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Överblick av den ekonomiska utvecklingen åren 1919—1922.

Aren 1919—1921.

Efter värildskrigets slut liösten 1918 
begynte i värt land en livlig verksamhet 
för återknytande av de avbrytna ut
ländska handelsförbindelserna samt upp
sökande av nya marknader och in- 
köpsplatser för export och import 
av de varor, vilka vi tidigare ut
bytt med Ryssland. Jämsides med 
denna verksamhet gingo strävandena 
att höja den industriella och agri
kulturella produktionen med särskilt 
beaktande av exporten. Detta återspeg
las i tillväxten av importen av trans
portmedel, maskiner m. fl. produktions

medel i jämförelse med tiden före kriget, 
medan den övriga importen höll sig av
sevärt lägre än under sagda itid. Sålunda 
var åren 1919—1920 importen av livsme
del och njutningsmedel till kvantiteten, 
såsom av nedanstående tablå framgår, 
i medeltal per år 55 % av motsvarande 
import åren 1911—1913, importen av in
dustriprodukter avsedda för direkt kon
sumtion 94 % och av råvaror G4 %, men 
importen av produktionsmedel, som om
fattade inom såväl industrin som lant
bruket erforderliga maskiner ävensom 
transportmedel, 135 % av motsvarande 
import åren 1911—1913.

Importen åren 1919—1922 yrupperad enligt dess art och jämförd med importen
åren 1911—1913.
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•Jämte dot att lörut befintliga fabriker 
iståndsattes, togo sig förberedelserna för 
produktionens ökning uttryck i uppfö
randet av nya fabriker särskilt för såg- 
och träförädlingsindustrin. Inom lant
hushållningen åter utvidgades under 
dessa år jordbruket i avsevärd grad och 
i samband med flere smörmejerier upp
fördes mejerier för beredning av ost.

Detta bindande av rikligt kapital för 
framtida produktion, ävensom senare 
upprätthållandet av exportindustrins 
produktion under den stora avsättnings- 
krisen år 1921 kan iakttagas jämväl i 
tillväxten av Finlands Banks utlåning 
och sedelstock. Från början av juli 1918 
till utgången av juni 1920 ökades Ban
kens utlåning för affärsverksamhet från 
53 milj. mark till 370 milj. mark eller 
egentligen, om de på utländskt mynt 
ställda finansväxlarna medräknas, till 
omkring 420 milj. mark. Statens kredit 
hos Finlands Bank ökades under sagda 
tid från 136 milj. till 474 milj. mark. Den 
förstnämnda kreditgivningen steg så
lunda med 367 milj., den senare med 338 
milj. mark. Från början av juli 1920 
åter till slutet av juni 1921 minskade sta
ten sin kredit i Finlands Bank till 409 
milj. eller med 65 milj. mark, medan pri
vatfirmor och bankerna fortfarande 
ökade sina förbindelser till 680 milj. 
mark eller med 260 milj. mark. Bankens 
utelöpande sedlar ökades från början av 
juli 1918 intill utgången av juni 1920 
med 276 milj. mark och från denna tid 
till don 30 juni 1921 med 192 milj. mark.

Ar 1919, under vars förra hälft den 
alltför höga kursen å finska mark hind
rade exporten, fick denna ännu icke 
någon mera avsevärd fart. Till sin om
fattning inskränkte den sig till 48 % av 
exporten år 1913. Den avsevärt större 
livaktighet, som kan iakttagas under 
årets senare hälft, fortgick under hela 
förra hälften av år 1920, men under

dess sisla månader begynte den svara 
kristid, som redan på våren sagda år 
utbrutit i .lapan och Förenta Staterna, 
utbreda sig till Europa och minska åt
gången även av vårt lands produkter. 
Totalexporten steg likväl år 1920 till
68.0 % av exporten år 1913.

Ar 1921, då exportindustrins produk
tionsförmåga i 'betydande grad tillta
git, blev världskrisen allt svårare och 
förlamade under förra hälften av året 
kännbart vår export och sänkte prisen 
på exportvaror samt bidrog, såsom ovan 
nämndes, till ökningen av Finlands 
Banks utlåning och sedelstock.

Krisens allvarliga art återspeglas av 
den ofantliga prisnedgången i de län
der, där en fortsatt försämring av 
kursen å det egna myntet icke ut
gjorde motvikt till prisfallet. I Förenta 
Staterna sjönk partiprisindex (Bureau 
of Labor Stalistics), vars grundtal (100) 
utgöres av 1913 års pris, från maj 1920, 
då den var 272, till 151 i maj 1921 och 
vidare intill januari 1922 till 148. I Eng
land sjönk Economisfs index från mars
1920, då den var 310, intill mars 1921 till 
189 och vidare intill september 1922 till 
156. Svenska Kommerskollegiets prisin
dex sjönk från juli 1920, då den var 376, 
intill juli 1921 till 216 och har härintilis
fortfarande sjunkit.

Av våra exportvarors pris sjönko fob- 
prisen på trävaror, om standeritpriset för 
7"  battens betraktas såsom grundpris, 
från 28 pund hösten 1920 till 10—11 
pund i juli 1921, cellulosans (sulpliitens) 
cif-pris per ton från 242 Dl i september
1920 till 47 Dl i september 1921 och pri
set på tidningspapper från 65 £ i juli
1920 till 19 V, £ i öktober 1921. Men då 
medelkursen å dollars från juli 1920, då 
den utgjorde Fmk 25: 45, steg till Fmk 
66: 58 i augusti 1921 och medelkursen på 
pund under sagda tid steg från Fmk 
98 : 34 till Fmk 242: 68, befriades expor
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törerna, för såvitt de icke under de för 
dem ogynnsamma kursförhållandena 
upptagit förskott, från de av världskri
sen förorsakade förlusterna. Prisindex 
lör exporterade trävaror, som år 1920 i 
finskt mynt var 886, var nämligen år
1921 996, och motsvarande pristal för 
exporterat papper 1,185 och 1,433, men 
för cellulosa 1,742 och 1,502 samtliga med 
1913 års pris såsom beräkningsgrund.

Hösten 1921 begynte situationen för
bättras. Visserligen fortgick prisfallet i 
de valutastarka länderna, i några un
der en större, i andra under en mindre 
del även av år 1922, men prisfallet 
var långsammare och mindre betydande 
iin dittills. De med förlust småningom 
slutsålda lagren begynte kräva komplet
tering och köplusten vaknade, men för
höll sig likväl alltjämt försiktig. Lan
dets trävaruexport, som intill utgången 
av augusti år 1921 utgjort endast 40 % 
av exporten under motsvarande tid år 
1913, isteg under årets sista fyra månader 
till 114 % av exporten under september 
—december år 1913. Cellulosaexporten 
hade under de åtta första månaderna ut
gjort 98 % av motsvarande export år 
1913, men utgjorde de fyra sista måna
derna 241 %. Under januari—augusti
1921 utgjorde pappersexporten 71 %, 
men under september—december 118 % 
av exporten under sagda månader år 
1913. Exporten av smör och ost rönte 
mindre inverkan av världskonjunkturer- 
na än av produktionsöverskottet i eget 
land. Den sammanlagda exporten av 
dessa produkter hade, därest ett kilo ost 
beräknas motsvara ett halvt kilo smör, 
år 1920 utgjort endast 12 % av 1913 års 
export av sagda varor, men steg år 1921 
till 57 %. Jämväl priset på smör och ost 
var i allmänhet fördelaktigt.

