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Det ekonomiska livet i Finland år 1938.

Den försäm ring i konjunkturerna, som i 
medlet av år 1937 inträdde i de ledande 
finansländerna, fo rtfo r i allm änhet under 
å r 1938. P å sommaren begynte dock fram 
träda tecken på  en vändning och speciellt 
i F örenta sta terna  tog kon junk turfö r
bättringen åter fa r t  med stöd av statens 
hjälp, medan tendensen var svagare bl. a. 
i det för oss så viktiga S torbritannien. 
Likasom konjunkturutvecklingen i utlandet 
var osäker och oenhetlig, var det ekono
miska livet i F in land  under det gångna 
året underkastat inflytanden, vilka gingo i 
olika rik tn ingar. E xportindustrin  p räg la
des av den under föregående å r  in trädda 
depressionen, vilken vidgades och fö rd jupa
des allt mer, i det a tt p riserna sjönko och 
avsättningen försämrades. Depressionen 
har em ellertid icke ännu under senaste å r 
hunnit i näm nvärd utsträckning inverka 
på den övriga ekonomiska verksamheten, 
vilken fortgick på flere om råden på samma 
höga nivå som föregående å r och delvis 
t. o. m. stegrades utöver denna. U trikes
handeln minskades dock i jämförelse med
1937 års rekordnivå och på penningm ark
naden fram trädde tecken på försvagad 
företagsam het och minskad kapitalbildning, 
sam tidigt som fondbörsen var svag. I slu
te t av redogörelseåret begynte åter fram 
träd a  arbetslöshot, speciellt på g rund  av 
skogsarbetenas ringa om fattning och torde 
en försäm ring i det ekonomiska livet icke 
kunna undvikas, ifall icke konjunkturerna 
utomlands i avgörande grad förbättras.

Industrin .

Den industriella verksamheten i F inland 
i sin helhet höll sig icke under redogörelse

åre t på fu llt samma rekordnivå, som 
nåddes å r 1937. Men ehuru på en del 
områden kunde iakttagas en kännbar ned
gång, in träffade på an d ra  håll ännu en 
stegring. Sålunda h ar industrins hela p ro 
duktionsvolym enligt U nitas indexberäknin- 
gar minskats med endast 11/2 %• Index för 
senaste år, 183 poäng, understeg nämligen 
endast med 3 poäng rekordet för å r  1937, 
men var sam tidigt högre än för något an
nat å r hittills. Index för värdet av in 
dustriproduktionen sjönk på grund av ned
gången i p riserna mycket mer, nämligen 
från  200 poäng till 177 poäng eller med 
c :a  11 %, men även denna index var avse
värt högre än under tidigare år. Det före
faller även, soin om den nedgående ten 
densen hade n å tt bottnen redan under redo
görelseårets tred je  kvartal. Medan produk
tionsvolymen för årets and ra  och tred je  
kvartal var resp. 2 och 8 % lägre än  för 
motsvarande kvarta l å r 1937, var den
samma för årets sista kvartal 1 %  högre 
än ett å r  tidigare. Även i värdet av den 
industriella produktionen h a r in trä tt  en 
vändning i samma rik tn ing ; m edan index 
för tred je  kvarta let var 23 % 'lägre än e tt 
å r  tidigare, var m otsvarande skillnad för 
årets sista kvarta l endast 13 %. U tvidgnin
gen av industriföretag, vari under upp- 
gångstiden investerats mycket kapital, av
tog under redogörelseårot allteftersom  tid i
gare igångsatta arbeten avslutades.

Det oväntat goda resultatet av den in
dustriella produktionen berodde av hemma- 
m arknadsindustrin  och speciellt av vissa 
av dess grenar. Index för 'hemmamark- 
nadsindustrins produktionsvolym steg näm 
ligen till  200 poäng mot 190 för å r  1937
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sam tidigt som index för produktionsvärdet 
steg från  15)8 till 204 poäng. De sålunda 
nådda talen, vilka voro resp. 5 och 3 % 
högre än föregående år, visa, a tt produk
tionen inom hem m am arknadsindustrin var 
större än för något tidigare år.

Det må ännu konstateras, a tt ifrågava
rande produktion såväl i fråga om volym 
som värde översteg resultaten för före
gående år. Utvecklingen inom de olika 
grenarna av hem m am arknadsindustrin liar 
em ellertid ej varit enhetlig, u tan  fram 
trädde även här, speciellt i slutet av redo
görelseåret, symtom på en försäm ring i 
konjunkturerna. E nlig t indextalen för 
årets sista kvarta l understeg produktionen 
inom metall- och m askinindustrin, tex til
industrin  sam t läder- oeh skodonsindustrin 
föregående års produktion i fråga om vo
lymen och ännu m er beträffande vär
det. E n  utvidgning av produktionen före
tedde under det sista kvarta let främ st 
byggnadsämnesindustrin sam t närings- och 
njutningsm edelsindustrin, för vilka stegrin
gen var avsevärd.

Inom  exportindustrin  fram trädde d ä r
emot tyd lig t verkningarna av depressionen. 
Index för dess produktionsvolym var 162 
poäng mot 181 poäng för föregående år, 
varför nedgången ä r  d ryg t 10 %. Ifråg a
varande volym sjönk sam tidigt till en nå
got lägre nivå än å r  1936, då  den var 164 
poäng. Ännu mer minskades värdet av 
produktionen. Index för densamma var 
nämligen under redogörelseåret endast 144 
poäng mot 204 poäng föregående år, då 
den var exceptionellt hög på grund av den 
tillfälliga högkonjunkturen. Produktions
värdest hade sålunda nedgått med 29 %, 
men var det oaktat ännu något större än 
å r  1936, då m otsvarande index var 137. 
E xportindustrin  nådde bottennivån under 
redogörelseårets tred je  kv arta l; under det 
sista kvarta let visade den åter något u p p 
sving men stannade dock, speciellt i fråga 
om värdet, på  en lägre nivå än under de 
två föregående åren.

På trävarum arknaden hade en vändning 
in trä tt redan på hösten 1937. I början  av 
redogörelseåret voro lagren stora överallt, 
sam tidigt som förbrukningen befann sig i 
avtagande. Avsluten för det begynnande 
året om fattade c :a  100,000 standards eller 
endast en sjättedel av vad som försålts ett. 
å r tidigare. P riserna sjönko efterhand, 
tills bottnen nåddes i augusti, varefter de 
något stegrades. l)å  råvarorna anskaffats 
till de höga priser, som rådde på sommaren 
och hösten 1937, gestaltade sig det ekono
miska resultatet av sågindustrin dåligt. 
Man sökte up p rä tth å lla  jäm vikt genom in 
ternationella avtal om inskränkning av pro
duktionen, varigenom exporten efterhand 
begränsades ti ll  80 % av tidigare överens
komna produktionsm ängder. De finska 
sågägarna kunde dock icke u tn y ttja  ens 
hela den tillå tna  kontingenten. Exporten 
av sågade trävaro r inskränkte sig till 
864,600 standards mot 1,026,900 standards 
å r 1937 och 1,100,100 standards å r 1936. 
Nedgången sedan å r  1937 var sålunda 
16%  och från  toppkvantiteten å r 1936
21 %. Det bör även observeras, a tt expor
ten av sågade varor var m indre än under 
något å r sedan å r  1932. P å grund av 
inskränkningen i exporten oeh prissänknin
gen inflöt till landet för sågade trävaror
2,074.3 m ilj. m ark mot 2,738.6 milj. före
gående år.

Även m arknaden för övriga exportin
dustrier var svag under hela året, enär 
förbrukningen minskades och lagren höllo 
sig stora. Största delen av produktionen 
för redogörelseåret hade nog försålts till 
re lativ t förmånliga priser, varför m an på 
grund härav var rä tt  optimistisk i början 
av året. S nart framgick det dock, a tt  
exportörerna voro tvungna a tt gå in på 
olika konverteringar och uppskov med av
talen. Någon jäm vikt ficks ej till stånd 
ens genom de produktionsbegränsningar 
mellan olika länder, vilka det blev nödvän
d ig t a t t  vidtaga oeh vilka voro ägnade att, 
försäm ra industriföretagens räntabilitet.

Exporten  av sam tliga träförädlingspro- 
duk ter nedgick sedan föregående år. U t
förseln av faner sjönk från  171,300 ton till 
155,400 ton eller med 9 %, av tråd ru lla r 
Irån 6,400 ton till knapp t 5,000 ton eller 
med 22 %, av möbler från  1,600 ton till 
1,100 ton eller ined 31 % samt av övriga 
träarbeten från  4,900 ton till 4,200 ton 
eller med .14 %. Det sammanlagda värdet 
av dessa alster sjönk dock rela tiv t litet, 
nämligen från  542.7 milj. m ark till 496.7 
milj. mark. Även av ru n t virke var expor
ten avsevärt m indre än å r 1937. Den 
inbringade inalles 666.o m ilj. mark, medan 
motsvarande värde föregående å r var 747.5 
milj. Särskilt bör nämnas, a tt av gruv- 
stolpar och mintim,mer utfördes under re
dogörelseåret 1,625,000 m3 mot 2,085,000 m3 
a r 1937, medan exporten av pappersved 
nedgick från  1,552,000 m3 till 892,000 m 3.

Även exporten av alster av pappersin
dustrin  var m indre iin å r 1937. Sålunda 
minskades exporten av mekanisk trämassa 
från  290,600 ton till  224,600 ton eller med 
inemot 23 %, exporten av sulfitcellulosa 
lian  823,600 ton till 669,700 ton eller med 
19% , av sulfatcellulosa från  355,700 ton 
till 351,700 ton eller med 1 %, av papp och 
kartong från  120,300 ton till 100,700 ton eller 
med 16 % sam t av papper från  518,100 ton 
till 463,600 ton eller med inemot 11 %, 
Exporten understeg sam tidigt i flere fall
1936 års export. Vid bedömandet av minsk
ningens betydelse är det skäl a tt erin ra 
sig, a tt fabrikernas produktionskapacitet 
på en del områden var större än före
gående år. E xportvärdet för alstren av- 
pappersindustrin  var senaste å r 3,457.8 
milj. m ark mot 3,629.o milj. å r 1937. 
Minskningen var i jämförelse med nedgån
gen i kvantiteterna obetydlig beroende på 
orsaker, som skola anföras längre fram  i 
samband med redogörelsen för utrikeshan
deln.

