wainio.

vid, kontoret i Björneborg: kontrollanter 
direktören Johan Odert Rosengren och di
rektören Toivo Rintala samt suppleanter 
apotekaren filosofiemagister Fredrik Victor 
Finnberg och handlanden Juho Antti Airio.

vid kontoret i Wasa: kontrollanter borg
mästaren Ivar Wilhelm Hasseiblatt och di
rektören Lauri Aleksander Niinioja samt 
suppleanter konsuln Johan Alfred Viklund 
och direktören Juho Viljam Waahtoniemi.

vid kontoret i  Vleåborg: kontrollanter 
kommerserådet Frans Adolf Riekki och 
direktören Otto Alfons Karhi samt supp
leanter 'vicehäradshövdingen Arvi Kaarlo 
Eliel Ahmavaara och direktören J. K. 
Korkeakivi.

vid kontoret i Kuopio: kontrollanter lant
mäteri ingeniören Pekka Juho Rinkinen och 
kommunalrådet Bruno Ilmoniemi samt 
suppleanter direktören, Otto Ville Ruotsa

lainen och vicehä radhövdingen Gunnar 
Valdemar Hellen.

vid kontoret i Joensuu: kontrollanter 
filosof i emagistern Yrjö A. K-ankaanrinta 
och agronomen Väinö Muukkonen samt 
suppleanter filosofiemagistern Taavi Kau
hanen och hovrättsa.uskultanten Mauno 
Moilanen.

vid kontoret i Sordavala: kontrollanter 
f. d. apotekaren Sven Holst i och. krono
fogden Alexander Weledejeff samt supp
leanter direktören Robert Valentin Niska
nen och kyrkoherden Oskari Freedrikki 
Ka nervo.

vid kontoret i Wiborg: kontrollanter di
rektören Ernst Hämäläinen och verkstäl
lande direktören Hannes Neuvonen samt 
suppleanter direktören Kusti Soininen ooh 
ingeniören Erkki Koivulehto.

vid kontoret i S :t Michel: kontrollanter 
borgmästaren Erkki Veikko Kuokkanen och 
politierådmannen Otto Kinnunen samt 
suppleanter verkställande direktören Valter 
Pulkkinen och verkställande direktören 
Asko Savolainen.

vid kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådmannen Kaarlo H aljala och verk
ställande direktören Mikko Petter Lampén 
samt suppleanter stadsdirektören Kaarlo 
Nordlund och fabrikanten Johan Niklas Sal
minen.

vid kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden Johan Verner Fredriksson 
samt suppleanter fabrikanten Kaarlo E d
vard Kauppinen och jiustitierådmannen 
Kalle Edvard Teikari.

vid kontoret i Jyväskylä: kontrollanter 
direktören Kaarlo Wilhelm Laitila och 
apotekaren Eugen Mansnerus samt supp
leanter lektorn Herman Hämäläinen och 
borgmästaren Matti Soini.

vid kontoret i Kotka: kontrollanter 
handlanden Emil Saxell och borgmästaren 
Atte Mönkö samt suppleanter direktören
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Jiiluga till Bankfullmähtif/es berättelse 

för år 1933.

Under Bankfullmäktiges inseende stående fonder.
A. Av Finlands Bank förvaltade fonder.

Veikko A. Cajander och filosofiemagistern
II. L. Wenne>retrand.

liankfullni<iJ,ii<i< och. revisorer.
Som Bankfullmäktige ha från årets bör

jan  intill den 4 mans fungerat följande 
personer:

filosofiemagistern Jalo Lahdensuo, 
verkställande direktören Väinö Tanner, 
kommunalrådet T aave Junnila, 
jordbrukaren Vihtori Vesterinen. 
filosofiedoktorn Johan Helo, 
kommunalrådet Juhani Leppälä. 
filosofiedoktorn Julius Ailio, 
diplomingeniören E rik von Frenckell oeh 
bergsrådet Yrjö Pulkkinen.
Av dessa utgjorde de tre förstnämnda de 

ordi nar ie Bank full mäkt i ge.
Som ordförande fungerade undertecknad 

Lahdensuo och som viceord förande under
tecknad Tanner.