Krisen under åren 1920—21, vilken 
var en av de allra svåraste, som den 
nyare ekonomiska historien känner.

hade sålunda synnerligen milt drabbat 
vårt lands produktion. Affärsstagnatio- 
ner och arbetslöshet ba.de förekommit i 
ringa utsträckning. Dess huvudsakliga 
följd var markkursens nedgång från
17.7 % av dess parivärde i medeltal år
1920 till 10 % i medeltal år 1921 eller 
med två femtedelar, samt prisnivåns 
stegring, såvitt densamma kan mätas 
med levnadskostnadsindex, från 991 i 
augusti 1920 tilU 1,175 i augusti 1921 eller 
med 19 %.

Aret 1922.

Under det sistförflutna aret gick ut
vecklingen av vårt ekonomiska liv i säll
synt gynnsam riktning, medan den i 
världen rådande depressionsperioden 
småningom övergick i en begynnande 
uppsvingsperiod. Exporten av sågade 
trävaror, som år 1921 utgjorde 71 % av 
.1913 års mer iin vanligt stora export, steg 
år 1922 till 94 %. Exporten av cellulosa 
utgjorde redan är 1921 163 % av expor
ten år 1913, men steg år 1922 till 240 %, 
pappersexporten åter växte i jämförelse 
med 1913 års export från 88 % år 1921 
till 132 % år 1922. Den sammanlagda ex
porten av smör och ost steg från 57 % 
till 73 %.

Exportvarornas i finskt mynt beräk
nade pris sjönk icke nämnvärt, trots 
att kursen av de bestämmande utländska 
valutorna under året nedgick med 15— 
25 %. År 1921 var exportvarornas pris
index 1,213 och är 1922 1,180 eller endast
3 % lägre. Mera kännbart iin det genom
snittliga prisfallet var nedgången i smö
rets prisindex från 1,636 till 1,351. Pris
index för exporterade trävaror var 
1,081, för cellulosa 1,357 och för papper 
1,198, samtliga således mer eller mindro 
över levnadskostnadsindex, vilken år
1922 utgjorde, skatterna icke medräkna
de, i medeltal 1,061.



Exportens totalvolym, som åren 1920 
och 1921 varit 68.6 % och 69.o % av ex
porten år 1913, steg år 1922 till 93.4 %. 
Exportens värde var 4,4(il milj. mark.

Importen ökades i någon mån till följd 
av att rågskörden var under medelmåt
tan, men importmängden av råg och 
rågmjöl utgjorde dock på grund av den 
ökade spannmålsodlingen i eget land en
dast 45 % av 1913 års import av sagda 
varor och skulle, därest icke den tullför
höjning, som från ingången av detta år 
trädde i kraft, givit anledning till ök
ning av importen under december, an
tagligen utgjort omkring 40 % därav.

På en ökning av konsumtionen ty
der tillväxten i importen av vete och 
vetemjöl, vilken därest den import, 
som tuMörhöjningen föranledde i de
cember, uppskattningsvis avdrages, ut
gjorde omkring 25 %, ävensom kaffe- 
importens tillväxt med 9 %, tillväxten 
i den åren 1919—1921 synnerligen ringa 
tobaksimnonten med 50 %, den fördubb
lade importmängden av ull samt stegrin
gen av beklädnadsvarornas importvärde 
med 42 %. Importen av vete och vete
mjöl utgjorde likväl fortfarande, med 
avdrag av den av tullförhöjningen för
anledda uppskattade ökningen, omkring 
60 % av 1913 års import av sagda varor 
och importen av tobak 52 %. Importen 
av kaffe har från år 1913 ökats med S % 
eller ungefär i samma proportion som 
landets befolkning, och detsamma är fal
let med sockerimporten, om den av tull- 
förhöjningen vid årsskiftet förorsakade 
importen uppskattningsvis avdrages.

På en ånyo stegrad ökning av det pro
duktiva kapitalet tyder tillväxten av me
tallers och metallvarors importvärde 
med 30 % samt tillväxten av jord- oeh 
stenäinnens importvärde med 64 %>. A 
andra sidan har maskiners importvärde 
minskats med 26 %, vilket likväl huvud
sakligen torde bero på prisens nedgång. 
Produktionsmedlens importvolym, som 
år 1921 utgjorde 111 % av motsvarande 
import åren 1911—13, steg år 1922 till 
120 %.

Då kursen ä finska märk förbättrades, 
medan de utländska prisen på våra vik
tigaste importvaror sjönlco, föll impor
tens prisindex från 1,329 år 1921 till 1,072 
år 1922. Den största nedgången, nämli
gen från 1,556 till 1,150, utvisade livsmed
lens prisindex, och därnäst maskiners 
från 1,005 till 820.

Importens totalbelopp, som åren 1920 
och 1921 varit 52.s och 54.5 % av impor
ten år 1913, steg till 74.4 %. Värdet av 
importen var 3,953 milj. mark.

Landets handelsbalans utvisade såle
des år 1922 ett exportöverskott av 508 
milj. mark. Alltsedan en officiell export- 
och importstatistik förts eller från år 
1856, har exporten härförinnan årligen 
u n d e r st ig it  importen. Under femårspe
rioden 1909—13 motsvarande exporten 
74.fi % av importen, år 1919 endast 35.i % 
samt åren 1920 och 1921 80.- % och 
94.5 %.

Importens oc.li exportens värde i mil
joner mark samt importens och expor
tens överskott åren 1913, 1921 och 1922 
framgå ur vidstående tablå:

Importens och exportens värde år 1913 samt åren 1921 och 1922.

1 m p o r t E xp ort Importöverskott (—-) 
Exportöverskott (+ )

Månad 1913 1921 1922 1913 1921 1922 1913 1921 1922

M i l j o n e r m a r k

Januari ................................ 22.9 194.7 146.1* 13.o 95.4 146.5* 16.9 99.3 +  0.4*
Februari................................ 26.6 271.1 116. c* 14.2 64.2 116.3* — 12.4 — 206.9 0.3*
M a rs....................................... 30. o 170.3 225.7* 13.(i 58.4 i 200. o* — 16.4 — 111.9 25.7*
April ..................................... 32.3 297.0 322.3* 17.3 111.2 256.0* —15.0 — 185.8 —  66.8*!
Maj ......................................... 52.0 340.3 456.4* 36.« 138.» 333.3* — 16.0 — 201.4 — 123.1*!
Juni......................................... 43.« 332.4 425.9* 19.1 247.5 532.3* +  6.1 —  84.9 +106.4*
Juli ......................................... 43.6 293.3 319.9* 56.6 338.3 622.9* +13.1 +  45.0 +303.0*
A u gu sti................................. 40.3 349.7 399.8* 52.1 393.7 600. o* +11.8! +  44.0 +200.2*'
Septembor............................ 51.8 377.5 360.7* 50.3 r>46.i 511.6* —  1.5 +  168.6 +  150.9*
Oktober .............................. 61.4 366.9 365.0* 12.9 562.3 179.3* — 18.5, +195.4 +  114.3*
Novem bor............................ 48.4 285.3 392.5* 32. s 515.4 390.5* — 16.1 +230.1 2.o*
Decem ber............................ 35.6 307.2 122.2* 26.8 318.0 272.1* — 8.8 j + 10.8 —  149.s*

Summa 495.1 3,585.7 3,953.1* 404. h 3,389.4 4,461.i* — 90.6! — 196.3 -1-508.0*

Slutligt justerade tal stå icke ännu till förfogande.



