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överblick av den ekonomiska utvecklingen år 1923.

Under år 1322 hade vårt lands ekonomi 
utvecklat sig i en sällsynt förmånlig rikt
ning. Under det sistför flutna året var 
utvecklingen icke lika gynnsam. Tvärt
om gåvo en del förhållanden upphov till 
delvis rätt märkbara svårigheter.

Produktionen.

Ä r 1922 var skörden av råg i det 
närmaste medelmåttig, av vårsäd ganska, 
god, av hö rätt god, men av potäter 
klen. Under det gångna året gestaltade 
den sig däremot sällsynt ogynnsam 
under inflytande av en kall och sen 
vår, rikliga regn under sommaren, 
froster i augusti och september samt 
en regnig höst. Av råg var skörden 
visserligen till kvantiteten nära nog 
medelmåttig, men xiv låg kvalitet, havre- 
skörden blev knapp och likaså till kva
liteten dålig, höskörden tillfredsstäl
lande, ehuru av låg kvalitet, samt pota
tisskörden under medelmåttan.

Det är sannolikt, att hela skördens 
värde med c:a 700- 800 milj. mk eller 
med omkring 20 % understeg värdet för 
en medelmåttig skörd.

På mjölkhushållningens område kan 
däremot ett fortsatt framåtskridande 
förmärkas. Den mängd smör, som leve
rerades till exportandelslaget Valio av 
de mejerier, vilka voro dess medlem
mar, uppgick iför »enaste år till 165,763 
drittlar imot 153,546 drittlar under före
gående år.

Exportindustrins produktion var fort
sättningsvis relativt stor. Exporten av 
osågade trävaror var 3,150,900 tm3 eller
47.3 % större än föregående år och i det 
närmaste lika stor som år 1913. Den ex
porterade mängden sågade trävaror var 
901,300 stand ert eller 6.,? % större än före
gående år. Trävaruexporten var alltså 
ungefär lika stor som år 1913, då den hit
tills största exportmängden för detta va
ruslag nåddes. Produktionen av cellu
losa beräknades för senaste år till 
319,700 ton, medan den år 1913 uppgick 
till 144,590 ton och år 1922 till 282,650 
ton. Produktionen av trämassa uppskat
tades för år 1923 till c:a 200,000 ton (år 
1913 154,640 ton ooh 1922 173,360 ton). 
Produktionen av papper, vilken, såsom 
senare kommer att påvisas, under det 
gångna året betungades av en ogynnsam 
marknad, uppgick enligt beräkningar till 
208,245 ton, medan den år 1913 var 
167,630 ton och år 1922 212,580 ton. I slu
tet av året stodo av landets 72 pappers
maskiner 13.

Inom den för inhemsk förbrukning 
arbetande industrin inträffade på en del 
specialområden inskränkning av produk
tionen, men i allmänhet arbetade den, i 
skydd av höga tullar, utan störingar.

V  trikeshandeln.

Kvantiteten eller „volymen” av vårt 
lands export var under det gångna året 
endast obetydligt större än föregående
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in-. Den utgjorde 94.o % iiv 1913 ars ex
port, medan exporten för är 1921 var
69.0 % och 1922 års export 93..-, % därav. 
Uppskattad i penningar steg exporten 
för senaste år till 4,392.5 milj. mk mot 
4.467.(i milj. mk för år 1922. Minsknin
gen av exportvärdet med 75 milj. mk. 
berodde av nedgången i prisen på export
varorna.

ökningen av exporten förhindrades 
under det gångna året genom minskad 
efterfrågan på de viktigaste exportva
rorna i de köpande länderna. Detta be
rodde främst på osäkerheten i de poli
tiska förhållanden i Europa. 1 bör
jan av juli utbröt dessutom i Englund 
en hamnarbetarstrejk, vilken föranledde 
dröjsmål även i vårt lands export och 
senare, vid minskad efterfrågan, bidrog 
till prisfall å trävaror. Även konkurren
sen med andra länlder försvårade i någon 
mån försäljningen av våra exportvaror. 
För sågade trävaror begynte på somma
ren konkurrens från de osteuropeiska 
länderna göra sig kännbar. Pappers- 
marknaden trycktes av ökningen i den 
kanadensiska produktionen, vilken dock 
icke synes ha varit särskilt stor, vidare 
av minskningen i papperskonsumtio- 
nen i Hyssland, Centraleuropa och Bal- 
kanländerna samt framför allt av den 
tyska pappersproduktionens konkurrens. 
Inom smörexporten uppträdde såsom 
nya konkurrenter Estland, Lettland 
och Ryssland, vilka utibjödo sina varor 
till billiga pris på de svenska och danska 
marknaderna, tmedan åter smörkonsum
tionen i Tyskland minskades. Exporten 
av ost försvårades av den höga tullen på 
ost i Frankrike, nedgången i belgiska 
francs samt ökningen i Norges ostpro
duktion. Detta marknadsläge för våra 
exportvaror resulterade i en nedgång av 
prisen.

Angående prisen pä osågade trävaror 
må nämnas, att fob-prisen på props

och pappersved, vilka i början av året ut
gjorde i genomsnitt resp. 750 mk ooh 800 
mk per famn, stego intill februari, da 
motsvarande pris voro resp. 775 mk och 
825 mk, men Ibegynte sedan sjunka och 
uppgingo i september för följande skepp- 
ningsperiod till i genomsnitt 600—620 mk 
per famn för props och 650—670 mk per 
famn för pappersved. Vid årets slut voro 
motsvarande pris 620 och 670 mk.

För sågade trävaror erliöllo de större 
kända produktionsföretagen i medelpris 
vid början av året för furu:

3 X 9" plankor .........................  .£ 25.
2 ‘ /a X 7" hattens ............................. .18.

2 X 4" scantlings ....................... .14. 10
1 X 4 "  planchetter .................. „ 14.

För gran voro motsvarande pris:

3 X 9 "  £ 20.— eller Hfl. 215: —
2 Vs X  ? ” 15-— ” » 175: —

2 X 4 "  „ 13.— „ „ 135:
1 X 4 "  12.10 „ „ 13T>:

1 a u g u sti , då prisen voro som lägst, 
fingo sådana firmor i medeltal för 
furu:

3 X 9 "  plankor ......... £ 20. ---------21. —
2 7» X 7" battens .........  » 16.10 — 17.—

2 X 4" scantlings . ..  „ 14.10
1 X 4 "  planchetter .. 13.10

samt för gran:

3 X  9" £ 16.------- 17. — eller Hfl. 180: —
2 V2 X  7" „ 14.10 — 17. „ „ 160: -

2 X 4 "  „ 13.— — 12.10 „ „ 120: — 
1 X 4 "  „ 1 0 . -  -  -  „ 1 2 0 : -

I december erlades för skeppning un
der följande år delvis samma, delvis nå
got högre pris än i augusti.