E fter doktor Julius Ai'lios den 4 mars 
inträffade frånfälle invalde Riksdagens 
elektorer i hans ställe för bank fullmäktiges 
återstående verksamhetsperiod generaldirek
tören Ifunnes Hyömä.

Elektorerna i den Riksdag, som samman
trädde efter de senaste sommar förrättade 
riksdagsvalen, utsago den 25 oktober till 
bankfullmäktige följande personer:

verkställarn de direktören Väinö Tanner, 
filosofiemagistern •/a,lo Lahdensuo, 
filosofiedoktorn Johan Helo, 
jordbrukaren Vili tori, (7esterinen, 
generaldirektören Hannes Ryorna, 
diplomingeniören Erik von Frenckell, 
huvudredaktören Eino Kilpi, 
kommunalrådet Juhani Leppälä och 
kom muna l rådet. Taave Junnilu.
Av dessa, utgjorde de tre förstnämnda de 

ordLnarie Hankfullmäktige.
Vid möte den 36 oktober valde bank full

mäktige till ordförande undertecknad Tan
ner och till viceordförande undertecknad 
Lahdensuo.

Till Bankens revisorer för granskning av
1933 års räkenskaper utsågo elektorerna 
följande personer:

redaktören Kaarlo IIarvata oeh till den
nes suppleant redaktören August Valta, 

jordbrukaren Kaapro Huittinen  och till 
dennes suppleant jordbrukaren K. A. Lohi, 

jordbrukaren August Kuusisto och till 
dennes suppleant ekonomen Paavo Saari
nen,

kommunalrådet Aleksanteri Fränti och 
till dennes suppleant jordbrukaren F. A. 
Tuomivaara samt

redaktören A rtturi Aalto och till dennes 
suppleant riksdagsmannen Onni Hiltunen.

J. Länt/manska fonden,
I sitt den 20 december 1850 daterade 

testamente förordnade handlanden E. ,j. 
Längman, a tt hans efterlämnade egendom 
skulle uppdelas mellan Finland oeh Sve
rige i en viss proportion. Av den på 
Finland ankommande delen skulle bildas 
tvenne fonder, fonderna A och B. Bägge 
skulle användas „<ill förmån för Finlands 
alla. stånd och folkklasser” •— utom för 
dem som ihålla egen grekisk kyrka och 
präst. Fonden A belöpte sig enligt, testa
fors beräkningar till 62,500 silverrubel och 
skulle den förräntas tills den upp gin ge till 
4 miljoner rubel, förrän dess räntor finge 
användas. Fonden B åter uppgick enligt 
hans beräkningar till 92,500 silverrubel och 
I ixerades icke för densamma i testamentet 
någon gräns, från  vilken dess räntor finge 
börja användas. Tvärtom fanns i testa
mentet en punkt, enligt vilken av dess rän
tor skulle 'Utbetalas en del i testamentet 
bestämda pensioner och av återstoden tagas 
hälften för bestridandet av förvaltnings
kostnader, och om av denna hälft något 
bleve över, skulle detta användas till för
mån för vetenskaper och sköna konster. 
Ur testamentet framgår icke tydligt, när 
andra hälften av räntorna från fonden B 
lå börja användas. Man torde emellertid 
kunna uppfatta saken sålunda, att detta 
är tillåtet, då fonden A vuxit tilli e tt be
lopp, som motsvarar fyra miljoner silver
rubel. Fonden A skall i allmänhet an
vändas töi1 höjandet av det ekonomiska 
livet, fram för allt i de nordliga delarna

av Finland och fonden B „för vetenskaper 
oeh sköna konster, litterära arbeten och 
skrifters gratis utdelning till allmoge, på 
det nödig förtida kännedom och håg för- 
beredes för a tt upprätthålla, och förvalta 
förtecknade fonder. ’ ’