Utvecklingen av finska markens värde.

Utvecklingen av markens kurs under 
årets förra hälft.

Från medlet av september 1921 be- 
jjvnte kursen å finska mark stiga. Då 
dollarn bland de olika myntslagen nog
grannast följer guldets värde, utgör dol- 
larkursen den bästa gradmätaren vid be
räknande av markens värde. Härvid 
finner man, att denna kurs med 
smärre fluktuationer sjunkit från Fmk 
SO: 50 den 15 september till Fmk 49:75 
den 19 november för att därefter stiga 
till Fmk 59:— den 150 i sagda månad. 
Vid årets utgång var kursen Fmk 53: 25.

Vid ungefär sistnämnda kurs höll sig 
dollarn hela januari 1922, vid vilken 
tid exporten och importen, i motsats till 
vad fallet under midvintern vanligtvis 
plägar vara, uppvägde varandra. I 
februari sjönk medelnoteringen å dol
larn till Fmk 49:90, vartill, förutom 
jämvikten mellan export oeh import, 
förmodligen bidrogo de vid denna tid 
punkt inledda underhandlingarna om 
upptagande av ett utländskt statslån för 
stabilisering av markens värde. Ännn 
intill slutet av mars steg markkursen 
trots att importen, vid samma tid
punkt tillväxte. Den 18—23 mars var 
Finlands Banks dollarnotering lägst el
ler Fmk 46:75. Vid denna tidpunkt 
uppskötos låneunderhandlingarna och 
kursen å mark sjönk ända till den 21

april, då dollarn noterades till FmJv 
53:75. Sedermera upptogos låneunder
handlingarna ånyo, och såsom försköt; 
pä ett blivande lån inbetalades i slutet 
av april ett belopp av 300,000 pund. Dol
larkursen sjönk nu med smärre fluk 
tuationer ända till den 29 juni, då kui
sen var Fmk 44: —.

Finlands Banks tillgodohavanden hos 
sina utländska korrespondenter upp- 
gingo vid årets början till 216 milj. 
mark, varför Banken kunde tillfreds
ställa en del av efterfrågan på de ut
ländska. valutor, som erfordrades för be
talning av vårvinterns importöverskott. 
Intill den 22 april minskade valutaför
säljningen Bankens valutareserv till 116 
milj. mark. Huvudsakligen på den 
grund att ovannämnda förskott å det ut
ländska lånet överlämnades till Banken, 
steg valutareserven den 29 april till 185 
milj. mark, men nedgick åter intill den 
30 juni till 80 miljoner.

Under maj och juni månader ansåg 
Bankens Direktion det erforderligt att 
jämväl direkte inverka på utvecklin
gen av markkursen i avsikt att kursfal
let å mark, vilket vid denna årstid är 
den vanliga följden av ökad efterfrågan 
på utländsk valuta, måtte kunna und
vikas och kursens tendens tvärtom gö
ras något stigande, på det att kurssteg
ringen vid en gynnsam \itgång av 
låneunderhandlingarna icke bleve allt

för skarp. Banken inköpte därför å 
börsen i Stockholm finska mark till ett 
värde av 36.5 miljoner mark.

Vid månadsskiftet juni—juli visade 
sig emellertid möjligheterna att erhålla 
ett utländskt lån allt mera osäkra, och 
don 14 juli avslog Statsrådet, efter er
hållen uppgift om de slutliga lånevillko
ren, låneanbudet såsom ofördelaktigt. Då 
kursen å finska mark under den före
gående tiden i hög grad stigit och då 
Finlands Banks valutareserv vid samma 
tidpunkt sjunkit till ovannämnda ringa 
belopp, uppstod, när låneutsikterna i 
början av juli blevo osäkra, en störing 
av valutamarknaden i vårt land. Fin
lands Banks noteringar hade därvid 
icke något inflytande på valutornas 
verkliga kurser, vilka avsevärt stego. 
Efter någon dags förlopp stadgades va
lutamarknaden och från den 15 juli bör
jade kurserna ånyo sjunka. Finlands 
Banks valutareserv hade småningom sti
git till 101 milj. mark och Banken kunde 
sagda dag sänka dollarn oteringen från 
Fmk 49: —, vartill den föregående dag 
stigit, till Fmk 47:50.

Importöverskottet för årets fem första 
månader utgjorde sammanlagt 215 milj. 
mark. Juni och juli utvisade däremot 
ett exportöverskott av 409 milj. mark, 
vilket dock till största delen åtgick till 
gäldande av de utav exportaffärerna 
upptagna förskotten; därjämte minska
des privatbankernas nettoskuld till ut
landet sagda månader med 66 milj. mark.

Anskaffning av valutareserv och det. 
därvid tillämpade förfaringssättet.

Då förhoppningarna om att erhålla ett 
utländskt lån gått om intet, ägde Fin
lands Bank, för att fullgöra sin i H  av 
dess reglemente fastställda uppgift, som i 
irämsta rummet är att upprätthålla
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stadga och säkerhet i landets penning
väsende, försöka på annat sätt erhålla 
utländsk valuta, med vars tillhjälp Ban
ken skulle förmå utjämna verkningarna 
av de under olika årstider och under 
krisperioder även från år till är väx
lande import- och exportöverskotten, 
iivensoin av andra, kursfluktuationer 
åstadkommande faktorer. Höstmånader
nas sedvanliga exportöverskott, som se
naste år emotsågs bliva större än van
ligt, kunde erbjuda tillfälle till anskaff
ning av en sådan reserv, under förutsätt
ning att Bankens valutahandel skulle 
inriktas på detta ändamål.

Därför måste Banken, i motsats till 
vad tidigare i allmänhet varit fallet, pä 
ett effektivt sätt deltaga i valutahan
deln såväl i eget land som vid de ut
ländska börser, diir finsk valuta var fö
remål för livligare omsättning. Vid sitt 
försök att sålunda inverka på markkui- 
sens gestaltning ägde Banken tillse, att 
den kursstegring å mark, som det emot
sedda exportöverskottet sannolikt skulle 
föranleda, icke skulle ske brådstörtat, för 
att sedan inom kort förbytas i en plöts
lig sänkning.

Detta förutsatte, att Banken, då mark- 
kursen steg, skulle för utländska valutor 
i jämförelse med övriga köpare betalr, 
ett högre pris, varvid även de till lan
det inflytande valutorna i främsta rum
met skulle komma i Finlands Banks be
sittning, och att Banken sedermera med 
tillhjälp av sin sålunda erhållna valuta
reserv åter vid markkursens fall, för att 
minska detta, skulle sälja sina valutor 
billigare än andra. I synnerhet till dess 
det framginge, huruvida Banken erhölle 
en så stor valutareserv, att denna skulle 
förslå åtminstone till att utjämna im
portöverskottet under följande vår och 
måhända även att mera varaktigt stabi
lisera markens värde, hade Banken skäl 
att vid fastställandet av valutornas in-

2
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köpskurser uppställa som sitt främsta 
mål anskaffandet av en sadan reserv.