Prisen på papper nedgingo under vå
ren, på rotationspapper med 6 %, på tunt

!>

tryckpapper med 10 %, på oglättat kraft- 
papper med 17 % och på träfritt tryck
papper med 20 %. Ända till årets slut 
förblevo pappersprisen låga.

Utvecklingen av prisen på cellulosa 
tog däremot en annan riktning. I ja
nuari var exempelvis priset på stark 
sulfitcellulosa cif Englands ostkust 14 
pund per ton. Men under den engelska 
hamnstrejken stego prisen, så att för sul
fit av nämnda slag under juni—juli er
hölls 16 pund. Under senare hälften av 
året sjönk dock även priset på denna 
vara. slutligen till 12 pund. Prisen på 
övriga slag av cellulosa varierade i 
samma riktning. Före nedgången i mar
kens värde på hösten var -det pris fabri
kerna erhöllo i mark inemot 30% lägre 
än i början av året.

Smörprisen voro i England gynnsam
ma i början av året. Den första veckan 
i januari erhölls i cifpris ända till 
210 shilling per cent ner, median prisen 
under mosva rande vecka år 1922 rörde 
sig krinig 156—160 shilling. På vårvin
tern begynte prisen sjunka och nedgån
gen. (gestaltade sig i slutet av april ka
tastrofia]. Den sista veckan i maj voro 
prisen; icke mer än 138—140 shilling per 
centner. Vid denna tid stod även kö- 
penhamnsnoteringen lägst eller på Dkr 
334, medan densamma den första veckan i 
mars, då den därförinnan varit som 
högst, hade nått' Dkr. 502. I slutet, av 
året stego smörprisen åter och nådde den 
fÖTsta veckan i december sin kulmen, i 
England 225—226 shilling per centner 
och enliigt köpenihammsnoteringen Dkr. 
537: —

Denna utveckling av prisen på export
varorna nedsatte vederbörande affärers 
vinst än. mer därigenomi, att And tiden 
för 'prisfallet även den finska markens 
vände var högre äm vidi årets början och 
slut. Sålunda, var medelpriset på smör 
för året i engelskt mynt endast 1 mark

lägre än för föregående år, medan det
samma uträknat i finskt mynt var c:a 
7 mark lägre.

Det allmänna indextalet för export
varornas pris var senaste år 1.145, medan 
motsvarande siffra iför år 191211 varit 
1.213 odh' iför är 1922 1.1801. Ehuru index 
för exportpris sålunda nedgått ined 5.8 % 
från år 1921 och med 3.» % från år 1922, 
var densamma senaste år, i motsats till 
åren 1020—1922, högre äm landets parti- 
prisindex, som utgjorde 1.095. Vad de 
olika exportvarornas pris beträffar, var 
index för trävaror under senaste år
1.143, för cellulosa 1,264, för papper 958 
och Iför smör 1 .li2.'l. Mest märkbar var 
nedgången i exportprisindex för papper 
från 1.198 är 1922 tiili 958 senaste å.r eller 
med 20 %.

Ned/gången i prisen inverkade icke 
kännbart på de exporterade mängderna. 
Tvärtom tillväxte, såsom tidigare nämn
des, exporten såväl av osågade som så
gade trävaror och även exporten av cellu
losa var under senaste år större än före
gående år. Exporten av osågade trävairor 
hade år 19(21 ntgjbrt 26 % och år 3922 68 % 
av motsvarande export år 19(13, men år 
1923 steg den till 99.6 % därav. Export- 
mängderna av sågade trävaror lunde år 
1921 uppgått till 71 % och år 1922 till 94 % 
av nämnda varuslags export år 1913, men 
steg år 1923 till 99.» % därav. Numera 
stiger exporten, atv ifrågavarande artikel 
från Finland) t iil inemot en tredjedel av 
den kvantitet sågade trävaror, som de 
europeiska länderna inköpa. Få markna
den för mjukare sågade trävaror nådde 
vårt land senaste å;r i Enjglaml främsta 
platsen, vilken ännu under iföregående år 
innehades av Sverge. Expor t mängden, 
för cellulosa, vilken år 1921 hade varit 
163 % och år 1922 244 % av den år 1913 
exporterade kvantiteten, utgjorde sonaste 
år 263 % därav. Motsvarande siffror för 
pappersexporten voro: år 1921 88 %, 1922
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Importen åren 1910—192:) grupperad enligt dess art och jämförd med importen
åren 1911—1913.
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Livsmedol och njut- 
; ningsmedel ............... 187 1,108 139 7-1 1,168 07 36 1,577 ioi 54 1,450 126 07 1,474 153

132

ss
| För konsumt. avsedda 

industriprodukter .. 88 471 87 99 640 78 81» 682 65 74 802 81 92 1,087 150
Råvaror............................. if>1 605; 102, 68 1,249 1)2 01 834 74 19 1,272 122 81 1,461 158
Transportmedel, maski

ner, arbetsredskap m. 
ti. d. produktionsin. 44| 230' 57' 130 564; 61 j m 4!>3 49' 111 4461 54 12' 578 79 j 180

132 % odh 1923 111)% av exportmängden 
lor är 101Ö samt för exporten av smör 
oeh ost gemensamt: år 1921 62% 1922 
KO % odh 192,*} 57 %.

Den itotaia importmängden, som ar 
1921 hade uppgåtlt 'till 54.5 % «eli är 1922 
till 74.r % aiv 1913 års impont, steg- se
naste är till 101,r. % därav. Importens 
penningvärde ökades frän. 3,969.9 milj. 
mark år il922 till 4,000.3 milj. mark år 
.1923 eller med 630 milj. mark. Öknin
gen av importen föranlleddes av flere 
»kä'l. Den .klena skörden bidrog «för sin 
del Itill denna ökning. Den härav för
anledda stegringen uiti importen, för 
arets fyra sir-rfa måniader (>4 milj. kg. 
spannmål och 44 milj. kg kraftfoder, ut
gjorde redian omkring 18» milj. mk. Im
porten av råg och rågmjöl, som år 1902 
hade uppgått till endast 49 % av motsva
rande import år 1913, tillväxte redan un
der förra hälften av året, och steg sålunda 
till 73 % av 1913 år® import. Den jämfö
relsevis -ringa importen av huvre oeh

havregryn steg till det c:a tolvduibbla i 
jämllorelse med år 1922 oeh importen av 
vete steg med en fjärdedel. Importen 
av sistnämnda varuslag var dock allt 
fortfarande mindre än iföne fcrigiet; den 
uppgick itfll 84 % av motsvarande im
port för år 1913. BJiand importen av 
övriga klons umtlionsairtiklaa' tillldrager sig 
den fortsatta ökningen av tobaksimpa:,- 
ten med nära 40 % uppmärksamhet, 
elinm densamma ännu uppgick ti 11 bltott 
72 % av 1913 års import. Däremot öka
des importen av kaffe blott i riniga mån. 
Av socker, varav i december 1922 före 
tullförhöjiningen importbehovet täcktes 
för inemot fyra månader, importerades år 
1923 något mindre än föregående år.