Rörande testamentet avgavs berättelse 
till 1867 års lantdag. Utredningen fort
gick emellertid och ombänderhades den i 
tu r och ordning av Senatens ombud, F in 
lands Bank och Statskontoret, under över
vakning av Senaten. Senaten hade den 13 
december 1866 förordnat, att fondernas me
del skulle överföras till Finska Hypoteks- 
föreningens 5 procents obligationer och 
då berättelse om fondernas förvaltning av
gavs till 1877 års lantdag, utgjordes även 
medlen i huvudsak av obligationer. H är
vid up.pg.ingo medlen till 641,523 mark 
43 penni eller mer än det belopp, 150,0100 
rubel (620,000. m ark), som testator hade 
beräknat a tt  skulle överlämnas till den 
kommittés förvaltning, som skulle tillsättas 
enligt hans dispositioner.

Ständerna voro av den åsikten, a tt fon
dernas förvaltning i enlighet med testa
mentet kunde begynna, och ansågo stän
derna samtidigt, a tt  de själva kunde ut
göra den av testator avsedda kommittén 
och övertaga fonderna i sin förvaltning. 
Och Ständerna gåvo i uppdrag åt bank- 
full mäktige att såsom Ständernas represen
tanter av Statskontoret emottaga fonderna 
och beslöto överlämna åt direktionen för 
Finlands Bank att under bankfullmäktiges 
inseende oflh i övrigt enligt de föreskrifter, 
som kunna meddelas, förvalta ifrågava
rande fond samt a tt förordna Ständernas
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bankrevisorer a tt vid varje revision av 
Finlands Bank granska även direktionens 
förvaltning av denna fond. (1877—78 
Lantd. hand!. 1H prop. 42).

Ständerna bestämde i början vart femte 
år, och sedermera, då lantdagssessionstiden 
ändrades, vart tredje år, a tt  bankfullmäk
tige skulle inkomma ined förslag till föl
jande lantdag om fördelningen av de dispo
nibla räntemedlen i fonden B. Sedan den 
nya riksdagsordningen trätt, i kraft, har 
riksdagen fortfarande förordnat, a tt fördel
ningen av räntemedlen alltid skall försiggå 
sedan tre år förgått efter den föregående 
fördelningen. Vid uppgörandet av förslag 
1 ill fördelning av räntemedlen ha bankfull
mäktige till Bankutskottet avgivit även en 
redogörelse för fondernas ställning. På 
senaste tider har denna redovisning över
lämnats till utskottet även för de mellan
liggande åren.
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Förvaltningen av Längmanska fonderna 
omhänderhas alltså av Finlands Banks direk
tion under inseende av bankfullmäktigc och 
ä.ro Bankens revisorer skyldiga a tt granska 
deras skötsel i samband med varje revision. 
Räntorna av fonden A läggas i sin helhet 
till kapitalet, tills det växer till e tt belopp, 
som motsvarar 4 miljoner silverrubel. Av 
fonden B:s räntor erläggas först en del av 
testator bestämda legat, varefter hälften 
lägges till kapitalet; av den andra hälften 
tages förvaltningskostnaderna, för bägge 
fonderna, och kan återstoden utdelas för 
nämnda ändamål.

Bankfullmäktige översända i början av 
varje å r fondernas räkenskaper till Bank- 
utskottet, På uppfordran av Riksdagen 
inkomma bankfullmäktige vart tredje år 
med förslag till Bankutskottet om under
stöd avsedda a tt utdelas av fonden B:s 
räntemedel. Om fördelningen besluter Riks
dagen. Sam tidigt som bankfullmäktige 
uppgöra nämnda förslag granska de redo
visningarna och redogörelserna för använd

ningen av de vid föregående utdelning 
givna understöden och meddela om gransk
ningens resultat till Bankutskottet.