Därest dessa Bankens strävanden 
kröntes med framgång, skulle därav, i 
anseende till att vårt mynt i utlandet 
var undervärderat eller att dess inhem
ska köpkraft var större än dess utländs
ka värde, sannolikt följa, att markkur
sen, samtidigt som den blev mera stabil, 
skulle något stiga. Ifall detta icke 
bleve fallet, måste enligt erfarenheterna 
på det ekonomiska livets område mar
kens inhemska köpkraft falla eller pris
nivån i landet stiga. Då en föränd
ring av penningens inhemska köp
kraft alltid är skadlig, var Finlands 
Bank skyldig att sträva därhän, att 
markens inhemska köpkraft så litet som 
möjligt rubbades, medan dess utländska 
kurs stadgades.

Enär valutareservens hopbringande, 
såsom av det ovansagda framgår, åt
minstone till största del måste ske, 
medan de utländska kurserna stodo 
högre än vad de sannolikt slutligen 
skulle stanna vid, hade Banken att 
emotse en avsevärd förlust vid sitt för
sök at stabilisera markens värde. En
ligt bankförvaltningens mening borde 
denna förlust visserligen begränsas sä 
mycket som möjligt, men för att und
vika en sådan borde ändamålet dock icke 
uppgivas. Därest Regeringens och Riks
dagens ursprungliga plan att med till
hjälp av ett utländskt lån stabilisera 
markkursen kunnat förverkligas, hade 
denna förlust åtminstone till största de
len för senaste år undvikits, emedan sta
ten enligt underhandlingarna med Fin
lands Bank skulle överlåtit de härigenom 
erhållna utländska valutorna at Banken 
till en kurs, som närmade sig årets slut
kurs. Emedan vid erläggandet av lånets 
annuiteter förmodligen än lägre valuta
kurser skulle vara rådande, skulle ej hel
ler statsverket lida någon förlust.

Finlands Banks tillgodohav hos ul- 
ländska. korrespondenter (valutareserv) 

år 1922.

Datum Milj.
mk Datum

Milj.
mk

"

1921

i
•

Juni 23 | 101-Oi

December 31 |
(

215.7 30 | 79.x
!

Juli 8 j 90.1

1922 » 15 100.7

j Jan u ari 7 ; 223. S( 22 99.6

1 14 j 218. S! 31 97.5;

1 » 23 20(i.6 Augusti 8 113.2

» 31 201.5 » 15 87.'j|

| F eb ru a r i 8 193.2 - 23 83.7

1 15 101.1 31 106.1!

•23 150.1 September 8 139.0

28 101.5 >• 15 236.1

Mara 8 160.9 23 304.1

15 179.1 30 345.3

» 23 172.5 Oktober 7 506. 3
31 155.6 14 i 692.9

! April 8 142. b 23 878.9

13 135. t 31 915.2

22 110.2 November 8 j 1014.3

j , 29 185. < 15 973.0

: Maj 8 193.! 23 935.1
1

15 1 185. » 30 853.3

23 ! 167. December 8 836.3

„ 31 153. 15 802. o

j Juni s 128. 0 23 724.»

; » 15 109. 1 30 708.0

U tvecklingen av markens kurs under
årets senare hälft.

Under augusti höllo sig kurserna jäm
förelsevis stadiga. Dollarnoteringen steg 
blott tre dagar och även då med en
dast 5, 10 och 20 penni. Någon nämn
värd sänkning inträffade icke heller i 
kurserna. Dollarn noterades den 81 juli 
till Fmk 48: — och den 31 augusti till 
Fmk 46:83. Finlands Banks valutare
serv steg och sjönk med små belopp och 
utgjorde vid månadens utgång 106 milj.

11

mark. Ehuru månadens exportöverskott 
varit 200 milj. mark, hade även denna 
anspråkslösa valutareserv kunnat an
skaffas endast sålunda, att Finlands 
Bank begynt inköpa valutor på termin 
och sålunda till sitt förfogande erhållit 
motvärdet av en export, som först se
nare pä hösten skulle äga rum. De in
köpta terminvalutorna ingå i ovan
nämnda. valutareserv, som dem förutan 
skulle under augusti i någon mån ned
gått.

I september begynte situationen nu
got förändras. För utländska valutor 
måste fortfarande erläggas nästan sam
ma pris som i augusti. Dollarnoterin
gen sjönk endast till Fmk 45: 60 den 30 
september, åter utan att under tiden 
hava stigit med mera än 5—30 penni 
under fyra dagar. Bankens valutare
serv begynte emellertid redan tillväxa 
och uppgick, terminvalutorna medräk
nade. vid månadens utgång till 345 milj. 
mark. Månadens exportöverskott var 
151 milj. mark.

I oktober kunde Finlands Bank, som 
småningom förvärvat sig ett avsevärt 
inflytande på markkursens utveckling 
såväl i eget land som i utlandet, försik
tigt sänka sina noteringar. Därvid måste 
dock tagas i betraktande, att export
perioden nalkades sitt slut, att av sen
höstens exportvalutor en del redan in
köpts på termin samt att de, vilka voro 
i behov av utländska valutor, förmodli
gen skulle, därest kurserna föreföllo att 
närma sig sitt minimum, begynna rik
ligare köpa valutor, medan exportö
rerna för att få till stånd en kursför
ändring skulle draga sig för att sälja. 
Under dessa förhållanden ägde Banken 
tillse, att valutakurserna icke finge 
sjunka till en sådan vändpunkt, innan 
Banken hade en tillräcklig valutareserv 
för att även därefter kunna behärska ut
vecklingen av kurserna.

Vid denna tidpunkt begynte utländska 
valutahandlande, särskilt i Stockholm, 
att inköpa finska mark, förmodligen 
i avsikt att senare försälja dem. I 
anseende till att denna verksamhet vis
serligen till en början skulle förkovra 
Bankens valutareserv, men sedermera 
jämte det importöverskott, soin var atr 
emotse under vintern, komme att för
bruka densamma, beräknades den erfor
derliga valutareserven till omkring 1,000 
milj. mark. Till en sådan försiktighet 
manade ytterligare den omständigheten, 
att importen, som i övrigt under året ut
visat en stigande tendens, under septem
ber och oktober nedgick, varför den m öj
lighoten måste beaktas, att importen i 
stället senare skulle ökas.

1 anseende till allt detta ansåg sig 
Finlands Bank böra fördröja kursfallet 
genom att öka utbudet av finska mark 
i Stockholm, i den mån efterfrågan där
städes tillväxte.

Resultatet av dessa faktorer var, att 
dollarnoteringen under oktober konti
nuerligt sjönk — med två undantag om 
10 och 30 penni — och slutade A, Fmk 
40: 55, medan Bankens valutareserv, se
dan genom nedskattning av bokförings- 
kurserna vid utgången av augusti, sep
tember och oktober avskrivits samman
lagt 18.5 milj. mark, ökades till 915 
milj. mark.