En del aiv importtökningien l>erodde av 
den ifortgående sitarka utvidgningen a.v 
prodnkitionsverksamheten. Detta fram- 
går bl. a. däirav, aitt. år 1923 rnitfxortera- 
des metaller, metaflviaror, maskiner och 
apparater t i l  ett värde av sammantagri 
799.9 miljoner raaA, miedian motsvarande
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belopp år 1922 hade varit blott 607.5 
milj. mark.

Prisindex för importen nedgick ifort- 
farande anmärkningsvärt under senaste 
år. Är 1922 var denna siiiffna 1,072 och 
år 1923 915. Nedgången berodde delvis 
på sjunkande pris i utlandet, men till 
en sltor d!ed av stegringen i miaikens me
delkurs. Nedgången i prisindex försig
gick ganska jämnt för samtliga iimport
varor, mesjt dock inom gruppen livsme- 
del, nämligen från 1,150 till 963.

Vårt lands handelsbalans utvisade 
för år 1923 ett importöverskott av 208 
milj. mark, medan den för föregående 
år tfrviärtom uppvisat ett exportöverskott 
av 498 milj. mark. Under femårsperio
den 1909—1913 motlsvarade exporten 
74.o%, år 19*19 35.i %, år 1920 80.7 %, år
1921 94.5 %, år 1922 112.5 % samt år 1923 
95.5 % av importen.

Värdet av importen och exporten un
der olika månader samt import- oeh ex
portöverskottet för åren 1913, 1922 och 
1923 framgå ur följande ta>bell.

Importens oeh exportens närde år 1913 namt åren 1922 och 1923.

Import Export Importöverskott (—) 
Hxportöverskott (+)

____ _______ ______ __________ 1
Månad

—  -

1913 1922 1923 1913 1922 1923 1913
'

1922 1923

.
M i 1 j o n e r  m a r k

Januari . . . . 29.9 146.1 306.2 13.0 146.2 199.0 16.4 +  0.1 — 107.2
Februari . . . . 26.61 116.fi 261.5 14.2 116.31 150.4 — 12.9 —  0.3 — 111.1
Mars ........... 30. o 225.7 308.3 13.6 200.3 154.4 -1 6 .4 —  25.4 — 153.9
April ........... 32.3: 322.3 36S.0 17.3 256.0! 195.5 — 15.0 —  66.3 — 172.5
Maj ............... 52.6 456.4 460.1 36.6 333.3 247.6 — 16.0 — 123.1 — 212.5
.luiii............... 43.0 426.4 421.4 49.1 532.3; 529.9 +  6.1 +105.8 +108.5
J u li............. 43. 5 319.9 387.3 56.6 626.5 657.3 +  13.1 +303.6 +  270-0
Augusti . . . . 40.3 399.8 370.7 52.0 600.01 563.7 +  11.8 +200.2 +  193.0
September .. öl.s: 360.8 410.3 50.3 511.0. 477.1 1.5 +150.2 +  67. l
Oktober . . . . 61.4; 365.0 469.9 42.9 479.2 J 481.2 — 18.5 +  114.2 +  11.3
November . . 48.4 392.5 451.9 32.3 391. l! 357.4 — 16.1 —  1.4 —  94.5
December . . 35. c |' 438.4 384.7 26.8 278.4 i 378.7 -  8.8 — 160.0 —  6.0

Summa 495.1 3.969.9 4.600.3 404. s 4.467.e| 4.392.5 — 90. G +  497.7 --207.8



Utvecklingen av markens värde.

Markkursens uppgångsperiod.

Sedan imarkens värde i dollar stigit 
jämnt under augusti—oktober 1922, stan
nade detsamma i november och december 
nämnda år vid omkrinff 2.5 cent motsva
rande en dollarknrs av Fmk. 40: —. Vid 
årets utgång var Finlands Hanks dollar
notering Fmk. 40: 25.

I>en iorsta veckan i januari år 
1923 steg noteringen a dollar till Fmk 
40:75, men begynte den därefter lång
samt sjunka. Till en början motar
betade Finlands Bank stegringen i 
markens utländska värde och försålde i 
denna avsikt mark i Stockholm samt 
till mindre belopp även i London. Då 
emellertid den stigande tendensen för 
markens utländska värde speciellt i slu
tet av januari ooli början av februari vi
sade sig fast och detta värde uppenbar
ligen ännu understeg markens inhemska 
köpkraft, ansåg Banken inga skäl tills
vidare mer föreligga att genom aktivt 
ingripande förhindra stegringen i mar
kens utländska värde. Härefter nedgick 
dollarnoteringen, som den 31 januari var 
Fmk. 40: 10 och den 5 februari Fmk. 
39: 95, av sig själv, medan Finlands Bank 
förhöll sig passiv, till omkring 36 mark. 
Lägst stod dollarn under denna period 
den 12 mars, då densamma noterades 
till Fmk. 35 : 85. Pundkursen åter var 
läget den 13 mars, då den var Fmk. 
168: 75. Kursen å svenska kronor var de 
bägge nyssnämnda dagarna Fmk. 955.

Dessa kurser å dollar och kronor voro de 
lägsta under hela året.

Finlands Hanks tillgodohavanden hos ut
ländska korrespondenter (valutareserv) 

år 1923.

Datum Milj.
mk Datuin Milj. ! 

mk j

1922 Juni 23 628.7
December 30 708.0 > 30 567.»

Juli 7 536.6
1983 » 14 542.3

Januari 8 668 o * 23 510.8
* 15 712.1 * 31 449.3
» 23 736.6 Augusti 8 464.9
» 31 760.1 * 15 425.71

Februari 18 757.8 * 23 371.si
» 15 784.7 » 31 347.6
• 23 806.0 September 8 457.0
» 28 803.1 » 15 348.7

Mars 8 814.5 » 22 336.9
> 15 836.6 » 29 282.6
» 23 820.8 Oktober 8 301.3
» 31 813.0 * 15 372.7

1 April 7 791.8 » 23 444.8
» 14 806.4 » 31 556.9

! , 23 803.0 November 8 1̂ 00

» 30 769.0 » 15 695.7!
Maj 8 745.3 » 23 639.4

15 724.8 » 30 594.6

» 23 744.5 December 8 533.1

i 31 709.6 > 15 509.t

Juni 8 694.G » 23 561.6

> 15 657.6 * 31 607.8

9
Finlands Banks valutaförråd, som i 

slutet av föregående år hade uppgått till
708.0 milj. mark, hade den första veckan 
i januari minskats med 40 milj. mark 
men därefter ökats, så att detsamma den 
15 mars belöpte sig till 836.e milj. mark.

Stabiliseringen av markkursen.