2. Hosenbe,ryska fonden.
Genom testamente upprättat den 1 okto

ber 181)1 testamenterade framlidne medi- 
cinelicentiaten Herman Frithiof Antell 
utom vissa donationer för andra ändamål 
till Finlands folk bl. a. 1,000,000 mark att 
sammanhållas som en stående fond, vars 
räntor böra användas för ökandet av det 
blivande nationalmuseets samlingar.

Ständerna uppdrogo år 1894 å t Finlands 
Bank a tt i sinom tid emottaga och under 
inseende av bankfullmäktigc förvalta och 
förränta det till Finlands folk donerade 
kapitalet, vilket skall som en stående fond 
sammanhållas under benämning av ,‘Kam
marrådet Herman Rosenbergs fond” bö
rande bankfullmäktige till varje lantdag 
lämna redovisning över fondens förvalt
ning. (Lantd. handl. 1894 IV).

Rosenbergska fonden förvaltas alltså pä 
samma sätt som Längmanska fonden. An
gående den skyldighet, som ålåg Bankens 
revisorer, uttalade sig Ständerna icke vid 
överlämnandet av fonden i Finlands Banks 
vård. Men praxis ä r densamma som för 
Längmanska fonden. Däremot förordnade 
Ständerna uttryckligen, a tt bankfullmäk- 
tigc ägde vid varje lantdag til) Ständerna 
överlämna en redovisning för fondens för
valtning. Fondens kapital ä r  konstant en 
miljon mk oeh går ränteinkomsten auto
matiskt till ökandet av Nationalmuseets 
samlingar.

E. På annat håll förvaltade fonder.
3. Elis Holms nödhjälps fond.

B. o. hovrättsnotarien Elis Holm förord
nade i sitt don 26 april 1881 upprättade

testamente bl. a. att 100,000 skulle avsättas 
till bildandet av en nödhjälpsfond för 
Finlands folk.

Enligt testamentet skulle nödhjälpsfon- 
den förvaltas av Statskontoret under in
seende av bankfullmäktigc.

Då boets utredningsman överlämnat mot
svarande medel till Statskontoret, förord
nade senaten .10/6 1885 på föredragning 
från Statskontoret, a tt Statskontoret i bör
jan av varje år ägde till bankfullmäktige 
insända en redogörelse för nämnda nöd
hjälpfonds ställning vid utgången av 
föregående år. — Fr. o. m. år 1933 in
sända bankfullmäktigc nämnda redogörelse 
över fondens ställning till Bankutskottet.

i. 1893 års undsättningsfond.
I en del trakter av vårt land inträffade 

i början, av 189<Malet missväxter. De med
borgare, som givit penningunderstöd för 
lindrandet av nöden, höllo på hösten 1892 
ett möte och tillsatte därvid Centralund- 
sät, tningskommit tén.

Då denna kommitté följande år skulle 
upplösas och till dess disposition kvarstod 
influtna medel, föreslog den i. enlighet med 
de vid nämnda möte av personer, som givit 
penningbidrag, .uttalade önskemålen, att 
bank fullmäktige ville utse en kommitté, 
som under bankfullmäktiges inseende skulle 
förvalta de medel, som centralkommittén 
i form av ,,1893 års undsättningsfond” 
önskade överlämna, till sagda kommittés 
förvaltning. Samtidigt meddelade central
kommittén i sin skrivelse de allmänna före
skrifter, enligt vilka undsättningsfonden 
borde förvaltas och anhöll, a tt bankfull
mäktige ville åt den kommitté, som komme 
att tillsättas för förvaltningen av undsätt
ningsfonden, utfärda sådana detaljerade 
föreskrifter, som kunde befinnas vara be
hövliga samt vidtaga nödigbefunna åtgär- 
för stadgandet av övervakningen från bank
fullmäktiges sida även i framtiden.

Den 18 november 1893 beslöto bankfull- 
tnäktige a tt för sin m andattid övertaga de 
åligganden rörande 189.3 års undsättnings
fond, som centralkommittén föreskrivit. 
Samtidigt beslöto bankfullmäktige .till 
Bankutskottet vid den följande lantdagen 
ingå med en anmälan i ärendet jämte 
framställning om a tt bankfullmäktige även 
i framtiden finge utföra nämnda åliggan
den.