Månadens exportöverskott var endast 
114 milj. mark, men därjämte hade flere 
exportaffärer fortfarande försålt ter
minvalutor eller upptagit och i finskt 
mynt förvandlat förskott på årets eller 
följande års export. I  oktober utgjorde 
det sammanlagda beloppet av dessa var
dera enligt beräkning 300 milj. mark. 
Ytterligare hade några skandinaviska 
banker sålt betydande kronbelopp mot 
finska mark för att åt staten utgiva det 
lån av 150 milj. mark, som omförmäles 
i 2 § av denna berättelse. Därjämte hade
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De viktigaste myntslagens kurser åren 1914-

D o l l a r (paritet 5: 18)

Ar och månad
Högst Lägst Medeltal

Vid månadens 
eller årets 

utgång

1 9 1 4
5:90

.

5:23 5:31 5:90

1 9 1 5
7:25 5:90 (i: 46 7:10

1 9 1 0
7:50 7: 7: 23 7:50

1 9 1 7
8:60 6:50 7:44 6: 50

1 9 1 8
Januari— december ....................................... 9:90 6: 50 8:28 8:85

1 9 1 9
Janvari— december ...................................... 3 4 : - 8:85 15 58 32:80

19 2 0
Januari— december ....................................... 51:50 17:40 29:27 32:25
December ........................................................ 50: — 32: • 41:67 32: 25

1 9  21
Januari .............................................................. 35: 25 29: - 31:81 29:
Februari............................................................ ;S5: 50 28: — 30:42 35: 50
M ars.................................................................. 40: 50 35: — 37: 64 40: 50
April.................................................................. 47: 25 39: 75 44:18 47: 25
M a j.................................................................... 49: 25 45: 75 47:03 49: 25
Juni .................................................................. 66: 75 49: 75 58:38 62: —
J u li.................................................................... 67: 75 56:50 60:88 65: 75
Augusti ............................................................ 69: - 65: - 66: 58 68:50
September........................................................ 80: 50 64: — 70: 80 69: —
Oktober............................................................ 70: 25 62: 25 65: 40 62: 25
November ....................................................... 60: 75 49: 75 53: 57 59: —
December ........................................................ 58: 50 50: 75 52: 94 53: 25
Januari— december ...................................... 80:50 28: 52:07 53:25

1 9 2 2
54: 50 49: 75 53:11 19: 75

Februari............................................................ 50: 50 49: 25 49: 90 49: 25
M ars.................................................................. 5 0 : - 46: 75 48: 29 5 0 : -
April.................................................................. 53: 75 49: — 52:10 49: —

48:75 4 7 : - 47: 89 47:75
47: 25 44: — 46:21 44:10
49: — 44: 50 47:06 48 :—  |
48: — 46: 65 47:11 46: 85
46:85 45:30 46: 07 45: 60
45: 55 40: 55 43: 24 40: 55

November ........................................................ 40: 40 35: 25 39:42 39:90
40: 25 39: 80 39: 95 40: 25

Januari— december ....................................... 54:50 35:25 46:62 40:25

1 9 2 3
Januari.............................................................. 40: 75 40:10 40:38 40:10
Februari............................................................ 40: 05 36: 60 38:27 36:60
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1922 enligt Finlands Banks noteringar.

P u n d  (paritet 25:22} Svenska kronan (paritet 138:89)

Högst IiUgHt Medeltal
Vid månadens 

eller årets 
utgång

Högst Lägst Medeltal
Vid månadens 

eller årets 
utgång

29: — 25 33 25:99 29: — 150 139:30 141: 30 150:

34:30 29 31: 29 34:30 210: — 150: - 170: 77 210:

35:50 33:50 34:30 35:25 216: — 192: — 202:96 216:

41: — 30:50 35: — 30:50 360: — 193: 235:56 195:

47: 50 30:50 39: 40 42:10 310: — 195: 262: 70 258:

133: 60 42 10 66: 97 125: — 740: — 241: 382:97 708:

180: 65: 70 105:44 113: 75 1 000: 358: — 589:53 641:
178: 50 112 50 145:36 113: 75 975: - 635: - 812: 24 6 4 1 : -

125: — 111 118:06 112: 710 _ 640: — 672: 63 640: -
136: 25 107 — 117:46 136: 25 785 — 610: — 672: 67 785:
159: 50 135 50 146:54 159:50 952 — 770: - 850: 65 952:
187: — 156 — 173:35 187: — 1 125 — 925: 1,037: 28 1 095:
190: 25 182 186: 54 190: 25 l 125 1 070: - 1,101: 1 125:
253: — 192 50 220:55 232: 75 1500 — 1 138: — 1 307: 58 1375:
241: — 211 25 221: 43 234: 50 1380 — 1 245: — 1 283: 92 1 342:
254: 75 232 50 242: 68 253: — 1492 1 333: — 1 403:33 1480: —
300: — 238 263:37 256: 25 1740 — 1 395: — 1 538:46 1 530: —
261: 50 243 50 251: 65 243:50 1560 — 1 418: — 1 495:31 1418: -
237: 50 199 — 211:71 234: — 1380 1 160: — 1 236: 92 1 380: —
234: — 212 - - 218: 92 223: - 1380 1 255: 1291:40 1 330: —
300: — 107 — 199:18 223: — 1 740 — 610: — 1166:23 1330: -

228: 25 211 223: 83 211: 1345 _ 1 250: — 1 322: 29 1 250:
219: 25 211 216:84 217:50 1315 — 1 250: — 1 297: 92 1 305: —
218: — 203 75 210: 94 218: - 1300 — 1 220: — 1 260:38 1295:
237: — 216: 75 229: 27 216: 75 1395 — 1 270: - 1352: 50 1270: —
215: 75 209: 25 212: 74 211:50 1260 — 1 215: — 1 232: 80 1 230: —
210: — 193 80 205: 46 193: 80 1225 — 1130: — 1191: 67 1130: —
217: — 195:30 208: 75 214: — 1270 — 1140: — 1 218: 27 1 255: -
213: 75 208: 75 210: 21 209: — 1255 — 1 235: — 1 239: 59 1 237:
209: — 199:30 204: 25 199:30 1240 — 1197: — 1 219: — 1200: -
199: 20 180 75 191:55 180: 75 1198 — 1 087: — 1150: 77 1 087: —
180: — 157: 75 176:33 180: — 1080 — 950: — 1 057:50 1 073: —
186:30 179: 75 183:77 186:30 1087 1 072: — 1 075: 26 1 087: —
237: — 157: 75 205:88 186:30 1395 — 950: — 1 216: 77 1 087:

189:25 185:50 187:84 185: 75 1095 1 070: — 1 084: 20 1 070:
187: 172: 25 179:31 172: 25 1 068: 973: — 1 017: 54 973: —
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även de utländska depositionerna i lan
dets privatbanker under oktober stigit 
och ökat deras skuld till utlandet med 
SS milj. mark. Privatbankernas egna 
valutareserver hade minskats med 28 
milj. mark.

Till denna period av markens kurs
stegring höra ännu de första dagarna av 
november. Dä fortsattes livligt inköpen 
av finska mark i Stockholm och stegra
des ytterligare kursen ä mark, vilken 
enligt slutnoteringen å därvarande börs 
den 31 juli varit Kr. 7:95 och den 30 
september Kr. 8: 35, ända till Kr. 10: 15. 
Denna efterfrågan på mark, som till 
största delen torde framkallats av de för 
ovannämnda lån erforderliga utbetal
ningarna, tryckte ned härvarande ut
ländska kurser, så att Finlands Banks 
dollarnotering lördagen den 4 november 
sjönk till Fmk 35: 25. Finlands Banks 
valutareserv steg den 8 november till 
1,014 milj. mark.