Med anledning av den emotsedda var- 
importen inträdde i slutet av mars en 
vändning i utvecklingen av markens 
värde. Dollarnoteringen i mark steg och 
uppgick den 21 mars till Fmk. 37:20. 
Men då eifterfrågan pä valuta icke fick 
någon större omfattning, utan Finlands 
Hanks valutaförrad tvärtom både i med
let av april och maj t. o. m. ökades under 
någon vecka, begynte dollarns värde 
ånyo sjunka och utgjorde den 21 april 
Fmk. 36: 05. På ungefär denna nivå stan
nade markens dollarvärde under 4 */•-> ma
nad, i det dollarkursen växlade endast 
mellan Fmk. 36:05 ooh 36:45. Noterin
gen å pund växlade efter den 13 mars 
mellan Fmk. 174:40 och 164:35; till sist
nämnda värde sjönk densamma den 5 
september. Kursen å svenska kronor 
varierade samtidigt emellan Fmk. 989: — 
ooh 960: —.

Den 31 maj var Bankens valutaförråd, 
ehuru detsamma «enoni nedsättning av 
de bokförda kurserna nedskattats med
35.0 milj. mark, så gott som precis lika 
stort som i början av året eller 709.<i milj. 
mark. Därefter begynte det snabbt 
minskas med över hundra miljoner mark 
i månaden och uppgick den 31 augusti, 
med beaktande av en däremellan före
tagen nedskattning i det bokförda värdet 
på 15.o milj. mark, till endast 347.6 milj. 
mark. Nedgången berodde därpå, att en 
del utländska innehavare av finsk va
luta begynte försälja sina härvarande 
tillgodohavanden mot utländsk valuta, i 
det de synbarligen förutsatte, att möjlig

het. till ytterligare kursvinst icke före- 
fanns. Sålunda nedgingo privatbankernas 
utländska skulder, vilka redan i maj 
minskats med 15.2 milj. mark, under de 
tre sommarmånaderna med ytterligare 
150.4 milj. mark. Vidare hade en avse
värd del av den valuta, som motsvarade 
sommarens export, i form av förskott ut
tagi ts under föregående höst och vår, 
vårföre tillflödet av ny valuta framsköts 
till en senare tidpunkt.

Ehuru Finlands Banks valutaförråd 
förminskades genom upprätthållandet av 
en stabil dollarkurs, ansag Banken det 
vara skäl att vidhålla den uppnådda ni
vån i markens dollarvärde, pä det att en 
försämring av markkursen icke ånyo 
skulle minska värt mynts inhemska köp
kraft och den ernådda, relativt fasta pris 
nivån sålunda åter undergå störingar. 
Härtill förelåg så mycket större skäl, 
som alla tecken tydde därpå, att den dol
larkurs, som vårt lands näringsliv ska
pat under vårens lopp, nära motsvarade 
markens inhemska köpkraft samt i ingen 
händelse var alltför låg i jämförelse där
med. Under den tid denna kurs var gäl
lande, fortgick nämligen den ekonomiska 
verksamheten utan några sådana störin- 
gar, vilka måste följa av alltför låg va
lutakurs i förhållande till myntets in
hemska köpkraft. Exportindustrin arbe
tade fortfarande i full utsträckning; 
ännu i augusti voro skogsprisen i jämn
höjd med de goda prisen år 1913 och 
betydligt högre än under åren 1920—21. 
Endast en del industrigrenar, vilka 
arbetade för inhemsk konsumtion, ledo 
av den utländska konkurrensen. Efter
frågan på penningar var oaktat den 
sällsynt höga räntefoten stor och ef
terfrågan på arbetskraft översteg an
budet på sådan. Importen av metal
ler, maskiner och transportmedel var 
betydligt större än föregående år, vilket 
utvisade, att medel i större utsträckning

1460— 24 2
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D e v ik tig a ste  m yntslagens ku rser åren 1914

Högsi

D o l l a r  (paritet 6:18) 

Lägst : Medeltal Vid månadens 
eller irets 

utging

1914
Januari— December.

1915
■lamar i— December.

191 r,
. /anuari— December.

1917
J a nuari—December.

1918
■1 anuari■—December........

1919
■In rnuari— December.

1920
■human—•December.

1921
December ...........
Januari— December

1922
Januari..............................
Februari............................
M ars..................................
April ........................
-Maj............................
Juni ..........................
Juli ..........................
Augusti......................
September...............
Oktober .................
November ...............
December.................
Januari — December.

1923
Januari.. 
Februari 
Mars . . .
April 
Maj . 
Juni , 
Juli
Augusti.....................
September...............
Oktober ..................
November...............
December .............
Januari— December.

5 :90  ' 

7 :25 \

j
7:50  | 

8:00 

9: 90 

34: -
i

51:50 '

58: 50 
80: 50

54: 50 
50: 50 
50: -  - 
53: 75 
48: 75 
47: 25 
49:
48: —  
46: 85 
45:55 
40: 40 
40: 25 
54: 50

40: 75 
40: 05 
37: 20 
37: —  
36: 45 
36: 35 
36: 38 
36: 22 
37:60 
37: 55 
40: 50 
40:50 
40: 75

5: 90 

4'
;

0: 50 

6: 50 i 

8: 85 

17:40 \

50: 75 
28:

49: 75 
49:25 
46: 75 
49: — 
47: — 
44:
44: 50 
46: 65 
45: 30 
40: 55 
35: 25 
39: 80 
35: 25

40:10 
36: 60 
35: 85 
36: 05 
36:05 
36:11 
36:11 
36:11 
36:19 
37: 21 
37:20 
40:45 
35 : 85

5:31

0:10

1:23  !

7: 11

8: 28

15:58  !

29:27  !

52: 94 
52:07

53:11 
49: 90 
48:29 
52:10 
47: 89 
46: 21 
47: 06 
47:11 
46:07 
43: 24 
39:42 
39: 95 
16:02

40:38 
38: 27 
36: 45 
36: 43 
36: 22 
36:19 
36:25 
36:16 
37: 07 
37: 35 
38:06 
40:50 i 
37:42  i

5: 90 

7:10  

7: 50 

0: 50 

8 :85  

32: 80 

32:25

53:25 
53: 25

49: 75 
49:25 
50: —  
49: —  
47: 75 
44:10 
48: —  
46: 85 
45: 60 
40: 55 
39: 90 
40: 25 
10:25

40:10 
36: 60 
36:70 
36:10 
36:15 
36:35 
36:15 
36:19 
37:30 
37: 21 
40:50 
40:45 
40:4ä
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1923 enligt Finlands Banks noteringar.

P u n d  (paritet 25: 22) Svenska k r o n a n  (jaritet 138:89)

Högst liigSt
I

Mcoeltal
Vid mAnadens 

eller urets 
utgAng

Högst
j ■

lägst Medeltal
| Vid månaden» 

eller åretfi 
utgång

i

2f): — 25:33

i

25: 99 29: — 150: — 139: 30 141: 30

!