ByOfjnadsverksamheten var livlig under 
redogörelseåret, ehuru  byggnadsverksamhe

ten inom jordbruket och industrin  minska
des jämsides med försäm ringen av kon
junk tu rerna  och allteftersom  de goda resul
taten av ä r  1937 hunnit u tny ttjas. I s tä 
derna höll sig byggnadsverksamheten d ä r
emot livaktig ända till slu tet av året. 
Faktureringen av cement, vilken ger en 
allmän bild av byggnadsverksamhetens liv
lighet, steg till  475,500 ton mot 472,600 ton 
å r 1937 och var sålunda större än någon
sin tidigare. H ärtill h ar dock för sin 
del även bidragit, a tt  cementen undan
träng t andra byggnadsämnen. H är må 
ännu tilläggas, a tt i Helsingfors, om vars 
byggnadsverksamhet erhållits noggrannare 
uppgifter, senaste å r fullbordades 239 nya 
byggnader mot 191 föregående år. Deras 
kubikinnehåll v ar 1,661,000 m 3 mot
1,386,000 m 3 föregående år. A ntalet nya 
boningsrum var 8,900 mot 7,800 å r 1937. 
Byggnadsverksamheten i Helsingfors var 
sålunda livligare än under något tidigare 
å r av perioden 1930— 1937 och närm ade 
sig resultaten under byggnadshaussen åren 
1928—1929. D å i slu tet av året försåldes 
mer tom ter än å r 1937 och då även kubi
ken för de godkända ritn ingarna visade en 
ökning, kan man förutsätta , a tt den livak
tiga byggnadsverksamheten tillsvidare skall 
fortgå.

Lantbruket.

Skörden för redogörelseåret var i all
mänhet tillfredsställande, ehuru höstsäden 
ställvis övervintrade dåligt. E nlig t för- 
handsuppskattning var rågskörden 13 % 
och potatisskörden 5 % m indre än å r 1937. 
Däremot ökades veteskörden med c :a  4 % , 
havreskörden med inemot 13 %, skörden av 
korn med 13 % och av odlat hö med 15 %. 
E nlig t .förhandsberäkningar gav skörden 
inemot 4,200 m iljoner foderenheter mot 
resp. 3,900 oeh 3,600 m ilj. fö r de två före
gående åren. På grund av m indre förm ån
liga prisförhållanden var skördens pen
ningvärde dock enligt förhandsberäkningar
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endast 7,050 milj. m ark mot niirmare 7,600 
milj. a r 1937. Skörden för redogörelseåret 
var sålunda till kvantiteten större än  för 
något tidigare å r  och även dess penning
värde översteg värdet för alla övriga å r  
utom för rekordåret 1937.

I motsats till de vegetabiliska produkter
nas priser voro priserna på produkter av 
husdjursskötseln förm ånligare än å r  1937. 
Prisindex för sam tliga lantbruksprodukter 
v ar enligt beräkningar av lantbruksprodu- 
centernas centralförbund för redogörelseåret 
89 poäng (1926— 1928 =  100) mot 87 år
1937 och 77 å r 1936. Prisindex nedgick i 
början av året till 86 poäng i ju n i—juli, 
men hade i december stig it till 90 poäng. 
Även om kostnaderna för jo rdbruket voro 
under redogörelseåret högre än å r  11)37. 
Deras genomsnittsindex steg nämligen från
105 till 115 poäng. Denna stegring berodde 
nästan enbart på höjningen i arbetslönerna, 
vilken befordrades genom inflyttningen av 
befolkningen till städerna. Löneindex steg 
sålunda från  .103 poäng å r 1937 till 123 
poäng under redogörelseåret och hade sist- 
lidne december n å tt 135 poäng.

Utvecklingen av exporten av lantbruks
produkter h a r varit oenhetlig. Exporten 
av den viktigaste produkten, smör, steg 
från  13,940 ton å r  1937 till 17,129 ton år
1938 eller med inemot 23 %. V idare öka
des exporten av svinkött från  2,210 ton till 
2,720 ton eller med 23 %, av h udar från  
5,150 ton till 6,219 ton eller med 21 % 
sam t av ost från  6,611 ton till 6,771 ton 
eller med d ryg t 2 %. Y tterligare utfördes 
c : a 5,000 levande svin, varav någon motsva
rande export icke ägde rum  föregående år. 
Å andra  sidan nedgick exporten av ägg 
från  8,927 ton till 7,880 ton eller med 
inemot 1 2 % och av renkött från  1,190 ton 
till 782 ton eller med 34 %. Då priserna 
på de viktigaste exportprodukterna i genom
sn itt voro något förm ånligare än föregående 
år, steg det sammanlagda värdet av expor
ten av lantbruksprodukter till c :a  840 milj. 
m ark mot 747 m iljoner å r 1937.

I början av redogörelseåret ökades lan t
befolkningens välstånd och köpkraft genom 
de sällsynt stora skogsinkomsterna. Man 
har beräknat, a tt lantbefolkningen under 
avverkningsperioden 1937— 1938 i stubb- 
hyror och skogsarbetarlöner förtjänade 
c: a 3,950 m ilj. mark, medan (motsvarande 
inkomst lör föregående avverkningspcriod 
var 3,025 milj. och lö r det ogynnsammaste 
depressionsåret var nere på 510 .milj. mark. 
Sedan en vändning i konjunkturerna in trä tt  
och prisnivån sjunkit, ha skogsägarna varit 
ovilliga a tt  sälja skog. Då även m änga 
produktionsinrättningiar h a  rikliga råvaru 
lager, komma skogsförsäljningarna och 
skogsarbetena under avverkningsperioden 
1938— 1939 a tt vara kännbart m indre om
fattande än under föregående avverknings
period, varför den inkomst lantbefolknin
gen få r av dessa källor enligt en del beräk
ningar komimer att sjunka till inemot 
hälften.

Arbetsmarknaden.

A rbetsm arknaden var god i början av 
redogörelseåret, men i slu tet begyute på 
grund av den försvagade produktionsverk- 
sainhoten fram träda arbetslöshet i en viss
om fattning. Då byggnadsverksamheten
fortfarande var livlig ocli då de fabriker 
som tem porärt inställt sin verksamhet 
sökte för sina arbetare anordna .tillfälligt 
arbete, har arbetslösheten emellertid icke 
få tt  större m ått. F ör den händelse a tt  
läget skulle förvärras, h ar från  regeringens 
sida vidtagits förberedande åtgärder i syfte 
a tt efte r behov kunna igångsätta offentliga 
arbeten. A ntalet arbetssökande vid arbets- 
förm edlingsanstalterna var under årets 
sista, m ånader något större än närm ast 
föregående å r och i de åter införda arbets- 
löshetsregistren voro vid årets utgång in
registrerade c :a  14,100 arbetslösa. Av dessa 
hade dock nära hälften  få tt  sysselsättning 
i offentliga arbeten. F ö r jämförelses skull 
kan nämnas, a tt antale t arbetslösa under 
den svåraste delen av den senaste depres- 
sionsperioden översteg 90,000.

7

Arbetsfreden liar mestadels väl kunnat 
upprätthållas. Lönenivån var i början  av 
redogörelseåret i allm änhet stigande, men 
stegringen blev svagare än under före
gående år. Försäm ringen av arbetsm ark
naden i slu tet av året förändrade icke det 
faktum , a tt lönenivån senaste å r  var högre 
iin förr.

Utrikeshandeln.

I  utrikeshandeln, som sedan å r  1931 år 
fö r å r  ökats och å r  1937 nådde e tt rekord, 
in trädde senaste å r  en vändning, i det a tt 
det totala, u tby tet blev 1,642.7 milj. mk eller 
8 .s % lägre än resultatet fö r föregående 
år. Totala värdet, 17,043.4 milj. m ark, var 
dook kännbart större än för något annat 
tidigare år. Im porten var i fråga om to ta l
volymen nästan  precis lika stor som år 
1937, tmen i dess sam m ansättning liar in
trä ffa t en m ängd förändringar. På grund 
av nedgången i prisnivån var värdet av 
importen, 8,612.3 milj. mark, 694.1 milj. 
m ark eller 7.5 % lägre än å r  1937. E xpor
ten  hade i fråga  om volymen sjunkit med
l l .o  %, men lyckligtvis voro priserna på 
exportvarorna av skäl, vilka i det följande 
skola beröras, i genomsnitt något högre än 
föregående år. På grund härav var expor
tens värde 8,431.i m ilj. och nedgången i 
värdet sedan föregående å r  948.0 milj. 
m ark eller 10. i %.

Till minskningen i värdet av im porten 
bidrog främ st nedgången i volymen av rå- 
varuim porten sam t i priserna. Im porten 
av råvaror var sålunda till sitt värde 728.1 
milj. m ark eller 16.o % m indre än å r 1937. 
Im porten av  maskiner, transportm edel o. a. 
produktionsmedel nedgick till sin volym 
med 16.7 %, men då priserna i genomsnitt 
voro högre än föregående år, var nedgån
gen i im portvärdet endast 80.5 m ilj. m ark 
eller 4.0 %. Däremot h a r i importen av 
konsumtionsvaror icke ännu kunnat för
märkas någon nedgång. Av närings- och 
njutningsm edel införes 14.9 % mer än före

gående år, men då priserna på dessa varor 
i allm änhet nedgått, var värdet av denna 
import endast 27.0 m ilj. m ark  större än 
å r  1937. Im porten av färd iga  industri- 
alster ökades till sin volym med 6.1 % och 
ehuru  deras prisnivå något sjunkit, steg 
värdet av denna im port dock med 87.5 
milj. m ark  eller 4.8 %. Im porten fö r alla 
varugrupper, oberäknat närings- och n ju t
ningsmedel, var kännbart större än under 
toppkonjunkturen i slu tet av 1920-talet.

Nedgången i exportens värde berodde 
främ st därpå, a tt exportvärdet av trävaro r 
och -arbeten på grund av minskningen i 
den exporterade m ängden och prisnedgån- 
gen var 795.a milj. m ark eller 19.i % 
m indre än å r  1937. E xportvärdet för 
alstren av pappersindustrin  nedgick likaså, 
men blott med 172.0 milj. m ark eller 4.7 %. 
M inskningen hade på g rund av den 
näm nda nedgången i de exporterade kvanti
teterna varit mycket m er kännbar, om icke 
den genomsnittliga prisnivån varit högre 
än å r 1937 beroende därpå, a tt en stor del 
av produkterna tillhörande denna grupp 
hade försålts med en leveranstid av ett 
eller två  år, varför prisnedgången icke 
ännu under senaste å r  hunnit med hela sin 
styrka inverka på  de faktiskt erhållna p r i
serna. Även exporten av „övriga v a ro r” 
nedgick, nämligen till  s itt värde med 33.-5 
milj. mark. Däremot ökades exporten av 
animaliska livsmedel genom a tt kvantiteten 
ökades och prisnivån var högre än  å r 1937. 
ökningen var 86 . i m ilj. m ark eller 14.i %.

Då värdet av exporten minskades imer än 
importens värde, utvecklades handelsbalan
sen i ogynnsam riktning. Medan under 
åren 1930— 1937 ett exportöverskott alltid 
uppstod, vilket under en del å r  var mycket 
stort, visade handelsbalansen senaste å r  e tt 
importöverskott. Im portöverskottet var «ti
li g t förhandsuppgifter 181.2 m ilj. m ark, 
medan ännu å r  1937 gav ett exportöver
skott av 73.3 miljoner. Även om man 
beaktar, a tt i importen ingick guld till ett
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värde av 119.i milj. mark, som faktiskt 
köpts och betalts redan före redogörelse
året, gestaltar sig handelsbalansen för se
naste å r  passiv. E n  dylik utveckling var 
även a tt förvänta på grund av vändningen 
i konjunkturerna och det kan egentligen 
med tillfredsställelse konstateras, a tt im
portöverskottet var så pass litet.