Då Banken, som dessa dagar till en 
början bekämpat den exceptionella steg
ringen av markkursen, under några da
gar till följd av den i utlandet bedrivna 
stora spekulationen förhöll sig passiv, 
uppstod å valutamarknaden i Helsing
fors under snabbt sjunkande valuta
kurser åter momentan störing. Därmed 
hade dock bottnet nåtts. De utländska 
valutorna begynte stiga. Spekulationer i 
mark upphörde i Stockholm. Härva
rande exportaffärer önskade icke vidare 
försälja valutor på termin, medan åter 
köplusten hos dem, som voro i behov av 
valutor, ökades. Dock bortdrogs härifrån 
ett jämförelsevis litet belopp utländska 
depositioner. T november minskades 
privatbankernas skulder till utlandet 
med endast 7 milj. mark, i december 
däremot med 104 milj. mark.

I överensstämmelse med marknadsno
teringen höjde Finlands Bank sin dollar- 
notering redan måndagen den 6 novem

ber till Fmk 38: 90 och inom en vecka 
till Fmk 40: 25. Därefter växlade mark- 
kursen endast inom trånga gränser in
till årets slut. Stockliolmsnoteringen 
varierade mellan Kr. 9:18 och Kr. 9: 60 
och Finlands Banks dollarnotering från 
Fmk 40: 30 till Fmk 39: 30 eller med
2 ’ /2 %. Vid årets utgång var den Fmk 
40: 25. — Bankens valutareserv åter ned
gick till 853 milj. mark den 30 novem 
ber, varvid å dess bokföringsvärde av 
skrivits 26.o milj. mark, och till 708 milj. 
mark den 30 december efter en ny ned
skrivning av bokföringsvärdet mod 26.s 
milj. mark.

1 november var importöverskottet 2 
milj. mark och i december 150 milj. 
mark. Importen, som i augusti utgjori 
S7.fi % av importen under sagda månad 
år 1913, men i september och oktober
65.7 % och 5!).:i %, steg i november till 
84.3 % och i december, d/t även förhöj
ningen från och med ingående årsskifte 
av tullen å särskilda varor föranledde 
en tillväxt i importen, till 119.0 % av 
importen under motsvarande månad år 
1913.

Markens inhemska köpkraft.

För belysande av utvecklingen av 
markens inhemska köpkraft under året 
och särskilt under hösten står till förfo
gande endast levnadskostnadsindex för 
en familj med liten inkomst.

I december år 1921 var den s. k. äldre 
levnadskostnadsindex, vars grundtal 
(100) utgöres av levnadskostnaderna i 
juli 1914 och i vilken förändringarna av 
skatterna icke ingå, 1,102.6. Medelkur
sen å dollar var samma månad Fmk 
52: 94. Den förra sjönk intill april till 
1,032.6 eller med 6.3 %, den senare till 
Fmk 52: 10 eller med 1.6%. I mars var

15

Förändringarna i levnadskostnaderna åren 1921 och 1922.

Är och månad
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1914

1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. o 100.0
1

s l )

1920
l

December............... . . . .  I 1 232.8 1 126.4 388.5 1 442.7 1 383.7 400.8 1 103.2 +  17.8
"

1921
Januari ................... . . . .  ! 1 173-a 1089.1 406.7 1 414.1 1 393.6 817.5 1065.4 37.8 — 3.5 1 136.1

Februari ................. 1 100.6 1 059.3 414.4 1 291.5 1 387.5 817.5 1 012.7 ■ 5 2 . , 4.9 1 085.9

Mars ........................ 1136.6 1 030.9 417.7 1 265.9 1 361.5 817.5 1 027.1 +  14.4 +  i.4 1100.6
April ........................ 1 106.9 1 021.6 419.3 1 291.0 1322.3 817.5 1 007.5 19.6 1.9 1 085.2

Maj .......................... 1 117.3 1017.1 419.3 1 268.5 1311.4 817.5 1012.4 +  4.9 +  0.5 1 091.3

Juni.......................... 1146.5 1031.8 534.6 1 283.2 1 315.6 817.5 1 050.5 +  38.1 +  3.8 1 128.2

Juli .......................... . . . .  I 1 277.8 1 038.2 552.5 1 278.4 1 313.9 817.5 1139.0 +  88.5 +  8.4 1 214.4

Augusti................... 1 323.8 1 05S.6 575.3 1 275.4 1313.0 817.5 1174.9' + 3 5 .9 +  3.2 1 248.6

September............... 1359.1 1 090.2 595.5 1 263.8 1316.2 817.5 1 204.6 +  29.7 +  2.5 1 277.5

Oktober................... 1 356.9 1106.0 602.3 1307.5 1311.4 817.5 1 208.3 -t- 3.7 +  0.3 1 279.4

November............... 1 286.0 1 104.0 602.5 1302.4 1 298.8 817.5 1 161.5 46* s 3.9 1 231.3

December............... 1 198.4 1 106. T 602.5 1262.1 1 293.4 817.5 1102.6 58.9 —  5.1 1 171.8

Förändring under året! 44.4 19.7 -i - 214.0 187.6 90.3 +  416.7 ....0.6 _ _ O.o ---

1922
Januari ................. 1 123.2 1 096.2 602.5 1 263.2 1 292.1 1 079.4 1 055. l 47.5 -  4.3 1124.4
Februari ................. ___  1 115.0 1 097.6 602.5 1 254.0 1288.2 1 079.4 1 049.4 —  5.7 —  0.5 1119.9
Mars . 1 098.1 602.fi 1 244.2 1 287.3 1 079.4 1 034.7 14.7 —  1.4 1106.7
April . . . 1102.2 602.5 1 248.4 1285.3 1 079.4 1 032.6 2.1 —  0.2 1109.1
Maj .. 1 098.2 602.5 1251.0 1 262.5 1 079.4 1 033.8 - 1-  1.2 +  0.1 1 111.4j
Juni . . . 1 098.9 753.9 1 275.0 1 268.9 1 079.4 1061.1 +  27.3 +  2.6 1132.3
Juli . . . 1097.6 766.5 1 276.2 1 290.5 1079.4 1 067.1 +  6.0 +  0.6 1 142.4
Augusti . . . 1094.3 798.1 1 274.6 1 286.6 1 079.4 1 085.2 +  18.1 +  1.7 1 159.2!
September . . .  1 1126.7 1 089.0 809.6 1 251.3 1 276.7 1 079.4 1 085.8 +  0.6 +  0.1 1159.51
Oktober . . . 1094.2 786.9 1315.7 1 280.5 1 079.4 1081.2 4.6 —  0.4 1176.0
November .. 1 092.9 795.1 1343.9 1 282.1 1079.4 1 075.1 —  6.1 —  0.6 1167.9
December .. 1 089.6 795.1 1 354. s 1 283.4 1 079.4 1 065.2 —  9.9 —  0.9 1156,7
Förändring under året — 106.0 — 17.1 + 1 9 2 .6 +  92.7 -  10.0 +  281.9 —  37.4 —  3.4 — 15.1