1 150:
1

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

35: 50 33: 50 34: 30 35:25 216: 192: - 201: 96 216: —
i

41: 30: 50 35: 30: 50 300: 193: 235: 56 195: —

47: 50
I

30: 50 39:10
’

42: 10 310: 195: 262: 70 258: —  j

133: 00 12:10 66: 97 125: 740: — 241: - 382:97 708: ;

180: — 65 : 70 105 : 4 4 113: 75 1 000: 358: - - 589:53 6 4 1 :—  |

234: 212: - 218: 92 223: 1380: 1 255: 1 291: 40 1 3 3 0 :—  i
300: - 107: 199: 18 223: /  740: - 010: - 1 106: 25 1 3 3 0 :—  j

: 228:25 211: 223: 83 211: 1 345: 1250: 1 322: 29 1 250: -
219:25 211: 216: 84 217: 50 1 315: 1 250: — 1 297: 92 1305: —  >

; 218: - 203: 75 210: 94 218 :... 1 300: — 1 220: 1 260:38 1295: —
237: — 216: 75 229: 27 216: 75 1395: 1270: - 1 352: 50 1 270: —  j
215: 75 209:25 212: 74 211:50 1 260: 1215: • 1 232: 80 1230: !
210: 103: 80 205: 46 193: 80 1 225: — 1130: - 1 191: 67 1130:
217: 195:30 208: 75 214: — 1 270: 1140: • 1 218: 27 1 255: —  ;
213: 75 208: 75 210: 21 209: — 1 255: - 1 235: — 1 239: 59 1 237 :—  i
209: — 199: 30 204: 25 199: 30 1 240: — 1197: — 1219: • 1200: - j
199: 20 180:75 191: 55 180: 75 1198: 1 087: 1 150: 77 1 087: —
180: — 157: 75 176: 33 180: — 1 080: — 950: - 1 057:50 1 073:
186: 30 179: 75 183: 77 186: 30 1 087: 1 072: 1 075: 26 1 087:
237: - 157: 75 205: 88 186: 30 1 395: 950: — 1216: 77 7 087: —

189:25 185: 50 187: 84 185: 75 1 095: 1 070: — 1 084: 20 1 0 7 0 :—  I
187: — 172: 25 179:31 172: 25 1 068: — 973: 1 017: 54 973: —
174:40 168: 75 171:18 171: 75 989: - 955: - 969: 68 976: ■
172:60 167:10 169: 63 167:10 983: 963: 970: 63 965:
168:10 166: 90 167: 46 167:15 969: — 963: - 965:13 963: -
167:25 166: 25 167: 02 166: 25 963: 960: 961: 24 961:
166: 65 165: 50 166: 08 165: 70 964:—  I 960: -■ 1 961: 21 963: 50
165: 45 
170: 50

164: 40 164: 95 164: 70 966: 50 960: - 962:67 965: 50
164:35 168: 44 169:90 1000: 963: — 984: 30 989:50

170:35 166: 90 169: 09 166:90 992: 980:- 986: — 980: —
176: 40 162: 60 167:13 176: 40 1064: -  : 930: 1 000: 62 1064: -
177: 75 175:50 176: 70 175: 50 1 070: 1063: 1 066: 20 1069:50
189 : 25 162 : 60 171:10 175: 50 1 095: 955: 993: 38 1 069: 50
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än vanligt placerades även i ökandet av 
produktionsmedlen. Den av järnvägarna 
befordrade varumängden tillväxte snabbt 
o. s. v.

Även orsakerna till nedgången i Ban
kens valutaförråd syntes vara av över
gående natur. . Importöverskottet var 
visserligen avsevärt större än föregående 
år, i det detsamma uppgick till samman
lagt 760.1 milj. mk, men motsvarade det 
väl det i vårt land vanliga beloppet vid 
denna årstid (år 1913 var motsvarande 
siffra 76.7 milj. fredstidsmark). Där
jämte vållade den sena våren uppskov i 
exporten vid öppet vatten och tillföljd 
av de under våren indragna förskotten 
inkom till landet jämförelsevis litet ex
portvaluta, ehuru exporten för juni, juli 
ooh augusti översteg importen med sam
manlagt 567.3 miljoner mark. På hösten 
syntes däremot den sedvanliga ökningen 
i Finlands Banks valutaförråd vara att 
emotse.

Nedgången i markkursen.

Pä hösten framträdde emellertid flere 
nya faktorer, vilka utövade inflytande 
på markens värde.

Hamnstrejken i England, som räckte 
hela juli månad, samt anhopningen under 
denna tid i hamnarna av olossade fartyg, 
gåvo upphov till en stagnation i försälj
ningen av trävaror, som räckte ännu inpå 
augusti och september och vilken även 
förhindrade indragning av förskott. Med 
anledning av frosterna i början av sep
tember i de nordliga och östra delarna 
av vårt land vann den uppfattningen 
spridning, att importen av spannmål och 
kraftfoder komme att starkt stiga och 
markkursen därigenom bringas att sjun
ka. Stegringen av prisen å en del im
portvaror ökade redan importen för sep
tember. Under dessa förhållanden upp
stod i vårt land tvivelsmål rörande var
aktigheten av markens dåvarande värde

och ökades därmed efterfrågan på va
luta, medan utbudet av sådan kännbart 
minskades. På grund härav ansåg Fin
lands Bank det vara skäl att övergå till 
en något högre kursnivå, vilken vore lät
tare att försvara. Under tiden mellan 
den 8 och 15 september fluktuerade dollar
kursen mellan Fmk. 37:60 och 37:35, 
men stannade sedan vid Fmk. 37: 35.

Bankens förråd av valuta, vilket genom 
ett avsevärt exportförskott, anskaffat på 
initiativ av Banken, stigit till 457 milj. 
mark den 8 september, nedgick dock fort
farande och nådde den 29 september sitt 
lägsta belopp under hela året eller 2S2.<> 
milj. mark. Vid denna tid träffade Fin
lands Bank ett kreditavtal pä ett avsevärt 
belopp med tvenne utländska banker för 
stödandet av markens värde. Till följd 
av markbelopp, som dessa banker inköpte, 
tillväxte privatbankernas utländska 
markdepositioner i oktobeir med 135 milj. 
mark. Samtidigt begynte försäljningen 
av trävaror bliva livaktigare och indrag
ning av sedvanliga exportförskott vidtog 
åter i någon mån. Under dessa förhål
landen kunde Finlands Bank hålla dol
larkursen stabil kring Fmk. 37:35. Den 
31 oktober var kursen å dollar Fmk. 
37: 21, ä pund Fmk. 166: 90 och å kronor 
Fmk. 80. Även Bankens valuta förråd 
begynte växa och uppgick i slutet av 
oktober till 556.9 milj. mark. I början av 
november ökades Bankens valutaförråd 
genom de obligationslån staten upptog i 
Amerika, England och Sverige, i det sta
ten vid denna tid överlät största delen av 
motsvarande valutor åt Finlands Bank. 
Sedan Banken med dem likviderat den 
nyssnämnda krediten, steg dess valuta
förråd den 8 november till 781.7 milj. 
mark.

[ november försämrades läget emeller
tid åter. De i England utlysta nyvalen 
lam*logo försäljningen av trävaror samt 
även av övriga exportvaror. Den klena
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rågskörden och förstöringen av havre
skörden genom de omåttliga regnen 
bragte importen att stiga. Exportöver
skottet, som redan i september sjunkit 
till 67.i milj. mark, nedgick i oktober till
11.3 milj. mark och förbyttes för novem- 
l>er i ett importöverskott pa !)4.i milj. 
mark. En viktig faktor tillkom ytter
ligare, då de förhandlingar, vilka på 
initiativ av Förenta staterna upptagits i 
syfte att ordna den tyska skadeständs- 
frågan, strandade, och i samband härmed 
i Amerika uppkom misstroende till för- 
hallandena i Europa. Detta misstroende 
«av inom valutahandeln upphov till en 
allmän flykt från de europeiska valu
torna till dollarn, varvid de flesta euro
peiska länders valutakurser nedgingo, 
bl. a. den för Finland viktiga kursen på 
pund. Även i hemlandet uppstod miss
troende till vårt mynts värde, för vilket 
pundkursen allmänt ansågs vara avgö
rande.

Under dessa förhållanden ansåg sig 
Direktionen för Finlands Bank ieke 
kunna vidhålla dollarkursen såsom den 
för markens värde bestämmande, utan 
höjde den något den 10 november i syfte 
att undvika en kännbarare nedgång av 
pundkursen. Detta uppfattade spekula
tionen som en bekräftelse på markens 
fortsatta nedgång jämsides med pundet. 
Realisering av utländska markdepasitio
ner genom uppköp av valutor vidtog åter 
och desamma nedgingo under november 
månad med 160 milj. mark eller med ett 
större belopp iin någonsin tidigare under 
en månad. Härvarande banker ökade 
samma månad sina förråd av valutor 
med 38.3 milj. mark eller med c:a 40 % 
och det framträdde efterfrågan pä valu
tor även för framtida behov. Finlands 
Banks valuta förråd minskades den andra 
veckan i november med 86.o milj. mark, 
den tredje veckan med 56.3 milj. oeh den 
fjärde med 44.8 milj. mark eller med sam

manlagt 187.1 milj. mark under denna tid. 
Bankens första åtgärder i syfte att l>e- 
fria sig från spekulationen genom en 
övergång till en högre kursnivå samt ge
nom att därefter sänka kurserna hade 
icke framgång. Först efter en ny kurs- 
förhöjning, då dollarn steg till Fmk. 
40: 50 oeh sedan räntesatserna samtidigt 
starkt förhöjts, avstannade nedgången i 
markens värde den 30 november. Marken 
hade icke endast följt pundet åt, utan 
steg även kursen å detta sagda dag till 
Fmk. 176:40. Svenska kronan var då 
Fmk. 10: 64.

Härefter höll sig kursen på dollar på 
sistnämnda punkt till de sista dagarna 
av året, då den nedgick med 5 penni och 
stod alltså den 31 december på Fmk. 
40: 45. Kursen på pund var nämnda dag 
Fmk. 175 : 50 och på svenska kronor Fmk. 
10: 69 V*.

Bankens förråd av valutor, som den 30 
november utgjorde 594.6 milj. mark, 
sjönk intill den 15 december till 509.» 
milj. mk, men ökades därefter dels på. 
grund av ett utländskt lån, som en ex
portfirma med Finlands Banks garanti 
upptagit, dels på grund av det begynnan
det utbudet av valutor, och uppgick den 
31 december till 607.2 milj. mark. Import
överskottet för december var blott 13.o 
milj. mk.

M arkens inhem ska köpkra ft.

För ]>allysandet arv växlingar na i mar
kens Lmhemslka köpkraft- bifogas här eai 
inidexserie över vårt lands pantrprsls, 
vilken uppgjorits på initiativ av Bank- 
fullmäktige ioch som utkommit vid slutet 
av senaste år. Basis (100) för denna serie 
äro partiprisen för motsvarande måna
der år 1913. I  december 1922 utvisade 
nämnda inidex 1,149. Medelkursen på dol
lar var för sammia månad Fmk. 39: 96.

Partiprisindex åren 1920—23.
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Antalet va
ruslag 17 •24 7

•
20 ii 12 14 26

...... ......

1.15 61
_

:i!) 35

1020
Januari . . . . 884 1267 904 1169 892 1471 935 1006 1075 987 1  203 1 099
Februari . . . . 874 1312 910 1015 894 1423 930 1035 1054 994 1226 985
Mars ........... 825 1240 945 918 922 1382 984 1038 1024 980 1 210 917
April ........... 828 1225 984 915 982 1363 1044 1 050 1035 988 1231 925
M a j............... 807 1252 973 954 1033 1401 1066 1073 1056 i 1002 1247 963
Juni ........... 846 1270 966 1062 1093 1487 1105 1137 1113 1032 1301 1 069
J u li............... 852 1319 990 1238 1175 1 553 1179 1152 1178 1071 1341 1 203
Augusti . . . . 930 1357 996 1423 1 275 1666 1180 1261 1260 1 148 1380 1 365
September . . 934 1392 1022 1384 1321 1703 1 245 1 352 1298 1190 1 434 1351
Oktober . . . . 949 1461 1 059 1569 1386 1697 1387 1 458 1385 1244 1 515 1 511
November .. 966 1541 1 050 1708 1446 1 571 1388 1 479 1422 1253 1540 1 623
December .. 995 1 541 966 1593 1437 1482 1 385 1512 1400 1277 1496 1 528

1921
Januari . . . . 963 1468 794 1386 1096 1236 1167 1267 1223 1160 1 309 1241
Februari . . . . 940 1357 746 1382 1 099 1157 1169 1 250 1188 1128 1239 1239
Mars ........... 936 1348 719 1 576 1110 1140 1141 1211 1203 1 109 1211 1374
April ........... 993 1386 783 1789 ■ 1 119 1151 1099 1205 1249 1 124 1 233 1522
M a j................ 985 1410 772 1332 1136 1176 1082 1199 1182 1092 1273 1248
Juni............... 1059 1 458 797 1509 1159 1282 1053 1 242 1247 1131 1322 1 385
J u li............... 1143 1629 877 1253 1165 1 296 1093 1281 1259 1165 1429 1 252
Augusti . . . . 1215 1647 936 1203 1159 1340 1097 1412 1293 1235 1470 1 215
September .. 1272 1741 1059 1275 1170 1498 1121 1462 1364 1287 1585 1275
Oktober . . . . 1246 1696 1058 1270 1162 1533 1150 1479 1361 1300 1578 1 252
November .. 1122 1 584 1020 1213 1148 1524 1159 1439 1305 1241 1521 1196
December . . 1036 1504 967 1333 1154 1 531 1151 1408 1295 1209 1462 1 275

1022
Januari . . . . 1031 1437 934 1392 1160 1488 1128 1277 1263 1159 1386 1321

. Februari . . . . 1030 1423 954 1375 1137 1444 1146 1269 1254 1155 1373 1310
Mars ........... 979 1444 963 1359 1141 1451 1141 1250 1244 1139 1379 1294