På sistnämnda framställning svarade 
emellertid Bankutskottet (5/5 1894) „att 
utskottet icke ansett sig äga någon be
fogenhet a tt meddela sådant bemyndi
gande. ’ ’

Den 5 juni 1894 meddelade bankfull
mäktige till förvaltningskommittén för 1893 
års undsättningsfond, vilken kommitté 
bankfullmäktige redan föregående år till
satt, att då Ständerna utsett dem till 
bankfullmäktige intill följande lantdag, 
biföllo bankfullmäktige till a tt under 
nämnda m andattid fullgöra ovanberörda 
uppdrag ifråga om undsättningsfonden.

Senare stod fonden en del år utom bank- 
fullmäktiges inseende, då nämligen på 
grund av missväxten å r  1902 fondens me
del togos i användning och förvaltningen 
av medlen övertogs av en i oktober 1902 
på i fondens stiftelsebrev föreskrivet sätt 
utsedd ny centralkommitté. Då denna 
centralkommitté sedermera i skrivelse av 
den 28 januari ,1904 åter anhöll, a tt bank- 
fullmäktige ville övertaga de med fondens 
förvaltning förenade åliggandena, biföllo 
bankfullmäktigc till denna anhållan utan 
a tt dass mer besluta om sina fullmakter i 
denna fråga.

I sitt betänkande N:o 5 med anledning 
av verkställd granskning av Finlands 
Banks tillstånd och förvaltning under år 
19.12, som 1913 års Lantdag godkänt, fram 
höll Bankutskottet vid sagda lantdag, att 
det uppdrag, som Bankfullmäktige ha i 
fråga om 1893 års undsättningsfond „visser- 
ligen givits Bankfullmäktige i enskild väg
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utan a tt Lantdagen därom fa tta t beslut, 
men då Bankfullmäktige likväl fullgöra 
uppdraget i sin egenskap av Lantdagens 
valda förtroendemän, finner Utskottet det 
vara önskvärt, a tt noggranna bestämningar 
beträffande fondens förvaltning ooh till
gångarnas förvarande utfärdas, och emotser 
därför, a tt Bankfullmäktige skola skrida 
till nödiga åtgärder i sådant avseende.

Bankfullmäktiges den 16 april 1914 till 
Bankutskottet avgivna utlåtande innehål
ler dock icke några ändringsförslag i fråga 
om fondens förvaltning. E j heller har 
Bankutskottet i sitt den 20 av samma april 
månad daterade betänkande mera befattat 
sig med frågan.

Då fondens förvaltningskommitté den 4 
april 1914 meddelade, att. de ur fonden 
åren 1900 och 1903 utdelade undsättnings- 
lånen åter influ tit och föreslog, a tt fonden 
skulle överföras till Finlands Bank, be- 
silöto bankfullmäktige den 27 maj samma 
år, a tt förvaltningskommittén skulle för
valta fonden på samma sätt som tidigare 
och a tt den skulle placeras i Förenings- 
banken i Finland.

I slutet av år 1918 upptogs frågan om 
fondens användning inom bankfullmäktige. 
Följande år inkom förvaltningskommittén 
med förslag i detta hänseende, men från
gick detsamma år 1920, då bankfullmäktige 
inledde förhandlingar med kommittén, och 
Andelskassornas Centralkreditanstalt om 
överförandet av fonden till den sistnämn
das disposition. Bankfullmäktige hade varit 
benägna a tt donera medlen till Central- 
kreditanstalten, men ansåg sig förvaltnings
kommittén icke kunna bifailla därtill. Den 
26 maj beslöto bankfullmäktige, a tt förvalt
ningskommittén skulle bibehållas oförän
drad och fungera enligt tidigare utfärdade 
föreskrifter och a tt fondens medel skulle 
givas åt Centralkreditanstalten som lån. 
Samtidigt godkände bankfullmäktige detal
jerade lånevillkor.

Förvaltningskommittén berättigades att 
övervaka, att lånevillkoren efterföljdes.

Bankfullmäktiges rättsliga förhållande 
till denna fond hade icke hittills varit under 
debatt inom bankfullmäktige dess mer än 
vad här ovan nämnts rörande fondens för
sta tider. Den 22 oktober 1920 inbegärde 
emellertid Bankutskottet av bankfullmäk
tige utlåtande därom, huruvida det vore 
skäl a tt bringa bankfullmäktiges förhål
lande till 1893 års undsättningsfond på en 
mera. stadgad fot samt vilka åtgärder som 
i detta, hänseende enligt, bankfullmäktiges 
åsikt borde tillgripas. Härvid meddelade 
bankfullmäktige (17/11) till Bankutskottet 
som sin åsikt, a tt skötseln av ifrågava
rande åliggande synbarligen utan olägen
het kunde omhänderhas på samma sätt som 
hittills, men a tt det å andra sidan kunde 
vara riktigt, a tt Riksdagen uttryckligen be
rättigade bankfullmäkligc all utföra detta 
uppdrag.

I sitt betänkande med anledning av verk
ställd granskning av Finlands Banks till
stånd och förvaltning under å r 1919 före
slog Bankutskottet, a tt Riksdagen måtte 
bemyndiga bank fullmäktige a tt handhava 
de uppdrag, vilka enligt bestämmelserna 
angående 1893 års undsättningsfond blivit 
bankfullmäktige anförtrodda. Riksdagen 
godkände detta förslag.

De föreskrifter, som Centralundsättnings- 
kommittén i sin tidigare nämnda skrivelse 
(9/11 1893) utfärdade för fonden, voro i 
huvudsak följande:

1. Förvaltningskommittén består av tre 
ledamöter och tre suppleanter, av vilka 
en ledamot, oeh en suppleant årligen i tu r 
avgå och besättas dessa platser av bank- 
fullmäktige; avgående funktionär kan åter
väljas.

2. Kommittén utser sig emellan ordfö
rande och antager sekreterare, vilken sam
tidigt ä r  skattmästare.

3. Kommittén äger a tt under bank- 
fullmäktiges inseende förvalta densamma
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anförtrodda medel på ändamålsenligaste
s ä t t ---------- , avgiva årligen redovisning för
sin verksamhet till bankfullmäktige samt 
befordra den till publicering i huvudsta
dens dagliga tidningar jämte därtill bi
fogad revisionsberättelse, vilken av reviso
rer, som årligen utses av bankfullmäktige, 
avgives till fullmäktige; och åligger det 
kommittén att, om landet eller någon större 
del av detsamma träffas av missväxt, som 
föranleder undsättningsåtgä.rder från  all
mänhetens sida, eller om förhållandena i 
övrigt påkalla sådana, taga initiativ till 
sammankallandet av ett allmänt möte i 
Helsingfors, som äger utse en central
kommitté och besluta om fondens använd
ning och förvaltning, såsom den finner nö
digt.

1 förvaltningskommittén åtn ju ter endast 
sekreteraren-skattmästaren arvode, som på

förslag av kommittén fixeras av bankfull- 
mäktige lämpligast årligen enligt arbetets 
omfattning och erlägges den ur fondens 
räntemedel; på bankfullmäktige, ankommer,
i händelse så prövas nödigt, a tt å t revi
sorerna för revisionen anslå något mindre 
arvode.

1893 års undsättningsfond förvaltas allt
så av en förvaltningskommitté, vars med
lemmar utses av bankfullmäktige. Förvalt
ningskommittén avgiver berättelse och rä
kenskaper årligen och granskas dessa av- 
revisorer utsedda av bankfullmäktige, var
efter de föredragas för bankfullmäktige. 
F rån  och med år 1933 insända bankfull
mäktige avskrifter av räkenskaperna till 
Bankutskottet. -— Fondens medel äro u t
lånade åt Andelskassornas Centralkredit- 
anstalt Ab.
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