‘) Denna index är beräknad med beaktande jämväl av skattestegringen och med levnadskostnaderna
under förra hälften av år 1914 såsom jämförelsepunkt.



dollarkursen Fmk 48: 29 eller 8.8 % lägre stannat på höstsommaren 1921, under
än vid förstnämnda tidpunkt och i maj vären 1922 begynte stiga. Vid utgången
ungefär densamma eller Fmk 47: 89. Där- av redogörelseåret förblev levnadskost-
efter steg levnadskostnadsindex till sep- nadsindex nästan oförändrad och var i
tember och var då 1,085.8 eller 5.2 % december 1,065.2. Dollarns medelkurs
högre än i april. Dollarns medelkurs åter var då Fmk 39: 95 eller 13.3 % lägre
hade vid sagda tidpunkt sjunkit till Fmk än i september och 24.5 % lägre än i de-
46:07 eller med 4.6 % av medelnoterin- cember 1921. Levnadskostnadsindex
«en i mars. För såvitt slutsatser kunna däremot, som under de föregående åren
dragas av dessa siffror, hade stegringen med sina långsammare rörelser icke fullt
av markens utländska värde icke sänkt följt vårt i utlandet undervärderade
den inhemska prisnivån. Detta var del- mynts kursfall, hade under året sjunkit
vis en följd av den senares långsammare endast <1.4 %. Markens utländska och in-
rörelser, men i främsta rummet dock där- hemska värden hade salunda avsevärt
av, att i utlandet varuprisen, vilkas närmat sig varandra, 
plötsliga fall sodan våren 1920 av-
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Penningmarknaden och Finlands Banks ställning.

Läget på penningmarknaden.

Läget på penningmarknaden liar un
der del förflutna året fortfarande va
rit stramt. Dock har även på detta 
område en vändning till det bättre kun
nat varsnas. Detta framgår särskilt vid 
en granskning av utvecklingen av pri
vatbankernas inlåning och utlåning. 
Privatbankernas inhemska inlåning av 
allmänheten ökades år 1920 med sam
manlagt 229 miljoner, år 1921 med 175 
miljoner och år 1922 med 348 miljoner 
mark, medan åter deras inhemska utlå
ning ökades år 1920 med 1,054 miljoner 
mark, år 1921 med 419 miljoner mark och 
år 1922 med endast 178 miljoner mark. 
Visserligen var sagda bankers inlåning 
ännu vid årets utgång avsevärt mindre 
än utlåningen. Den förra var 4,136 milj. 
mark och den senare 6,146 miljoner 
mark. Inlåningen utgjorde sålunda en
dast 67 % av utlåningen, medan motsva
rande förhållande vid utgången av år 
1913 var 91 %. Skillnaden mellan inlå
ning och utlåning minskades likväl un
der året från 2,185 milj. mark till 2,010 
milj. mark eller med 175 miljoner, me
dan denna skillnad ännu år 1921 tvärtom 
hade stigit med 245 miljoner mark.

Sparbankernas sparkasse- och löpande 
räkningar ökades år 1920 med 82.4 milj. 
mark, år 1921 med 164.7 och år 1922 med 
.178.3 milj. mark. Vid utgången av se

naste år var beloppet å dessa räkningar 
innestående medel, årets Täntor obeakta
de, 1,297.7 milj. mark. Vad speciellt 
landsortsparbankerna beträffar, ökades 
slutsummorna å deras sparkasse- och lö
pande räkningar

1920 med ............ 38.7 milj. mk.
1921 „ ............ 92.5 „ „
1922 „ ............ 88.0 „ „

Beaktas icke minskningen under se
naste år i tillväxten av de medel, vilka 
landsortssparbankerna erhållit av all
mänheten, tyda samtliga ovannämnda 
siffror på tillväxt av kapitalbildningen 
år 1922 och på minskning av penning- 
efterfrågan. På den senare inverkade 
delvis de förskott, vilka exportörerna 
på hösten sistlidet år upptogo, och vilka 
voro större än tidigare. Särskilt med 
anledning därav nedgick under sep
tember och oktober Finlands Banks kre- 
ditgivning åt privatbankerna och enskil 
da med sammanlagt 390 milj. mark.

Det förbättrade läget på penningmark
naden gjorde det för Finlands Bank möj
ligt att den 17 oktober sänka sin diskont
ränta med 1 % och räntorna å sina lån 
med 1 V2—2 %. På förslag av Direktio
nen beslöto Bankfullmäktige föregående 
dag, att vid Finlands Banks diskont- 
och ufclåningsrörelse tillsvidare skulle 
tillämpas följande räntesatser:
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8 % vid diskontering av rena aiffärs- 
växlar, vilkas betalningstid icke är 
längre än tre månader;

8 V2 % vid diskontering av växlar av 
samma slag, vilkas betalningstid är 
längre än tre månader;

9 % vid diskontering av andra växlar, 
oberoende av betalningstiden;

8 % vid beviljandet av hypotekslän 
och kassakreditiv, för vilka säkerhet 
ställes i guld eller silver, finländska sta
tens obligationer, Hypoteksföreningens i 
Finland statsgaranterade obligationer, 
lydande på utländskt mynt, samt av ut
ländska stater utfärdade eller av dem 
garanterade obligationer;

8 V, % vid beviljande av hypotekslän 
eller kassakreditiv, för vilka ställes sä
kerhet i obligationer av annat slag, pri
vatbankers depositionsbevis och inteck
ningar; samt

9 % vid beviljande av hypotekslän 
och kassakreditiv mot aktier;

varjämte inskrivningsavgiften för kas
sakreditiv fortfarande skulle beräknas 
enligt 1 % för år.

Av privatbankerna har endast en del 
hittills sänkt sina räntesatser och deras 
utlåningsräntor hava därför till största 
del i likhet med vad fallet var föregå
ende år, intill årets slut varit 9 V2—12 % 
och inlåningsränta för medel ä löpande 
räkning 5—5 ]/2 % samt för depositioner 
på längre tid 6 V2—7 %. Några mindre 
bankers inlåningsräntor hava varit V2 % 
högre än dessa satser.

För jämförelse må nämnas, att de 
mera betydande centralbankernas lägsta 
diskontoräntor under senaste år från ne- 
dannämnda data varit:

Amsterdam 7 , 1915 4 7 ,% s7 ,  1922 4 %
Berlin. . . . 23//u 1914 5 % *>/7 1922 6 % “ /g 1922 7 - % 27 9 1922 8 » ’ 7n  1922 10 .
Bryssel . — _ — 19/s 1921 5 » 7 e 1922 4 7 , *
Geneve ............. — _ 12/g 1921 4 » 7 . 1922 372 » 1922 3 »
Kristiania — V, 1921 6 1/ ,  » 27 , 1922 6 » “ /r, 1922 5V , . " /g  1922 5 »
Köpenhamn — — 7.1 1921 5Vj » 25/4 1922 5 »
London .................... Va 1921 5 » 16/a 1922 4 7 , » 12/ 4 1922 4 v '7 b 1922 3 7 , » w/ 7 1922 3 »
Madrid ................... — — — 7 „ 1920 G > u/6 1922 5 7 ,*

—■ “ /t 1921 5 7 , » u/ 3 1922 5 »
— — — — '7 a  1919 8 >

Stockholm ............. — — 19/io 1921 51/ ,  » ’7a 1922 5 » 7 ,1922 4 7 ,»
— _ _ 20/„ 1921 7 » 7» 1922 9 »
— - 7 u 1921 4 7 ,» 27„ 1922 4 »

/' inlands Banks utlåningsrörelse. slutet av varje månad år 1922 framgår 
Finlands Banks inhemska utlåning i av nedanstående två tablåer.