Inrikeshandeln.

Uppsvinget inom inrikeshandeln fortgick 
oberoende av försäm ringen i konjunktu
rerna under hela redogörelseåret, vilket 
visar, a tt  befolkningens köpkraft ännu  icke 
hunnit minskas. Försäljn ingen för de p a r
tiaffä rer, som meddelat uppgifter, var 
c :a  G.r. % större än å r  1937 och sålunda 
större än  för något tidigare år. Ökningen 
i om sättningen hade uppenbarligen varit 
större, om ej nedgången i p riserna hade 
reducerat värdet av försäljningen. Senaste 
års försäljning var d ryg t dubbelt större 
än för å r  1932 och överskred 1928 års 
toppnivå med 43.9 %.

Samfärdseln.

Följderna av växlingen i konjunkturerna 
kommer tyd lig t till synes i godstrafiken, 
vilken icke mer n å tt upp till rekordnivån 
för å r 1937. Tonnaget för till landet an 
lända och härifrån  avgångna fa rty g  var 
inemot 9 % m indre än föregående år. 
Mängden av per järnväg  transporte ra t 
gods nedgick med c : a 15 % och antalet 
vagnaxelkilometer ungefär lika mycket. 
Däremot stegrades y tterligare jä rnvägar
nas passagerartrafik  samt resandetrafiken 
i allmänhet. Till landet anlände 78,100 
utländska resande mot 73,600 å r 1937 och 
antalet finnar, som härifrån  avreste till u t
landet, steg till 40,600 mot 34,600 för före
gående år.

Penning- och kapitalmarknaden.

K apitalm arknaden i F in land  präglades 
av samma lättnad, som fo rtfa rit redan

många år. Sparkapital inflöt till k red it
in rä ttn ingarna i början av året i ännu 
rikligare m ängd än  å r  1937, medan d ä r
emot utlåningen ökades m indre i jäm fö
relse med dä. U nder den senare hälften 
av året, vilken alltid  i fråga 0111 ökningen 
i depositionerna ä r  sämre än den förra 
hälften, fram trädde däremot en försämring, 
som var större än den säsongmässiga, vil
ket uppenbarligen ä r  en följd av sväng
ningen i konjunkturerna.

Den totala ökningen i depositionerna sLet> 
under redogörelseåret enligt förhandsupp- 
g ifter till inalles 1,947.3 milj. m ark mot
3.019.4 milj. mark föregående år. ö k n in 
gen v ar lO.i % av deposit.ionsmedlcn i 
början av året och kännbart m indre än 
m otsvarande siffra  för föregående å r
18.c %. I  jämförelse med övriga å r var 
ökningen dock stor. Det sammanlagda be
loppet av depositionerna nådde vid u tgån 
gen av redogörelseåret e tt rekord av
21.190.4 milj. mark. Av ökningen se
naste å r kom 855.4 milj. mark på spar
bankerna, 724.(1 milj. pa affärsbankerna,
237.3 m iljoner på andelskassorna och å te r
stoden på övriga depositionsin rä ttn ingar. 
Det bör märkas, a tt en del av depositions- 
medlen tagits dubbelt i ovan anförda be
räkning. Sparbankerna och en del andra 
m indre k red itin rä ttn ingar ha nämligen de
ponerat en del av sina kassamedel i a ffärs
bankerna, Beloppet av dylika medel var 
i begynnelsen av redogörelseåret 1,543.<; 
milj. mark. Under förra  hälften av året; 
ökades detsamma och utgjorde i slu tet av 
ju li l,716.(i milj., men då sparbankerna 
på hösten hade bättre  plaeeringsmöjlighe- 
te r och tillflödet av depositioner till dem 
var jämförelsevis svagt, nedgick belop
pet av ifrågavarande depositioner till
1 ,262.1 milj. m ark vid utgången av redo
görelseåret.

A ffärsbankernas kreditgivning ökades 
kännbart i början  av rcdogörel seåret, ehuru 
icke lika k ra ftig t som under föregående år.
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Men medan denna stegring fortgick ännu 
på höstsidan å r 1937, förbyttes den under 
senaste å r  tvärtom  i en nedgång. A ffärs
bankernas kreditgivning ökades sålunda år
1938 med endast 603.5 milj. m ark mot
1,235.8 milj. å r  1937. Totalbeloppet av 
affärsbankernas k red itg ivning  u tg jo rde  
vid utgången av redogörelseåret 9,212. i 
milj. mark, varfö r detsamma icke ens 
ännu n å tt toppsiffrorna fö r åren 1928 och 
1929. Då F inlands Banks kreditgivning 
senaste å r  ökades med 97.4 milj. mark, 
var den sammanlagda ökningen av kredi
ten för sam tliga banker 700.o milj. m ark 
eller 7.2 % av kreditens belopp. Under 
föregående å r  var m otsvarande ökning in
emot dubbelt större, 1,366.o milj. m ark 
eller 16.4 %.

A ffärsbankernas ställning höll sig syn
nerligen lä tt under hela redogörelseåret. 
Överskottet av inlåningen, som vid redo
görelseårets ingång var 1,421.o milj. mark, 
ökades in till utgången av augusti, då det
samma nådde ett n y tt rekord, 1,951.o milj. 
mark. D ärefter minskades ifrågavarande 
överskott, så a tt  detsamma vid årets slut 
var 1,542.7 milj. mark, alltså fortfarande
121.i m iljoner m er än vid redogörelseårets 
början. H ärvid  h ar i kreditgivningen icke 
m edräknats affärsbankernas innehav av 
obligationer, vari affärsbankerna på senare 
å r i b rist på mer rän tab la  placeringar in 
vesterat en del av sina medel. Det bok
förda värdet av dessa placeringar ökades 
dock under redogörelseåret kännbart 
m indre än under de föregående åren, näm 
ligen med 18.n m iljoner och belöpte sig 
till 1,449.5 milj. mark. Oaktat allt detta 
voro affärsbankernas kassor, av vilka hu 
vuddelen var placerad på upp- och avskriv- 
ningsräkning i F inlands Bank, under hela 
året större än under de föregående åren. 
P å  grund av den minskning i penning
överflödet, som under den senare hälften 
av året fram trä tt, nedgick dock beloppet 
av kassamedel. Det utgjorde ultimo de
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cember 1,234.4 milj. m ark och var 82.5 
milj. m indre än  ett å r  därförinnan.

A ffärsbankernas utländska tillgodoha
vanden voro under hela redogörelseåret 
rikliga och överstego avsevärt m otsvarande 
skulder. Bankernas utländska nettotillgo
dohavande var i slutet av å r  1937 92.3 
milj. mark, steg sedan till 363.1 m ilj. i 
slutet av augusti och sjönk efter sedvan
liga säsongfluktuationer till 145.2 m iljoner 
vid utgången av redogörelseåret. Netto- 
tillgodohavandet hade sålunda på ett år 
ökats med 52.9 milj. mark. Om till a ffärs
bankernas u tländska nettotil 1 godohavanden 
adderas m otsvarande tillgodohavanden för 
F inlands Bank, observerar man, a tt sam t
liga bankers totala utländska nettotillgodo- 
lmvande v ar större än under något tid i
gare år. Dess belopp steg från  2,122.7 
milj. m ark i början  av året till 2,436.5 
milj. vid dess utgång, varvid dock bör 
observeras, a tt F in lands Bank i slutet av 
året i någon mån höjde bokföringsvärdet 
av valutorna.

D å penningm arknaden var lä tt, fortgick 
den livliga emissionsverksamheten, men 
emissionen av såväl obligationslån som 
aktier stannade på en lägre nivå än för 
toppåret 1937. E n lig t disponibla uppg if
te r em itterades på den inhemska m arkna
den nya obligationslån till e tt nominellt be
lopp av ungefär 1,220 m ilj. mark, av 
vilken summa över 400 m iljoner voro in 
dustriföretags lån. E n  betydande del av 
lånen användes fö r konvertering av lån 
med högre ränta. Y tterligare sänktes i 
talrika fall rän to rna på äldre obligations
lån genom avstäm pling av obligationsbre- 
ven; dylika obligationer förekommo till e tt 
värde av åtminstone 310 milj. mark. A ktie
kapitalet fö r redan förefintliga aktiebolag- 
höjdes med ett nominellt värde av 476 
milj. mark, medan aktiekapitalet fö r nya 
aktiebolag var 153 miljoner.

Fondbörsen avspeglade speciellt tyd lig t 
förändringen i konjunkturerna i synnerhet

2
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i jämförelse med de första m ånaderna u n 
der föregående år. Index fö r aktiekur
serna, som i m ars 1937 n å tt en kulmen av 
163 poäng (1935 =  100) och sedan sjunkit 
till 134 i december, sjönk under redogö
relseåret till 125 i april, men steg därefter 
å te r ooh var i sistlidne december 129. 
Genomsnittsindex för åre t var 131 mot 
147 å r  1937. I  jämförelse med medel
nivån för å r  1936, som var 119 poäng, 
var nivån för senaste å r  rä tt  så hög, men 
utvecklingen var i det hänseendet olik
artad , a tt  tendensen å r  1936 var stigande 
och senaste å r fallande. Uå intresset för 
aktier under sådana förhållanden var rela
tiv t litet, minskades om sättningen på fond
börsen kännbart. Totalom sättningen var 
nämligen endast 221.8 m ilj. m ark mot resp.
587.8 och 436.3 milj. åren 1937 och 1936.

Som ett utslag därav, a tt tiderna icke 
mer voro fu llt lika goda som förut, kan 
ännu anföras ökningen i växelprotesterna. 
A ntalet protesterade växlar var senaste år 
inalles 2,433 mot 1,945 å r 1937 och deras 
belopp hade stig it från  7.o m ilj. till 9.o 
milj. mk. I jämförelse med åren före år
1937 voro siffrorna för redogörelseåret 
små, varför man ej kan säga, a tt 'läget i 
högre grad försäm rats, ehuru  den intill 
senaste år fortgående förbättringen avstan
nat. A ntalet anhängiggjorda konkurser var 
under redogörelseåret 546, d. v. s. m indre 
än för de föregående åren.

Räntefoten.

Finlands Banks diskonto höll sig under 
hela redogörelseåret oförändrat vid den 
räntesats av 4 %, vilken v a rit gällande 
ända sedan december 1934. På våren u pp
sades av affärsbankerna det mellan sam t
liga k red itin rä ttn ingar ingångna ränteav- 
talet, men detta  inverkade icke på de till- 
läm pade räntesatserna, vilka förblevo oför
ändrade. M edelräntan på affärsbankernas 
utlåning, som nedgått å r  för år, sjönk un

der redogörelseåret y tterligare e tt steg; 
den var nämligen 5.85 % mot 5.98 % år
1937 och 6.24 % å r 1936. I fråga om rän 
tenivån för obligationerna fortfor, såsom 
redan näm nts, den sjunkande tendensen. 
Dock fram trädde i slutet av redogörelse
året tecken därpå, a tt bottnen nåtts. E n 
affärsbank höjde rän tan  på checkräkning, 
någon sparbank räntan på sparräkning och 
i kursen pa obligationer fram trädde en 
nedgång.

Betalningsbalansen och kapitalrörelsen.

Med stöd av förhandsuppgifter kan man 
d raga följande slutsatser om betalnings
balansen under redogörelseåret. F örst bör 
observeras, a tt  handelsbalansens saldo var 
c : a 250 m ilj. m ark sämre än å r  1937, enär 
det da  till c :a  7<> m ilj. m ark uppgående 
exportöverskottet nu motsvarades av ett 
importöverskott av ungefär 180 m ilj. mark. 
Vidare ä r  det uppenbart, a tt den viktigaste 
av de övriga inkomstposterna, frak tin 
komsterna, på gi und av nedgången i frakt - 
nivån och den avtagande trafiken  kännbart 
minskats jäm fört med det exceptionellt 
höga belopp, som nåddes å r  1937. Minsk
ningen kan uppskattas till i ru n t ta l 150 
milj. m ark. Ä andra sidan ha rän teu tg if
terna sjunkit, enligt uppskattning med 45 
milj. mark. U nder förutsättn ing, a tt övriga 
inkomster och u tg ifter äro ungefärligen 
som föru t eller a tt  förändringarna i dem 
uppväga varandra, vore sålunda slutresul
tatet., a tt betalningsbalansens inkomstöver- 
skott, vilket å r 1937 var 730 milj. mark, 
nedgått till ungefär hälften. Då m an y tte r
ligare beaktar, a tt i importen ingår guld 
till e tt värde av inemot 120 m ilj. mark, 
som redan tidigare betalats, kan m an så
lunda förhandsvis beräkna, a tt till avkort- 
ning av landets utländska skulder under 
redogörelseåret kunnat användas c :a  450 
milj. mark.
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Om kapitalrörelsen mellan F in land  och 
utlandet stå några uttömmande uppgifter 
ännu ej a t t  erhålla, men följande fak ta  ge 
en ungefärlig  uppfa ttn ing  om rörelsen un 
der redogörelseåret. S taten fortsatte kon- 
verteringen av sina utländska lån till in
hemska sådana. Sålunda avkortades under 
senaste år de återstående beloppen av 
3 1/2 procents lånen av åren 1889, 1895, 
1901 och 1903 sam t av 1898 års 3 procents 
län, vartill behövdes inalles 152.3 milj. 
mark. Helsingfors stad  betalade sitt 4 y2 
procents pundlån av å r  1911 sam t 1935 
års 4 y.> procents lån i svenska kronor och 
använde för dessa likvider inailes 192.5 
milj. mark. Andelskassornas ccntralkredit- 
anstalt uppsade s itt 5 procents franclån 
av ä r  1930, men då enighet icke nåddes 
om kursen för inlösen, kunde endast en del 
av obligationerna, till  ett värde av c :a  
4;> milj. m ark, fås inlöst. V idare inköpte 
Helsingfors stad  en betydande post obliga
tioner hörande till 1930 års obligationslån 
och använde därtill c :a  50 m ilj. mark. Till 
regelbundna am orteringar och till slu t
likvidering av en del m indre lån  h a r d ä r
utöver använts över 200 m ilj. mark. 
Inalles h a r sålunda till avkortning av u t
ländska skulder använts c: a 640 milj. 
mark. Å andra  sidan upptog Helsingfors 
stad  i Sverige en del sm ärre nya 3 och 
3 V2 procents lån, vilkas sammanlagda 
belopp var c :a  240.0 m ilj. m ark. Y tterli
gare har såväl inköpts från  utlandet som 
d it försålts olika värdepapper, av vilka i 
synnerhet inköpet till  Sverige av finska 
statens å m ark lydande obligationer fö r tjä 
n ar uppmärksamhet. S lu tresu lta te t är, a tt 
F in lands konsoliderade u tländska gäld un 
der redogörelseåret minskats med ungefär 
350 milj. m ark. V år nationalhushållnings 
kortvariga skulder till u tlandet och de u t
ländska tillgodohavandena voro enligt till- 
budsstående beräkningar i slu tet av redo
görelseåret något större än ett å r tidigare 
och nettotillgodohavandet h a r ökats med

c:a  60 milj. mark. V årt lands to tala  netto
skuld, vilken efte r det F in land  läm nat 
guldm yntfoten översteg 10 m iljarder mark, 
har nu, s ju  å r senare, s junk it under en 
m iljard.

Prisnivån.

Den nedgång i priserna, som begynte på 
sommaren 1937, fo rtfo r ännu  under förra  
hälften av redogörelseåret. Sedan begynte 
emellertid priserna stabiliseras på sin nya 
nivå och i slutet av året syntes en del 
tecken, som tydde på en svag prisstegring. 
Partip risindex  sjönk sålunda från  102 
poäng (1926 =  100) i december 1937 till 
97 poäng i jun i och juli, men stod i 
oktober— december på 98 poäng, d. v. s. 
3.9 % under nivån e tt å r  tidigare. I  ge
nomsnitt; var partip risindex  för redogörel
seåret 99 mot 103 föregående år. F ö r
ändringarna i levnadskostnadsindex voro 
m indre och uppenbarligen i huvudsak fö r
anledda av säsongfluktuationer. Nämnda 
index sjönk nämligen i början  från  109 
poäng (1935 =  100) i december 1937 till
106 poäng i m aj—juli, men hade i slutet 
av året å ter stig it till 109 poäng. Konsum
tionsprisindex varierade ungefärligen på 
samma sätt. Dess konjunkturkänsliga del 
var i december 1937 117.3 poäng, sjönk 
sedan till 112.0 poäng sistlidne jun i fö r a t t  
i november—december å te r stiga till 116.3 
poäng.

Prisutvecklingen var som vanligt olikar
tad  för olika varugrupper. I  det före
gående har hänvisats till prisutvecklingen 
för en del varugrupper. D ärutöver fö rtjä 
nar olikheten i prisiicdgången för import- 
och exportvarorna en allvarlig u pp
märksamhet. Prisindex för im portvarorna 
(c. i. f.) nedgick nämligen från  104 poäng 
i december 1937 till 93 poäng i slutet av 
redogörelseåret, d. v. s. med 10. o %. P ris
index för exportvarorna (f. o. b.) nedgick 
sam tidigt från  111 poäng till 91 poäng
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eller med 18.o %. Sålunda uppstod senaste 
å r en s. k. prissax, vilken inverkade oför
månligt på gestaltningen av landets han
delsbalans. Denna inverkan fördröjdes 
genom den långa likvidperioden för expor
ten, vilken berörts i samband med utrikes
handeln. Desto säkrare kan m an räkna på, 
a tt dess följder komma till synes under 
innevarande år, om icke en vändning till

det bättre  snart in trä ffar. Det faktum , att 
prisindex såväl för import- soin exportva
rorna sjönk m er än partiprisindex för 
varor i inrikeshandeln visar, a tt prisfallet, 
såsom i översikten för å r  1937 fram hållits, 
berodde på en u tifrån  kommande påver
kan, i det a tt försäm ringen i konjunktu
rerna förfly ttade sig från  världsm arknaden 
till oss.

Finlands Banks verksamhet.

Penningvärdet och förhållandet till 
utlandet.

Finlands Bank noterade under hela året 
engelska pund oförändrat (till mk 227: — . 
Likaså höllo sig de till  pundgruppen an
slu tna ländernas valutor vid sina tid igare 
k u rse r; kursen för svenska kronor var 
fortfarande mk 1,171: — , för norska kro
nor ank 1,141: — och för danska kronor 
mk 1,014: — . N oteringarna på övriga va
lu tor växlade i enlighet därmed, huru  
deras förhållande till  pundet förändrades. 
Då pundet under årets lopp, speciellt un
der den i politiskt avseende osäkra hösten, 
försvagades i relation till guldet och till 
valutor bundna vid guldet, stego noterin
garna på dessa i F inland. Sålunda var 
kursen på dollar den 1 jan u ari mk 45: 55, 
men hade den sista december stig it till 
mk 48: 95. Likaså steg noteringen på hol
ländska floriner från  mk 2,530: — till 
2,661: —, på  schweiziska francs från  mk 
1,052: — till mk 1,105: — oeh på Reielis- 
m ark från  mk 1,831: — till mk 1,961: — . 
Den fortgående försäm ringen av franska 
francs föranledde, a t t  noteringen av denna 
valuta i jan u ari sjönk från  mk 156: — 
till mk 150: 75, i m ars y tterligare till 
mk 142: 50 sam t i m aj till mk 129: 50, på 
vilken nivå noteringen med sm ärre växlin
gar höll sig intill årets slut.

Under dessa omständigheter kom frågan 
om en återgång till guldm yntfoten ej upp 
på dagordningen i de ledande finanslän

derna och fanns det ej heller i F in land 
anledning a tt planera en dylik åtgärd. Då 
det em ellertid av prak tiska skäl ansågs be
hövligt a t t  göra en del ändringar i de 
grunder, vilka följts härstädes ända sedan 
hösten 1931 i fråga om bokföringen av 
guldet och de utländska valutorna, måste 
denna ändring ske u tan a tt penningvärdet 
anknöts till guldet. Ändringen i reglemen
te t betydde sålunda icke en ändring i det 
faktum , a tt F in lands m yntsystem  ä r ställt 
på en provisorisk bas.

O aktat utrikeshandeln gav ett im port
överskott, v a r tillgången på valutor riklig 
under hela året. Bankens valu taförråd  
höll sig på den höga nivå, till  vilken den 
stig it å r 1937 och överskred t. o. m. denna 
nivå. Bankens tillgodohavande hos dess 
u tländska korrespondenter var vid ingån
gen av redogörelseåret 2,056.2 m ilj. mark. 
U nder början  av året ökades beloppet av 
dessa tillgodohavanden m ånad för månad, 
tills  detsamma den 7 m aj steg till  2,384.1 
m ilj. mark, vilket var det högsta beloppet 
för året. Under de följande m ånaderna 
var efterfrågan  på valuta betydande, v ar
för valutaförrådet minskades till 1,942.o 
milj. m ark den 23 juli, varefter Bankens 
valu taförråd  återigen ökades genom de 
valutor, som inflöto på exporten. Den 23 
december, innan grunderna för bokförin
gen ändrades, v ar valutaförrådet 2,086. o 
milj. m ark, d. v. s. 30.7 milj. m ark större 
än i början  av redogörelseåret. Då de nya 
bestämmelserna i reglementet tilläm pades
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vid fastställandet av läget den sista decem
ber, ökades värdet av valutaförrådet med
186.5 m ilj. m ark, varigenom detta  steg till 
2,273. i m ilj. mark.

Utlåningen.

Då penningm arknaden var lä tt  under 
hela redogörelseåret, behövde affärsban
kerna alls icke, lika litet som åren 1934— 
1937, an lita rediskonteringskredit i F in 
lands Bank. Centralbankens inhemska k re
ditgivning var sålunda i sin helhet direkt 
kredit, som i olika form er beviljats till 
affärsföretag, vilka godkänts såsom ban
kens kunder. Då dessas kreditbehov senaste 
å r  var kännbart större än de föregående 
åren, vartill speciellt de höga virkespri- 
serna bidrogo, ökades F in lands Banks k re
ditgivning härigenom.

Beloppet av diskonterade växlar v ar i 
början av redogörelseåret 968.4 m ilj. mark. 
På grund av vanliga säsongmässiga orsaker 
diskonterades i början  av året rik lig t med 
växlar, så a tt beloppet av diskonterade 
växlar stegrades m ånad för månad. Det 
högsta beloppet, 1,472.5 m ilj. mark, nåddes 
den 15 juni. Då den egentliga exportsä
songen vidtog, • begynte kunderna avkorta 
sina skulder; beloppet av diskonterade 
växlar minskades å te r och detta  fo rtfo r u n 
der hela hösten, så a tt växelportföljen på 
årets sista dag nedgått till 1,042.2 milj. 
mark. Beloppet av diskonterade växlar var 
då 73.s milj. eller 7.n c/c större ån i början 
av redogörelseåret. Ökningen var sålunda 
m indre än de närm ast föregående åren. Av 
de diskonterade växlarna uppfyllde en 
m indre del, vid årets utgång belöpande sig 
till 52,a milj. m ark, ieke de fordringar, 
som enligt bankens reglemente böra ställas

på växlar, vilka hänföras till sedeltäek- 
n ingen.

Beloppet av hypotekslånen varierade av
sevärt under året. Detsamma ökades från
50.0 m iljoner till 62.s milj. m ark vid årets 
utgång. U ttagningarna på beviljade kas- 
sakreditiv växlade ännu mer, men var den 
allm änna utvecklingstendensen densamma: 
deras belopp var ultimo 1937 61.3 milj. 
m ark och vid utgången av redogörelseåret
72.1 miljoner.

F inlands Banks to tala kreditgivning väx
lade i stora drag på samma sätt som dess 
viktigaste faktor: de diskonterade väx
larna. Vid redogörelseårets början  hade 
av banken beviljats kredit till e tt belopp 
av inalles 1,079.7 milj. mark. Med en 
stegring m ånad för månad nådde den 
to tala kreditgivningen sin kulmen, 1,586.<; 
milj. mark, den 23 maj, varefter den
samma åter rä tt  så regelbundet nedgick. På 
redogörelseårets sista dag var F inlands 
Banks totala kreditgivning 1,177.i m ilj. 
mark, varfö r den ökats under åre t med
97.4 m ilj. m ark eller 9.o %.

Totalbeloppet av Bankens inhemska u t
låning steg speciellt på våren till en känn
bart högre nivå än  de föregående åren. 
Maximibeloppet för kreditgivningen över
skred t. o. m. m otsvarande toppsiffro r fö r 
åren 11)28 och 1929, resp. 1,558.3 och 1,550.3 
milj. mark, vilka h ittills fö re trä tt kulmen 
för F inlands Banks kreditgivning. Då man 
beaktar, i hu ru  hög grad produktion, han
del o. a. ekonomisk verksamhet utvidgats 
under det gångna årtiondet, ä r  denna u t
veckling ej ägnad a tt  väcka förvåning.

De m ånatliga växlingarna under å r  1938 
i Bankens inhemska kreditgivning i fråga 
om de olika kreditform crna samt i to tal
beloppet fram går av följande tabell:
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Finlands Banks inhemska kreditgivning år 1938.
Direkte diskon- Kussa- Rediskon-

litgangen av månaden terade växlar Hypotekslun kreditiv teringar Summa
jgrjy m*lj- mk milj. mk milj. mk milj. mk

December ..................................... 968.4 50.o 61.3 — 1,079.?

1938
Jan u ari .........................................  1,072.5 49.8 34.5 — 1,156.8
F ebruari .......................................  1,191.2 63.4 77.2 — 1,331.8
Mars .............................................  1,333.4 58.2 64. c; — 1,456.2
A pril .............................................  1,404.3 50.2 72. i — 1,526.8
Maj ................................................ l,466.o 50.i 68.7 — 1 ,585.4
Ju n i ................................................ 1,455.5 44.s 62.4 — 1,562.7
Ju li ................................................  l,430.i 54.7 60.9 — 1 ,545.7
A ugusti ......................................... 1,424.7 59.(1 23.3 — 1,507.o
September ..................................... 1,378.o 68.o 68.4 — 1,515.o
Oktober ......................................... 1,231.4 64.3 81.2 — 1 ,376.9
November ..................................... 1,115.3 63.3 68.g — 1 ,247.2
December ..................................... 1,042.2 62.8 72. i — l,177.i

M'1” "  1 9 2 5  1 9 2 6  1 9 2 7  1 9 2 8  1 9 2 9  1 9 3 0  1931 1 9 3 2  1 9 3 3  1 93<t 1 9 3 5  1 9 3 6  1 9 3 7  1 9 3 8  “ ll|MK

Den övre linjen: den totala kreditgivningen, den undre: utan rediskonteringar.

Vid årets slut utgjorde de diskonterade 
växlarna 88.5 % av Bankens hela kredit
givning. Växlarnas relativa andel var så
lunda ungefär densamma som under de 
par föregående åren. V äxlarna utgjorde

nämligen ultimo 1937 89.7 % och ultimo 
1936 86.7 % av hela den inhemska k redit
givningen.

De av Banken direkte diskonterade väx
larna utgjorde i procent:
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3 1 /I n
31 /

/ l a
3 1 //12

3 1 /
/1 2

31 /
/12 /1 2

3 1 !112 31/ 12
3 1 /

/12
3 1 /

'1 2
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1930 1937 1938

exportindustrins väx
la r ............................ 59.0  7 63.0 2 64.41 65.4 7 78.53 87.» s 85.31 87.84 89.4 1 87.21

hemmamarknadsindu-
strins v ä x l a r ......... 14.7 7 13.12 1 6.1 5 16.44 10.18 4.14 4.»o 2.39 3.4 0 3.77

handelsfirm ors växlar 24.11 21.38 17.82 16.4 G 10.2» 6.» 7 7.89 7.49 5.40 7.70

övriga växlar ........... 2.0 5 2.4 8 1.G2 1.03 1.00 0.91 1.84 2.2 8 1.79 1.20

Räntesatserna. indust rin oc■h fä r re skogsköp än vanligt

De av F inlands Bank tilläm pade rän te
satserna höllo sig under hela å re t oför- 
ändrade. Den lägsta d iskonträntan var 
sålunda 4 %, till vilken nivå den sänktes 
den 3 december 1934.

Den allm änna räntenivån, vilken under 
de föregående åren befunnit sig i nedåt
gående, höll sig under redogörelseåret oför
ändrad. I slutet av året fram trädde en del 
tecken, vilka varsla om en förhöjning av 
räntan.

Sedelstocken.

Den utelöpande sedelstocken, som på 
grund av livaktigheten i den ekonomiska 
verksamheten under toppåret 1937 stigit 
till en högre nivå än under något tidigare 
år, var under hela redogörelseåret mycket 
stor. Sålunda var beloppet av utelöpande 
sedlar i samtliga veckobalanser större än 
vid m otsvarande tidpunk ter å r 1937. På 
vårvintern, då skogsarbetena voro sällsynt 
om fattande och det gällde a tt  likvidera de 
toppriser på virket, som noterats före
gående höst, svällde sedelstocken ut mer 
än någonsin tidigare. U nder den senare 
hälften av året däremot, då kon junk turfö r
sämringen tryckte sin prägel på export-

avslutades, begynte sedelstocken minskas 
starkare än vad som hade föru tsatts av 
vanliga säsongfluktuationer.

Sedelstocken var ultimo 1937 2,051.8 
milj. mark, nådde efte r vanligheten mini
mum för året, 1,934.0 m iljoner, den 23 
januari och steg sedan under sedvanliga 
veckofluktuationer till den 14 april, då 
maximibeloppet för året, 2,308. i milj. 
mark, nåddes. U nder de följande m åna
derna dominerade en sjunkande tendens, 
till dess sedelstocken den 23 ju li sjunkit 
till 1,988.8 miljoner. U nder hösten ökades 
sedelstocken ånyo och var på årets sista 
dag 2,085.» milj. mark. Sedelstocken var 
då 34.i m ilj. m ark större än ett å r tid i
gare. Då m an beaktar, a tt maximum för 
redogörelseåret, som nåddes i april, med 
c :a  300 m ilj. m ark översteg m otsvarande 
toppsiffra för å r 1937, ä r det sålunda ty d 
ligt, a tt  sedelstocken som en följd av för
sämringen i konjunkturerna minskats 
kännbart i slutet av året.

Följande sam m anställning u tv isar belop
pen av de olika tillgångar, mot vilka B an
ken ä r  berättigad a tt utgiva sedlar, vid 
utgången av å r 1937 samt vid resp. kvar- 
talsslut senaste år.

31/i2 1937 31/3 1938 30/B 1938
milj. mk milj. mk milj. mk

Guldkassa .............................................................  602.7 602.5 620.5
Korrespondenter i u t l a n d e t ............................  2,056.2 2,320.9 2,081.1
Utländska växlar .............................................  58.5 57.o 41.8
Utländska sedlar och kuponger ...................  1-- l . i  l.o
Inhemska v ä x l a r ................................................  917.9 1,274.9 1,393.g

1938 31/1? 1938 
milj. mk milj. mk

620.5
2,062.8

100.2

0.9
1,315.0

1.128.4
2.273.4 

97.4
1.4

9 8 9 .3

Summa 3,636.5 4,256.4 4,138.o 4,100.o 4,489.9
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Beloppet av b’inlands Banks prim ära 
sedeltäokning, till vilken räknas bankens 
guldkassa och tillgodohavanden hos u t
ländska korrespondenter, förstärktes i be
tydande grad senaste år. Detta berodde 
till en relativt liten del på en faktisk 
ökning i näm nda tillgångar men i huvud
sak av den pä grund av ändringen i regle
mentet verkställda förhöjningen i bok- 
föringsvärdena. Guldkassan ökades i april 
på den grund, a tt till densamma då över
fördes den icke försålda delen av ,,i u tlan
det förvarat guld, som icke räknas till 
sedeltäckningen”, sedan dettas bokförings- 
värde nedskattats till den nivå de då gäl
lande bestämmelserna förutsatte. E fter 
ändringen av reglementet berättigades F in 
lands Bank a tt bokföra sitt guldförråd, 
som dittills  bokförts till det värde, som 
föreskrevs i 1925 års myntlag, till högst
50.000 mark per kilo. Utan a tt u tny ttja  
denna rä ttighet till dess y ttersta  gräns 
omvärderades guldkassan ultimo decem
ber, varvid detsamma steg med 501. i 
milj. mark. Då även värdet av valu taför
rådet stegrades, såsom tidigare nämnts, 
ökades beloppet av den prim ära sedeltäck
ningen till 93.8 % av de vid an fordran 
betalbara förbindelserna. Motsvarande re
lationstal var ett å r tidigare 78.4 %. Den 
p rim ära sedeltäckningen ökades även i 
jämförelse med den viktigaste delen av de 
vid anfordran betalbara förbindelserna, be
loppet av de utelöpande sedlarna, i det a tt 
densamma på redogörelseårets sista dag 
utgjorde 163.i % av detta belopp mot 
129.g % e tt å r tidigare.

Sedelutgivningsrätten var under redogö
relseåret m er om fattande än under något 
tidigare år. Dess minimibelopp, 3,763.5 
milj. mark (23. V II) , var nästan lika stort 
som maximum för år 1937 och dess m axi
mibelopp före ändringen av reglementet,
4.204.0 milj. m ark (7. V) steg kännbart 
högre än toppsiffrorna för de föregående 
åren. P å  grund av ändringen i regle

mentet öikades aedeiutgivniugsräliten k ra f
tigt och belöpte sig till 5,201.» milj. mark. 
Oku i i igen berodde dels på den nyssbe- 
rördu stegringen i värdet av guldkassan 
och \ alu taförrädet, dels därpå, a tt den s. k. 
kontingenten, d. v. s. den del av de vid an 
fordran betalbara förbindelserna, vilken 
ieke kräver prim är täckning, på grund av 
ändringen i reglementet höjdes från  1,200 
milj. m ark till 1,800 m iljoner. Den obe
gagnade sedeiutgivningsrätten höll sig un
der större delen av året rä tt  så liten och 
varierade, då såväl den omedelbart dispo
nibla som den av den supplem entära täck
ningens stegring beroende delen beaktas, 
mellan 535.s m iljoner (8. 1) och 205.o milj. 
m ark (31. V III). D etta m inim ala belopp 
var en följd därav, a tt  bankens skulder 
bokförts till sitt fulla värde, de till den 
prim ära täckningen räknade tillgångarna 
däremot till låga värden. Då detta  miss
förhållande avhjälptes genom ändringen i 
reglementet, steg sedelutgivningsreserven 
till 1,575.7 m ilj. m ark, vilket belopp ger 
en riktigare bild av styrkan i bankens 
ställning än nyssnämnda siffror. Den obe
gagnade sedelutgivningsrätten var vid nyss
nämnda data resp. 13.7 7 och 5.29 % av 
hela sedelutgivningsrätten, men hade detta  
relationstal på årets sista dag stigit till 
30.29 % .

I följande sam m anställning belyses nog
grannare F inlands Banks sedelutgivnings
rä tt och dess användning vid utgången av 
senaste å r i jämförelse med m otsvarande 
ställning i slutet av föregående år.

Sedelutgivningsrätten.

31/12 1938 31/1S 1937
milj. mk milj. mk

Guldkassa och utländska
valutor ............................  3,401.» 2,658.»

Sedelutgivningsrätt d ä r
utöver ............................... 1,800.» 1,200.0

S ed e lu tg iv n in g srä tt.........  5,201.» 3,858.»

1503— 39 3
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Begagnad sedelutgivningsrätt.
31/i« 11)38 31/12 1937
nuij. mk milj. mk

Utelöpande sedlar ........... 2,085.9 2,051.8
Övriga avista förbindelser 1,457.8 1,254.2
Å beviljade kassakreditiv

innestående ................... 82.5 84. i;

Begagnad sedelutgivnings
r ä t t  ................................... 3,626.2 3,390.«

Sedelutgivning sr•eserven.
31/i2 l ‘J38 31/i2 1937
nulj. mk miIj. mk

Omedelbart disponibel . . 863.7 24u.o
Beroende av ökad supp

lem entär täckning 712.0 222.y

Total sedelutgivningsre-
s e r v ................................... 1,575.7 468.3

Begagnat belopp ocii re
serv ................................... 5,201.9 3,858.9

Bankens förhållande till staten.
Statsverket har icke, lika litet som under 

de närm ast föregående åren, anlitat kredit 
i F inlands Bank. F inlands Banks med
verkan har ej ens behövts vid placeringen 
av de obligationslån staten upptagit senaste 
år. Däremot har banken dels försålt obli
gationer hörande till de föregående årens 
statslån, dels åter uppköpt på marknaden, 
speciellt i utlandet, till statens lån hörande 
obligationer. Under redogörelseåret in trä f
fade av dessa orsaker betydliga förändrin
gar i beloppet av Bankens innehav av 
statsobligationer. S lutresultatet var, a tt 
det bokförda värdet av Bankens innehav 
av statsobligationer minskades; det var 
nämligen vid början av redogörelseåret
224.0 milj. m ark men vid ultimo av året 
135." miljoner.

Den utländska clearingrörelsen.
Någon minskning motsvarande den, vil

ken in trä ffa t i landets utrikeshandel, har 
icke ännu under det gångna året fram trä tt 
i den clearingrörelse, som ägt rum  å sä r
skilda clearingräkningar i F inlands Bank. 
Till finska exportörer erlades nämligen

under åren 11)38 och 1937 frän de olika 
ländernas clearingräkningar följande be
lopp :

1938 1937
milj. mk milj. mk

Tyskland ............. .............  1,254.1 1,186.0
Italien ................. ............. 223.5 199.2
Turkiet ................ .............  27.2 21.3
Rumänien ........... .............  1.0 1.5
Bulgarien ........... .............  7.8 5.i
Grekland ............. ........... —
Litauen ............... ............. 8-1 —

Saldoställningen å de viktigaste elearing- 
räkningarna utvecklade sig tillfredsstäl
lande frän  den finska exportens synpunkt. 
P ä  Tysklands clearingräkiiing var kredit- 
saldot dock varierande från  början av ju li 
till årets slut, dä saldot förändrades till 
en skuld för F inland. V årt clearingtill- 
godohavande av Turkiet, som vid början 
av redogörelseåret var 136,436 pund, sjönk 
vid dess utgång till 126,281 pund. Dä 
minskningen i saldot dock i huvudsak be
rodde därpå, a tt exporten från  F inland 
under inverkan av det höga saldot begynte 
avm attas och a tt uppkomsten av nya clea- 
ringtillgodohavanden sålunda i betydande 
grad  minskades, kan clearingläget som så
dant fortfarande anses vara mycket oför
m ånligt för vår export till Turkiet.

Den 1 maj sistlidne år trädde i k ra ft e tt 
mellan F in land  och L itauen den 12 före
gående april undertecknat elearingavtal. 
E nlig t denna överenskommelse skedde 
clearingen av de av varuutbytet mellan de 
bägge länderna föranledda betalningarna 
på basen av en fullständig u tjäm ning och 
med användning av engelska pund som 
clearingenhet.

Bankens bokslut.
I det föregående har redan berörts flere 

hänseenden, i vilka F inlands Banks ställ
ning undergått fö rändringar under eller i 
slutet av senaste år. I det följande skall 
bankens balans- samt vinst- och förlust
räkning granskas mer i detalj.
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B a l a n s r ä k n i n g e n .  
Olikheterna mellan bankens balanser för 

senaste å r  och året därförinnan  fram gå ur 
följande sammanställning:

T i l l g å n g a r : 31/.2 1938 31 In 1937
milj. mk milj. mk

Guldkassa .......................... 1,128.5 602.7
Utländska valutor . 2,273.4 2,056.2
Utländska växlar ........... 97.4 58.5
Utländska sedlar och ku 

ponger ...................... 1.4 1.3
Diskonterade växlar . . . . 989.3 917.9
1 utlandet förvarat guld,

som icke räknas till
sedeltäekningen ........... - — 32.o

Diskonterade växlar, som
icke räknas till sedel-
täckningen ................... 52.9 50.5

Hypotekslån ...................... 62.7 50. o
Kassakreditiv ................... 72.i 61.3
Obligationer i finskt

305.7 350. s
Obligationer i utländskt

162.0 145.1
Bankfastigheter oeh in

ventarier ................. 12.o 12.o
Diverse räkningar ........... 168.0 444.9

Summa 5,325.4 4,783.2

S k u l d e r : 31/n 1938 3,/i 2 1937 
milj. mkmilj. mk

Utelöpande sedlar ........... 2,085.9 2,051.s
Upp- o. avskrivningsräk-

ning med statsverket . . 243.7 136.3
Upp- oeh avskrivn ing-

räkningar med andra . . OO p cc 972.2
Postremissväxlar ............. 24.9 22.1
Utrikeskorrespondenter . . 29.5 35.9
Utländska c lea ring räkn .. 50. o 48.4
Diverse räkningar ........... 259.8 39.3
Grundfond . .. l,250.o l.OOO.o
Reservfond . 415.2 363.0
B ankfastigheter och in

ventarier ........................ l2.o 12.0
Vinst- och förlusträk

ningen: Bankens vinst 104.o 101.o 
Summa 5,325.4 4,783.2

Ökningen i guldkassan och de utländska 
valutorna sam t i kreditgivningen h ar redan 
tidigare berörts.

Slutsummorna på obligationers räknin
gar avvika relativt lite t från  motsvarande 
summor e tt å r  tidigare i betraktande därav, 
huru  stora ändringar som faktiskt in trä ffa t 
på dessa räkningar under årets lopp. F in 
lands Bank deltog senaste å r  ensam eller 
tillsammans med en del affärsbanker i 
em itteringen av fem inhemska obligations
lån, vilkas sammanlagda nominella belopp 
var 275.0 milj. mark. D ärutöver försålde 
banken och inköpte avsevärda belopp av till 
olika lån hörande obligationer. S lutresultatet 
blev, a tt  det bokförda värdet obligationer i 
finskt m ynt i slu tet av året var 45.i milj. 
m ark m indre än vid dess början, medan 
det bokförda värdet av obligationer i u t
ländskt m ynt steg med 16.9 milj. mark. 
Likasom tid igare ha obligationerna bok
förts till låga värden.

Den kännbara nedgången i ,,diverse räk
n in g ar” berodde till en betydande del på 
de nya bokförings principerna för guldkas
san och de utländska valutorna. Det de 
senaste åren inköpta guldet h ar nämligen 
till den del, som överskred det i lagen före
skrivna bokföringsvärdet, förts på ett spe
ciellt värderegleringskonto, som ingår i 
„diverse räk n in g ar” . Detsamma gäller även 
de utländska valutorna. Då värdet av 
dessa höjdes i samband med bokslutet för 
redogörelseåret, verkställdes självfallet ve
derbörande m inskningar på dessa värde- 
regleringskonton.

Den bokföringsvinst, som blev resultatet 
av de värdeförhöjningar, vilka föranleddes 
av ändringarna i reglementet, användes 
dels till en höjning av grundfonden från  
1.000.O m iljoner till l,250.o milj. mk, så
som förutsattes i ändringen av reglemen
tet, Den övriga delen av den sålunda e r
hållna bokföringsmässiga vinsten har förts 
till ett speciellt värderegleringskonto, vilket 
ingår på skuldsidan i „diverse räkn ingar”
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och utgör en förklaring till den stora steg
ringen i ifrågavarande suruina.

Av skuldsidans övriga räkningar har 
tidigare redan berörts sedelstocken. Om de 
övriga räkningarna >kan nämnas följande. 
Statsverkets upp- och avskrivningsräk- 
ning, på vilken under året fanns rikligt 
ined medel, var vid redogörelseårets u t
gång 107.4 m ilj. m ark större än ett å r  tid i
gare. Däremot fanns det vid ultimo av 
redogörelseåret på  upp- och avskrivnings- 
räkningen med andra 122.4 milj. m ark 
mindre iin vid utgången av föregående år. 
Då på  denna räkning under året funnits 
avsevärt mer medel än vid motsvarande 
tidpunkter föregående år, tyder denna fö r
ändring på en svag tillstram ning av pen
ningmarknaden i slutet av redogörelseåret.

Reservfonden var i slutet av redogörelse
året 51.»i milj. mark större än e tt å r  tid i
gare. Ökningen berodde därpå, a tt till 
reservfonden enligt reglementet överförts 
hälften av 1937 års vinst, mik 50,782,155: 20, 
samt därutöver enligt Riksdagens beslut 
av andra hälften det belopp som återstod 
i banken, mk 782,155: 20. E fte r ändrin 
gen av reglementet steg beloppet av F in 
lands Banks egna fonder till l,727.r> milj. 
mark.

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

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

I n k o m s t e r :  Ar 1938
mk

Intressen å inhemsk utlåning ......................  59,803,234: 40
„ å korrespondenter i utlandet . . 10,323.723: 75
„ å obligationer ................................  39,238.159: 05

Agio .......................................................................  3,188,196: 12
Provisioner ..........................................................  8,254,012: 58

Summa 126,807,325: 90

U t g i f t e r :
Löner och arvoden .........................................  9,635,243: 10
Pensioner och understöd ................................  857,874: 15
Bankfullmäktiges arvoden och expenser . . 153,559: 80
Sedeltillverkningen ............................................ 4,079,840: —
Diverse o m k o stn ad er.........................................  2,427,435: 85
Avskrivning å b y g g nadskostnader...............  4,640,427: 15
Avskrivning å inventarierna ........................ 445,604: 95
Bankens vinst ....................................................  104,567,340: 90

Summa 126,807,325: 90

Ar 1037 
mk

47,550,616: 84 
17,150,299: 85 
40,904,393: 60 

7,085,406: 21 
6,582,546: 32

119,273,262: 82

8.516,953: 05 
827,040: 75 
149,395: 80 

3,871,637: 85 
2,375,617: 27 
1,794,559: 05 

173,748: 65 
101,564,310: 40

119,273,262: 82

Finlands Banks totala inkomster voro un
der redogörelseåret c :a  7.5 milj. mark 
större än å r  1937. D etta berodde huvud
sakligen på ökningen i den inhemska kre- 
ditgivningen. Även provisioner inflöto till 
e tt något större belopp än föregående år. 
Däremot erhölls såväl på utländska kor

respondenter som på obligationer mindre 
räntor, vilket var en följd av nedgången i 
räntefoten. På agioräkningen noterades 
en avsevärt m indre inkomst än å r 1937.

P å utgiftssidan visa flere poster en steg
ring i jämförelse med föregående år. ök 
ningen i löneutgifterna beror dels på den
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i slutet av år 1937 godkända förbättringen 
av lönerna, dels på en ökning av persona
len. Pa grund av den stora sedelstocken 
ha även de kostnader stegrats, som föran
ledas av förnyandet av sedlarna. Några 
kreditförluster ha icke förekommit, men 
har efter vanligheten värdet av de under 
aret anskaffade inventarierna avskrivits. 
Dessutom h ar avskrivits värdet av den un 
der å r  1937 anskaffade, i närheten av hu 
vudkontoret belägna fastigheten.

Bankens vinst för redogörelseåret är
3.o milj. m ark större än för å r  1937.

Utvecklingen av vinsten på senare tider 
belyses av följande si fforserie.

1929 150.7
1930 130. o
1931 110.7
1932 115.2

År 1933 112.4 m iljoner mark
„ 1934 111.1
„ 1935 100.2
„ 1936 101.3
„ 1937 101.o
„ 1938 104,567,340 mark 90 penni.

Av 1938 års vinst har enligt bestämmel
serna i reglementet hälften  eller 52,283,670 
mark 45 penni överförts till reservfonden. 
Av andra hälften går enligt statens in 
komst- och utgiftsbudget för innevarande 
å r 50,000,000 mk till staten. D ärefter 
å te rstå r av det gångna årets vinst för Ban
ken odisponerade vinstmedel tili e tt belopp 
av 2,283,670 mark 45 penni. Bankfullm äk
tige föreslå, a tt

dessa vinstmedel, 2,283,670 marl; 
45 penni, överföras till Bankens re
servfond.



A v Bankfullm äktige handlagda ärenden.

Inlösen av sedlarna.

Finlands Bank har genom en redan flcre 
gånger förnyad förordning berättigats a tt 
avvika från  de i 8 § 1 momentet av bankens 
reglemente ingående bestämmelserna om in
lösen av sedlar. Då förordningens giltig- 
hetstid skulle ha u tg å tt i slutet av å r  1938, 
tog bankens direktion, enär den ansåg, a tt 
det ej ännu förefanns någon möjlighet a tt 
återgå till en m yntfot stödd på guldet, 
initiativ  till en förlängning av förordnin
gens giltighetstid. Bankfullm äktige anslöto 
sig till direktionens åsikt och hemställde 
hos S tatsrådet om a tt F in lands Bank med 
stöd av en förordning skulle berättigas a tt 
intill utgången av å r 1030 fortfarande få 
avvika från bestämmelserna i 8 § 1 mo
mentet av reglementet.

Denna rä ttighet beviljades även ban
ken.

Revisionen.

De vid 1037 års riksdag utsedda reviso
rerna, kommunalrådet Aleksanteri F rän ti, 
butiksföreståndaren Onni H iltunen, jo rd 
brukaren Kaapro H uittinen, jordbrukaren 
August Kuusisto och verkställande direktö
ren Paavo R aittinen, verkställde under 
tiden från  den 21 februari till den 7 mars 
revision av bankens räkenskaper för år 
1937. I  enlighet med revisorernas tills ty r
kan och med stöd av stadgandena härom 
i bankens reglemente ha bankfullm äktige 
beviljat direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under å r 1037.

(franskningen av lånerörelsen och valut a- 
handeln.

Bankfullm äktige ha enligt reglementet 
sex gånger under året granskat bankens 
lånerörelse och övriga placeringar ävensom 
valutahandeln, nämligen vid följande tid 
punkter: den 0 februari, den 25 april, den 
13 juni, den 29 augusti, den 29 oktober 
samt den 14 december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren.

a) I huvudkontoret.
Jäm lik t 6' § i sin instruktion ha bank- 

fullm äktige verkställt inventering av hu
vudkontorets kassavalv och fonder även
som lånehandlingar oeh säkerheter samt 
pan ter och depositioner. Vid sagda in
venteringar h ar icke iakttagits någon or
sak till anm ärkningar.

b) I  avdelningskontoren.
Bankfullm äktige ha övervakat, a tt avdel

ningskontorens handkassor och valv en 
gång i m ånaden samt växlar, skuldsedlar 
och pan ter m inst tre  gånger om året inven
terats av kontrollanterna vid kontoren.

Dessutom ha under året samtliga avdel
ningskontor inspekterats.

Direktionen.

Sedan Republikens President beviljat 
medlemmen av direktionen Adolf Burg- 
man sökt avsked, utnäm nde Presidenten på 
förslag av bankfullm äktige genom den 18

november u tfä rd a t öppet brev till medlem
m ar av direktionen bankens överkamrer 
filosofiedoktorn Alli K aaperi Kivialho och 
professorn i agrarpolitik  vid Helsingfors 
Universitet Kalle Teodor Ju tila .

Fonder underställda banlcfuUmäkttgcs 
övervakning.

B ankiullm äkuge ha godkänt räkenska
perna iö r ä r  1937 för de längmanska ocii 
rosenbergska fonderna, Elis Holms nöd- 
h jälpsiond oeh 1893 års nödhjälpsfond 
sam t översänt avskrifter av räkenskaperna 
till bank utskottet.

I enlighet med den bestämmelse, som in
går i Riksdagens skrivelse av den 15 april 
1035, skulle bankfullm äktige till den å r
1938 sam m anträdande riksdagen ingå med 
förslag om fördelning av de räntemedel, 
vilka då voro disponibla i den längmanska 
fonden, L itt. B. Sedan stipendierna varit 
anslagna a tt  ansökas, inkommo till bank- 
fullmäktige 45 ansökningar, varefter bank- 
fullmäktige i s itt förslag till bankutskottet 
hemställde, a t t  av de för utdelning dispo
nibla 242,640 m ark 40 penni skulle utdelas
242,000 m ark till närm are uppräknade för
eningar, in rä ttn in g ar oeh enskilda per
soner.

Partiell ändring av reglementet för  
Finlands Bank.

1 det å r 1925 utfärdade reglementet för 
F inlands Bank infördes å r 1931 en del 
ändringar, vilka berodde därpå, a tt  m ynt
värdet då lösgjordes från  guldets värde. 
Ä ndringarna inskränktes dock endast till 
alldeles oundgängliga korrigeringar, enär 
man antog, a tt  det då införda tem porära 
systemet skulle bli kortvarigt. Då detta 
icke blev fallet, u tan  myntsystemen såväl 
i vårt land som annorstädes fortfarande 
byggde på bestämmelser av tillfällig karak
tär, visade det sig nödvändigt a tt  verk-

.siu.ua ändringar i F inlands Banks regle
mente.

Da iande is niyntförhälianden ä r  1925 
ordnades efter inflationsperioden, fastställ
des kontingenten eller den del av sedei- 
uigivningsrätten, som icke var beroende 
av en täckning i guld- eller utländska va
lutor, till 1,200 milj. mark. E n är denna 
kontingent tid  efter annan bör höjas, i 
den mån behovet av betalningsmedel 
växer, hemställdes av ledningen för F in 
lands Bank, a t t  kontingenten skulle höjas 
till 1,800 milj. mark.

E fte r det a tt F in lands Bank den 12 ok
tober 1931 läm nat guldm yntfoten, har 
bankens guldkassa bokförts till det gamla 
parivärdel och de utländska valutorna i 
flerta let fall till deras tidigare parikurser 
eller i sådana fall, då de utländska valu
torna försäm rats, under sagda parikurser. 
Då guldets värde sedan dess kännbart sti
g it och de utländska växelkurserna steg
rats, var följden den, a tt bankens ifråga
varande tillgångar bokförts kännbart un 
der deras nugällande värden. H ärav har 
för banken u p p stå tt en viss olägenhet, dess 
ställning har fram stå tt som svagare än i 
verkligheten och dess sedelutgivningsrätt 
som mindre, i den m ån som dess guldförråd 
ökats. Även överföringen av utländska 
tillgodohavanden från  en valu ta till en 
annan h ar vid följandet av dylika bokfö- 
ringsprinciper kunnat åstadkomma omoti
verade ändringar i bankens ställning. I 
syfte a tt  elim inera dessa olägenheter före
slogs, a tt guldet skulle bokföras till e tt 
värde av högst 50,000 m ark per kilogram 
och utländska valutor högst till gängse 
värde eller till anskaffningsvärdet i sådana 
fall, då detta  understig it det gängse vär
det. Angående den genom höjningen i 
guldkassans värde uppstående bokförings- 
vinsten, vilken icke var någon verklig 
vinst, föreslogs, a t t  den skulle användas 
till a t t  höja grundfonden från  1,000 milj. 
m ark till 1,250 milj. mark. I och för stär-



24

kaudet av bankens ställning föreslogs y t
terligare, a tt  åtminstone hälften av bankens 
årsvinst skulle användas till ökande av re
servfonden, till dess bankens grund- oeli 
reservfonder stig it till sammanlagt 3,000 
milj. mark.

Det av bankens ledning uppgjorda för
slaget innehöll y tterligare en del andra 
ändringar, såsom nya föreskrifter om in
lösen av söndriga sedlar, om tillverkning 
av nya sedelvalörer och -typer samt om 
indragningen u r rörelsen av föråldrade se
deltyper, placeringen av bankens medel i 
ak tier och avgängsåldcrn för bankens funk
tionärer.

Bankfullm äktige godkände de i det före
gående refererade förslagen, vilka gjorts 
av bankens direktion ocli vilka föranledde 
en ändring av 4, (i, 9, 10, 12, 14, 17, 18,
19, 21, 23 och 30 §§ i bankens reglemente, 
samt hemställde hos statsrådet, a t t  en pro
position om ändringen skulle föreläggas till 
godkännande av riksdagen.

Regeringen överlämnade även till riks
dagen en proposition i denna riktning och 
riksdagen godkände densamma den 10 de
cember, varefter Republikens President- 
stadfäste ändringarna genom en lag av den
22 i samma månad. Bankens bokslut för 
å r 1938 uppgjordes på basen av de änd
rade bestämmelserna. F ör de ändringar, 
som de föranlett i bankens ställning, har 
redan tidigare redogjorts.

Partiell ändring av instruktionen för bank- 
fullm äktige.

I överensstämmelse med de i det före
gående refererade bestämmelserna om 
ändring  av reglementet för F inlands Bank 
har till de frågor, som det ankommer på 
bankfullm äktige a tt  avgöra, fogats beslu
tandet om tillverkningen av nya sedelvalö
rer och -typer, om indragningen av sedlar 
u r rörelsen och om rättighet för person att 
efter uppnådd avgångsålder fortfarande få

kvarstå i tjänsten eller befattningen. 
Dessa uppgifter, vilka skulle hänföras till 
dem, som handläggas av alla bankfullm äk
tige gemensamt, föranledde en ändring i 
§ 7 av instruktionen för bankfullmäktige.

E n är enligt 83 § i den nugällande riks
dagsordningen några suppleanter för bank
fullmäktige icke mer väljas, hade bestäm
melserna i 9 § 1 mom. och 14 § 2 mom. av 
instruktionen blivit onödiga, varför de 
måste avlägsnas.

Bankfullm äktige beslöto därfö r a tt  ingå 
till bankutskottet med en fram ställning om 
motsvarande ändringar i instruktionen, 
vilka ändringar godkändes av riksdagen 
den 16 december.

Partiell ändring av instruktionen för 
revisorerna.

Knligt 5 § i instruktionen fö r F inlands 
Banks revisorer erlades åt revisorerna ett 
arvode av 200 m ark per dag jäm te ersätt
ning för resekostnader. E n är det ansågs 
vara mer ändamålsenligt, a tt arvodet e r
lades i form av e tt fixerat belopp för hela 
arbetet, beslöt riksdagen den 16 december 
på fram ställan av bankutskottet a tt ändra 
och stadfästa näm nda parag raf sålunda, 
att å t revisorerna erlägges ett årsarvode 
av 3,500 mark.

K onjunkturforskningen.

Vid sam m anträde den 2 november 1937 
hade bankfullm äktige beslutat, a tt  i sam
band med F inlands Banks avdelning för 
konjunkturforskning skulle in rä ttas ett 
särskilt råd, genom vilket bankens kon
junkturforskning skulle stå i möjligast 
nära förbindelse med sådana utomstående 
institu tioner och ämbetsverk, vilkas arbeten 
beröra avdelningens arbeten. P å  fram stäl
lan av direktionen beslöto bankfullm äktige 
a tt  till ordförande för rådet kalla chefen 
för bankens statistiska avdelning, fil. dok
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tor A. E. Tudeer samt till medlemmar 
överdirektören för Statistiska centralbyrån, 
fil. doktor M artti Kovero, chefen för B yrån 
tor social forskning, fil. magister G. Mo
deen, överinspektör E. Kahra, chefen för 
Tullstyrelsens statistiska kontor kanslirådet 
V. Lindgren och chefen för föreningen 
Pellervos m arknadsforskningsinstitut, agro- 
nomie- och forstdoktorn O. W. W illandt.

Sveriges Riksbank korrespondent för 
Finlands Hank.

På förslag av direktionen beslöto bank- 
fullinäktige, att Sveriges Riksbank i Stock
holm, som förklarat sig bifalla därtill, 
skulle antagas till korrespondent för F in 
lands Bank.

Pensionerna.

Under det. gångna året ha bankfullm äk
tige beviljat s ju  pensioner och understöd 
till sam m anlagt 52,680 m ark i året.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren.

F ör är 1939 ha bankfullm äktige pä d i
rektionens fram ställning utsett följande 
personer till kontrollanter vid avdelnings
kontoren och till deras suppleanter:

vid  kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
kommerserådet Anders Gustaf Skogster och 
handlanden -Johan Verner Fredriksson 
samt suppleanter fabrikanten Kaarlo Ed
vard K auppinen och vicehäradshövdingen 
Yrjö Jok iran ta ;

vid  kontoret i Joensuu: kontrollanter 
filosofiemagistern Yrjö A. Kankaan rin ta  
och ibeskattningssekreteraren, agronomen 
Väinö Muukkonen samt suppleanter 
handelsskolföreståndaren, filosofiemagist ern 
Taavi Kauhanen och advokaten, vicehärads- 
hövdingen Mauno M oilanen;

vid kontoret i Jyväskylä: kontrollanter 
direktören Kaarlo Vilhelm Laitila och 
apotekaren Eugen Mansnerus samt supp

leanter lektorn Herm an Hämäläinen och 
borgmästaren M atti Soini;

vid kontoret i Kotka: kontrollanter verk
ställande direktören Veikko A. C ajander 
och verkställande direktören, borgmästaren 
Hugo M elart samt suppleanter direktören 
H. L. W ennerstrand och stadsfogden Niilo 
S ilen ti;

vid kontoret i Kuopio: kontrollanter 
borgmästaren A lvar H jalm ar Mikael H u rtta  
och agronomen Niilo Ilm ari Jokinen samt 
suppleanter justitierådm annen G unnar 
Hellen och verkställande direktören Pekka 
K a rttu n e n ;

vid kontoret i 8 : t  Michel: kontrollanter 
häradshövdingen Erkki Veikko Kuokkanen 
och politierådm annen Otto K innunen samt 
suppleanter direktören Valter Pulkkinen 
och verkställande direktören Asko Savo
lainen ;

vid kontoret i Uleåborg: kontrollanter 
direktören Otto Alfons Karhi och justitie- 
borg mästaren K arl Torsten Rein ilä samt 
suppleanter direktören J . K. Korkeakivi 
och verkställande direktören Aarne Toivo
nen ;

vid  kontoret i Björneborg: kontrollanter 
direktörerna .Johan Odert Rosengren och 
Toivo R intala samt suppleanter handlan
den Juho  A ntti Airio och stadsdirektören 
F ran s Vihtori H ä rm ä ;

vid kontoret i Sordavala: kontrollanter 
ekonomierådet Sven Holst och direktören 
Robert V alentin Niskanen sam t supplean
ter kyrkoherden Oskari Freedrifcki Ka- 
nervo och disponenten R. Rosenberg;

vid  kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
justitierådm annen K aarlo H aljala  och 
stadsdirektören Kaarlo Nordlund samt 
suppleanter ingeniören Erkki Niklas Sal
minen och biträdande direktören Br. 
Kanto;

vid kontoret i Åbo: kontrollanter politie- 
rådmannen E rn st Petter Johan Thomé och 
lantbruksrådet Arvi Samuli Kontu samt 
suppleanter direktören Juho  Heikki Kur-
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kela och handlanden Johan F redrik  H en
riksson ;

vid kontoret i Wasa: kontrollanter lag
mannen Ivar Wilhelm Hasselblatt oeh d i
rektören L auri Aleksander Niinioja samt 
suppleanter konsuln Johan A lfred Viklund 
oeh direktören Juho  Viljam Vaahtoniemi;

vid kontoret i Wiborg: kontrollanter di
rektören Hannes Neuvonen och ingeniören 
Reino Koivulehto sam t suppleanter d irek
tören K usti Soininen och verkställande d i
rektören Kalle Hyvärinen.

Bankfullm äktige och revisorer.

I bankfullm äktiges sam m ansättning har 
icke in trä ffa t fö rändringar efter det riks
dagens elektorer den 16 oktober 1936 ut- 
sågo till bankfullm äktige följande perso
ner:

Tanner, Väinö, verkställande direktör. 
Lahdensuo, Jalo, filosofiemagister,
Helo, Johan, filosofiedoktor,
Vesterinen, Vihtori, jordbrukare,
Ryömä, Hannes, generaldirektör,
Junnila , T  aa ve, kommunalråd, 
v. Frenckell, Erik, diplomingeniör,

Helsingfors den 22 februari 1939.

K ilpi, Eino, chefredaktör,
Leppälä, Juhani, kommunalråd.

Av dessa utgjorde de tre förstnäm nda dr 
ordinarie bank fullmäktige. Som ordfö
rande fungerade undertecknad Tanner och 
som viceordförande undertecknad Lahden
suo.

Till bankens revisorer för granskning av
1938 års räkenskaper utsågo Riksdagens 
elektorer följande personer:

jo rdbrukaren A ugust Kuusisto  och till 
dennes suppleant sm åbrukaren M atti Le
pistö,

jordbrukaren Kaapro H uittinen  och till 
dennes suppleant jordbrukaren Kalle A u 
kusti Lohi,

verkställande direktören Paavo Raittinen  
och till dennes suppleant inspektören P ie
tari Salmenoja,

butiksföreståndaren Onni H iltunen  och 
till dennes suppleant lokomotivföraren 
Onni Peltonen samt

kom m unalrådet Aleksanteri F ränti och 
till dennes suppleant ekonomen Paavo Saa
rinen.

VÄINÖ TANNER.

Jalo Lahdensuo. Johan Helo. Vihtori Vesterinen.
Taave Junnila. Erik v. Frenckell. Eino Kilpi.

Juhani Leppälä.

W. Sahlstein.