■ April ........... 1013 1450 957 1453 1138 1432 1120 1 241 1260 1154 1371 1 337
1 M a j.......... 1049 1 450 908 1376 1104 1442 1108 1215 1241 1148 1348 1 296
! Juni............... 1041 1434 888 1342 1114 1447 1114 1204 1229 1159 1316 1265

1078 1421 904 1364 1041 1471 1118 1125 1219 1139 1312 1263
t Augusti . . . . 1109 1405 899 1397 1047 1457 1104 1156 1230 1162 1289 1289

September .. 1153 1354 904 1389 1025 1416 1114 1158 1224 1183 1258 1258
Oktober . . . . 1050 1310 875 1338 1018 1415 1103 1141 1186 1149 1221 1214
November .. 974 1267 846 1266 989 1352 1095 1108 1140 1108 1176 1155
December .. 989 1256 844 1333 1002 1352 1088 1093 1149 1105 1159 1216

1023
Januari ___ 982 1247 838 1359 1031 1 350 1027 1039 1134 1064 1152 1246
Februari . . . . 991 1231 835 1319 999 1 354 1034 1049 1127 1067 1148 1214
Mars 935 1225 829 1283 974 1343 1036 1047 1108 1061 1137 1162April . . . 893 1219 837 1274 968 1301 1045 1039 1096 1049 1128 1145

896 1212 801 1293 959 1292 1048 1032 1093 1053 1103 1156
867 1193 755 1292 957 1300 1057 1087 1095 1078 1073 1149
835 1169 749 1283 951 1302 1040 1081 1080 1068 1049 1139

Augusti ___ 896 1145 743 1262 952 1222 1032 1107 1080 1089 1016 1140
Soptember . . 998 1157 716 1255 925 1223 1032 1095 1089 1112 1031 1119Oktober . . . . 983 1169 695 1218 890 1242 1030 1081 1077 1099 1053 1066
November .. 971 1165 691 1198 885 1279 1016 1071 1070 1081 1054 1069
December . . 1003 1180 675 1251 890 1301 1016 1120 1 096 1100 1068 1121

Årsmedel-
tal

1920 ............. 889 1344 979 1217 1137 1512 1141 1199 1183 1092 1338 1187
1921 ............. 1070 1514 869 1368 1140 1313 1123 1317 1263 1180 1380 1287

1010 1386 905 1365 1075 1430 1115 1185 1219 1146 1297 12671923 ............. 936 1192 762 1273 947 1292 1034 1070 1095 1077 1083 1143
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Partiprisindex nedgick månad för må
nad intill augusti, då den var 1,080 eller 
5.o % lägre än i december 1922. Dollar- 
kursen nedgick likaledes intill augusti. 
Den var dlå i genomsnitt Fmk. 36:16 eller 
9.5 % ilägre än i december föregåemde ar.

Härefter utvisade prisindex stegring 
i september, nedgång i oktober och no
vember samt i december åter en stegring,

och uitgjoade sistnämnda månad 1,096. 
Månadsmedelitaifet för dollärkuirsen steg 
däremot fortfarande från september till 
arets slut. Medelkursen för december 
var Fmk. 40: 50.

Partiprisindex sjönk sålunda under 
året med 4.g %, medan månadkmedelta- 
let för kursen på dollar steg med 1.4 %.

«

Penningmarknaden och Finlands Banks ställning.

Läget på penningmarknaden.

Även den gynnsammare utvecklingen 
av läget pä penniiigmarknoden, soan in
trädide under år 1922, avbröts under det 
frångna året. .Detta framgår främst vid 
en granskning av u t ve<4k lingen av pri 
valbtankernas inlåning oeli utlåning. 
11 rivatbanikernas inhemelka inlåning öka
des visserligen under den första hälften 
av året med ungefär samma belopp soan 
utlåningen, i det ökningen i den förra 
uppgick till 518.;; milj. mark för t,iden 
.ianiu,ari—juni mot 555.-i milj. mk. i den 
senare. Men under den senare hälften av 
året, då utlåningen fortfarande ökades 
med 167.1 milli, mark, tillväxte, inlånin
gen med endast 90.* milj. mark. Privat
bankernas inhemska inlåning ökades år 
1920 med sammanlagt 209 milj., år 1921 
med 175 milj., år 1922 med 348 milj. och 
år 1923 med 609 milj. mark, medan åter 
deras ultlåning åa- L‘)20 tillväxte med 1,054 
milj., iår 1921 med 419 milj., år 1922 med 
173 miillj. odh år 1923 med 722.u milj. 
mark. Av privatbankernas inlåning vid 
1923 års utgå ng utgjordes diodk 432.s 
niidj. mark av medel, som staten depo
nerat. Redan under de föregående åren, 
huvudsakligen år 1921, hade stalten de
ponerat 113 mi]j., varav den 30 juni 1923 
återstod 108.» millj. mk. Under det separe 
halvåret deponerade staten i privatban
kerna 303.!) milj. mark. Inlåningen av 
allimämheten minskades allltslå under 
samima tid med 233.3 milj. .mark och ök
ningen uti inlärningen för hela Aret in

skränkte »»sr, oberäknat »latens deposi
tioner, till 289.7 milj. mark.

I)et belopp, varmed pr.ivatibauvkeniias 
utlåning översköt inlåningen, hade, så
som ur ovanstående siffror framgår, äter 
ökats under årets lopp. Vid början av 
året uppgick det till 2,Ö10.o milj. mark, 
men i slultet av åiret tJEl 2.123.0 milj. 
mark eller 1.13.6 milj. mer. Under är
1921 hade denna skillnad mellan utlånin
gen och inlåningen ökats med 244 milj. 
mark men under år 1922 däremot min
skats med 174 milj. martk. Skillnaden 
mellan utlåningen och inlåningen ned
gick dock relativt taget, i det inlåningen 
vid årets utgång, 4,744.o miilj. mik., ut
gjorde 69.i % av motsvarande utlåning, 
6,868.5 m!ilj., medan detta relationstal vid 
utgången av föregående år uppgiek til'1 
67 %.

Sparbankernas spar- oc-li löpande räk
ningar ökades under senaste år med 
184.1 milj. mark och vid årets utgång 
fanns på dem kimestående l,482.o milj. 
mark. Untder tidigare år liade beloppet 
av dessa räkningar ökats: åa- 1920 med 
82.4 milj., år 1921 med 164.? milj. oeh år
1922 med 176.:s mlilj. mk. Depostitionernta 
i andelslagens sparkassor ökades under 
å rets lopp med <34 milj. mk oeh uppgintgo 
vid utgången av året till 98.5 milj. atfk.

Den under »enaste år inträdda tiM- 
st ram ningen av läget på penningmark- 
tmden berxxMe alltså huvudSaiMigen av 
privatbankernas växande utlÄnimg.

Då efterfrågan på kredit främst för 
såg- och byggnadsindustrins behov avse-

1400— 24 a
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värt ökades under våren ooh å andra si
dan ökningen av depositionerna nära 
nog avstannade under sommaren, då vi
dare i torsälijninigen av trävaror av ti
digare omJöranälda skäl en stagamtion 
inträdde samt då den avsevärda öknin
gen under vårvintern av de utländska 
kapital privatbankerna förfogade över, 
från och med ma.j månad förbyttes i ned
gång, inträdde en kännbar tillstramning 
av penningmarknaden. Finlands Banks 
utlåning ät enskilda och ät bankerna, vil
ken vid årets ingång steg till 650.3 milj. 
mk., tillväxte månad för månad och upp
gick i slutet av augusti till 889.5 milj. mk. 
Under dessa förhållanden ocli med hän
syn till det dåvarande valutaläget, för 
vilket redogjorts i kapitlet rörande de åt
gärder, som vidtagits beträffande valu
tan, såg sig Finlands Bank nödgad alt 
den 13 september höja sin lägsta diskont
ränta ifrån 8 % itill 9 % och sina övriga 
räntesatser i samma mån. Under oikto- 
ber iförbätitradies åter såväl penning
marknaden som valuta läget. Finlands 
Banks utlåning för affärsverksamhet 
minskades under oktober med 148 milj. 
mairk, redislkonlberingarna enbart under 
denna tid med 129.4 milj. mark. Vid 
samma tidpunkt kontraherade staten be- 
tydande lån i utlandet, genom vilka föl
jande månad kunde förväntas en avse
värd läittnad i penningmarknaden. Fin
lands Bank sänkte då den 28 oktober sina 
räntesatser till den tidigare ntiivån.

Snart visade det sig emellertid, att 
förbättringen pä pennin gmarkn ad.en ieke 
var av varaktig natur. De uitländska 
markdepositionerna minskades i större 
omfattning än itidigare och prLvaibban- 
kerna bundo under kursstegringen mer 
kapital än tidigare i utländsk valuta, så 
att deras nettoskuld till utlandet till 
följd härav under november nedgick 
med inemot 200 milj. imiark. Då även 
bankernas inhemska depositioner avse

värt minskades, böjde de bägge största 
privaltbankerna sina derpmitionsiiäntor. 
Ställningen hade kunnat gestalta. sig 
nog så svår, om icke vid samma tidpunkt 
statslån erhålliilts, vilikas matvärde i 
rmark staten, sedan den försålt den ut
ländska valutan till Finlands Bank, till 
en stor del deponerade i privatban
kerna.

Den synnerligen kraftiga stegringen i 
pri vaitbankernas kreditgivning under 
sistiförlfluitna år hejdades däremoit icke. 
Ännu under juli—oktober, då den in
hemska. inlåningen nedgick med 77 milj. 
mark, ökades uit lån ingen med 182 milj. 
mark och 'från- början av året till ultimo 
oktober med 738 miljoner mark. Efter 
den t illlfälSliga lättnad, som framträdde å 
penningmarknaden under oktober må
nad, begynte även efterfrågan på kredit 
från Finlands Bank ökas. Bankens bi 
lanis för den 23 november utvisade, att 
de inhemska växlarna på en vecka ökats 
med 37 m ilj. mark. Då till dessa före
teelser på penningmarknaden ytterligare 
kommo viktiga val utaipolftit ilska syn- 
punlkiter, såg sig Finlands Bank tvungen 
att den sista november 'höja sina ränte
satser med 2 %. På. förslag av Direk
tionen besTÖto Bankfulliniäkit.ige sagda 
dag, a tit vid Finlands Banks diskonit- 
och utlåniin gsrörelse tillsvidare följande 
räntesatser skulle tillämpas.

10 % v id  diskontering av rena aififärs- 
växla r, vilkas betalningstid ieke är 
längre än tre månader;

10 % vid diakoni er in g  av växlar 
av samlma slag, vilkais betalningstid är 
längre än tre månader;

11 % vid diskontering av andra väx
lar, oberoende av l>elbalningstiden;

10 % vid beviljande av 'hypotekslån 
och kassalkreditiv, för viilkia säkerheit 
ställets i gulld eller silVer, i finska sta
tens egna eller av densamana garante

rade obligationer eller i obligationer, ut
färdade eller garan/terade av annan stat;

10 % vid beviljande av 'hypotekslån 
eller kassa kreditiv, för vilka stäUles sä
kerhet i obligationer av ammat slag, i pri- 
vaitbankernas deposiltionsl>evis eller i in- 
teckninigtar; samt

11 % vid beviljande av hypotekslån 
och kassakreditiv mot aktier;

vairgämite inskrivningsavgiften för 
kassakredLtiv fortfarande skulte beräk
nas enligt 1 % för år.

Härefter höj<lie samtliga privatbanker 
sina riintesaitser för utlåningen. 1 början

Fi nia n ds Ba n ks u tl ån ings rörelse.

Finlands Banks utlåning i skitet av 
varje månad år 1923 framgår av de 
tverine tabellerna å följande sida:

A v den föregående tabellen framgår, 
att staten under året icke haft andra 
kortvariga förbindelser till Finlands 
Bank än förbindelsen att ersätta Ban
ken för ryäka rilkSskaittkamunarenis lån; 
för tiilkomsten av denna förbindelse har 
redogjorts i Bankfullmäktiges berättelse 
för år 1922, 6 §. Även denna fordran hos 
staten har under året minskatts från 71.7

av följande är höjde även de medelstora 
och små bankerna sina inlåningsräntor. 
1 början av år 1924 voro storbankernas 
utlåningsräntor i allmänhet 10—11 %, 
iniåningsräntornw, för depositioner 7 %, 
för medel å löpande räkning 5 ‘ I* %, öv
riga privatbankers utlåninigsräntor 10— 
13 %, in lån ingsrän torina för depositioner 
7—8 J/* % samt för medel å löpande räk
ning 5 Vs-h6 'l-i %.

Även de mest, betydande centralban
kerna. i utdlandlet höjde under senastte år 
sina räntesatser. Dessas lägsta diskont- 
räntesatser under ar 1923 framgå ur 
följande tabellk
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milj. mark till 60.o milj. mark. Bedop- 
pet av de obligationer, som av sittaten ut
färdats för stärkande av Finlands 
Banks ställning, har förblivit i döt när
maste oförändrat. Däremot har heioppet 
av obligationer hörande till 1918 års 
kommunikations/lån minskats från 106.3 
milj. mark 'till 91.6 milj. mark eller ined
14.7 milj. mmk, varav 14.1 malj. mk. ut- 
göres av nediskattnimg å bötoförinigsvär- 
deit. För överflytltningen av dessa obli
gationer till Finlands Bank har redo
gjorts å siid. 13 i BankifullmäMilges be
rättelse för år 1921 och å sid. 21 i be-

De riktigaste centralbankernas lägsta diskonträntesatser år 1923.
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