Statens förbindelser till Finlands Bank år 1922.
Korta förbindelser Obligationer.

Utg&ngen av mÅnaderc.

Krsllttning 
för valuta- 
förbindel

ser

Andra 
korta för
bindelser

Summa
Under-

stödsl&net
(3B0.0)

1918-års 
kom muni- 
katiousl&n 

(120.0)

Övriga
obliga
tioner

Sum nia Sammft ] 
(» +  7;

1 2 :s 4 5 6 7
M i l j o n e r  m a r k

1921

D ecem ber...................... 91.7 212.2 308.9 348.5 118.5 58.5 525.5 829.4

1922
•Januari............................ 91.7 180.0 271.7 348.5 113.3 58.4 520.2 791.9

91.7 100. o 251.7 348.5 111.2 58.4 518.1 709.8

MarH................................ 91.7 100. o 251.7 348.5 111.2 57.5 517.2 768.9

April................................. 91.7 150.0 241.7 348.fi 112.2 57.0 517.7 959.4

M a j ................................... 91.7 125.0 216.7 348.5 112.2 57.0 517.7 734.4

Juni ................................. 91.7 lOO.o 191.7 348.5 113.1 57.0 518.fi 710.3

J u li................................... 91.7 90.0 181.7 348 5 113.1 57.0 518.fi 700.3

A ugusti.......................... 91.7 80.o 171.7 318.5 112.4 57.0 517.9 689.fi

Septembor ................... 91.7 70.o 101.7 348.3 110.5 50.5 515.6 077.2

O ktober.......................... 91.7 70.0 101.7 348.5 112.3 55.5 510.3 678.0

Novem ber..................... 91.7 — 91.7 348.5 111.7 55.8 515.4 607.1

Decem ber...................... 71.7 - 71.7 348.5 100.3 50.fi 511.4 C* 00

Finlands Banks inhemska kreditgivning för affärsverksamhet år 1922.

Utgången av månaden
A t affärs- 

firmor. 
Milj. 
mk

0//o

Åt
bankerna

Milj.
mk

*>//o
Summa

Milj.
mk

1 9 2 1
D ecem ber......................................... '261.1 39.7 396.0 60.3 657.1

11) 2 2
Januari .............................................. 325.1 50.3 320.9 49.7 646.0

Februari.............................................. 341.6 45.1 415.6 54.9 757.2

M a rs.................................................... 388.1 53.0 343.5 47.0 731.6

j  April .................................................. 455.9 63.6 .260.9 36.4 716.8

M a j ....................................................... 480.1 62.0 293.9 38.0 774.0

Juni...................................................... 503. G 61.3 318.5 38.7 822.1

J u li....................................................... 526.7 65.9 272.0 34.1 798.7

A u g u sti............................................. 536.1 66.1 275.3 33.9 811.4
522.5 76.9 157.2 23.1 679.7

O ktober............................................. 370. s 89.4 44.7 10.6 421.5

Novem ber......................................... 431.1 90.2 46.9 9.8 478.0
482.1 74.1 168.2 25.9 650.3
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Av den förra tablån framgår, att Sta
ten under året inlöst sina korta förbin
delser av Finlands Bank, med undantag 
av ryska riksskattkammarens förbindel
ser; för åtgärderna beträffande dessa 
redogöras senare. Beloppet av de till 
stärkande av Finlands Banks ställ
ning utfärdade obligationerna förblev 
hela året oförändrat. Detsamma är i det 
närmaste fallet även med obligationerna 
till 1918 års kommunikationslån. Dessa 
hava i enlighet med den överenskom
melse, som omnämdes i Bankfullinäkti- 
tres senaste berättelse å sid. 13, under 
aret slutligt övergått till Finlands Bank. 
Hela beloppet av Statens förbindelser till 
Finlands Bank har under året nedgått 
från 829 milj. mark till 583 milj. mark 
eller med 246 miljoner.

Finlands Banks kreditgivning ät en
skilda ökades från början av år.et till 
augusti oeh uppgick vid utgången av 
sagda månad till 53(i milj. mark. Seder
mera sjönk den åter till oktober och ut
gjorde i slutet av denna månad 377 milj. 
mark, men steg intill utgången av året 
åter till 482 milj. mark.

Krediitgivningen åt privatbankerna 
minskades under året intill oktober till 
inemot en tiondedel av vad den varit i 
slutet av februari. Därefter började 
privatbankerna, i det deras utländska 
skulder minskades, åter i högre grad an
lita kredit och uppgick denna vid årets 
slut till 168 milj. mark.

Guldkassa ......................................................
Utländska korrespondenter ...................
Finskt silverm ynt.......................................
Utländska obligationer ........................
Utländska sedlar och kuponger .........
Utländska växlar ...................................
Statens obligationer i finskt mynt ..
Statens korta förbindelser.....................
Inhemska växlar ....................................

Finlands Banks hela utlåning för af
färsverksamhet uppgick vid årets början 
till 657 milj. mark. I slutet av juni, då 
den var som störst, utgjorde den 822 mil
joner och såsom lägst i slutet av okto
ber 422 miljoner samt vid årets utgång 
650 milj. mark. Kreditgivningen för af- 
färsverksameht var sålunda vid årets ut
gång ungefär lika stor som vid dess in
gång.

Den utelöpande sedelstocken.
Finlands Banks utelöpande sedelstock, 

som ultimo december 1921 var 1,356 milj. 
mark, visade månad för månad ungefär 
samma förändringar som år 1921, men 
höll sig likväl ända till november något 
mindre än sedelstocken föregående år. 
Den 30 december var sedelstocken 1,421 
miljoner mark eller 65 milj. mark större 
än vid sagda tidpunkt år 1921. Störst 
var sedelstocken, i likhet med vad fallet 
varit år 1921, under förra hälften av 
mars och utgjorde den 8 i sagda månad 
1,450 milj. mark, samt minst den 23 ja
nuari och den 23 augusti, förstnämnda 
dag 1,300 och sistnämnda 1,311 milj. 
mark.

Valutan för sedelutgivning.
Arlen och sammansättningen av den 

valuta, som utgör säkerhet för sedelut
givningen, har, såsom av följande sam
manställning framgår, under året ut
vecklats i gynnsam riktning:

1921
81/
¥/o

1922
3l/ s
%

1922
3%0//o

1922
» / ,

%

1922
30/-12

%
2.4 (i 2.56 2.G3 2.51 2.27

12.44 9.36 4.93 20.29 37.04
0.03 0.03 0.O3 0.03 0.03
0.53 0.55 0.52 0.49 0.36
0.05 0.03 0.06 0.06 0,05
0.48 0.04 1.38 1.48 0.32

30.29 31.12 32.01 30.29 26.76
17.r>4 15.14 11.83 0.50 3.75

41.17 46.61 35.35 29.42

Summa lOO.oo 100.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo


