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ERÄlsTÄ  RflHflN  KORKooN  vfllKUTTflvlsTn
TEK[JÖISTÄ.   .

Kirj.

Br.   Siii>iranla.

Rahataloudelliset    ja    rahapoliittiset    k}'s}'mykset    ovat    viiiTie
aikoiiia   kiinnittäneet  }'leistä   huomiota   puoleensa.    Sekin   on  pula-
ajari   il[i`iö;    esini.   1908-09  virisi   nieillä   niinikääii  pulan  johdosta
vilkas   keskustelu   näistä   k}'s}'m}'ksistä.    Erit}'isesti   näyttää   kysy-
m}.s    rahan    korosta    s}-nn}.ttäneen    t,ällaisina    aikoina    kiivastakin
ajatusten   vaihtoa.     Oikean   ja   i)erustellun   käsit}'ksen   muodosta-
mista  siitä  on  kuitenkin  suuresti  vaikeuttaiiut  se  seikk€i,  että  niitä
tekijöitä,  jotka  meillä  `'aikut.tavat  rahan  korkoon  ja  siinä  esiirity-
vjin   vaihtelLiihin,   ei   ole   läheskääii  i`iittä`'ästi   tutkittu  1).    Seuråa-
vassa   ei   ole   tarkoitus   esittää   korkoteoreettista   tutkielmaa,   vaan
siinä   koetetaan   ainoastaan   tilastonumeroiden   avulla   valaista   ke-
hit}.ksen   tosiasiallista   kulkua.     Asian   luonnosta   johtuu,   että   ly-
h}.essä   kirjoituksessa   ei   `.oida   tulla   sito`.iin  johtopäätöl#iin,  vaan

1)   i\iistä   julkaisuisLa,   joissa   mei]lä   on   korkoilmiöitä   l{äsitelty,   vjitatta-

koon  t.Åsså  vaLTsinkin  seura`a.v.iii\..  `1. V.  rT ^LLQvisT,  En  blick  på,  Finla,nds  Bartks

%f/ön4.ngspoji.fi.Ä  scc!c!n   dr   J868  (1900);    arvokas   tutkielma,   johon   oj   ole   kiin-
nitetty   sitä.  huomiota,    minkä   si`   ansaitsisi;     ROLF   TiiESLEFF,     Den   /!.nsÅo

pcww.nge;n¢rÅncicJep    J6'79-J90.3   (J909),.    laajin   tilastotutkimus   t,ältä  alalta;
jatkon  edelliselle  muodostaa  ta\'allaan   K.  \'.   Hopi'N  kirjoitus:   ÅS'riomcn  roÄ¢-
m¢rÅÅ..r.cW    ov.     j90.3-J9J2,.     O.  W.    Loi-HivuoREN    kirjoitus:     Mi.!Åd.    sci.Aac

{icw.Au!cc¢p¢!   ÅorÅOÅ.¢ncczc!n?   on    lähinnä   korkoteoreettinen    tutkielma.     (Edellä

mainitut   kirjoitukset   on   julkaistu   Yhteiskuntataloudellisessa   Aikakauskir-

jassa   1913   ja   1909).    Maailmansodan   jälkeiseltä  ajalta.viitattakoon   BURiA-
MiN,    KORpisAAREN    ja    LAvoNiuKSE`.   julkaisemiin    tutkimuksiin.
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voidaan   ainoastaan  viitata   inäärättyihin  sy}.-}-htc}'ksiiii  ja   esittää

pi-oblemeja  vasi,aisen  yksityiskohtaisen  tutkimuksen  vastattaviksi.

Pankkikoron  uleinen  kehitus.

Alla   esitet!`än   Suomen   Pankin   keskiinääi'äinen   alin   diskont,to-
korko  kymmeiivuotiskausittain  vuodesta   4871  alkaen.    Mitä   muu-
hun   rahan   k()rl{oon   t,ulee,   on   se   Suomessa   säännöllisesti   p}Tsyn}'t
§uoinen   Pankiii   diskont,1,okoi.on   }'läpuolella   ja   }'leensä   noudatta-
nut  seii  heilahduksia  lyh}7eiiimän  tai  piteinmän  välimatkan  päässä.

4871-1880
1881-4890
1891-1900
`1901-1910

4911~1920
1921-1930

Ajanjaksona   1871-1890  rahan  korko  oli,  jollei  huomiota  kiin-
nitetä    konjunktuuriheilahduksiin,.   erinomaisen    alhainen.     Mutta
1890-1uvulla   tapahtui   l{äänne   pahempaan   ja   samaa   kehityssuun-
taa  jatkui  molempina  seuraavina  vuosikymmeriinä,  kunnes  koi.ko-
kanta    nyt    päättyneenä    kym.m`enlukuna   .k.ohosi   mä.äriin,    jotka
jättivät  kaikki  aikaisemmat  luvut  kauaksi  taaksensa.

Tarkastettaessa  syitä  näihin pankkikorossa  tapahtuneisiin  muu-
toksiin,  on  luonnollisesti  lähdettävä  siitä,  että rahan  hinnan,  kut6n
tavarankin, määi.ää viime kädessä kysyntä ja tarjont.a.   Mitä  rahan
kysyntään  tulee,  riippuu  sen  määrä  suui.in  piirtein  rahataloudelli-
sen   vaihdannan    laajuudesta.     Kun   i.ahatalous   ja    taloudellinen
vaihdanta   ovat  Suomessa  vuosikymmenestä   vuosikymmeneen  no-

peasti  laajentuneet,  on  luonnollisesti  rahan  kysyntäkin  jatkuvasti
kasvanut.    Seuraavassa   emme   kiinnitä   tähän   puoleen   enemi)ää
huomiota,  vaan  tarkastamme  rahan  tarjonnan  ehtoihin  vaikutta-
neita   seikkoja.    Sellaisista   mainittakoon  kotimaisen  rahapääoman
muodo§tuminen,  ulkomaisten raha-ja pääomamarkkinain vaikutus,
rahanvälityksen   kustannukset   ja   Suomen   Pankin   rahapolitiikka.
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Rahapääoman  muodostuminen.

Maan    rahapääoma    käsittää    monia    erilaisia    i)ääomaryhmiä:
rahalaitosten  i,alletuksia,  osakeyhtiöiden  osakepääoinan  jäännöksiä,
sittenkuin   osakkeita   vastaan   annetut   laiiiat   on   tästä   summasta
vähennetty,   vakuut.uslaitosten   ja   pankkien   omia   varoja   y. m. s.
Suurilllpana I.yhmänä ovat   rahalaitosten   talletukset;    esim.   1913

T?.TJ±±e?=f£±£L.]±{_?P2j_1i±i±.±=:±rkkaannousevasta
rahapääomasta  l).     Tarkastainme    seuraavassa    yksinomaan tässä
-r-jrhri-äFs-ä-lheniiyttä    kehitystä,    joka    suui`in    piirtein    antanee

oikean  kuvan  rahapääoman  kehi[tymisestä  kokonaisuudessaan.

Sääsi,övarat  iauetuslaitoksi,ssa.

Säästö
henkeä

Säästövai.at        Maan   väkiluku              kohden
miLj.   mk.              milj.    herLkeä

27                                   1.77

56                              2.o6

144                              2.38

391                                 2.71

814                               3.13

967                             3.23

4745                             3.4o

9938                            3.58

11295                             3.6i

11757                               3.64

4.2142                        n.  3.67

mk.
15

27
61

425

261
299

1394
2776
3129
3230

n. 3308

Ennen  maailmansotaa   säästövarat  lisääntyivät  maan  talletus-
1aitoksissa  erjnomaisen nopeasti.   Tämä voimakas kehitys johtui tie-
tenkin,  paitsi  varallisuuden  kasvusta,  pankkien  toiminnan ripeästä
laajentumisesta   sekä  laajalti   tapahtuneesta  siirtymisestä  luontois-
taloudesta   i.ahatalouteen.    Erityisesti   on   huomattava,   että   kehi-
tyksessä  ei  näkynyt  mitään  hiljenemisen  inei`kkejä.

1)  LEo     HA.RMA]A.,      Katsa,us     Suomen     kamsantalouteen    maai,lma,nsoda,ri-

cdc%   /.a[   7.d.jAcen.      Kansantaloudellinen   Aikakauskirja   1930,   s.   224.
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Maailmansota    merkitsi   vaikeat,a    taitekohtaa.     Inflatiokauden

i)äät,tyessä  säästövai`at  olivat,  kun  ot,etaan  huomioon  rahan  arvon
alentuminen    kymmenenteen    osaan   ja    siitäkin    alle,    supistuneet
siihen  määrään,  missä  ne  olivat  olleet  vuosisadan vaihteessa.   Mutta
sen    jälkeen    alkoi    jälleen    voima'i{as    edistymisen    aika.     Vuosina
1922-4928   säästövai.at  kasvoivat  lähes  2  `/2-kertaisiksi  ~  vii;ne-
mainittuna   vuonna   sivuutettiiii   se   kehitysaste,   jonka   maailman-
sota  oli  viisitoista  vuotta  aikaiseinmjn  taittanut.    Vuosina   1929-
4930   säästövarojen   kertyminen   talletuslaitoksiin   tosin   oli   valliii-
neen   lamakauden   johdosta   hitaampaa,   mutta   yleisen   hintatason
laskiessa    säästövarojen    ostokyky    eli    todellinen    ai`vo    kuitenkin
huomattavast,i  lisääntyi.

Inflatiokauden  jättämää   perintöä  ei  ole  vielä  läheskään  onnis-
tuttu  voittamaan.    Täinä  käy  selväksi,  jos  lasketaan,  missä  nyky-

jään  oltaisiin,  jos  säästövarat  olisivat  vuoden   4910  jälkeen  lisääri-
tyneet  yhtä  nopeasti  kuin  sitä. ennen,   s.  o.   jos.ne  olisivat  kaksin-
kertaistuneet    kutåkin   maan   asukasta   kohden   k\.mmenessä   vuo-
dessa.    Vuoden   1930   päättyessä   olisi   talletuslaitoksissa   sen   mu-
kaisesti     pitänyt     olla     säästövaroja      3831    milj,.    vanhaa    k`ilta-
mai`kkaa   eli   29345   nykyistä    kultamarkkaa,  sen   sijaan   että   iiiit,ä
todellisuudessa  oli  42142    mi]j.  inarkkaa.

Rahapääoman   tuntu\'a   supistuminen   inflation   johdosta   selit-
t,ää   osaltansa   Suomen   i`ahamai`kkinoilla   yleisesti`  vallinneen.kirey-
den   viime   kymmenvuotiskautena   ja   i.ahasta   inaksetun   korkeaii
hinnan.    Mutta   se   ei   se]itä   rahamarkkinain   tilassa   vuodesta   t,oi-
seen    tapahtuneita    suhdannemuutoksia.     Nousuvuosina   liikl{uvan

i)ääoman   kysyntä   nopeasti   lisääntyy   ja   luottokoneist,oa   jännite-
tään;   pulan  loppuessa  ja  laman  kestäessä  jännitys  jälleen laukeaa,
rahamarkkinat  helpottuvat  ja   korkokanta  laskee.    Miten  nopeasti
näin tapahtuu; riippuu paljon siitä, miten kiinteästi liik.kuva pääomi`
on nousukautena joutunut sidotuksi tuotantoelämään.   Nimeiiomaan
nykyisenä   lamakautena   on   tilanteeii   selvittämistä   suuresti   vai-
l"iittanut   se   seikka,   että   niin   paljon   maatalouteen, rakennustoi-
mintaan  y. m.  käytett}-rä  lyhytaikaista  luott,oa  on  ))jäät}'n}rt»  pitkä:
aikaiseksi.     Kaikesta    huolimatt,a    i`ahamai.kkinain   tila    on   lama-
kaud,en   kestäessä   tuntuvasti   helpottunut,   niinkuin   nähdään  +5iitä,
että  .huhtikuusta   1929   huhtikuuhun   1931   liikepankkien   anto-   ja
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ottolainaul{seii     välinen    jäniiitys   aleni   2220   milj.   inai.kasta   1335
milj.   markkaan,   ett,ä   rediskontt,aukse.t   Suomen   i)ankista   alenivat
581    miljoonasta   /il    iniljoonaan,    Suomeii    Pankin    muun   lainan-
annon   laskiessa   928   iniljoonasta    745   miljoonaan   ja   seteliiiaiito-
rescrvin   lisääntyessä   36/±   miljoonasta   730   niiljoonaan   markkaan.

M aai,l,man  raharr.arkkirbat.

Liikkuva   pääonia   ei   ole   sidott,u   mihinkään   inaahan,   vaan   oTi
luonteeltaan  kansainvälistä  ja  hakeutuu  sinne,   missä   sijoitusmah-
dollisuudet   ovat   edullisimmat   ja   turvatuimmat.    Tästä   johtuu,
et,tä  jossakin   maassa   pääomasta   maksettava   hinta   ei  riii)u yksis-
tään   maan   sisäisestä   pääoman   muodostuksesta,   vaan   läheisesti
myöskin   kansainvälisistä   pääomasuhteista.     Seti   vuoksi   on   syytä
tarkastaa,    millä    tavoin    inaailman    raha-   ja    pääomamarkkinain
vaikutukset   ovat   tulleet   meil]ä   näkyviin.    Kiinnitämme    ensinnä
huomioia   lyhytaikaisen   pääoinan   mai`kkinoihiii   eli   ahtaainmassa
mielessä     i`ahamarkkinoihin    sekä    sen    jäll«en    pitkäaikaisiin   eli
vai'siTiaisiin  pääoinamarkkinoihin.

Maailman  rahamai.kkinain  keskuksena  oli  ennen  sotaa  Lontoo.
Sen    vuoksi    valitsemine    sen    olojemme    vertauskohda]{si.     Tässä

yhteydessä  vertailu  täytyy  kuitenkin  rajoittaa eräisiin näiden i.aha-
markl{inain  yleistä  luonnet,ta  osoittaviin  lukuihin.

FJng)anti Suomi

I)iskontoii          Di§konton       Diskonton      Diskonton
ni`iutostcn             ala.`  ja          muutostcn         ala-ja

luku                  ylärdja               luh               yläraja

1871-4880
1881-]890

•  1891-4900

1901 -19`10

402             2     _9
74           2     -6
55           2     -6
51             21/2-7

4-5 1/2
/±-5
4-6
5-6 1/2

Nämä  luvut  osoittavat,  miten  eriluontoisia  Lontoon  ja  Suomen
rahamarkkinat  ovat.    Lontoo  edust,aa  rahakeskuksia,  joihin  lama-
l{ausi[ia  kerääntyy  runsaasLi  sijoitusta  hakevaa  lyhytaikaista  pää-
oiiii`a   ja   joissa   t.oiselta    puolen   myöskin   rahamai.kkinain   kireys
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tulec   nopeasti   näk}'viin`  ).    Koron   heilahdiiksei   ttvi`t   s(m  j(thd(tsta

äkkiiiäisiä   ja   j\'rkkiä.     SLio[ni   taas   edustaa   pää(»m`kö}'hiä   m\ita,

joiss:\     ei     o]c     sanotLavi{\     sijoitusmahdollisuuksia     ]vhviaik:`is(:1]c

T)ääoinalle   ja   jöiss{`    heilahdukset    ()vat   hr\r'c"i]iia   ja    väh("`iiiäii

j}-rkkiil;      varsinkaaii.ci    rahaii    koT'ko    pääse    näissä    )T]aissa    l£\iii£\-
kaiisina   i)ain`iinaan   ki.h{3skään   niin   {ilas   kuin   i`i`hakeskiiksissa.

Tästä  erili`isesta  luoiitcesta  johtuen  on  vaikcata  havaiLa  mitään
välitöntii   ]{osketuskoht€`a   kansainvälisteTi   T`aha)nai`kkinain   ja   Suo-

men   välillä.     Thesleff   esiiii.   tutkimuksessaan   osoiLtai`    koi`on   Suo-

inessa   jossal{in   tapauksessa   kehiit\'iieen   ])äinvastaiseeii   suuntaan
kuiti   rahakeskLiksissa,   joissakin   t{ti.siss:`   taT)auksissiL   taas   on   o]lut

todettavissa   määrätt}.ä,   vaikkakii`   Suoineeii   Tiähden   ehkä   ajassa
mvöhästTnvttä   vhdenmukaisuut,t:`    -   tällaiiien    \rhdeiimukaisuus
vdi   kuit;til:iii  johtua   m.\Tös  }.1eiscn   k()tijLinktuurikeLhit}'ksen   }rhden-

mukaisuudesta,  kuten  csiJii.  ajai`jakso"`   `Lt)0.=J-1908,  jolLoin  korko

ljont,ooss:i   kohosi   eiisin   21/2  °/o:sta   7  °/o:iiii,   laskeakseen   uudelleen
21/2:een,  vasl,aavan   kehit}'skä}Trän   olless:i   Suomessa   5  °/o-61/2  °/o
-r) 1/2 0/o.

Mitä    ]{ehitykseen    inai`ilmaiisodan    jö`lkeeii    tulee,    näyttää    sc
suurin   piirtein   kulkeneen   entistä  latuaan.    r\Tiiiipä   ii}'k}.isessä   kon-

j.unkLuurivaiheessa     diskonttokorko     nousi     Loiit,oossa     ensiii    /±  1/2
°/o:sta   6  [/2  °/o:iiii   laskeakseen   viime   toukokuussa   21/2  °/o:iin,   kuii

taas  maailman  toisessa  i`ahakeskul{scssa,   T\'ew   Yorkissa,  vastaavat
luvut   olivat:   31/2~6-11/2 °/o.     P\Täiden   lukusarjojen   ja   Suoiiieii
vastaavan   koi`kokaiim`n   heilahdukse:i   (6-7-6)   välillä   on   t`iskin
havaittavissa    vai`sinaista    s}.}t-}-hte}'ttä,    vaaii    (ivaL    niiden    itcrus-
teet  asianomaisten  maiden  }'leisessä   suhdannekehityksessä.

Samassa   asemassa   kuin   Suoini   ovat   muutkin   rahal{esku]{sista
syrjässä    olevat    maaL.    Tämän    valaisemiseksi    esitcttäköön    viiiTie
toukokuussa  voimassa  olleet  alimniat  diskont,Lokorot  ci.i  Euroopan
maista:       /?So

])   Huomautettakoon    kuitonkin,   et,tä   Lontoo   cdustaa    äär.immäistä   ta-

pausta.    P\Tiinpä  vuosina   1844-1912  diskontto   vaiht,ui  Englannissa  462   ker-
taa,   Saksassa   205   kertaa  ja   Ranskassa   419   kertaa.    Vrt.   KORpisAARi,   jioÄai

ia  pankit,  s.  271.
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Ransk€\.....,

Sveitsi.....,

Belgia.......

I-Iollanti.....

Englanti.....1

Ruotsi.......,

Tallska.......,

Irlanti.......1

Norja.......,

Tshekkoslovakia
ltävalta.....,
Sa]{sa.......,

Italia........,

Unkal`i.......,

2               .J ugtislavia

2                 Suonli     ..

21/2       Hspanja
21/2        Latvii`    ..
21/2       Ijiettua
3                Viro    ....

31/2         Isla,lti    ..

3]/2        Portugali
4              Puola      ..
4             Romania
5             Kreikka
o              Bulgal.ia
51/2        Albiiiiia
51/2

Nämä   luvut   osoittavat,   että   {iinoasta:`n   siellä,   missä   todella
on  ollut  runsaasti  vaiiaat:`  lyh}rtaikaista  pääomaa,  korko  on  lama-
kaude]i   johdosta   laskenut    h}rvin   alas;     ainakin    kuudessa    ensin
mainitussa   ]naassa   on   lyhytaikainen   yksit}'isdiskontto   viime   ai-
koina    rahaii   runsauden   vuoksi    ollut   jopa    virallista    diskont,toa
alempikin.     Päinvastoin   niissä   iTiaissa,   joissa   on   ollut   koi`kea   dis-
konttokoi`ko,  vai)ailla  inai`kkinoilla  vaadittava  korko  on  liikkuvan

pääoman   puutteen   johdosta   oll`it   säännöllisesti   vielä   paljon   koi`-
I"ampi.

M aail,man  pääomamarkkinat.

Raha-   ja    pääomamarkkinät   .,ivät   suiiikaan   kchity   samojen
lakien   mukaisesti   eivätkä   aina   }.hdensuuntaisestikaan.     Pääoma-
markkinoita    nä}rttää   hallitsevan   i)itkäaikainen    aaltoliike,   jonka
mukana   koi.kokanta   vuoi`otellen   nousee   ja   laskee.     Niinpä   viime
vuosisadqlla   pääoma   oli  halijaa   ajanjaksona   4820-1845,   sen  jäl-
kecn   kallista   1870-luvun   alkuun,   halpaa   4890-Iuvun   puoliväliin,
sen  jälkeen  uudelleen  kallistuakseen.

Mutta   i)itkäaikaisten   vaihteluiden   lisäksi   pääomamarkkinoilla-
kin   on   todettavissa   lyhyempiä   konjunktuurihcilahduksia,   joskin
nämä  heilahdukset  ovat  paljon  jäykempiä  kuin  muutokset  maail-
man  rahamai`kkinoilla.   On  voitu  todeta,  että  toisin  ajoin  pääoma-
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mai`kkinat    yleisen    lamakauden    vallitessa    helpottuvat    verrateii
nopeasti  ja  edistävät  sitcn  talouslaman  pikaista  voittamista.    T\Tiin
o]i  esim.  laita  vuoden  '1908  lainan  valhtessa,  toisin  ajoin  taas  tämä
mukautumiiien   tapahtuu   h}-vin   hitaast,i.     Saksan   konjunktuuri-
laitoksen   toimittamien   tutkimusten   mukaan   oii   asianlaita   ollut
tällaineri   sellaisina   ajankohtina,   jolloin   maailmassa   on   vallin)iut
n.  s.   i)itkä   aleneva   hint.aliike,   kuten   vuosii]a   187'L-1895.     Esim.
Saksassa   vuoden   1873   rahai)ulan   jälkeen   pääoinankorot   alenivat
ratkaisevast,i   vasta   vuoden   4878   i)aikl"illa   eli   \'iisi   vuotta   m}-ö-
hemmin,  samoiii   1890  vuoden  rahapula  vei  vast,a   1893  pääoman-
koron   h`iomattavampaan   laskuun.    Ja   sama   kehityssuhde   nä}.-t-
tää vallitsevan  n}.k}/'isessäkin  konjunktuurivaiheessa;   vaikka  maail-
man  rah.amarkkinat  suui`esti  1%ventyivät  jo  vuoden   4929   lopulla,

pääomankorko   on   osoittanut   varsin   vähäistä   laukeamista.     Juui.i
tässä   seikassa   nä}.ttää  olevan  tärkeä   syy  lamakauden  pitl{äaikai-
suuteen.

Nähdäksemme,  inillä   Lavoin  Suomen  rahamai`kkinat  ovat  nou-
dattaneet  maailman  pä`äomainarkkinoilla  esiintyneitä  liikkeitä,  esi-
tetääii  alla  asetelma,  josta   iiäk}'}T,   )ninkä  koron  valtio   on   saanut
maksaa  ulkomaisista  obligatiolainoistaan ja  inikä  lainanottovuosina
on  ollut  Suomen  Paiikin  alin  keskimääräinen  diskonttokoi`ko.

Valtion   obligatiolainat

Nimellis-    Pääoma-    Todellinen   Suomen    Pankin
korl`o      alennus %        koi.ko          diskonttokorko
/±  1/2                  1                   /±.56                          4.83

/±                          6                    4.3t                            4.5o

/±                            0.86               4.04                              /i.46

31/2                 5                   3.7i                       .  4.oo

3?/2                2  t/2           3.60                        4.43

3                            /±.4                 3.20                             4.60

31/2                 8                   3.85                          5.86

31/2                 7                   3.8o                         5.oo

41/2                101/2        5.07                       5.i6

6                          22.9             8.£9                            8.3o

7                            11.9             8.o3                             8.54

61/2                  10.i             7.33                           7.5o

51/2                 10.9           6.94                         6.26
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Suomen   valtion   obligatio]ainat   näyttävät   suurin  piirtein  nou-
dattaneen  T)ääomankoron  pitkää  aaltoliikettä.    Niinpä  l880-luvulla
koi`kosuunt,a   oli   erinomaisen   edullinen,   ja   tätä   jatkui  vielä   4890-
luvulla.    MeT.kill.e   pantavaa   on,   että   Suo]neii   valtio   sai   edullisim-
man   lainansa   niin   m}'öhään   kuin   4898,   siis   ajankohtana,   jolloin
maailman   pääomamarkkinat   olivat   jo   kiris-tyinässä.     Se   nä}'t,tää
viittaavan  siihen,  et,tä  S`iomen  valtion  luottoarvo.oli  siihen  aikaan
erinomaisen  hvvä.    Sen  jälkeen  alkoi  jathva  ylämäki,   s. o.   Suo-
men   valtio   sai   maksaa   yhä   kalliimman   hinnan   ulkomaisista   lai-
noistaan.     Se   johtui   suurelta   osalta   pääomankoron   yleiscstä   kal-
listumiscsta,   inutta   siihen   vaikutt,i   m}.öskin   Suo.men   luottoai.von
alentuininen,  mihin  oli  syynä  Venäjän  sortopolitiikan  kiristymirien

ja    maassamme    tämän    vuosisadan    alussa    sattuneet    valtiolliset
levot,tomuudet.    Maailmansodan  jälkeiseen   kehitykseen   i}alaamme
alempa,la.

.Jos  nyt tai`kastamme  Suomen  Pankin diskonttokorkoa,  näemme
senkin  suurin  piirtein  noudattaneen  pääomankoron  yleistä  kehitys-
suuntaa.     Onpa   yhdenmukaisuus   tässä   tapauksessa   suurempikin
kuin  obligatiolainoissa,  sillä  jo  1890-luvulla  diskonttokorko  i.upeaa
kohoatTiaan, kuten tämän kirjoituksen alussa esitetyistä k}/'mmenvuo-
tisista keskimääräluvuista näkyy. Missä määriii myöskin Suome]i Paii-
kin  diskonttokoi.on  lmnjunktuurivaihtelut ovat mukautuneet maail-
man  pääomamai`kkinoilla  vallinneisiin  suhdanteisiin, jää tarkemman
tu.tkimuksen   ratkaistavaksi.    Viitattakooii   tässä   vain   siihen,   että
4870-luvun  lopulla  ja.1890-luvun   alussa   irieillä  vallitsi   pitkälliTicn
korkea   koi`kokanta,   mikä   h.yvin   vastaa   kansainvälisillä   pääoma`
markkinoilla  vallinnutta  tilannetta.

Yllä.   esitettyä   taulukkoa   tai`kasteltaessa   kiint}'y   huomio   vielä
erityisesti   siihen   seikkaan,    että   Suomen   Pankiii   diskonttokoi.ko
on   säännöllisest,i   ollut   korkeampi   kuin   valtion   ulkomaisista   lai-
noista   maksama   korko.     Täniä   nä}'ttäisi   viittaavan   siihen,   että
ulkoTnaisten   pitkäaikaisten   lainain   korko   on   meil]ä   muodostunut
rahan alimmaksi koroksi,  sen jälkeen on seui`annut askelta yl.empänä
Suomen  Pankin  diskontt,okorlm  ja  vielä  }'lernpänä  lyhyemmän  tai

pitemmän   välimatkan  päässä  korot  vapailla   niai`kkinoilla.
Tai`kastakaainme    lopuksi    vielä    erityisesti    pääomainai`kkinain

kehitystä   maailmansodan   jälkeen.     Kuten   esitetyistä   numeroist,a
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näk}.}',  inuodost`iivat  valtion  itsenäis}rytemme  alkuaikoina  ottamat
ulkormiset   laiiiat   erinomaisen   epäedullisiksi,   mikä   johtui,   paitsi

pääomanlmron  }.leisestä  korkcudcs-ta,  siitä,  että  uusi  valtio  ci  vielä
nauttiiiut i`iittävää luottainusta pääom{`n luovuttajain piirissä.   Luot-
toai`vomme  kuitenkin  i)arani  nopeasti, kun jatkuvat i`auhallisen t}.ön

ja   vaurastumisen   vuodet   olivat   osoittancet,   että.   Suomi   k}-keni
kehittämääii   taloutta{in   tci`veellä   i)ohjalla.     Niiiipä   viimeistä   val-
tiolainaa   otett,aessa   i)äästiin   jo   huomattavan   edullisiin   ehtoihin,

jopa  iiiiii  edullisiiii,  että  Euroi)assa  ainoastaan  I`:nglannin,  Sveitsin,
llollaiinin  ja  Skandinavian  maiden  obligatiot  olivat  edullisemmassa
asemassa    kuin    Suomen.     Pääomamarkkinoiden    kehitvkselle    on
vuoden   1928  jälkeen  ollut  ominaista,   cLtä   nc   eivät   ole   noudatta-
iieet  maailinan  rahamai`kkinoilla  esiintyn}'ttä  j}rrkkää  koi`on  alen-
tumista.     r:räisiin   maihin   nähden   pääomankoi.ko   tosin   on   ollut
hitaasti   laskeiiiassa,   inutta   toisissa   tapau]{sissa   se   on   päinvastoiii
noussut.     Saadakseiiime   käsityksen   tästä   kehit}-ksestä,   esitämme
alla,  iiiinkä  koi`on  eräidcn  Euroopan  valtioideii  obligatiot  tuott,i`rat
New   Yorkissa  heiiiäkuussa   4928  ja  huhtikuussa  1931  noterattujen
kurssieii  i)ohjalla;   kussakin tapauksessa  laskelma  koskee  asianomai-
scn  maan  u`isinta  valtiolainaal  ).

V.`ltio-oltljgatioiden   tuotto
hcinäk.    1928    huhtik.   4931.

Ilnglanti..............................

Ruotsi................................

Tanska................................

Norja................................-.

Sveitsi         .............................   `   .   .

Irlanti................................

Suomi          ............................  '   .  .   .

Belgia................................

Ransk:l................................

Saksa     ...............................   '  .   .

Itävalta................................

1)   Luvut   ei\'ät   tietenkään    ole    tarkoin    verrannollisia,    koska    lainojen

tuottoon  vaikutt,avat  ne  ehdot,  joilla  lainat  on  otettu;    mutta  aim\kin  kehi-
tyssuunta  vuodesta   4928   vuotcen   4931   käy  selvästi   ilmi,  sillä  kysymys  on
kummassakin   tapauksessa  samoista  lainoista.
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Kreikka.......

Tshekkoslovakia
ltalia.........

Unkal`i.......

Bulgaria.....

Puola.........

l`]uroopan   ulkopuolella   Keski-   ja   Etelä-Amerikan   ja   Austraa-
lian  obligatioiden  kurssit  ovat   kauttaaltaan   suuresti   laskeneet   ja
niiden  tuotto   on   vastaavasLi   kohonnut,  niinpä  Brasilian  kohdalla
nousu     oli     6.78  °/o:sta    13.22°/o:iin    ja    Austraalian    kohdalla    5.2i
°/o:sta   8.9i  °/o:iin.

Kuten    yllä    olevasta    selviäö`,    ovat   .edullisimmassa    asemassa
olcvien    obligatioiden    kui`ssit    vuoden    1928    jälkeen  parantuneet,
vaikkakin   yleensä   vei.raten   vähän.     Suomi   on   samalla   menettä-
n.yt   cdullisen   sijoituksensa   ja   joutuniit   iiiiden   maiden   joukkoon,

joiden   obligatioiden   arvo   on   laskenut,   jos   kohtakin  lasku   ei`äissä
m`iissa   tapaul{sissa   on   ollut   i)aljo.n   huoiiiattavampi.

Raha">älitylSen  kustannukset,.

Pankkitoimen  ja  muun  rahanvälit}-ksen  kustannuksilla  täytyy
luonnollisesti    olla    suoranainen   vaikutus    koron   muodostumiseen.
I`:räs   seikka,   joka   nimenomaan   maailmansodan  jälkeen   on   näitä
kustannuk§ia   lisännyt,   on   ollut  raskaampi  verotus,   vai`sinkin   sel-
]aisena    kuin    se    on    kohdistunut    osakeyhtiömuodossa    toimiviin

pankkilaitoksiin.     Suomen   paiikit   ovat   laskeneet   nämä   verokus-
tannukset  liikekuluihinsa,  ja  seurauksena  on  ollut  lainanantokoron
nousu   huomattavalla   määrällå l).     Onko   nousu   ollut  juuri   yhtä
suui`i   kuin   verötuksen   suuremi)i   rasittavuus,   riippuu   siitä,   missä
määrin   pankkien   on   mahdollisesl,i   täytynyt   tyytyä   pienempiin
voittoihin  tai  missä  määi`in  ne  ehkä  pankkitekniikkaa  kehittämällä
ovat   voineet   tehdä   säästöjä   muiden   menoryhmien   kohdalta.     11-
meistä   onkin,    että   konttoi`itelmiikka    ja   kirjanpito    ovat   viime
vuosikymmenten  aikana  suuresti  edistyneet.

1)   J.  K.   PAAsiKivi   on   laskenut   lainanantokoron   lisääntyr,ecn   verotuk-

E.cn   johdosta   kohonneen    0.6-0.8  %.     Vrt.   KorÅe¢n   vcro!wAscn   tciJot/dcJZ£se!
v]jftL4!z4Asc£.       Yhteiskuntåtaloudellinen    Aikakauskirja    4927,    s.    25.
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rroinen    seikka,    joka    ei`it}.isesti    maailmaTisodan    jälkL.en    iiåvt,-

tää   lisäimeen   rahin`'i.i`l;t}'kseii   kustanmiksi€`   ja   johon   m\'ös   usciii

on   viitattu,   on   pankkivcrl«)ston   iioT)ea   laajeiitumiiien.     \'uodL`sta
1913    vuoteen    1930    kasvoi    liikei)ankkicn    konttorien    lukumäärä
176:sta   639:ään   ja   säästöpankkien   luh   /i04:st,ä   479:ään.    t\'iiiden
i`innalla  toimi  aikaisemmin  talletusten  kerääjänä  varsinaisesii  vain

i)ostisäästöpankki,   mutta   myöhemmin   ovat   tulleet   lisäksi   osuus-
kassat,  osuuskassojen  keskuslainai`ahasto  sekä  osuuskassojen  säästö-
kassat   inonisilmäi;ine   verkostoineen.    Räikeän   vastakohdan  paisu-
tetulle  rahanvälityskoneistolle  muodostaa  talletuspääomassa  ilmen-
nyt   kehitys.    Kuten   edellä  jo   on   mainittu,   saavuttivat   ;nflatioii

johdosta   supistuneet   säästövai`at   vasta    1928   sen   tason,   jolla   iie
tosiasiallisesti   olivat   olleet  jo   1913.

Ottaen   huomioon   toisaalta   pankkiverkosLon   laajentuinisen   ja
toisaalta  talletusten  hitaan  kasvun  ei  voi  tulla  muuhun  tu]okseen
kuin   siiheii,   että   kehitys   on   vienyt   yliorganisatioon,   joka   ei   ole
voinut   olla   tuntuvasti   lisäämätt,ä   rahanvälityksen    kustannuksia

ja  kohottamatta  i.ahan  korkoa.

Suomen  Parbki,n  rahapolitiikka.

Viime  aikoina  on  ineillä  esiintynyt  julkisuudessa   ajatussuunta,

joka   näkee   Suomcn   Pankin  rahapolitiikassa  vai`sinaiseri   syyn   ny-
kyiseen  korkeaan  rahan  koi`koon  ja  tahtoo  lisäämällä  setelinantoa
alentaa  korkokantaä.    Tällaiset  ajatukset  eivät  ole  kylläkään   mi-
tään  uusia,  vaan  ne  ovat  tavallisia  pula-ajan  ilmiöitä,  jotka  unoh-
tuvat  lamakauden  jäädessä  taakse,  -  aikanaan  jälleen  havahtuak-
Seen.

Viimeaikaisessa    keskust,elussa   on   huomio    kiint}rnyt   varsirikin
Suomen   P.ankin   liikkeessä   olevan   setelistön   supistumiseen   h]iia-
kauden   aikana.     Lienee   sen   vuoksi   s`'\-tä   hieman   lähenimin   tar-
kastaa,   miten   aikaisemmat   konjunktuurivaihtelut   ovat   vaikutta-
neet    setelistöön.    Alla    olevaan  taulukkoon   on   merkitty   Suomen
Pankin   liikkeessä   olevan   setelistön    määrä   ]iiinä    vuosina,   jolloin
se  on  ollut   korkeiinmillaan    tai   alimmillaan,   sekä    kuinka    monta

prosenttia   setelimääi`ä   kunakin  konjunktuurikautena  on  laskenut.
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Setelistö     vuoden      i.asku
]opussa   milj.   mk.          °/o

21.9

73.5

37.o                     /19.7
/18.6                         7.8

44.8
/± 7 . 1

40.o                         11-).1

55.3

4,1.,1                         20.o

76.8

6`2.,1                         4 8.8

95.o

8().o                           9.5

123.9
'i  ir,.8                           6.9

117.5

11,'3.o                              3.8

1   4 `_) 6 . .t

4   4.23.9                           2.8

1  /t20,9

4  249.0                     12.5

4   5 1 /1 . ,1

1279.J*                         15.51   )

Yllä   esitetty   taulukko   osoittaa,   miten   konjunktuurivaihtelut
ovat   l}'öneet   leiinansa   Suomen   Pankin   liikkees§ä   olevaan   setelis:
töön.   Se  osoittaa  m}'öskin,  että  kolmeenkymmeneen vuoteen emme
ole   kokeneet  niin  jyrkkää   setelistön  supistumista   kuin  nykyisenä
lamakautena,   inutta   että   viime   vuosisadalta   tapaamme   vieläkin

jyrkempiä  heilahduksia.    Tämä  setelistön  ajoittainen  supistuminen
on  johtunut   siitä,   että   talouselämän   lamaantuessa   maksuvälinei-

•  den   tai`ve   on   suui`esti   vähentynyt.    Aikaisemniista   konjunktuuri-

vaihteluista   ei   ole  juui`i   saatavissa   tilastonumeroit.a,  joilla  voitai-

1)   Lasku   toukokuusta   1928   toukokuuhun   1931:   20..3%,.
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siin   mitata,   ]i.iissä   iiiääriiL   sctc)istön   ]]iuutokscL   todella   ovat   nou-
dattaneet    rahataloudellisen    vaihdannan    lai`ju`idessa    csiintyneitä
niuutoksia,   ]i`ut,ta   viiinc   vu()silia   tä.inä   seikki`   oii   €iinakin   suuiiii

piirtein   todettavissa.     Koska    1926   oli   vcrraLeii   säi.t.iHiöllinen   vuosi
talouselämän   kannalt.a   k€`tsot,tuiia   eikå   ole   `7ä.itctt}',   että   scteleitå
silloin   olisi   olliit  liika:`   taikk:\   1ii€\ti   vähä.kä.:._ln,   esitet!.iäii   all{\   cräiL€i

vertauskohtia   mainitui`   vuodcii   ja   v`iodcrL    1931    välillä.

Tukkuhintai]idcksi,   )"i€\lisku`i    ...........

Elinkustannusi]]deksi,   )r]aaliskLiu   .........

Kotimaikkinatuotanto,   1   neljäiHies  (Uiiitas)
Kotimaanka`ipi)a,   1   ncljämcs   (Unitas)    ..........

Valtionrautatiet, kuljetetuTi tavaT.ari i)ai no,  l i\eljil[ines

Liikkeeessä   oleva   setelistö,   3]/3    ................

Kute]i   yllä   olevat   numcrot   osoiLtavat,   oii   set,elistö   vu(tdesta
1926   supistuiiut  vähe]ninäii   kuin   iie   lukus€\rjat,   jotka   kuvasLavat
taloudellisen  vaihdannaTi  laaj`iuLta.    On  näi[i  ollcn  vaikea  kuvitella,
että   setelistön   supistumineii   o]isi   o)]ut   jaikuvan   hiiitain   laskun

ja  taloudellisen   laman   aiheuttajana.    Suhde   on   ilrneisestiki]i   ollut
päinvastaineii.     Lamakausi   ja   deflatio   ovat   yleismaailmallisia   il-
miöitä,    eikä   yksikään   sivist}'smaa    ole   voi]iut   sulkeutua    niiden
vaikutuksilta.     Alla   olevissa   imissa,   joissa   rahan   suhde   kult,aan
on   pysynyt   muuttumattomaiia,   oli  tukkuhiiitaindeksi,   kun   vuosi
1926   mei.kitään   100:lla,   maaliskuussa   `1931   seui.aava:   Ilollannissa
71,   Yhdysvalloissa   ja   Kanadassa   75,   Jugoslaviassa,   Ruotsissa   ja
Unkarissa   76,   Sveitsissä   79,   Virossa   82,   Saksassa   85,   Suomessa
86  ja   ltävallassa  87.

Yhtä  vähän  kuin   keskuspankin   setelinaiinolla   voidaan   niuut-
taa  niitä  realisia  tekijöitä,  jo;sta  rahan  kortm  viime  kädessä  i.iip-

puu,   yhtä   vähän   voidaan   sitä   tehdä   muillakaan   rahai)oliittisilla
-    lainsäädännöllisillä    tai    pankkipoliittisilla    -    toimenpiteillä.
Jos   sellaista   väkinäisesti   yritetään,   ovat   seuraukset   aina   vahin-

gollisia  ja  lopputulos  tavallisesti  päinvastainen,  kuin  mitä  on  tai`-
koitettu.     Siitä   on   taloudellisessa    historiassa    lukemattomia    esi-
merkkejä,   emmekä   inekään   ole   siinä   suhteessa   kokonaan   vai)la
kokemusta.    Niinpä  esmi.  Suoinen  Pankki  on  aika  ajoin  koettanut
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elinkeinoelämän  etuja  silmällä  pitäen  painaa  korkotasoa  aleiiimas,
kuin   mihinkä   on   ollut   ulkonaisia   edellytyksiä.     Sellaista   esiintyi
erittäin   räikeässä    muodossa    1870-   ja    1880-luvuilla,    eikä    sellai-
sesta  olc  myöhemminkään  puuttunut  esimerkkejä,  mut,ta  tulokset
ovat   aina   olleet   epäedullisia.

Voimme   siis   sanoa,   että   Suomen   Pankki,   samalla   kuin   scn
t,äytyy  valppaasti  seurata  taloudellisen  tilanteen  kehitystä  ja  tai`-

i)een   mukaan   diskont,toa   koroittamalla   tai   alentamalla   näyttää
tietä  koi`on  muodostumiselle  vapailla  markkjnoilla,  ei  voi  inuuttaa
rahan   koi`koon   vaikuttavia   i`ealisia   edellytyksiä,   vaan   on   i)ä.in-
vastoiii    omassa    diskonttopolitiikassaan    tarkoin    niihin    sidottu.
Mutta  olisi  erehdys luulla, että  silloinkaan, kun lamakaudeii  luomat
olosuhteet,   s. o.   rahapääoman  runsaus   sallivat  korkokannan   huo-
iii@ttavan  alentamisen,  se  yksistään  i`iittäisi  edellytykseksi  uudelle
taloudelliselle   nousulle.    Jos   niin   olisi   asian   laita,   olisi   nykyincn
lamak.aus.i  jo  aikoja  sitte  voitettu  maailman  johtavissa  rahamaissa,

joissa  rahan  korko   on  alentumistaan  alentunut.
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Esitelmä,   jonka    Kansantaloudellisen    Yhdist}'ksen
kokouksessa  toukoku`in   7   it:nä   493]   i)iti

Jm   Harmaia.

Siinä  tutkimul{sessa   S`i(tiiien  kansantalouden  t,ilasta   iiiaailman-
sodan    edellä    ja    jälkeen,    jota    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen
toiiiiesta  olen  viime  \'uosina  suoi`ittanut,  olen  vai.siiikin  tilasLollisen
aineiston  nojalla  koettanut  osoittaa  niaamme  taloudellisen  elämän
kulkua  ei`i  aloilla  iTiairiittuiiia  ajankohtiria, lähiTinä viisivuot,iska`isien

1909-43  ja   1923--27  kuluessa.    Tulos  oii  ollut  melko  lailla  m}.öii-
teinen.    Kehit}.s  nä}.ti,ää  useassakin  suhteessa  o]1een  varsin  ripeätä,
tiiotanto  on  kasvaTiut,   liikenne  ja  kaui)aiikä}'nti  ovat  vilkast`ineet

ja   sääsiövaroista   on   s}.nt}'ii}.t   uusia   riääomia   ei-i   aloille.    Toiselta

ituolen  taas  on  Siiomen  talouselämän  alalla  t,odettavissa  useita  kiel-
tcisiä   puolia,   jotka   `.arsinkin   käsitell}'n   ajanjakson   jälkeen   ovat
varsin  selvästi,  jopa  i`äikeässä  muodossa,   tulleet  näk}'viin.    Lopul-
list,a   ai.`'oste]ua   puhce'iia olevasta   ajanjaksosta   annettaessa  on   TLäiii
ollen  ei.ilaisia  ja  ei`isuuiit,aisia  Lai)ahtumasarjoja  otettava  huomiooii.

Kun     suoritettu     tiitkimustyö     on     i)ääasiallisesti     iiojauturiut
tilasLoaineistoon,   oii   luoriTiollista,   et,tä   siinä   on   teht`r   )ukuisia   ver-

tailuja,    eri    aloilla    taitahtunutta    lmhit}.stä    i`innakkain    aset,ellen.
Tilastt]n  sisin   olenius   on   \-ertailu,     t)Die   Seele  dei.  Statistik   ist   der

Vergleii.h»,    lausuu    Kansainvälisen    tilastoinstituutin    varaituheen-

johtaja,. presidentti  Fr}.ed/4.c/},  7ci/m  kei`toiiiuksessaan  viime  vuonm
tekeiiiästään  pitkästä  t,ilasLollisesta  tutkimusmatkasta,  joka ulottui
ltä-^€`siaaTi   saakka.L)   Kaikille   on   turiiiettua,   että   kutaeiieii`män

')   Eine   s[atistis(he   Weltreise    iin    Jahre   1930.     .L\\g€mc}ii`.es   StaLtistis`:hes

Ai`chi\..   XXI  Band.    Si\'.111.
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t,ilastoaineisto   antaa  tilaisuutta  Vei.tailun   suorit,tamiseen   ei`ilaisten
ilmiösarjojen välillä,  sitä suureinpia  mahdollisuuksia  on luotettavien

päät.elmien tekemiseen eri ilmiöiden välisistä  syy-yhteyksistä, jo].den
selvillesaanti  on  tutkimuksen  varsinainen  tehtävä.

Sen taloudellisen kehityksen  arvostelemisel#i,  joka  Suomessa  on
maailmansodan  jälkeen  tapahtunut,  on  lähimpänä  vertauskohtana
alusta asti ollut sodan edellisen yhtä pitkän ajanjakson olosuhteiden.

ja  kehityshlun  tarkastelu.   Mutta  niinä  vuosina,  jotka  maailman-
sodan  jälkeen  ovat  seui`anneet,  ovat  sekä. yleiset,  että  talouselämän
monet  erikoisalat  useissa  suhteissa  poil%nneet  sodan  edellä  vallin-
neista   vastaavista olosuhteista vielä senkin jälkeen, kuin oli ehditty
selviytyä   varsinaisista   siirtymäkauden   vuosista.     Menekkisuht,eet
ovat  moneen  tuotteeseen  nähden  olleet  toisenlaiset  kuin  aikaisem-
min,  niinikään  hintasuhteet, ja työolotkin  ovat  melkoisesti  muuttu-
neet  sodan  edellisistä.    Ei`i  maiden  talouselämä  on  ollut  tuntuvassa
määrin  toisella  pohjalla  kuin  ennen.   Niitä  tuloksia tarkasteltaessa,

joita  Suomessa  on  sodan  jälkeen  saavutettu,  on  näin  o]len  erittäin
valaisevaa  pitää  silmällä  myös  muissa  maissa  samoihin  aikoihin  ta-

pahtunutta   kehitystä.    Puheena   olevaa   tutkimustyötä   suunnitel-
taessa onkin alusta alkaen ollut tarkoitus ulottaa tilastollinen selvitys
myös   lähimpiin   naapurimaihin,   Ruotsiin,   Norjaan   ja   Tanskaan,

joiden yleiset edellytykset, vaikkakin ne monessa stihteessa poikkea-
vat   ineikäläisistä,   kuitenkin   ovat   paremmin   kuin   kaukaisempien
maiden   talouselämä   meidän   inaamme   olosuhteisiin   verrattavissa.

Seuraavassa  esitetään katsaus muutamiin talouselämän täi`keim-

piin   puoliin   Skandinavian   maissa   maailmansodan   jälkeen,    etu-
päässä  vuosina   1923---27,  vertaillen  niitä   Suomen  vastaaviin  olo-
suhteisiiii, osittain  myös  silmällä  pitäen  sodan  edellisiä  olosuhteita.
L.askelmat   eivät   vielä   kaikilta   osiltaan   ole   lopullisia,   vaan   ovat
lähinnä   ei.äänlaisia   cnnakkotiedonantoja,   joita   ennen   koko   tutki-
mukseii  valmistumista   on  tai`koitus  vielä   tai`kistaa   ja   täydentää.

Väestöol,ot.

Samoin kuin Suomessa on myös Ruotsissa,  Norjassa ja Tanskassa
syntyneisyys  sodan  jälkeen  melkoisesti  vähentynyt,  mutta  kuollei-
suuskin on alentunut, ja näin ollen väenlisäys on yhä jatkunut, vaikka-
2
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kin  entist,ä  pienemmällä  vauhdilla.   Samaan  aikaan  on  siii`tolaisuus-
liike,  tunnetuista  syistä, niyös naapurimaissamme  supistunut.  Mutta
]naassamui.itto  on  saavuttanut  yhä  suuremman  mei`kityksen,  kun
kaupunkilaisväestö    on    edelleen    nopeasti   kasvanut    ja    niinikään
tehdas-  ja  liil"nnepaikkakuntien  asujaimisto.    Tässä   suhteessa  on
kuitenkin  poikkeuksena  Norja,  jossa  maalaisväestön  lisääntyminen

.on  sodan  jälluen  ollut  suurempi  kuin  kaupunkilaisväestön;  muissa
puheena  olevissa   maissa  on  kehitys   tällä   alalla   ollut   samansu`in-
tainen   kuin   Suomessa,   jossa   maaltapako   on   kasvanut.   -   Mitä
erikoisesti   Tanskaan   tulee,   on  samalla   muistettava   sen  alueen  ja
väkiluvun  lisääntyminen   Etelä-Jyllannin  valtakuntaan  liittämisen

johdosta.    Tätä   toimenpidettä   tavallaan   `'astaa   Petsamon  alueen
liiLtäininen  Suomeen,  mutta  kaukaisen  Jäämeren  i.annikon  merkitys
väestöoloille ja  samoin  talouselämälle  on  tiet,enkin ollut  melko  laillä
toinen.   Ijisäalueen  laajuus   on  Tanskassa  vain  l,/j  Suomen  saamasta
lisästä,    inutta    asukkaita    Etelä-J\-11anti    toi    inukanaan    16/± 500
henkeä,   Iun   Petsamossa   oli   vain  toista   tuhatta   asukasta,  ei  edes
täyttä  4  °/o  mainitusta Tanskan   väkiluvun   lisästä.

M a,at,alou.s .

Kaikissa   tarkastelun  alaisina   olevissa   maissa  on  maatalous  vhä
cdelleen   o]lut   varsin   tärkeä   elinkei.no, vaikkakin teollistumissuun-
[,aa on niissä  ollut  eri  muodoissa  eneminän   tai    vähemmän    havait-
tavissa.

V  i 1 j  e 11 }T n    m  a  a  n  pinLa-alan   nousua  valaisevat  vain  kym-
men\.uotislaske]mat,  eikä  siit,ä  ole  näin  ollen  sopivia  tietoja  saata-
vissa  puheena  ole\'ilta  ajankohdilta.     Sitävastoin   s a t o t i e t o j  a
on   eri   vuosi]ta..    Aikaisemmin  t)   on   esitetty,   miten   ensinnäkin   se
vähäinen v e h n ä n  viljelys, jota Suomessa on harjoitettu, on hyvin
tuntuvasti  kasvanut.  Sodan  edelliseen  veri`aten  satoinäärä  näyttää
vuosina  1923-27  kuusinkert,aiselta.      Saiiiansuuntainen  on  kehitvs
ollut m}.ös Ruotsissa, inutta siellä vehnänviljelyksellä oli ennen sotaa
varsin  huornattava  aseina;  näin  ollen  sen  sato  sodanjälkeisenä  viisi-
vuotiskaut,ena    on   ollut   keskimäärin   vain   46.7  °/o   suurempi   kuin

1\    Kansantaloudellinen  Aikakauskirja  1930,  siv.  202-227.
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sodan   edellä,  vuosina  1909-13.  Mutta  vehnäsato on  siellä tullut jo
suuremmaksi. kuin ohi`an.   Norjassakin on vehnänviljelys lisääntynyt,
mutta  se  on  siellä  aivan  vähäistä.   Tanskassa  taas  vehnän  viljelyk-
sellä   on  melko   huomattava   asema,   ja   siinä   on  viisivuotiskauden
1923-27    keskimääräisessä    sadossa    ollut   nousua    56.8  °/o.    Tämä
mä.ärä   ei  kuitenkaan   vastannut   vielä   enempää   kuin 8.5 °/o  maan
koko   `-i]jasadost,a.

R u k i i n.   viljelys  on  meillä  sodan  jälkeen  ollut  melkois+,a  suu-
rempi   k.uin   sodan   edellä;   Puheena  olcvien   viisiviiotiskausien   sato-`
määi.i!i   toisiinsa   vei`i`attaessa   cm   nousua,  vuonna  1923  sattuneesta
huonosta   sadost,a  huolimaLta,  ollut   15.8  °/u.    Ruotsissa  taas  rukiin
saLo   on   vähentynyt   keskimäärin   6.i mi]j. desitonnjsta sodan ed;11ä
keskimäärin  5.o milj.   desitonniin  sodaii jäll%en,  mikä  merkitsee `]7.7
°/o:n  vähennystä  eli  suhteellisesti  vähän  su°ureinpaa  muutosta  alas`-

päin,  kuin  mitä  edellä  mainittiin  rukiin  viljel}TI#en  Suomessa  nous-
scen  ylöspäin   sodan  edemsestä  ajasta  lähtien.    Norjassa   on  ruista
viljclt}-h}7vin vähän, ja  maai]mansodan jälluen   sen  sato  on  entises-
täänkin  supistuiiut,  ollen  vain  jokseenkin  yhtä suuri kuin sikäläinen
vehnän  sato..    P\Tiiiiikään  on  Tanskassa  puheena  oleva  viljelys  enti-
sest,ään  vähentynyt.    Viisivuotiskauden  1909-13  sadon  määrä  oli
vielä   4.5    mi]j.   desitonnia   keskimäärin   vuodessa,   niutta   vuosina
1923-27     vastaa`'a     luku     oli    vai]i    3.2    milj.,    joka    on    29.;°/o
edellistä  määrää  pienempi.  -  Näin  ollen  voidaan  sanoa,  että  rukiin
viljelys  on  lisäänt},'n}'t  Suomessa,  mutta  muissa  pohjoismaissa  se  on
taaiit`mut,   Tanskassa   vai`sin  tuntuvasti.    Viljan   tullisuojelun   vai-
kuLus  tulee  ilmeisesti  näkyviin  tässä  erilaisessa   kehityksessä.

()  h ra  n    \`iljpl}'ksessä   on   Suomessa   sotavuosien    jälkeen   ollut
nousus`]unLa,     ja     saiomäårät    ovat   kasvaneet   melkoista    suui.em-
miksi  kuin aika]semmin.   Sitävastoin on ohran  sato  Ruotsissa  maa-
ilmansodan   jälkeen   ollut   vähäisempi   kuin  sitä  ennen; viisivuotis-
kausien   keskimääriä   verrattaessa  supistusta  on  ]5.8°/o.     Sen  sijaan
Norjassa,   j`ossa   ohi`an   viljely`s   on   melko   suuri,  vastaten  `/3  sadon
määi`ästä,  on  t,äl]ä   alalla   ollut  todettavissa  t,untuvaa  noiisua,  joka
viisivuotiskaudelta    vastaa   48.0  °/'o.    Varsin    huomattava   on  ohran
viljelys  myös   Tansl{assa,  ja  se  on   siellä   sodan   jälkeen.  enentynyt
38.`2  °/o  sodan  edellisestä   määrästä.  Puheena   olevan   viljalaji]i   mei.-
kit}-s  sikäläisessä  maataloudess.a  on  sodan jälkeen  ollut 27.6   °/, vi]ju.=
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sadon   koko   määrästä.   -   Ohraaii   nähden   voidaan   täten   t,odeta
sodan   cdelliseen   verraten  supistusta    Ruotsissa,  mutta  viljelyksen
laajentumista     vai.sinkin     Norjassa    ja    Tanskassa    ja    melkoisessa
määrin   myös   Suomessa.

K a  u r a   on  kaikissa  pohjoismaissa  täi.keä  viljelyskasvi.    Meillä
sen   viljely   on   aikaiseinpaan   verraten   melkoise.sti   lisääntynyt,   ja
vaikkakiii vuoden 1923 kat,o tässäkin tuntui, oli sodan jälkeisen viisi-
vuotiskauden   keskimäärä   55.7  °/o   suurempi   kuin   sodaii   edellinen
vastaava   määrä.    Ruotsissa   taas   ori   puheena   olevan   viljalajinkin
sato   sodan   edelliseen  .verrateh   vähentynyt, v.aikkakaan   ei   varsf n

paljon;  vertailun  alaisten  viisivuotiskausien  keskimäärässä  on  supis-
tusta    10.5  °/o.    Sikäläinen  kaurasato  on  kuitenkin    edelleen  kaksi
kertaa  niin  suui`i  kuin  Suomen  vastaava  sato.  Norjassa  on  kauran-
viljely   muihin  viljalajeihin  verraten  suui`in,  mutta  .se  ei  sodan  jäl-
keen  ole  noussut  aivan  entiseen  määi`äänsä,  vaan  on  jäänyt  hiukan
sen  alapuolelle.   Sitävastoin  Tanskassa  kauranviljely  on  sodan  ede]-
liseen  vei`raten  lisääiitynyt,  sadon  määi`ä  kun  on  16.7  °/o  suurempi
sodan    edellisen   viisivuotiskauden   vastaavaa    määrää.    -   Täten
voidaan  l,odeta  kauraiiviljelyssä  hyvin  tuntiivaa  nousua Suomessa,
melko  huomattavaa  myös  Tanskassa,  mutta  Ruotsissa  ja  Norjassa
vähän  alenevaa  suuntaa.

Edellisen  lisäksi  on  s.vytä  maiiiita,  että  Tanskan  maataloudessa
on  sekaviljalla  varsin huomattava  asema.   Sen  sato  on  sodan  edelli-
sestä  kasvaiiut tuntuvasti; nousua  on 37.i  °/o.  Suomessa  sekulin  sato
on sodan edellisestä  määi`ästä hiukan vähentynyt.

Varsinaisen   viljaiiviljelyksen  ohella  on juui`ikasveilla, heinällä ja
oljilla huomattava  merkityksensä  maanviljelyksen  tuottoa  arvostel-
taessa,   puhumatta    rehulaitumista    ja   ]luonnonniityistä.      Näissä
suhteissa tilasto  osoittaa  kehityksen  kulun  ei`i  maissa  olleen  melko
lailla   eri   suuntaisen.

Suomessa   on   etenkin   perunan    viljelys   voimistunut   sodan

jälkeen  hyvin  tuntuvasti;  nousua  on  miltei  60  %  sod.an edellisestä.
Vai.sinaisten    juurikasvien   viljelyn   laajentuminen   on   meillä   ollut
varsin  huomattava;  samoin   h e i n ä n   viljelys.

Jos   maan   koko   sato   irieillä   muunnetaan r e h u v k s i k ö i k-
s i   maataloustilastossa  käytettyjä  perusteita  noudattaen,  saadaan
sodan   edellisen  viisivuotiskauden   keskimääräksi   1.8i    miljai`dia   ja
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sodan  jälkeisen  viisivuotiskauden  vast,aavaksi  luvuksi  2.6o  ini]jardia
rehu}.ksikköä.     Täten    on    sadon    lisävs    kokonaisuudessaai`    /±/t  °/o
sodan   edellisestä   niääi'ästä.

Kun esitett}'jen lukujen  rinnalle  asetetaan  Ruotsin vast,aavat lu-
vut, hrioinataan  sodan  edelliseen  vuoteen  1913 verratcn juurikasvien
sadon sui)istuneen huomattavasti,  samoin olkien  määrän, iiiutta vielä
tuiituva]nmiii    heinäsadon.      Täten    on    rehuyksikkömäärä     siellä
vähent},'nyt   7.9   miljardista  vuonna   1913   7.4    mi]jardiin   sodan  jäl-
keisenä   viisivuotiskautena,   joten   supistusta   oii   6.4  °/o.    Jos   lisäksi
otetaan huoniioon luonnonniitt}rjen tiioton alenemineii, reliuyksikkö-
inäärä  tulee viionna  '1913 yhteensä 8.70  mi]jardiksi ja `7uosina  4923-
27  keskimäärin  8.o7   iniljardiksi,  joten  `'ähenn}'stä  on  0.72   miljardia
cLi    8.£  O/o.

Norjassa    on   vjljasato   vuosien   1910-13   keskimäärästä,   259.9
iiiiljoonasta    rehu}'ksiköstä,    viisivuotisl{autena    1923-27     noussut
281.i     niiljoonaan     rehu}rksikköön.      Lisä}'stä    on    rii}'ös    perunain
sa(loss€i,   16.4  °/o,  niutta  heinänsadossa  on  sodan  edelliseen  verraten
tapahtunut  vähäii  suurenipi  supistus,  ja  se  tuntuu lopputuloksessa

ijt`ljon   enenLinäii,   heii)ä   kun   on  melkoista tärkeämpi tekijä.    Kun
kaikki   ei`ilaiset  vilje]yskasvit   otetaan   huoinioon,   jää  i`ehuyksikkö-
i`iäärä,  joka   sodan  edellä  oli   ].57   mi]jardia  vksikköä,  sodaii  jä)kei-
tsenä  viisivuotiskautena  vain   4.4i   miljardiksi  reh`iyksiköksi.  Vähen-

iiystä   oii    9.9  °/o.     Täten   voidaan   sanoa   inaa]iviljelykseii   Norjas-
sakin  i,aantuneen  sodan  edelliseen  veri`aten,  vieläpä  jonkun  verran
ciie.mmäti   kuin   Ruotsissa.

Tanskan   inaanviljel}'ksessä   on  tosin   cnimmäkseen   todettavissa
ljsävst,ä  sodaTi  cdelliseeii \.eiTaten,  mutta  ijäirivastaisiakin  iiiuutoksia
on ta])aht`mut.   Viljakasvien yhteirien rchuyksikkömäärä on vuosina
1.923-27  sodan  edellisestä  viisivuotiskeskimäärästä  enentynyt.  13.5
°/o,  ja  lisäystä  on  monissa  muissa  viljelyskasveissa;  ei.ittäin  suui`i  on

ollut   sokerijuurikkaan   sadon   nousu,   joka   vastaa   1_07.4   °/o   sodaii
edellisestä  määi`äst,ä.   Rchukasvien  sato  on  sodan  ede]lisestä  laskien
cnentyn}'t  yhteci]sä  44.0  °/o  eli  paljon  tuntuvammin  kuin  viljelys-
kasvien, ja  täten  ne  ovat  jo melkein  saavuttaneetviljakasvieii  sisäl-
täiiiän    rehuyksikköluvun.     Kun     lisäksi   otetaan  huomioon   pelto-
heinäii  ja  olkien  sadon  kasvaminen,  tulee  selvästi  näkyviin,  miten
T€`nskan   maanviljelyksen   painopiste   yhä   enemmän   on   siirtynyt
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karjatalouden  puolelle.    Jos  kaikki  ei`i  viljelyskasvit  lasketa.m  yh-
teen  rehu}rksikkömäärien   perusteella,  huomataan  sodan  edellisest,ä
lähtien    nousua    25.6  °/o.     Kuii    Suomen    inaanviljelyksen    saman-
aikuinen   tulos   osoitt,i    vastaavasti   4/±.o    %:n   nousua,   on   meidän
saavutuksemme  huoniat,tavasti  suurempi.    Mutta  tässä  yhteydessä
on todett'ava, että Tanskan maanviljelys oli jo ennen sotaa kohonnut
varsin   korkealle   luhitysasteelle   eikä   sadon   suuruuden   lisäämiiien
siellä  ole  kä}Jnyt  päinsä  samalla  tavoin  kuin  Suomessa.

Yleisai`vosteluksi  muodost,uu  näin  ollen,  että  samalla  kuin  Ruot,-
sissa ja  Norjassa i.ehu}'ksikköinäärä on sodan edellisestä vähent}'nyL,
on  Suomessa ja  Tanskassa  tapahtunut  ilahduttava  iiousu.

K a r j a n h o i d o s s a    sotavuodet  aiheuttivat  melkoisia  vau-
rioita,  mutta  sodan jä]keen  niitä  on  nopeasti  korjattu.   Kuten aikai-
s;mmin   olen   esit,tänyt,   on   Suomessa   hevosten    ja    lehmien   lulm

puheena  olevina vuosina tuntuvasti kasvanut, mutta lampaiden liik`i,
joka   sotavuosina    kasvoi   tuntuvasti,   on    sittemmin   vähentynyt.
Sikakanta    supistui    sodan    aikana    eikä    vielä    vuosina   '1923-27

päässyt  täysin  sodan  edelliselle  tasolle.    Kananhoito   taas  on  vuosi
vuodelta  laajentunut.  Jos  kotieläimet  iiiuunnet,aan  nautay`ksiköiksi,
tulee    vuodcn     4927     kotieläinmäärää    vuoden    4910    vastaavaan
lukuun    vei.rattaessa    näkyviii`  jonkun  vei`raii     nousua:     2.3`2    mil-

joonasta  yksiköstä    edellisenå   vuonna    2.48    miljooriaan   yksikköön
käsitellyn    viisivuotiskauden   päättyessä.   Lisä}-stä   on   t,äten  7.i  %.

Ruotsissa   kotieläinten   hoito   ei   ole   aivan   }'htä   paljon   ehtin.yt
korjata   sodan   aiheut.tainia   vaurioita,   vaan   niin   h}'vin   hevosten
kuin  nautakarjan  luku  oli  vuonna  4927 jääii}.t  vuoden  1943  määriiii
veri`attaessa  vähän  alemmaksi; samalla kertaa on lampaiden luvussa
tapahLunut   tuntuva   sui)istus,   39.3  °/o.     Iiuomattavaa   lisä}.stä   on
todettavissa   sikojen   ja   vielä   tunt,uvainpaa   siipikarjaii   määrässä.
Kun  kotieläimet  muunnetaan  nautayksiköiksi,  saadaan  sodan  ede]-
liseltä    ajalta,   vuodelta    4913,   }.hteensä   3.78   miljooiiaa   );'ksikköä,
mutt,a  vuodelta  `]927  vain  3.78  miljoonaa,  joten  lopputulos  osoittaa
1.7  °/o:n  väliennystä.   r\Täin ollen voidaan sanoa,  että  Ruotsin karjan-
hoii,o  näyttää  sodap  jälkeeii   päässceii   melkein   entiselleeri,   mutta
iTiainittuna    vuonna   se   ei   vielä    ollut   Saavuttanut   täysin   sodan
edellisi,ä   tasoaan.     Sikäläisestä    meijeritoimesta    julkaistut  tilasto-
tiedot   osoittavat   maidon  käyttelyn   lisääntyneen,  mutta  voin  val-
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mistuksen   p}rsyneen   jokseenkin   entisellään,   sai]ialla  kuin  juuston
tuotarito  on tuntuvasti kas`'anut.

Norjassa  on  hevosten  ja  lampa;den  luku  vuo(lesta  4910  lähtien
huomattavasti noussut, mutta nautakarjan määi`ä oli `'uosina 1923--
27  jokseeiikin  yhtä  suuri  kuin  vuonna   19'10;  lisä}.stä  oli  vain  2.4  %.
Vähenn}-stä   on   tapahtunut   vuohien   ja   sikojen   määrässä;   jälki-
mäisissä    oli    supistusta    tuntuvasti,19.5  °/o.     Jos   ei`i    kotieläimet
muuiinetaan    nautayksiköil#i,    saadaan    vuodelta    1910    `'Iitcensä
1.92    miljoonaa    ja   vuodelta   1927    2.o4   miljoonaa   nautayksikköä,

joten tässä  on  huomattavissa  pieni lisäys,  6.6  °/o;  se johl,uu etui)äässä
lampaiden  luvun  enentymisestä.

Tanskassa  on  hevosten  luku,  joka  vielä  sodan  edellä  lisääntyi,
sodan  jälkeen  nä}'.ttänyt  jathvasti   vähent}'ncen.    Sit,ävastoin   on
sarvikai`jan  lukumäärässä  tapahtunuL  mi]tei  yhtämittaista  lisä}rsiä,

ja vielä  tuntuvampi on  sikojen  lu`'un  enent}rminen;  näidcn  kappa]e-
määi`ä  on  jo  suurempi  kuin  sarvikarjan.    Suhteellisesti  suuri  lisäys
on   tapahtunut   myös   kanojen   luvussa.    Sitävastoiii   on   laiiii)aiden

ja  `t.uohien hoito  täälläkin  ent,isestään vähent`'n\-t.   Kuri  kotieläiinet
muiinnetaan   nautayksiköiksi,    huomataan   sarvikarjan   ja   sikojen
luvun lisääntymisen aiheuttaneen siksi tuntuvan nousun, että nauta-

}'ksiköiden  määi`ä,   joka  vuonna  191/i  oli  /i.85  miljoonaa,  oli  vuonna
1927   jo   5.83   niiljoonaa.    Täten   on   nousua   20.2  °/o,    mikä   osoitt,aa
Tanskan  karjatalouden  tuntuvaa   voimistuniista   sota-ajan  jälkeeri.
Nousu  on  siten  paljon  huomatta\.ampi  kuin  nieillä,  jossa  vastaavaa
lisäystä   oii    vain   7.i  °/o.    Tässä   on   kuitenkin   inuistettava   Etelä-
JylLannin  vaikutus  myös  kai`jaluvun  lisäänt}'miseeii;  sitä  ei   Petsa-
mon  Suomeen  lijttäminen  lainkaan  vastaa.

Sen  nojalla,  mitä  edellä   on  esitetty,  voidaan  lausua,  että  sot,a-
vuosien  jälkeen  on  viljanviljelys  suhteellisesti  tuntuvimmin  voimis-
tunut   Suomessa,  mutta  Tanskassakin  on  sato  suurentunut  melkoi-
sesti.   Sitävastoin  näyttää   varsinainen  rnaanviljel}'s  huomattavast,i
taantuneen   sekä  Ruotsissa   että   P\Torjassa,  karjanhoito  taas  on  tiin-
tuviminin  vaurastunut Tanskassa  ja jonhn  verraii  myös  Suomessa.
Norjassa   on  nousua  vain  vähäsen,   Ruotsissa  taas  on  hiukan  sui)is-
tusta  huomattavissa.    Esitetyssä  vertailussa  Suomi  ei joudu  millään
tavoin   alak}'nteen.    Maatalouden   alalla  maassamme  sodan jälkeen
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tapahtunut  edist}ts  voidaan  suhdelukujen  nojalla   asettaa   Tanska]i
rinnalle,  mutta edellvt,\'sten  melkoisia   eroavaisuuksia on  tässä  muis-
tettava.

LTseat  iiiuutkin  tilastohaarat  kuin  edellä  esitetyt viittaavat  maa-
talouden   voimistuiniseen   sodan   jälkeen.     Sen   kannattavaisuus   ei
kuitenkaan   ole   ollut  varsin   t}ryd}-ttävä.    Suomessa   se   maatalous-
hallituksen    kirjani)itotiloilla     näyttää    vuosina     4923-27    olleen
miltei   samanlainen   kuin   sodan   edemsinä   vuosina,   1942-44,   jos

i)idetään   silmällä   niaatalouspääomalle   saavutettua   koi.komäärää.
Ruotsissa   on  maaLilojen  kannattavaisuus  sodan  jälkeen   ollut  he,i-
kompi   kuin  vuosina   `]9`12-14,  jolloin  se  oli  sama  kuin  Suomessa,
/i.45  °/o,  ja vuosien  1926-28 tulokset ovat i)ainuneet 2  °/'o:n  tienoille.

Noi.jassa  vastaavat  ]uvut  ovat  olleet  h}t'vin  ei.ilaisia  maan  eri  osissa,
vaihdellen  alle  1  °/o:sta  lähes  9  °/o:iin,  ilman  selvää  suuntaa.    Tans-
kasta  on vastaavia  tilastotietoja  vasta  inaatalousvuodest,a  1923-24
lähtien,  jolloin kannattavaisuusprosentti  oli 8.i;  seuraavana  vuonna
se  nousi  9.i    °/o:iin,   mut[a   scn  jälkeen  tulos  painui  jo  alle  2  °/o:n,
ollen siten aivan ei)ätyydyttävä.

Maatalouden    kannattavaisuus    näyttää    täten   maailmansodan

jälkeen  olleen  Suoinessa  parempi  kuin  muissa  pohjoismaissa.

Kal,astus.

Maatalouden yhteydessä  on  inainittava  muutama  sana  kalastus-
elinkeinosta,  joka     sekä    luonteensa   puolesta   että   hallinnollisesti
on  sitä  lähellä.    Meillä  Suomessa  virallista  kalastustilastoa  on  vain

p}'}.ntimääristä   eikä  saaliin  i`aha-arvosta,   eivätkä  tuotannon   suu-
i`uutta  koskevat tiedotkaaii ole täysin luotettavia.   Tämä tosiasiakin
osaltaan viittaa siihen, ettei tällä elinkeinolla meilk.i ole ei.ittäin suurta
merkit}'stä.   Sodan  jälkeen  saalis  näyttää  palanneen  jokseenkin  sa-
inoihin  määriin  kuin  enncn  sotaa.   Maan  viennissä  sen  osuus on su-

pistunut   sodan   edelliseen verraten aivan merkityksettömäksi,  vain
1/6:ksi   entisestä;  sitävastoin  tuonnilla  on  }rhä  huomattava  sijansa,

vaikka sekin on vähentynyt, 36.9  °/o sodan edellisestä.
Ruotsissa  on  sodan  jälkeiseltä  ajalta  tilastoa  merikalastuksesta

vuosi   vuodelta.     Kun   eri   kalaryhmien   yhteissummia   verrataan
vuoden    1914   saaliiseen,   huomataan   summien   pysyneen   yleensä
alempina.   . Siitä    huolimatta   on   kalansaaliin   raha-arvo,   hintojen
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nousun    johdosta,   tuntuvasti   kasvanut,   lukuun   ottamatta  silliii,
silakan  ja   makrillin  saalista.   `Lopputu]os,  vuodelta   1927,   osoittaa
59.i  °/o:n  lisäystä  vuoden  1914  vastaavaan  lukuun,16.9  miljoonaan
ki`uunuun,  verraten.

Norjan  elinkeinoelämässä  on  kala.stuksella  vai`sin  tärkeä  asema.
Vuotuinen  saalis  tosin  melkoisesti  vaihtelee,  ja  i)ysyvääkin  väheii-
nystä   on   todettavissa   si]akan   pyynnissä,   mutta   yhteenlaskettu
kalamäärä  osoittaa  sodan edelliseen vei-raten lisäystä  24.5 °/o.    Ka]o-

jen   hinnan   nousemisen   johdosta   saaliin   i`aha-arvo   on   kasvanut
t,untuvasti:   keskiinäärin   /±9.0   miljoonasta   kruunusta   sodan   edelli-
senä    viisivuotiskautena    `100.7    miljoonaan    kruunuun    viisivuotis-
kautena   1923-27,  joten  nousua  on  1_01.8  °/o.    Tämä  tietenkin  osal-
taan   johtuu   i'ahan   ostokyvyn   alenemisesta,   mutta   tosiasiallista
tuoton   lisä}'stä   siinä   on   myöskin.

Tanskassa  ovat kälojen pyyntimäärät yleensä olleet enentymään

i)äin,   ja   täm.än   eliiikeinon   merkitys   on   siten,    hintojen   samalla
noustessa,  yhä  kasvanut.    Sodan  edelliseen  viisivuotiskauteen  vei`-
raten,    jolloin    kalansaaliin    i`aha-arvo    oli    keskimääi`in    15.i   milj.
ki`uunua,  se on lisääntynyt  155.o  °/o.  Mutta vuosien 1923-27 määriä
toisiinsa   veri.attaessa   siinä  ilmenee  jonkun  verran  aleneva  suunta.

Kalastuselinkeinoon   nähden   Suomi   on   yhä   edelleen   pahasti
inuista   pohjoismaista   jäljessä,    huolimatta   kalavesiemme   paljou-
desta.

T eol,l,isuus .

Suomen  teollisuudessa  on  ensinnäkin  t y ö p a i k k o j  e n   luvun
lisäys   ollut   sodan   edelliseen  verraten   hyvin  tuntuva,   mutta   jok-
seenkin   yhtä   paljon   on   kasvanut   teollisuudessa   työskentelevien
työntekijäin     määrä.     Sodan     edellistä    ja    jälkeistä    viisi-
vuotiskautta   toisiinsa   veiTattaessa   huomataan   työntekijäin   mää-
rässä    nousua   52.9  °/o;   vuoden   1927   työntekijäin   lukua,    159141,
vuoden   4913  vastaavaan  lukuun,106 812,   vei.rattaessa  nousua   on
/±9.o  °/o.     Paljon   suurempi   on   välittömästi   tehdaskoneita   käyttä-

vän  v o i m a n  enentyminen;  se  on  noussut  hiukan  enemmän  kuin
kaksinkertaiseen   määrään   sodan   edellisestä.   ljisäystä  on  100.9   °/o.
T e o 1 ] i s u u s t u o t, a n n o n   bruttoarvo  on,  ottaen  huomioon  i.ahap
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kulta-ai`von   muutos,    lisääntynyt   1?8.  9°/o   ja   tukkuhint,.aindeksin
mukaan   laskienkin   63.8  %.

Ruotsin  teollisuudessa   on  työpaikkojen   luku   kasvanut /±5.2 °,`;,
mutta   työntekijäin   inääi'ä   on   lisääntynyt   verraten   vähän;   siinä
on vuodesta  1913 vuoteen  1927  nousua  vain  13.7  °/o.   Kun teol]isuu-
den  käyttövoima  samaan  aikaan  on  kasvanut  lähes  kaksinkertai-
seksi,   87.5  °/o,   ja   tuotannon   bruttoai.vo   on   lisääntvn`.t  108.i  °/o,
kaikki  tämä  osoittaa,  että  sikäläiset teollisen tuotannon   i`atsionali-
sointii)yrkimykset   ovat   johtaneet   hyvin   huomattaviin   tuloksiin.
Tuotannon  arvoa  tarkasteltaessa  on  kuitenkin  muistettava  tavai`oi-
den  hinnannousua,  jonka  tilille arvon lisäyksestä tulee  tuntuva osa.

Norjan   teollisuuden   työpaikkojen  määrä  on  kasvanut  melkein

yhtä paljon kuin Suomen vastaava luku, 46.7  °/o, mutta työntekijäin
lisäys  on  jäänyt  melkoista  pienemmäksi;  vuosien   1923-26  keski-
määrää   vuosien   1910-13   vastaavaan   määrään   vei.rattaessa   on.
niiden   luvussa  todettavissa  vain  7.6   °/o:n  nousu.    Sitävastoin  Nor-

jassakin  on teollisuuden käyttövoiman  kasvaminen  ollut  h}'vin tun-
tuva,  se  kun   on   lisääntynyt   lähes   kaksinkertaiseksi   sodan  edelli-
seen   verraten..   Tuotannon   raha-arvosta   on  tietoja  vain  vuosilta
1909,   1916  ja   1927,  eikä  Norjan  teollisuuden  tuloksista  näin  ollen
voida esittää aivan vastaavaa laskelmaa, mutta huomattavaa nousua
näyttää   siinäl{jn   olevan.     Vuoden   1927  teollinen   tuotto   on   siellä
raha-arvoltaan.   vähän  suur6mi)i   kuin  meillä;  käyttövoiinaahan  on
siellä     teollisuudessa    enemmän,    vaikka   työntekijöitä  on  vähem-
män  kuin  täällä.

Tanskan   teollisuuden   ja   käsit}Tön   työpaikat   ovat    useimmilla
aloil.la lisääntyneet, mutta muutamilla taas vähent}'neet;  yhteistulos
osoittaa   vuodesta   1914   Vuoteen   1925  mennessä   8.t   °/o:n   nousua.
Työntekijäin   luvun   puolesta   Tanskan   teollisuus   on   voimistunut

jonkun  vei`ran enemmän; siinä on nousua 18.6  °/o.   Samalla on käyttö-
voima   lisääntynyt   90.4  °/o.    Tuotteiden   arvosta   ei   Tanskan   viral-
]isessa  tilastossa  ole tehtv vhteislaskelmia;  niissähän  väkisinkin  s}rn-
tyy  samojen  arvojen  uudelleen  laskemista,  ja  siten  kokonaistuotto

pyrkii  tulemaan  liian  suureksi.   Jos pidetään silmä]lä täi`keimpiä tuo-
tantoaloja,   huomataan  useiden  teollisuudenhaarojen  tuoton  vuon-
na 1927 olleen raha-arvoltaan jopa monta kei`taa suuremi)i kuin sodan
edellä.    Tällaisista  mainittakoon  ei`ikoisesti  suklaateollisuus,  rauta-
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1aivatehtaat  ja   öljytehtaat,  joiden  tuotaiito  on  ollut  3-4  kertaa
niin  suui`i  kuin  sodan  edellä.    Kaksinkei`taiseen  i`aha-arvoon  ja  siitä

ylikin   ovat   päässee.t   siantcui`astamot,   jotka   Tanskassa   mainitaan
teollisuuslaitosten    joukossa,    edelleen    ti`ikootehtaat,   kenkätehtaat

ja monet muut.   Useit,a  tilastohaaroja  on vaikea vei`tailla sen  vuol#i,
ettei  niistä  ole  sainanlaista  r}'hmitystä  sodan  edelliseltä  ajalta.   Esi-
tetyt  muutamat  viittaukset  osoittavat,  että  se  teollistumissuunta,

joka  vanhassa  maatalousmaåssa  Tanskassa  jo  ennen  sotaa  oli  sel-
västi   havaittavissa,   on   sodan   jälkeen   voimakkaasti   vahvistunut.
Jos  laskelmissa  otetaan  mukaan  vain ne teollisuudenhaarat, joiden
tuotannnosta  +irallisessa  tilas.tossa  on  esitett}'  arvomääi`iä  kummal-
takin    edellä    mainitulta    ajanlmhdalta,    huomataan    teollisuuden
tuoton   ai`von   nousseen  488.i   milj.  kruunusta  sodan  edellä  1445.6
miljoonaan  kruunuun  vuonna  4927,  joten  lisäystä  on  ollut  134.7 °/o.
Tähänkin   on  tietysti  osaltaan  vaikuttanut  tuntuvasti  se  hintojen
nousu,   joka   sodan  jälkeen   on  eri   aloilla   tapahtunut.,   mutta   näin
suui.esta   arvon  lisä}'ksestä  jää  tosiasiallisen  kehityksen  osalle  epäi-
lemättä  melkoinen  määrä.

Teollisuuden kehit}rksestä .kaikissa  pohjoismaissa  maailmansodari

jälkeen  voidaan  näin  ollen  esittää  yleensä  voiinakasta  nousua  osoit,-
tavia   tilastotietoja.   Kaikissa  puheena  olevissa  maissa  on  teollisuu-
den  käyttövoiman  lisä}.s  ollut  h}.vin  tuntuva:   suunnilleen   kaksin-
kertaiseksi  sodan  edellise.en  verraten.    Meillä  Suomessa,  se  on  ollut
suhteellisesti   suurempi   kuin   muissa   pohjoismaissa,   mutta   se   on
osittain   seurausta   siitä,   että   tää]lä   on   aikaisemmin   teollisuuden
käytettävänä   olevan   voiman   määi`ä   ollut   verraten   pieni.    Työn-
tekijäin  luku,  joka  Suomessa  on  i`unsaasti  lisäänt}'n}-t,  on  Ruotsissa
kasvanut vain vähän  eikä  Tanskassakaan  ole  tässä  kohden huomat-
tavaa  nousua tapahtunut, ja niinikään Norjassa se  on jään}'t verraten
vaatimattoriaksi.    Mutta  kaikissa  puheena  o]evissa  maissa  ontuo-
tannon  tulos  lisääntynyt  hyvin  tuntuvasti,  ilmeisesti ratsionalisoin-
nin  johdosta.    Voimakkain  nousu  näyttää  tapahtuneen  Tanskassa,
mutta Suomestakin on voitu esittää hyvin ilahduttavia suhdelukuja.
Edellisen  lisäksi  on  vielä  mainittava,  eitä  teollisen  tuotannon  arvo
työnt,ekijää   kohden   on,   sodan   jälkeen   tapahtuneesta   työpäivän
lyhentämisestä huolimatta, noussut meillä melkoisesti.   Tämä suhde-
luku,  joka  kaikkia  eri  teollisuudenhaaroja  silmällä  pitäen  oli  keski-



442                                                                                 LEO    HARMÅ.JÅ

määrin  5 800  mai.kkaa  viisivuotiskautcna  190(9+3,  oli  keskimäärin
71500     ma[-kkaa    vuosiiia     1923-27.       Kun    edellinen    suhdeluk`i
)i`uuniietaan    n}-k}'ajan    i.ah:`ksi     kä}'tLämällä    tukkuhintaindcksin

suhdelukua   11.20,   saadaan   65  500   inarkkaa,   ja   täLeii   huoniat,aaii
siinä  olevan  nousua  9.8  °,/o.    Esitett}'ihin  lukuihin  nä`hden  on  kuiten-
l{in   huomattava,   että   inei]lä   teollisen   t,uotannon   ai`vosLa   varsin
suui.i  osa  jää  raaka-aineen  hinnaksi;  varsinaisen  jalostust}'ön  osuus
on    etenkin     sahateollisuudessa     tietysti     vei.i`aten   pieni.     Toisissa

iiohjoisinaissa  on teollinen tuotanto tässä kohden paljon  ai.vokkaani-
iti.  Siitä huolimatta voidaan se kehitys, joka Suoiiicssa on teol]isuuden
alalla maailmansodan jälkeeii tapahtunut, suhdelukujen perustuksella
asettaa    Skandinavian    inaidcn    i.innal]e   ja    ei.äissä   suhteissa     seii
edellekin.

Ijii,keime   ic.   I{aupi)a.

'L`alouselämäii    kehitystä    valaisee    osaltaan      ]Tiei`eii  ku)I{  u-

tilasto, joka  osoittaa  sekä kaupi)alaivaston suuruut,ta et,tä sen suorit-
tainaa  kuljetustointa.

Suomen  kauppalaivasto,  joka  sota-ajan  johdosta  lisäänt}'i  huo-
mattavasti,   on   sil,temmin   tosin   vähentynyt,    mutta    viisivuotis-
kautena   4923-`27   se   oli   melkoista   suuremi)i   kuin   sodan   edellä.
I-Iö}'i.}'-    ja    moottorialusten   luku,  joka  on  vuodesta  toiseen  vaih-
dellut.  lisääntvi   näinä  vuosina  36.9  °/o  ja  vctomäärä  64.7  °/o.    Pur-

jealuksiin   ja   proomuihin   nähden  olivat    vastaavat   luvut  48.i   ja
13.0  %.     Sitäpaitsi   on   l,ullLit,   lisäksi    n.ioottorialuksia  ja  proomuja.
Yhteinen    muunnettu     nettokantavuus,    joka    vuosina     4909-43
]iousi   keskimääi'in   vain   548 000   nettotonniin,   on   sodan  jälkeisenä
viisivuotiskautena    ollut    3l.i  °/o    suurempi    kuin    sodan   edcllisci`
viisivuotiskauden   vastaava   luku.   Suomesta   lastissa   lähten\'t, ton-
nisto  on  samoina  viisivuot,iskausina  lisääntyn}.t  3'2.i  °/o, mutt; tännc
lastissa   saapunut   tonnisto   on   taas  vähcntynyt  hiul{an  enemmän,
Tn .$ 0 / o.

Ruotsin  kaui)pa]aivasto,  joiika  kantavuus  vuonna  1926  meiii  }'li
`1  miljoonan  nettotonnin  yhteissumman,  on  sodan  edellisestä  huo-

mattavasti   lisääntynyt,   vaikkakaan   ei   suhteellisesti   yhtä   i)aljon
kuin meidän  laivastomme.   Mutta  samalla  kuin  sikäläinen  toiinisto
on  yhä  kasvanut,  on  saapuneiden  laivojen  luku  melkoisesti  vähen-
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tyn}'t.   Samansuuntainen on kehitys Nor.jass.a, jonka kauppalaivasto

jo  ennen  sotaa   }rlitti  1  miljoonan tonnin i`ajan.   Tanskassa  näyttää
tonnimäärä,  joka   on   jonkun   vei`ran   suurempi   kuin  Suomen  vas-
taava  luku,  melkoisesti  kasvaneen  sodan  edelliseen vei`raten,  mutta
sielläkin   on   saapuneiden  laivojeii  luku  näinä  vuosina  vähentynyt,
samoin   lähteneiden.

Mei.iliikenteen    yleinen    tila    maailmanmarkkinoilla    on    täten
lyön}rt   leimansa   myös   i)ohjoismaiden   merenkulkuun,   eivätkä   eri
inaat   tässä   kohden   näytä   kovin   suui`esti   poikkeavan   toisistaan.
Tapahtuneesta   edistyksestä  huolimatta   ei   meidän   maamme   tällä
alalla  ole  lähimainkaan  vei`rattavissa  Norjaan  ja  Tanskaan.

R a u t a t i e 1 i i k e n n e    on  meillä  sodan  edelliseen  veri.aten
melkoisesti lisääntynyt.   Niin hyvin matkustajaluvussa  kuin tavai`a-
liikenteen   tonnimääi.ässä    on   suhteellinen   nousu,   sodan   edellistä

ja  jälkeistä  viisivuotiskautta  toisiinsa  vei.rattaessa,  hyvin  tuntuva,
jopa  yli  kaksinkertainen.

Ruotsissa   on   sekä   henkilö-   että   tonnikilometi`ien   luku   vain
24.o  °/o    suurempi    sodan    edellisten    vuosien    vastaavaa    määi`ää.
Norjassa luvut  ovat paljon korkeammat,  42.6  ja  63.3  °/o.   Tanskassa
taas  vastaavat  määi'ät  ovat  39.3  ja  24.5  °/o.

Sekä   tuotantotoiminnan   että   yleensä   koko   talouselämän   voi-
makasta   kehitystä  todistaa   osaltaan  myös   u 1 k o m a a n k a u p-

p a a n   kohdistuva tilasto.   Kun tavai`an  arvot muunnetaan nyk}.i-
siksi markoiksi kulta-arvon perustuksella, huoniataan Suomen tuonti-
kaupan raha-arvon  nousseen  62.4  °/o;  tukkuhintaindeksiä  muunhos-
laskuun  käytettäessä  saadaan  vastaavaksi  luvuksi   11.4  °/o.  Mutta
samalla  on  todettava,  että  tuotantoon  tarkoitettujen  tavarain  suh-
teellinen osuus on lisääntynyt ja kulutukseen tarkoitettujen tavarain
osuus vastaavasti pienentynyt.  Paljon tuntuvammin on lisääntynyt
vientikauppa, jonka nousu i`ahan kulta-arvoa silmällä pitäen vastaa
1'17'.0  °/o;   jos   muunnoslasku  tehdään  tukkuhintaindeksin  pohjalla,
on nousua vielä sittenkin 49.4  °/o.  Tämä tosin merkitsee suui`immaksi
osaksi  sitä,  että  maan  metsävaroja  on  entistä  uutterammin  rriuu-
tettu  rahaksi  ja  että  eräillä  seuduilla  maan  eteläosassa  onmetsän-
hakkuu  tullut  sen  vuotuista  kasvua  suui'emmaksi.   Mutta  ilmeisesti
tämä  metsäpääoman  vähentyminen  ei  vielä  ole  saavuttanut  varsin
tuntuvaa merkitystä, kuten professori Ea.no S¢ciren tekemät laskelmat
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osoittavat.    Tuontikauppaa.n  nähden  on  huomattava,   että  autojen
maahantuonti,   joka   vii.allisessa   tilastossa    on    laskettu  tuotanto-
tarkoituksia  palveleviin tavaralajeihin,. ei tehtyjeii  erikoislaskelmien
mukaan  ole huomatt,avassa  määrin voinut johtaa  harhaan  puheena
olevia    suhdelukuja,    sillä   autojen   tuonnista    h}t`vi.n   tuntuva   osa
on  joka  tapauksessa  edistän}'t  talouselämääja vain pieni määi`ä voi-
daan    lukea    eräänlaisiin    kulutusesineisiin.     Joka   tapauksessa    on
kauppatase   meillä  sodan  jälkeen.ollut  entiseen  verraten  varsin
edullinen.

Ruotsissa   ulkomaankaui)pa   on   sodan   jälkeen   inyös   kasvanut
melkoisesti.    .Vuosien   '1923-27   t,uonnin   raha-arvo   on   jokseenkin
tasan   kaksi  kertaa   iiiin  s-uuri   kuin   vuosien   ]909-13   1%skimäärä;
nousua  on  101.o  %.    \''iennin  i`aha-arvo  on  lisäänt`'n`.t  vielä  \'ähän
enemmän,   vastaava   suhdeluku   kun   on   J05.6  °/o.   . O-n   ]uonnollista,
ett,ä  näiden  lukujen  kasvamiseen  oii  osaltaan  vaikutt,anut  hintojen
nousu,   mutta   todellist,a   kaui)an   laajentumista  tässä   on   ni}'öskin.
Sodan     jälkeen     kaui)patase     on        muuttunut      edullisemmaksi
kuin        ennen,    ja    vuonna     J9.27  o]i  viennin  encmm\'`'ttä  32.`2   niil-

jooiiaa -kruunua.
Norjan  ulkomaankaupassa  on  ollut  melkoista  vaihtelua,  inutta

tuonti  on yhä  pysynyt vientiä suui`empana.   Kaui)pataseen  passiivi-
suris  on  kuitenkin  hiukan vähent,`-ii\.t.   Sodan  edelliseen  veri`aten  on
sekä  tuonnin  että  viennin  raha-arvo  noussut  h}Tvin  tuntuvasti,  vas-
taten  tuontiin  nähde.n   173.tt  °/o  ja  vientiin   nähden   `]86.i  °/o   sodan
edellisestä  määrästä.   Ulkoinaankauppa  on  näin  ollen  erittäin tuntu-
vasti   vilkastunut.     Kaupi)atase,   joka   ennen   soi,aa   osoiiti   h}'vin
suurta    passiivis`di`itta,    on   sittenimin   vähän   itara]itunut,;   vuosina
1909-13   oli     tuonnin     enem][i}7}'Ltä    /i9.i  °`o    viennin    aivosta,    ja
vuosina   `1923-27  vastaava   luku   oli  42.5  °/'o.

Tanskan   ulkomaankaupassa    o).)    aikaisem)iian    iiousun   jälkeeii
vuosien    1924-26    aikana    olluL    huoiiiattavissa    aleneva    siiunta.
rruonnin  enemiii`'\'s  on  useinipim  vuosina  väheiitynyt,  ja  kauppa-

tase  on  täten  tullut  suhteellisesti  edullisemniaksi  kuin  ennen  sotaa,

jolloin tuonnin eneinm`-vttä o]i  keskimäärin  17.3  °,/o viennin arvosta.
Vuosina    1923-27   vastaa`'a   luku   oli   `10.i  %.     Tanskan   lukuihin
nähden   on  tässäkin  otctta\J-a   huoiiiioon   alueen   kasvaminen   ELclä-
Jyllannin   valtakuiitaan   liittäriiisen   johdosta.
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Suomeen  verraten  on  ulkomaankaupan  kehitys  muissa  pohjois-
mais;a ollut melkoista suurempi, mutta tätä osaltaan selittää Suomen
kansantalouden    kehittyminen    entistä    enemmän    omavaraiseksi.
Kun  viljantuonti  on  tuntuvasti  vähentynyt,  on  ulkomaankaupan
kehitys  ineillä  ollut  hitaampaa  kuin  monissa  muissa  maissa.    Näin
ollen  ei  esitetyille  luvuille  voida  antaa  suurta  merkitystä  taloudel-
lisen  1%hit},.ksen  tai.kastelussa.    Mutta  ilahduttava  tosiasia  on, että
kauppatase   on   puheena   olevina   vuo.sina   ollut   meillä   melkoista

parempi  kuin  muissa  pohjoismaissa.

Rahapääomat.

On  luonnollista,   että  rahaolojen  häiriytyminen  maailmansodan

johdosta  on  aiheuttanut  tuntuvia  muutoksia  asianomaisten  maiden
talouseläniässä.     Aikaisemmassa   laskelmassa,   joka   esitettiin  viime
vuonna  pidetyssä  esitelmässä,   olen  osoittanut,  että  Suomen  raha-

pääomat  inflatsionin  ja  devalvatsionin johdosta  menettivät  suui.im-
man osan inerkitystään.   Tämä tuli näkyviin varsinkin rahalaitosten
talletuksissa  ia  vakuutuslaitosten  varoissa.  Muttainaa-
ilmansodan  jälkeen iiämä  pääomat  ovat  nopeasti lisäänLyneet;  vuo-
tuiset   rahalliset   säästöt   ovat   olleet   vai`sin   suuria,   vaikkakin   sa-
maan  aikaan on  paljon  pääoinia  s}'iityn}'t  ja  käytetty  välittömästi
tuotantotoiminnan  yhteydessä,  kuten entistä  enemmän ja syveinpiä
ojia    kaivamalla   ja    tehokkaampia  työvälineitä  hankkimalla   sekä
tarkoituksenmukaiseinpia    talousrakennuksia    pystyttämällä.     Ra.-
hasäästöjä    muunnettaessa   nykyisiksi  .  mai.koiksi    kulta-ai`von    i)e-
rustu,ksella   huomataan  rahalaitosten   talletustep   lisä_ä_ntLin_e_en   32.0
o/o   ja   osake-jä=_äliii-e_Ii 318].T_o7Q_  _So_dåi[ijellisestä.    Mutta  jos  laskellna

nojautuu -tu'kk-rihintaindeksiin,     nähdään     puheena    olevien   raha-

pä.äoiiii.en  vähent}/.neen.   Ei;ikoisen  tuntuva  on  vakuutuslaitosten  ja
samoiii   elinkorko-  .ja   f'läkelaitosten  omien  varojen  vähennys.

O_TLS_?_lj[äfi.j2ttä__S_LLep¢i_Pavia_p__m_a.is_9_a.2_j_g_is_S_a_pa_l_q±ii±|{ruunun

entiseen  arvoon sodan j.älkeen,  ei  ole vastagviä  Ten.et_y.kLiii`t.±ta-
vissa.    Ruotsissa   pankkien   }'.  m.   i`ahalaitosten   talletusvarat   ovat
v-uodeät{ä--l-9-i3    vub.Jei=Tiö27   li_sääptyneet    3.6o    miljardista    7.77
miljardiin,   siis  meidän   vastaaviin  lukuihin   verraten  monta  vei`taa
suurempaan määrään;  nousua on  116.i   %.   Norjassa  ovat luvut pal-
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jo_n  p_i_ene_mmät,  mutta  siellä  ne   ovat   kasvaneet  suhteel]isesti  vielä
vähän   eneiiiriäh;  --2-35.4 ---°/o-,-j.a   Tanskassa    vastaavaa    lisäystä    on
105.9  °/o.   Kehitys  tällä  alalla    on    näissä    maissa    ollut    aivan  toi-
s-eT=l-aTriTen   k-uin   meillä.   Mutta  niiden   elinkeinoelämän monessa  suh-
teessa    hitaampi     edistys     maailmansodaii    jälkeen     saa    suureksi
osaksi  selityksensä  niistä  vaikeuksista,  joita  rahanarvon  entiselleen

palauttaminen  on  niille    aiheuttanut.

Kansanvcbral,li,Suus.

Luotettavin  vas.taus  kysymykseen,  inillainen  taloudellinen  kehi-
tys   maailmansodan   jälkeen   on   sodan   edelliseen   aikaan   verraten
ollut,   olisi  saatavissa  kansanvarallisuuden  suuruutta   hmpanakin
ajankohtana  toisiinsa  vertaamalla.    Mutta  tällaiset  laskelmat  ovat
melko   lailla   ylivoimaisia   tehtäviä.     Kun   tunnettu   tanskalainen
tilastomies   4doJph   Jcnsen   teoksessaan   »Samfundskunskab»   esitti
laskelmia  Tanskan  kansanvai`allisuudesta,  hän   ilmoitti   sen  vuonna
4912  otaksutun   40    miljardiksi,  ja  vuonna   1928  häiien  mielestään
20   miljai'dia    jotakuinkin    ilmaisi    Tanskan   kansanvarallisuuden,
Etelä-Jyllanti  mukaan  otettuna.    Mutta  tällaisen  laskelman  teke-
minen  oli  hänen  mielestään  epävai`malla  pohjalla  sekä  laskutavan
ei`ilaisuuksien   että   rahanarvon   muuttumisen   johdosta.     Tanskan

yhteiskunnan  ei  juuri  voitu  otaksua  olevan  paljon  rikkaampi  kuin
ennen  maailmansotaa.    Samansuuntaisia  kielteisiä  lausuntoja  ovat
Saksan  kansantaloustieteilijät  esittäneet  monissa  tutkimuksissaan,

joita   vai'sinkin    i)Verein    ftir    Sozialpolitik»   on   julkaissut.     Mutta
toiselta   puolen   ovat   monet   tutkijat   i.ohkeasti   tarttuneet   tähän
tehtävään.     Siten   on   esim.   unkai`ilainen   professori   4-rt.eczrt.cÄ   von
Fezzner  äskettäin  julkaissut  seikkaperäisen  laskelman  oman  maansa
kansanvarallisuudesta. ]) Tanskalaiiien   professoi`i   JGns W¢rma.ng   on
viime   vuonna   valmistuneessa   teoksessaan   »Danmarks   Ei`hvervs-
og  Samfundsliv» esittänyt  yksityiskohtaisia  laskelmia  myös  kansan-
varallisuudesta,  jonka  hän  vuodelta   1927  on  laskenut   24    miljar-
diksi   ki`uunuksi,  siis  jonkun  verran  suui.emmaksi  kuin  Jensen.

\)   FRiBDRicFi   V0N   FEL"ER,   Das   Volksvermögen     Ungarns.   Ein     Beitrcbg

z;ur   Frage   der   Schätzung   des  VotksQermögens  irn  allgemeinen.    We.iiT\a.r   19SO.
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Suomessa  laati  aikoinaan  maistei`i    OSÅc!rL.   AL4€eJ.e  valtion   vero-

refoi.mia varten laskelman Suomen    y k s i t, y i s o m a i s u u d e n  raha-
ai`vosta,  ja  seikkaperäisten  selvit}.sten  nojalla  hän  tuli  siihen  tulok-
seen,   että   täinän   omaisuuden  määrä   voitaisiin  vuoden   4909  olo-
suhteita  silmällä  pitäen  arvioida  runsaasti  5  miljai`diksi  markaksi,
silloista    rahaa.     Tutkimuksen    tulokset    julkaistiin  »Yhteiskunta-
taloudellisessa  Aikakauskirjassa»  vuonna   1912.   Maailiiiansodan  jäl-
keen  teki   tilastollisen   päätoimiston  johtaja   J14cir£tj   Kovero lähinnä
ulkomaalaisten käytettäväksi tarkoitetun laskelman Suomen kansan-
vai`allisuudesta.    Nojautuen  l,ohtori  J.  E.  St/7%.Jcm tutkimuksiin maa-
tilojen  kannattavaisuudesta  hän  tuli  sodan  edelliseen  ai`vioon  näh-
den  korkeampaan  määi`ään  kuin  Autere.   Ottaen  samalla  huomioon
valtion  ja   kuntain   omaisuuden, hän   pääsi   sodan   edelliseltä ajalta
11   miljardin   markan    määrään.    Sodan  jälkeen  vallitsevia  hinta-
suhteita   huomioon   ottaen    Kovei.on  laskelma])   tuli  vuoden   1920  .
tienoilla  29-30  miljardin  markan  summaan.

Myöhempiä    arvioita    kansanvarallisuuden    suuruudesta    ineillä
ei  ole toimitettu,  mutta  useita  näissä`laskelmissa tarpeellisia  erikois-
selvityl#iä  on  viime vuosina laadittu.

Mitä    ensinnäkin    tulee   maaoinaisuuteen,   on   professori   Ä'.  T.
Ji4£®.!cb arvioinut Suomen maatilavai`allisuuden vuonna 1922 nousseen
32   miljardiin    markkaan    silloista  rahaa.  2)    Kun  Autereen  toimit-
tama   yksityisomaisuuden   arvio   tältä   osalta   nousi   3   miljaai`diin
silloiseen   mai`kkaan,  nämä  ai`viot  näyttävät  olevan  tosiasiallisesti
verraten.  lähellä   toisiaan.     Äskettäin   julkaisemassaan   tutkimuk-
sessa 3)  ))Maatalouden velkaantumisesta  Suomessa»  on to-htori  0.  W.
W£ZJci7tc!£   tehnyt   laskelmia   maatilapääomien   eri   lajeista   ja   niiden
nojalla    saanut   sen   yhteiseksi   ai`voksi   49.3     miljardia     mai.kkaa.
Tämä  ai`vio  kohdistuu toista  vuotta  sitten vallinneisiin  hintasuhtei-
siin,   jotka   vielä   olivat   vei`i.aten   vakavia;   viimeaikaista    hintojen
laskua   ei   siinä   ole otettu  huomioon. Mainittu summa ontuntuvasti
korkeampi  aikaisempia  laskelmia,  mutta. silmällä  pitäen  tuotannon
lisäystä,  joka. edellä  esitettyjen  rehuyksikkölaskelmien  pei.ustuksella

1)      Käsikirjoitus   tilastollisessa  päätoimistossa.
2)    Maa,ial,ous    kansa,ntal,oudessa    ia    ykstiyisurityksenä.    yNlaLaL    i8`   mets.*»

tooksen   111  osa,  siv.   89.
3)   Taloudelliscin   neuvottelukunnan  julkaisuja  N:o  14.

:t
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vastaa    44 °/o   sodan   edellisestä   ja   huomioon ottaen    myös   metsä-
maan  arvon  nousun  ei  pääomamäärän  kasvamista  noin  50 °/o   käy

pitäminen kovin liiallisena.    Ne perusteet, joihin Willandtin  laskelma
iiojautuu, eivät  tosin  ole  eritt.äin  luotettavia,  kun  aineisto  on  koko
maata   käsittävään   ai`violaskelmaan   kä}'tettäväksi  vei`raten  pieni,
mutta   sen  osoittama  tulos  näyttää  melko  oikealta.

Toi.sena   päälähteenä   kansanvarallisuuden   ai`vostelemisessa   on

palovakuutustilasto.   Vuoden  1927  päättyessä  maamme  palovakuu-
tetun    omaisuuden    arvo    oli   57.9    miljai.dia   markkaa.     Edellisinä
vuosina tämä  summa  nousi hyvin nopeasti, ilmeisesti suui.elta  osalta
sen  johdosta,  että  tälläkin  alalla  ruvettiin  entistä  enemmän  sovel-
tainaan  uudel]een  vakaannutettua  rahanaTvoa.    Mainitun  ajankoh-
dan jälkeen vakuutussumman lisääntyminen oli jo melkoista hitaam-

paa;   seuraavan  vuoden   lopussa   vastaava   luku   oli   63.4   miljardia.
Mutta   ei)äilemättä  melkoinen  määrä  maalaisvarallisuutta  on  edel-
Ieen  ollut  vakuutettuna  silloisia  hintasuhteita   alemmasta  arvosta.
Tämä pitää paikkansa varsinkin ii.taimistoon nähden, joka niin usein
on   kokonaan   vakuuttamattak-in.     Missään   tapauksessa   ei   meillä
iiäytä   olevan   s}r}-tä   luulla  palovakuutussummia   }'leensä   todellista
arvoa  korkeainmiksi  eikä  sen  nojalla  tehdä  tuntuvia  arvon  vähen-
nyksiä,   kuten    pi`of.    Warming    on    Tanskaii   kansanvarallisuutta
laskiessaan   vähentän}tt    irtaimiston   palovakuutusarvosta    30 °/o.1)
Luultavasti  meillä tultaisiin oikeampaan varallisuuden  ai`vioon vuo-
destå 1927 vähän  koroittamalla  silloisia  palovakuutusarvoja,  vai.sin-
kin irtaimiston  osalta.   Palovakuutetusta  omaisuudesta  on  tietenkin
suui`i   määrä   maatilojen   i.akennuksia,   kalustoa,   irtaimistoa   y.  m.,

jotka   sisältyvät   edellä   mainittuun  tohtori  Willandtin   arviolaskel-
inaan.    Sen  ulkopuolelle  jäivät  tietenkin  itse  maa  viljelyksineen  ja
metsäalueineen.   Willandtin laskelmien mukaan tämä osa maatilojen
varallisuudesta   vastasi   37.i  °/o  niiden   koko   pääoma-ai.vosta.   .Tätä
suhdelukua   soveltainalla   saataisiin  tulokseksi,   että   Suomen   maa-
tilojen  pääomasta  palovakuutusarvon  ulkopuolella  oleva  osa  nousisi
noin   18.3   miljardiin.    Kun  tämä  lisätään  57.9   miljardiin,   saadaan
iTiaatilojen ja kaupunkien palovakuutetun yksityisoma.isuuden yhtei-
seksi  määräksi  76.2  miljardia  mai`kkaa.

1)    Main.    teoksen   si\-.    380.
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Näiden   laskelmien  tarkistamiseksi  voidaan jossain  määi.in  käyt-
t,ää    tulo-    ja    omaisuusvei`otilaston    tietoja    omaisuuden    arvosta.
Vuoden  1927  lopussa  osalm}'htiöiden hallussa  oleva  omaisuus  käsitti
15.5     miljardia    mai`kkaa.      F}'}.sillisten    henkilöiden   omaisuudesta
voidaan  tehdä arviolaskelmia  edellisen  vuoden  kunnallisverotilaston

pohjalla,  ja  siten saadaan  Lämän omaisuuden arvoksi 26.i  miljardia.
Kun   lisäksi  tulee  osakeyhtiöiden  ohella  muiden  }'htymien  vai`alli-
suutta  3.2   mi]jardia,  tulisi  vuoden   4926 lopulla  }'ksit}risomaisuuden
ai.voksi   41.3   mi]jardia.    Jos  tämän  katsottaisiin  seuraavan  vuodeii
loi)iHiun mennessä lisäänt}.neen samassa määrin kuin osalmyhtiöiden
vei.oict,tu omaisuus, joka \Jerotilaston mukaan on noussut lähes 30  °/o,
sen   määrä    vuoden   1927   lopussa  olisi  ollut  }.li  53  iniljardia.    Kun
sainan  vuoden  loi)ussa  palovakuutetun  omaisuuden  määrä  oli  57.9
mi]jaardia,  ei  erotus  enää  ole  varsin  suuri,  kun  otetaan  huomioon,
(;ttä jälkimäiseen summaan  sisält}7}' melkoinen joukko sellaista vähä-
viiT`aisten  omaisuutta,  joka  ei  lainkaan  ole  joutunuL  omaisuusvero-
i`ikscn  alaiseksi.    Päinvastoin   `-oisi  edell`.ttää   puheena   olcvan  ero-
t,`ikscn    suureiiiiriaksikin,    kun    omaisuuden   arviointi   verot,uksessa
t('hdään    mahdollisimman   varovaiscsti,    mutta    i)alovakuutuksessa

ii}'ritään   läheiniiiäksi  todellisia  arvoja  ja  useissa  tapauksissa  arvion
ovat!   toiiiiiitaneet   vakuutuslaitosten   omat   taTkastajat   }'hlenäisiä

itci.usteita  Tioudattaen.   Lisäksi oii huomattava, että vei`otetuii omai-
suuden arvoo]i kuuluu tietenkin myös ai.vopapereita, saatavia y.m.s.,

joilla  ci  ole  suoi.anaista   vastinetta   palovakuuLuksessa;  niiden  i`eali-
arvot   saat,tavat   kuitenl{in   tulla    kansanvarallisuuden   laskelinaan
asiaiioiTiaisten    velallisten    hallussa    olevana     omaisuutena.      Joka
tapaukscssa  edellä  esitetyt  laskelmat  verotetusta  ja  vakuutetusta
omaisuudesta   varsin   hyvin   näyttävät   tukevan   toisiaan,   ja   siten
arvio realioinaisuuden määrästä tältä osalta näyttää olevan verraten
varmalla   pohjalla.

Vaikeimmin  arvioitava  ei`ä  kansanvarallisuuden  joukossa  on  se
iriaaomaisuus,  joka  sijaitsee  kaupungeissa  tai  muissa  asutuskeskuk-
sissa,  kuulumatta  maatalousvarallisuuteen.  Rakennukset  sisältyvät

])alovakuutusairvoihin,  inutta  maapohjan,  s.  o.  tonttimaan,  arvosta
ei   ole   suoranaista   selvitystä   saatavissa  mistään  käytettävissä   ole-
vasta  lähteestä.   Ainoaksi  tieksi  t,ässä  suhteessa  näyttää  osoittautu-
van  taloista ja  tonteista  lasketun  kuimallisveron  suui`uuden pohjalla
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arvioitujen   pääomamäärien   laskeminen,   mutta   vakuutustilastosta
ei ole  saatavissa tietoa itse rakennusten arvosta,  eikä  sitä  näin  ollen
voida  ei.ottaa  talon  ja  tontin  tuottamasta  yhteistulosta.    Ilmeisesti
tässä  on  kysymys  huomattavista  pääomamääristä,  varsinkin  suur-
ten  kaupunkien  nykyisiä  tontinhintoja  huomioon  otettaessa,  mutta
miljaardilaskuihin   nämä   eräi   eivät   kuitenkaan   kovin   tuntuvaa
lisää   aiheuttaisi.

Kauppalaivaston   raha-arvosta   on   merenkulkutilastoon   otettu
laivanomistajien. itsensä   ilmoittamia   arvomääi`iä.   Niiden   mukaan
kauppalaivaston  arvo  vuonna   1927  nousi  535.5   miljoonaan  mai`k-
kaan.    Kun  maisteri  Autereen  laskelman  mukaan  kauppalaivaston
ai`vo  oli  59  milj.  ja  rekisteritonnimäärä  on  sodan  jälkeen  ollut  mel-
koista   suurempi   kuin   sodan   edellä,   mainittu   summa   ei,   alusten
hintojen  alentumisesta  huolimatta,  nä}'tä  liian  suui.elta.

Monia  pieniä  eriä  tulisi  edellä  olevan  lisäksi  vielä  laskettavaksi,
mutta  niiden  arvioiminen  useammassa  tapauksessa  käv  vlivoimai-
seksi  ja  löpputulokseen  pienillä  erillä  on  vähäinen  vaikutus.    Teh-
tyjä   arvioita   voitaisiin   myös   tä}'dentää   kansanLulojen   suui`uutta
koskevilla   laskelmilla;   mutta   ne   veisivät   tässä   yhte}-dessä   kovin

pitkälle.L)    Mainittakoon   vain,   että   vei.otilaston   sisältämiin   tulo-
suminiin  olisi  lisättävä  3-4  miljardia  kotitaloustyön  osalta,   jonka
tuotto    voimassa     olevien.   vei-osäännösten   `mukaan    jää   vei`otta-
matta.1 )

Yksityisomaisuuden ohella on laskelmissa otettava huomioon myös

julkisten  yhdyskuntien  vai.at,  joista  vain pieni  osaon  tullut
mukaan   edellä   esitettyihin   summiin   palovakuutetun  omaisuuden
muodossa    ja   sellaisiiia   pääoma-arvoina,   jotka   muodollisesti   ovat

yksityisomaisuutta,  vaikkakin  tosiasiallisesti  kuuluvat  valtiolle  tai
kunnille.

Ennen sotaa tehtiin valtion omaisuudesta kolmekin kertaa inven-
taario.    Vuonna  1907  toimitettu  laskelma,  jonka  valmisti  maisteri
Pci¢vo  KorpL.scJcwj,  osoitti  valtion  kiinteän  omaisuuden  se`kä  rauta-
teiden liikkuvan kaluston,  tulli-ja merenkulkulaitosten alusten y. m.
ai`von 920.2 miljoonaksi markaksi silloista rahaa.   Tästä tärkeimpinä

1)   Vrt.  WALTER  LiNi>BERG,  Jncomes i.n  F!.n/a!nd.   Bank of Finland Monthly

Bulletin  1926.    N:o  11.
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erinä  olivat  vi`ltioninetsät  ja  valtionrautateidcn  kiint,eistöt.    Sodan

jälkeen  tehtiin  vuonna   192`2  uusi  iiiventaario,  jonka  toimitt,i  nuor.
ha||itussihtecri   C/icwJes   Bcmdg/.     Tällöin   ai`vot   oli   laskcttu   pap.eri-
mai.koissa    ja    mukaan    oli    otettu    omaisuuserät    mahdollisimman
seikkaimräisesti.    Siten   saatiin   tulokseksi  tuloa tuottavan   kiinteän
omaisuuden    osalta    6.4    miljardia,   `'altion   laitosten   kä}'tettävänä
olevaa   omaisuutta    3.4    miljardia   ja    valtionrautateiden  liikkuvaa
kalustoa,  tulli-ja  inereiikulkulaitosten   aluksia   `r.  m.   }'li  4.3   mi|jar-
dia   eli   }'hteensä   }.li  l1.i  miljardia  mai`kkaa  silloista  rahaa.    Täinä-
kin  ]askelma  on  monissa  kohdin  ehtin}.t  vanhentua.    Valtionrauta-
teiden   raha-arvo,   joka    siinä  laskettiin  /±.'i   miljai.diksi,  oli  vuoden
1(J27   tilaston   niukaan   5.5  miljardia.    Valtion  lukuisiin  rakennuksiin
tekemät    sijoitukset,    sellaiset    kuin    lmaLi.an    voimalaiLos,    Veitsi-
luodon  saha  `'.  m.  s.  käsittävät  in`Tös  suuria  summia,  kuten  seuraa-
vassa    esitetään.

Kuntien   oinaisuudesta    on   laskelmia   jiilkaistu   vuodelta    ]927
kaupunkien   osalta.     Niiden   inukaan   täinä    varallisuus   nousi   4.o
iiiiljardiin  mai`kkaan.    Maalaiskunticn  osalta  ei vastaavia laskelmia
ole    eikä   niiden    omaisuus    moniin    ]iiiljardeihin   nousekaaii.    Siitä
sitäpaitsi    melkoinen     osa   sisält}-y   jo   aikaisemmin   mukaan   otet-
tuihin   palovakuutusarvoihin.

Toiselt,a   puolen   on   ;tettava   huoiniooii   nettovelka  ulkomaille.
Tohtori    A. /`,`.  T[tdeerin   tekeinän    laskelman    inukaan    sc    vuonna
1927   nousi  3.Ji   mi]jardiin   mai`kkaa)i.1)

Kun   eri   varallisuuserät   ja   väheiin}'kset   otetaan   huoiiiioon,   ei
laskelma  vuoden  1927  lopulla  voine  juuri  jäädä  alle  400  miljaai.din
inarkan.     Mutta   toistaiseksi   kä`TteLtävinä   olevilla   tietolähteillä   ei
tätä   määrää   käv   vielä   tai`keminin   laskemincii.     Sodan  edelliseen
vei`raten  Suomen  kansanvarallisuus  on  joka  tapauksessa  tuntuvasti
noussut,   samaan   tapaan   k.uin   tuotantotoiminnan  tuloksia   ja   ei`i-
laisia  säästövaroja   esittävät  numei`otiedot,kin  osoittavat.

Mutta  edellä  esitettv`'n  Tanskan  kansanvarallisuuden  määrään,
20-24  miljardiin  kruunuun,  verratt,una  Suomi on edelleen verraten
kövhä   kaikesta  sodanjälkeisestä  rik.astumisestaan  huolima.tta.

1)   F..72/cincz'.g  /orc..gn  t.nclcö!ccJncss.    Bank  of  Finland  Monthly  Bulletin   1928.

N.:o     11.
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Kul,utusol,ot.
o     Kansan  taloudemsta  hvvinvoiiitia osoittaa`'älittömästi se   e l i n-

ka n t a,   joka   ei.i   aikoina   on  saavutettu.   Seikkaperäisiä selvit`.ksiä
siitä  toiinitetaan   maatalousväestöön   nähden  etui)äässä  maatilojcn
kannattavaisuustutkiinusten     }.hte}'dessä,     mutta     osittain     m}'ös,
samoin kuin  kaupunkilaisväestöön  nähden,  erikoisten elinkustannus-
tutkimusten    avulla.     Kun   jälkimmäisiä,   niiden   vaatiman  suuren
työnpaljouden   ja   tuntuvien   kustannusten   takia,   saadaan   aikaan
vei`i`aten   harvoin,   voidaan   niiden   avulla   vain  vai`sin  vähän  su(i-
rastaan valaista sodan edellisen ja sodan jälluisen kulutuksen ja elin-
kannan  suuruutta  eri  maissa.   Ei`äitä  havaintoja  voidaan  kuitenkin
tehdä    niidenkin   nojalla.

Tärkeimpien   kulutusesineiden   kulutusmääi.istä   eri   maissa    on
viime  vuosina  ruvettu  toimittainaan  vhtenäistä  Lilastoa.    Lasl{elmat,
osoittavat,   et,tä   niin   hyvin   ineillä   kuin   kaikissa   muissa   i)ohjois-
maissa   sokerin   kulutus   on   sodan   jälkeen   tuntu`'asti   lisäänt}'nyt.
Suomessa,jossa  tämä  tavai`a  ennen  sotaa  oli  h}-vin  ankaran  vei`o-
tuksen   alaisena,   sen   kulutus  asukasta  kohden  on   noussut   vuosim
1923-27   sodan    edellisen    vjisi`'uotiskauden   kcskiinäärään   verra-
ten  32.9  °/o.  Vielä  vähän  suureinpi  on  Ruot,sin  `.astaava  suhdeluku,
37.7  °/o,    siitä   huolimatta,   että   siellä   kuliitusmääi-ä    jo   ennestään
oli   paljon   suurempi   kuin   meillä.     P\Torjassa   vasl,aavat   luvut   ovat
alempana;  nousua  on  vain  26.4  °/o. -Suhteellisesti  vielä  iiienempi  on
nousu  ollut  Tanskassa,  48.5  °/o,  mutta  siellä  kulut,us  olikin  jo  enncn
sotaa  enemmän  kuin  ka[{si  kei`taa  niin   suuri  kuin  ineil)ä.    Kahviri

juonti  näyttää  myös  lisääntyneen.    Meillä  on   nousua   ollut  6.9  °/o,
Ruotsissa   ]6.Ji  °/o,   Norjassa  7.3  °/o  ja  Tanskassa   20.  7°/o.    Erikoisen
mielcnkiintoista  on t,odeta  tupakan  kulutuksen  \'aihtelut.  -Suomessa
se   on  alentuiiut   kokonaist,a   36.o  °/o,   Ruotsissa  42.5  °/o  ja  Tanskassii
5.3°/o,     mutta      P\Torjassa     se     on     p}'s}-n}rt     entisellään.         Tähäii
kulutusesineeseen   nähden   tapahtunut   vähenn}.s   ei   ilmeisesti   o]e
m.erkkinä    h\.vinvoinnin   alentumisesta,    mutta    edellisten  kulutus-
määi`ien  lisääntyminen  ilmeisesti  todistaa  sen   kohoamista.

lllinkannan   iiousu   tulee    ilmeise;ti   näkyviin    myös   asunto-
s u h t e i d e n  parantumisesta, mutta  tärkein  aineisto  sen  kysymyk-
sen  valaisemiseksi  saadaan vasta vuoden  1930 väestölaskennan tulos-
ten  valmistuttua käytettäväksi.
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Vatti,ont,al,ous.

Julkisten yhdyskunLien raha-asiat ovat täi`keänä  osana talouselä-
mässä, jossa vai'sinkin valtiontalous on saavuttanut  suui.en merkityk-
sen; samanlaista laajentumista on ilmennyt myös kuntien i.aha-asioisså.

Mitä  Suomeen tulee,  ei valtionmenojen lisääntyminen  heti  sodan

jälkeen   aluksi   ollut,   rahan   todellista   ostokyl{yä   silinällä  pitäen,
sodaii   edelliseen   vei`i`aten   kovin   suui`i,   kuten   täällä   Yhdistylueii
kokouksessa   on   aikaisemmin   osoitettu.  [)    Mutta   i)uheena   olevan
viisivuotiskauden  1923-27  aikana  nousu  oli  varsin  tuntuva,  kulta-
arvon  mukaan  487.6  °/o  sodan  edellisestä.    Tässä   on  otettava  huo-
mioon,  että  valtio  sijoitti  samaan  aikaan  suui`ia    rahamääriä  inyös
suoi`astaan    tuotannollisiin    tai    niihin    vei`rattaviin    tarkoituksiin.
Tohtori  4.  J].  TwcZGerin  tekemien  laskelmien  mukaan 2)   on  vuosiiia
1922-29  kä}'tetty  sellaisiin  valtion  menoihin,  jotka  on  tarkoitett,u
valtion    tuloja    lisääviksi    pääomansijoituksil«i,    yhteensä    vli    2.5
miljardia   mai`kkaa.     Sitäpaitsi   on  uhrattu  suui`ia  määi`iä  erilaisiin
rakennustarkoituksiin,  joista  ei  o]e  odotet,tu  rahallista  tuloa;  niitä
oli    737    milj.    )nai`kkaa,    ja    lisäksi    on   4   miljaT`di  myönnett}r  lai-
noiksi   elinkeinoelämän   edistämiseksi,   varsinkin   maatalouden   h\T-
väksi.    Kun  valtion   tulo-    ja  menoai.vio  on  470  miljoonasta  mar-
kasta   ennen    sotaa    noussut    muodollisesti    ei`emmän   kuin  20-kei`-
taiseen määi`ään,  on samalla, i.ahanai`von inuutoksen ohella, otettava
huomioon  edellä  mainittuja  seikkoja.

Muissa  pohjoisinaissa  on  valtiontalous  sodan  jälkeen  myös  laa-

jentunut   hyvin   huomattavasti.    Usein   inainittuja viisivuotiskausia
toisiinsa   verrattaessa   huomataan   Ruotsissa   valtiontulojen   nousua
keskimäärin  232.i   miljoonasta   kruunusta  sodan  edellä keskiinääi`in
664.o  miljoonaan kruunuun  sodan jälkeen, joten lisäystä on  186.i  °/o.
Norjassa  ovat luvut pienempiä,  mutt.a nousua  on sielläkin runsaasti,
'161.o  °,/o.    Paljon  tuntuvampi   on  valtion  raha-asioiden  kasvaminen

Tanskassa,   miltei  nelinkei`taiseen  määrään:  '102.7 miljoonasta  sodan
edellä    409.7  miljoonaan  sodan  jälkeen.    Tähän     on   osaltaan   vai-
kuttanut   Etelä-Jyllannin mukaan tuleminen.

\)  E.NEv^NLiNN^,   En,r.en   ia   nyt.     Numeroia,   itsenäi,sen   ia   epättsenäisen

ÅS'%onien    ¢ci!!jomcno..s!cb    /.cz    -!z4JOL.sl¢.       Yhteisvoimin.      Juhlajulkaisu     llannes

Gebhardin   60-vuotispäiväksi.    Siv.   180-199.
8)   Suio773cn    yfl[/!..o£¢Jows    1922-29.      Taloudellisen     nouvottc.lukur.nan    jul-

kaisuja   12.
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Suomen   julkisen   talouden   tuntuva   laajentuminen   maailman-
sodan  jälkeen  ei  näiden  lukujen  rinnalla  näytä  kovin  suui.elta,  var-
sinkin   kun   otetaan   huomioon   niin   monenlaiset   perustavat   työt,

joita     täällä     on     maan    itsenäiseksi   tultua    täytynyt   suorittaa,
mutta  valtionmenojen  vaatimat  uhraukset  ovat  nousseet  k.ansan-
tulojemme  pieiiuuden  takia   suhteellisesti  hyvin  suureen  määi.ään.

Loppusanc.t.

Edellä tehdyt vertailut Suomen ja Skandinavian maiden taloude]-
lisesta  I"hityksestä  maailmansodan   jälkeen,  samalla   pitäen   myös
silmällä   sodan   edelliseen  aikaan  verraten tapahtuneita  muutoksia,
osoittavat monella  tavoin,  että  kaikissa  puheena  olevissa  maissa  on
menestyksellisesti   käytetty   hyväksi   niitä   taloudellisen   toiminnan
tilaisuuksia, joita  sota-ajan poikkeusolojen lakattua  on ollut tarjona.
Konjunktuurit    ovat    olleet    monessa    suhteessa    edullisia    meidän
maallemme,  jonka   metsävarojen   avulla   on   saatu  tuntuvia  tuloja
s;kä suorastaan puutavaran myynnistä että sainaan raaka-aineeseen
nojautuvista  teollisuustuotteista.  . Varsinkin  tässä  suhteessa  on  elin-
keinoelämän  l"hitys  meillä  ollut  hyvin  i.ipeää.   Mutta  konjunktuu-
rien  huononnuttua  on  selvästi  käynyt  ilmi,  että  yritteliäisyys  on
tälrä  alalla  ollut  osittain  uhkarohkeata.    Samalla .kuin  teollisuus  on
nopeasti   vaui`astunut,    on   maatalouskin   meillä   antanut    entistä
suurempia  satoja,  ilmeisesti  melkoiseksi  osaksi  tullisuojelun  turvin.
Täten  elinkeinoelämän  inolemmat  päähaarat  osoittavat  meillä  sel-
1aisia  tuloksia, jotka hyvin voidaan asettaa Skandinavian maiden rin-
na]le,   joi)a   ei`äässä   suhteessa  edellekin.  Vain  Tanskassa  on  talous-
elämän kehitys sodan  jällmen  molemmilla tuotaiinon pääaloilla ollut

yhtä    huomattava,    osittain    huomattavampikin    kuin   Suomessa.
Saavutetut  tulokset  näyttävät  osittain  olleen  seurauksena siitä,

että  meillä  rahanarvon  alentamisen  johdosta  säästyttiin  ankaralta
deflatsionikaudelta,  jonka  takia  Skandinavian  maat  saivat  kestää
suuria   vaikeuksia.     Mutta   toinen   kysymys   on,   miten   vakavalle

pohjalle  tämä  elinkeinoelämä  on  meillä  rakennettu.    Myönteisenä
puolena kehityksen kulussa  on joka tapauksessa,  että meillä  on oltu
yhtä  mittaa  uutterassa  työssä,  vailla  työttömien  suuria  joukkoja,
jotka  muita pohjoismaita,  samoin   kuin  melkein  kaikkia  valtioita,
ovat  rasittaneet;   vasta   puheena  olevan   ajanjakson  jälkeen  tämä

pulma  on  vakavana  tullut  meidän  eteemme.



SflKsflN  KfluppnELÄMÄSTÄ. 1)

K.\rj.  Timo  Korpimaa.

Pie"älbittäiskaupan   laistelu   olemassaolostaan.    Alermussäästöyhdis-
iyl*ei.   Edeka.   V ähittäiskauppiaiden uhteenliittumi6LiihJuen lu)konais-

vaikuius.

Edellä   oleiimie   nähneet,   kuinka   usea.t   uudet,   mahtavat   teki-

jät    p}'rkivät    ott`amaan    haltuunsa    vähittäiskaui}an,    poistamaan
pienten  ja  keskikokoisten  vähittäiskauppiaideii  luoka)i.    Vähittäis-
kaupassa,     y)vapaan    kilpailun    viimeisessä    linnoituksessa»,     p}7rkii
valtaan  liikkeitten   keskitys   (tavara-   ja   kaui)patalot)   ja   yritysten
keskit}Ts    (sivum}'}'iiiäläliikkeet);     ne    ovat    milloin    vähittäiskaup-

piaiden,   ini]loin  tukkukauppiaiden,  usein  m}.ös  tehtailijaiii  taholta
syntyneitä  useiden  vähittäisliikkeiden  kapitalistisia  yhteenliittymiä.
Yksit}ris}'ritteliäisv\.den   periaatteelliset   `'astustajat. kaupan   alalla,
osuuskaui)at, .tunsivat   samat   }'rityskeskityksen   edut  ja   käyttivät
niitä    h\'väkseen   vci`i`aten    aikaiseen.     Tämä    mahdollisuus    koota
menekki  harvoihin  käsiin  synnytti mai'kkinainhalliiinan halun johta-
maiia   uuden   keinon   markkinain   valtaamiseksi   (kartellit,   trustit);
samalla   puuttuivat   julkiset   }-hteisöt   vähittäiskaui)paan   perusta-
malla  lukuisia   in}'}'ntipaikkoja.    Kaikkien  näitten  voimien  uhkaa-
iiiat  vähittäiskauppiaat   ajaa  pakko   n}'t  yhteenliittymään,  ja  näi-
hin  vähittäiskaupan  yhteenliitt}'miin  }'hdistetään   myöskin  tukku-
kaui)paa  ja  tuotantoa.

Uudet  suurliikemuodot  eivät  tähän  saakka  kuitenkaan  `'ldensä
ole    voineet    ehkäistä   pien-   ja    keskikokoisliikkeiden   lukumäärän
kasvamista.    Ensimmäisessä  luvussa,  jossa  esitetään  Saksan  kaup-

i)ia.sluokan   lmhitystä  tilaston  valossa,   on  jo   kuvattu  tätä   kasva-
mista.    Joka   tapauksessa   ovat   pienkauppiaat   tuiiteneet   vakavaa

1)   Jat'koa.
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uhkaa    uudenaikaisten,    nopeasti   toinen   toisensa   jälkeen   esiinty-
neit,ten    vastustajien    taholta,    joiden    voimakas    laajeneminen    oli
ilmeinen.     Pienliikkeet   r}.ht}Tivät   puolustautumaan   kä}'ttäcn   tor-

juntaa  ja  sopeutumista.
Torjumistoimenpiteet   suurliikkeitä   vast,aan   saattoivat   Saksan-

pienkauppiaat   jo   4890-luvun   alussa   }'hteiseen   rintamaan   samoin
suurliikkeitä   vastaan   taistelevien   käsityöläisten   kanssa.     Yhdessä
näiden    kanssa    he    muodostivat    keskisäätyliikkeen     }'dinjoulmn.
Alussa   heidän   liittonsa   vielä   ilmaisivat   nimessään   alkutarkoitus-

peränsä    (tavarataloja   vastustavat   yhdistykset,    Anti-Wai`enhaus-
vereine);     sitten,   inikäli   ne   alkoivat   pitää   suui`liikkeiden   saavu-
tuksia   pääasiallisesti,   vilpi]listen   kilpailukeinojen   tuloksena,   esiin-
tyivät   ne   h}.vien   tapojen   i)uolustajina   kaupassa   (kaupan  ja   elin-
lminojen    puolustusyhdistykset),    ja    lopuksi    päätyi    liike    suuriin
kansallisiin  kauppiasliittoihiri,  joiden  yläpuolelle  jo  synt}ri  kansain-
vä]isiäkin   l«skisäätyjärjestöjä.

Saksan   vähittäiskaupan   täi`kein  järjestö   on   nykyään:   Saksaii
vähittäiskaupan   pääliitto   (Ilauptgemeinschaft  des  deutschen  Ein-
zelhandels)   Berliinissä,   sen  .lisäksi  on  vielä  useita   maa-  ja  T)aikka-
kunnallisia  liittoja  ja  lukuisia  vähittäiskauppias}rhdist}.ksiä   (Bran-
chenvereine).

Maailinansodan   jälkeen   täyt}.i   vähittäiskaupan   suurliikkeiden

perustaa  uusi  torjuntahitto.    Tukkukauppa  koetti  tiukalla  kartelli-
toiminnalla   ja   su]jetuil]a   liitoillaan   poistaa   vähittäissuui`liikkeilt,ä
oikeuden   tehdä   tilauksia    suoi'aan   tuottajalta.     Tämä    poissulke-
mirien  koski  kaikkia  vähittäiskaupari  suurliikkeitä,  sitäpaitsi  myös-
kin    vähittäiskaupi)iaiden    ostoyhdist}.l#iä.      Tätä    vastaaTi    näiTiä
r}Thmät  koettivat varje]la  ilseään  »Saksan  vähit,täiskaupaii torjunta-
kartellilla».

Pienkauppiaiden   torjuntatoiminnan   johtaminen   p}.s}'vään   t,u-
1okseen   oli   jo   ennakolt,a   epätodenmukaineri.      Ensiksikin   kehitL}'i
monin    i)aikoin,    missä    oli    olemassa     tavara-     ja     kaui)patal.oja,
määrät}.nlainen   työnjako    suur-   ja   i)ienliikkeen   väli]lä,   ja  yhtei-
sissä   taisteluissa   vähittäiskaupan   }'leisten   etujen  puolesta  vähit-
täiskauppiaat  ottavat  nykyään  mielellään  ja  kiitollisinakin   johta-

jikseen   suui`liikkeiden   henkisestikin    etevämpiä   voimia.      Muuten
pienliikkeet    koettivat    pelastautua    ja   vahvistautua   sovittamalla
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käytäntööii    suurten    liikkeideTi    etuisuuksia,    pyrkimä]lä    hankki-
maan  itselleen  niiden  tärkeiinpiä  etuja.

Useimpien    uusien    suurliikemuotojen    i)ääetuisuus     oli    a]uksi
käteisinaksu,    jota   ne   tarl{asti   noudattivat.     Syvälle   juurtuneen
velkakauijan  vuoksi  T)ieni  liikc  voi  totutta{`   ostajansa   käteiskaup-

i)aan   vain   erit}'isen   `.llvkkcen   avulla,   niiTiittäin   maksamalla   i)al-
kintoa  käLeismaksusta,   alennusta,  joka  myöhemmin  piti  suorittaa
suui`issa   erissä.     Siten   saavut,ti   se   samalla   osuuskauppojen   oleelli-
sen   etuisuuden:   vähittäiskauppiaan   alennusmei`kki   vaikutti   osta-

jiin  yhtä   voimakkaasti   kuin   osuuskaupan   voitto-osuus.
Sellainen  alennus  }'hden  ainoan  liikkeen  antamana  olisi  tehnyt

liian   pieniä   summia.     Mutta   niin   pian   kuin   alennusmerkkejä   oli
saatavissa   lukuisista   vähittäisliikkeistä,   keräänt}'i   nopeasti   muu-
tamien  saksanmarkkojen  käteisma-ksualennuksia  yksityiselle,  joten
tämän   seikan   tä\'t`.i   vahvistaa    kiint}rm}7stä    sellaisiin   liikkeisiin.

Silloin   koettivat   aluksi   }-ksit}'iset   yrittäjät   myymällä   saman-
lajisia   alennusmerkkejä   useille   vähittäiskaupi)iaille   perustaa   liike-

.`'rit}Tksiä,  joiden  tulos   perustui   siihen   korkovoittoon,  joka  saatiin
merkkien   m}r};.nnin  ja   niiden   ostajien   puolelta   tiipahtuneen   mak-
settavaksi esityksen väliseltä  ajalta,  ja  myöskin hukkaan  menneist,ä
merkeistä   johtuneeseen   voittoon.     Nämä   liikeyritykset,   joilla   lie-
nee   Sveitsissä   vielä   jotain   merkit}'stä,   hävisivät   Saksassa   kohta
kauppiaitten  aleiinussäästö}'hdist}'sten  (I-Iändler-Rabattsparvereine)
ilmestymisen  jälkeen.    Sen  jälkeen  kuin  70-luvulla  oli  tehty  onnis-
tumattomia   yrityksiä,    perustettiin   ensimmäinen   sellainen   n}'ky-
aikainen   }.hdist}-s   4898   I]annoverissa.

Nämä   yhdist?rkset   ottavat   jäseniksecn   vain   kauppiaita,   saatu
voitto  tulee  kauppiasjäsenten  hyväksi,  ja  niinpä  k6rääntyy  näiden

järjestöjen  haltuun  pian  melkoisia  rahavaroja,  jotka  antavat  voi-
makasta   tukea   omalle   asialle  ja   vastustajien  toi`jumist.oiminnalle.
Yhdist`-kset   lisääntyvät   ja   kasvavat   nopeasti:   vuonna   1902   oli
niitä  62,  jäseniä  niissä   12 000;    vuoiina   1912  oli  niitä  jo  425,  jäse-
niä      noin    66000.   Ostosummalle    maksetaan   keskimääi.in    5  °/o:n
hyvitystä.    Tämä  alennuksenalainen  myynti  on  Saksassa  jo  }'littä-
nyt   1    miljaardin.     Yhdistykset   ovat   yhtyneet   Saksan   alennus-
säästöyhdistysten   liitoksi,   ja   tämä   taas   perusti   osuuskauppojen
malliin   piiriliittoja   ja   tarkastusliitonkin,   jonka   tu)i   toimia   jäsen-
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ten     hankkiinis-     ja     tarkastuseliincnä.      ^\lennussäästö}'hdist}'kset
ovat   etui)äässä   saksalaineii   ilmiö,   muissa   iiiaissa   on   niiden   merki-
t}'s   vähäiseinpi.

.ljan  mukana   nämä   }'hdist}'kseL  luhitt}-vät  ammatLikuiitamai-
seksi   mahtijärjestöksi.    Pienet  pääsyraha-  ja   merkkien  hankkimis-
summat    ovat   heikoiminille   vähittäiskauppiaille   -   ja    niitä    on
suuret  joukot  ~  jo  liian  korkeat.    Tämän  vaikeuden  lisäksi  tu]ee

pyrkimys    syrjä}'ttää    oppimattomat    ja    paikallinen    piirirajoitus
jäsenten   otossa.    Siten  tämä  vähittäiskauppiasluokan   yksinkertai-
sin   sopeutumismuoto   tulee   koskeniaan   vain   kaui)piaiden   yläluok-
kaa.    Tällä  on  tapana  tehdä  laajassa  määrin  hintasopimuksia  eri-
tyisissä   valiokuniiissa,   sc   koettaa   myös  taistella  yksinoikeutettuja
tuottajia,    mut,ta    etupäässä    kuitenkin    osuuskauppoja    ja    muita
vähittäiskaupan suuryrityksiä vastaan.   Järjestönä mei`kitsi alennus-
säästöyhdistysliike    itsenäisen    vähittäiskauppiaaii    pääomapohjan
vahvenemista.

Nämä   yhdistykset   syrjäyttävät   tukkukauppiaan   luotonanta:

jana.      Ennen    maailmansotaa    alennussäästöyhdistykset    alkoivat
kääntyä   jo   myöskin   tuottajia   vastaan.     Maailmansodan   aikana
hävisi   näiden   yhdistysten   merkitys   sen   johdosta,   että   silloin   ei
tarvittu   enää   käteismaksuun   kiihotinta.     Kun   tarjonta   tuli   yhä
niukemmaksi,    annettiin   tavai.aa   sangen   pian   enää   vain.   käteis-
inaksulla.    Tavaran  toimittaminen  merkitsi   monella   kauppa-alalla

jopa   etuoikeu-den   inyöntämistä;     ajan   pitkään   hävisi   yhä   enem-
män   kaikki   aihe   tehdä   vielä   muuta   6stajan   hyväksi,   ja   samoiri
oli  laita  sodan  jälkeen  niissä  inaissa,   missä  rahanarvo   oli  horjuva
tai  laskeva.    Yhdistykset  suuntasivat  sen  tähden  järjestövoimansa
mahdollisimman   paljon   valtiolliseen   toimintaan.     Yllämainituista
syistä   johtuu,   että   yhdist}'kset   vuoteeii   1924   mennessä   eivät   ole
enää   saavuttaneet   entistä   inerkitystään.     Kuitenkiri   oli   Saksassa
vuonna   1922   485   yhdistyksellä  jälleen  noin  50 000  jäsentä,   niistä
54  °/o     siirtomaantavara-,    43  °/o    kang.astavara-,12.5  °/o    leipoma-
tuotteiden  kaupan  alalla.

Luotto-osuuskuiitiin,  joiden  tehtävänä   on  kauppiaidenkin   ase-
man  tui`vaaminen,   ovat  kaupunkien  vähittäiskauppiaat  kaikkialla
vain   vähäisessä   määrässä   liittyneet.   Sitä vastoin   pyrkivät   erityi-
set   perimistoimistot   kehittymään  jonkinlaisiksi   vähittäiskauppias-



SARSAN    KAUPPAELÄMÄSTÄ                                                                      459

kunnan    pankeiksi.     Ne    ovat    vähittäiskauppiaiden    omia    osuus-
kuntia,    jotka    ottavat   jatkuvasti    tehtäväkseen    i)ienkauppiaiden

ja  käsityöläisten  vaikeasti  saatavien  saamisten  pei`imisen.   Lammers
mainitsee    Hansabund-1ehdessä,     1913,    n:o    7,   sellaisia   osuuskun-
tia   Amsterdamissa,   Hannovei`issa,   Kielissä,   Neissessa;    sen   lisäksi
on  useita  perusteilla.    Osuusmaksu  oli  50  Rmk,   lisämaksuvelvolli-
suus    100  Rmk,  perimiskulut  '2-5  °/o  velkasummasta;   tulokset  oli-
vat  nähtävästi  suotuisat.      Maailmansodan  aikana,  kun  luotonanto
sotaakäyvissä  maissa  yleensä  oli  sangen rajoitettu,  oli  näiden  osuus-
kuntien   toiminta   supistunut,   mutta   rahan   ai`von   vakaannuttua
on   niiden  toiminta   ta.as   voimakkaasti   nousemassa.

Vaikuttavimmin   ottavat   vähittäiskauppiaat   kä}'täntöön   suui`-
Iiikemuodon   etuja   liitt}'essään   yhteen   yhteistä   ostamista   varten.
Tämäkin  yhteenliittymisliike  alkaa  vasta  noin  `'uonna  1900,  mutta
silloin   lukuisissa   ja   sangen   erilaisissa   muodoissa.     Saksan   siirto-
maantavarakaupassa  perustettiin  ostoliitot  kauttaaltaan  osuuskun-
tien   muotoon,   ja  nämä  ovat  yhtyneet  vuonna  1907  »Saksan kaup-

i)iaitten  osuuskuntien  liitoksi»  (Verband  Deutscher  Kaufmännischer
Genossenschaften).    Tämän  kehitys  selviää  seuraavasta:

Kcrtomuksen      Osuuskuntien            Menekki,
antaneita
yhdistyksiä

.84

.128

jäseniil                  miLj.   Rmk.

3.1/3

36.1,/4

48.5

130.4

Liit,to   ilmoitti   maailmansodan   aikana   sotai`avintoministeriölle

(Kriegsemähi`ungsministerium)  jättämässään  kirjelmässä -siihen  liit-
tyneiden   liikkeiden   lukumäärän   10000:ksi   ja   kertoi,   että   se   oli

i]ei`ustanut  itselleen  oman  pankkilaitoksen  ja  että  sillä  oli  laajalle
tähtääviä   aikomuksia,   etenkin   aikomus   pei`ustaa   kauppiasosuus-
kuntien    omia    tuontiliikkeitä.     Maailmansodan    aikana    suosittiin
tätä   järjcstöä   Saksassa   siten,   että   hallitus   tunnus.ti   sen   tukku-
kQuppiaaksi  ja  myönsi  sille  oikeuden  ottaa  osaa  tavai`an   toimitta-
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miseen   sota-y.  m.   julkisille   laitoksille.      Osuuskuntien    toiminnan
edistämiseksi  liitto  muodosti  piiriliittoja  ja  liiton   keskusosto-osuus-
kunnan,  joka  on  ottanut  käytäntöön  oman  »Edeka))  nimisen  mer-
kin.     Nimi   t)Edeka»   johtuu   alkukirjaimista   saksalaisissa   sanoissa
Einkaufsverband  deutscher  kaufmännischer  Genossenschaften  (Sak-
san    kauppiaiden    osuuskuntien    ostoliitto).      Saksan    kauppiaiden
osuuskuntien  liiton  (Verband  deutscher  kaufinännischer  Genossen-
schaften)  nimi  on  sen  johdosta  nykyään  Saksan  kauppiaiden  osuus-
kuntien   Edeka-liitto    (Edeka   Verband   deutscher   kaufmännischer
Genossenschaften).     Liiton   jokaisen   i)iir;]iiton   yhteydessä    on   sa-
malla  edellä  mainitun  keskusosto-osuuskunnanja sen  pankin  haara-
konttori.    Kustannukset  useimmissa   osuuskunnissa,   etenkin   siirto-
maatavaraosuuskunnissa  ovat  1/`2-2  %.    Kauppiaiden  osuuskunt,a-
liike  on   maailmansodan  jälkeen   nopeasti  edist}'n}'t.    Vuoden   1927
lopussa   kuului    Edeka-liittoon   422   osuuskuntaa,   joiden   jäseninä
oli  yli   28000   yksityiskauppiasta.    Tammikuun   1   p:nä   1930   kuu-
lui   Edekaan   398  järjestöä,   näist,ä   394   osuuskunLaa,   joissa   oli  jä-
seninä    28 000    yksityiskauppiasta.     Edeka-osuuskuntien   yhteinen
myynti   oli   vuonna   4929   278   iniljaardia   Rmk.

Seui.aavassa   teemme   tai.kemmin   selkoa    Edeka-liiton,    Edeka-
keskuskunnan   ja   Edeka-pankin   toiminnasta   niiden   vuoden   1926
vuosikertomusten  mukaan.

Edeka-liiton johtohnta  huomauttaa vuosikeitomuksessaan, että
osuuskuntien  menekki  on  }'leensä  lisääntyn}'t,  muutamissa  tapauk-
sissa   eritt,äin   huomattavasti.     Edeka-liiton   nauttima    epäämätön
arvonanto   taloudellisena   ja   ammatillisena   järjestönä    ei    kuiten-
kaan   voi   saada   lainsäätäjää   esim.   muuttamaan   verolakeja   tahi.
viranomaisten    v;entimääräyksiä,    siihen    vaaditaan    koko    ]{.eski-
säädyn   yhteistä   rintamaa   ja   ponnistusta.    Tämä   taas   edellyttää

yksityisten   ammattikuntien   yhtymistä   kolm   valtakuntaa   käsittä-
väksi    järjestöksi.      Edeka-liiton    kokouksessa     Mtinchenissä    1925

päätettiinkin    velvoittaa    Edeka-osuuskuntien    jäsenet    liittymään
ammatilliseen    järjestöön.      Kysymykseen   tulee   jäsenyys   Saksan
siii.tomaatavai`a-   ja   elintarvevähittäiskaupan   kauppiaitten   valta-
kunnanliitossa.     Vuoden    1926   ensimmäisellä  neljänneksellä  saavu-
tet,tiinkin   jo   joitakin   tuloksia   tässä   jäseneksi   liittymispyrkimyk-
sessä.    Edeka-liitto   on   myös   edustanut   elintarvevähittäiskauppaa
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valtiollisessa  ja  yhteiskunnallisessa   elämässä,   huomauttaen  ponte-
vasti  sen  tärkeyttä  ja  valistaen  y]eisöä  tuntemaan  vähittäiskaupan
taloudellista   asemaa  ja  toimintakykyä.    Liiton  toimesta   on  myös
saatu  aikaan  vanhuudenvakuutuskassa  vähittäiskauppiaita  varten.

Vuosi  4926  toi  siirtomaatavarakauppiaille  inukanaan  yhä  uusia
suuria    vaaroja.      Melkein    kaikilla    talousaloilla    oli    havaittavissa

jatkuvaa  yhteenliittymistä  kansallisella ja  kansainvälisella  pohjalla.
Suuret  ja  täi.kcät  teollisuusalat  solmivat  yksityissopimuksia,  jotka
koskevat   tärkeiden   raaka-aineiden,    puolivalmisteiden   ja   valmii-
den   tavarain   tuotannon   ja   menekin   uudestaan   järjestelyä.    Mai-
nittakoon   Saksan,   Ranskan,   Belgian,   Luxemburgin,   Unkarin   ja
Tshekkoslovakian    kansainvälinen    raaka-aineyhtiö,    samojen    mai-
den   kansainvälinen   kislmyhtymä,   edelleen   kemiallisen,   sähkö-   ja
metalliteollisuuden   kansainväliset   sopimukset,    hyvin   laaja    kan-
samnen yhteensulautuminen  raskastavarateollisuudessa,  väri-, kemi-
allisessa ja sähköteollisuudessa,   merenkulun   alalla,   jopa   vähittäis-
kaupassakin.     Kansallinen   ja    kansainvälinen   trustiutuniinen    on
tavaratalojen    muodossa    edist}'nyt    jättiläisaskelin.      Sen    ohessa
on   havaittavissa   suurteii   sivumyymäläliikkeiden   ja   niiden   }rksi-
tyisten  myymäläin  lisääntymistä  ja  vahvistumista,  mikä  seikka on
kauppiaskeskisäädylle    mitä    ai`veluttavin    ilmiö.      Saksan    osuus-
kauppaliike   ei   myöskään   ole   pysynyt   toimettomana,   vaan   päin-
vastoin  on  kehittynyt  niin  pitkälle,  että  jokainen   siirtomaatavara-
kauppias   varmaan   johtuu   miettimään   toimenpiteitä   tämän   vaa-
rallisimman   kilpailijansa   jatkuvaa   edistymistä   vastaän.    Jos   hän
tahtoo   jäädä   musertumatta   näiden   jättiläismäisten   myllynkivien
väliin   Saksan   talouden   tuotteiden   jakok.oneistossa,   täytyy  hänen

järjestäytyinisen    avulla    hankkia    itselleen    tui.vaa.      Vuosi    1926
kehitysiliniöineen    vähittäiskaupan    alalla    on    varmaan    myöskin
vaikuttanut  edistävästi  vähittäiskauppiaskunnan  osuuskuntalaitok-
Seen.

Liikevuonnä    1926    on    kauppiaitten    osto-osuuskuntaliikkec]le
syntynyt  uusi  periaatteellinen,  ei`ittäin  tärkeä  tehtävä,  nim.  yhte-
näiseri   myynnin   järjestäminen.     Myymäläin,   joissa   kaikilla.tava-
i.oilla   on   sama   hinta,   sivumyymälä-suurliikkeiden,   osuuskauppo-

jen    ja    tavaratalojen    liikkeenhoitomuotojen    yhtenäistyttämisen
vaikutuksesta  ja  yhteisen  toiminimimerkin  y)Edeka»  johdosta  käsi-
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t}'s   mainostamisen  ja   liikkeiden   ulospäin   suuntautuvan   }-htenäis-
t}rttämisen  välttämättöm}'}'destä  edist}'i  h}'\i.in  suurcsti.    Toisaalta

johti   osuuskauppojen   menettel}'   jakaa   }'lijäämää   ostajille   siihen,
että   suuren   joukon   Edeka-osuuskuntia   tä\|`'i   uudestaan   r`'ht`-ä
suojelemaan   itseään   ottamalla   jälleen   käytäntöön   alennusmerkit.
Edeka-liitto   puolestaan   ei   asetu   puoltamaan   eikä   vastustamaan
alennusmerkkijärjestelmää,   mutta   ei   tahdo   panna   liikkeelle   omia
Edeka-alennusmerkkejä,    vaan    suosittelee    jäsenilleen    }.ht}'mistä

yhteiseen   alennussäästö}Thdistykseen.     Liiton   täholta    kehoitetaan
siirtomaatavarakauppiaita alennussäästö}.hdist}.ksissä vaikut,t,amaan
siihen    suuntaan,    että    alennusmerkeistä    kokoontuneet    summat
Edeka-pankin   kautta   jälleen   tulisivat   heidän   hyväkseen   halvan
luoton   muodossa.

Edeka-liiton   toiminta    on   jakaantunut    monien    eri    osastojen
kesken.     Mainittakoon   ensiksi   järjestöosasto.     Tämä   osasto   huo-
lehtii   liiton   jäsenistöstä.     Uusia   osastoja   alettiin   liiton   toimesta

i)erustaa   laajemmassa   määrin   uudelleen   talven   1926-27   alussa.
Aikaisemmat    liil"pula-ajat    olivat    ehkäisseet    uusien    osto-osuus-
kuntien   perustamista.    .Vuonna   '1926   perustettiin   lukuisissa   kau-

pungeissa,    joissa    siihen   saakka   -ei   `'ielä    ollut    osto-osuuskuntia,
m}'ös    vähittäiskauppiaiden   irrallisia    ostoyhdist}Tksiä,    joiden   tai.-
koitus   oli  hankkia  tehtailijoilta  samat  etuusehdot,   ennen  kaikkea
tukhkauppaehdot,  jotka  osto-osuuskunnat  monivuotisella  vaival-
loisella   t}röll`ä   jo   olivat   saavuttaneet.     Järjestöosaston    tehtävänä
on,   paitsi   huolehtiminen   uusien   osuuskuntien   perustamisesta   ja
niiden   i`akenteesta,'  m}.ös   pitää   huolta   osuus.kuntien   lähettäinien
käsikirjoitusten  tarkastaiTiisesta  ja  julkaiseinisesta  liiton  aikakaus-
]ehdessä    Edeka-Rundschau.      Liiton    toimistoon    tulevien   osuus-
kuntakokousten  i)ö}'täkirjojen  sisältämien  päätösten  laillisuus  myös
tutkitaan  tässä  osastossa.

Liiton     muusta     toiminnasta     mainittakoon     liittokokoukset.
Vuonna   1926   pidettiin   liittokokous   Miinchenissä   }.hdessä   Saksan
siirtomaatavai`a-  ja  elintarvekauppia.iden  valtakunnan]iiton  kanssa.
Vuoden  1927  liittokokous  oli  Eisenachissa.   Liiton vuosikertomusten
mukaan  seui`asivat  viranomaiset,  sanomalehdistö  ja  }'leisö  suui.ella
mielenkiinnolla  liittokokouksia.    Sama  mielenkiinto  on  tullut  myös

piiritoiminnan    osaksi.      Vuonna    1926   oli    liitto    jakaantunut   18
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piiriin,    Jokaisen  piirin  johdossa   oleva  esimies   (Obmann)   välittää
yhteyttä   osuuskuntien  ja   Berliinissä  ol.evan  keskusjohdon  välillä.
Paitsi  piiripäiviä  pidettiin  melkein  kaikissa  piireissä  erityisiä  osto-
tilaisuuksia   ja   liikkeenjohtajien   kokouksia,   joiden   tai.koitus    oli

yhdistää   yksityisten  osuuskuntien  tai`peet   edullisimpien   ostoehto-
jen  saavuttamiseksi.    Kaikilla  piiripäivillä  oli  aiiia  saapuvilla  Ber-
liinin   johtokunnan   tai    I]ampurissa    olevan   tuontiosaston   jäsen
tai   valtuutettu.    Piirit   pitivät  vuonna   1926  41   piiripäivät  ja   49
ostotilaisuutta.

Liitolla    oli   edelleen   kansantaloudellinen,    talouspoliittinen   ja
ammattikunnallinen   osasto.     Tämän   tehtävänä   oli   hoitaa   liiton
torjuntataistelua.     Vuonna   1926   oli   tämä   taistelu   entistä   anka-
rampi,  niin  että  tämän  osaston  toiminta  edellisiin  vuosiin  vei`rat-
tuna   oli   koko   vuoden   kuluessa   olennaisesti   suurempi.     Taistelu
koski   etenkin   epälojaalia   kauppaa   (Warenschleuderei)   sen   moni-
naisissa   ilmenemismuodoissa,   kuten   vilpillistä   kilpailua,   edelleen
mitä   tavallisinta,    nykyisillä   oikeuskeinoilla   tuskin   ehkäistävissä
olevaa    kaupanpäällis-y. m.    epäkohtia.      M}'öskin    kulkukaupan
lisääntyminen,   monien   osuuskauppojen   yksit}'iskauppiaiden   kan-
nalta väärinkäytöksiltä  näyttävät toimenpiteet,  sellaisten tuotanto-
liikkeiden   enent}'minen,   jotka   toimittavat   tavai`an   suoraan   ku-
luttajalle,  sivumyymäläliikkeiden  voimakas  kasvaminen,  yhä  edel-
leen  esiintyvä  kaupankäynti  monissa  virastoissa  samoin  kuin  pai-
koittain   uudelleen   elpyvä   tehdaskauppatoiminta   tekevät   Edeka-
liitolle   yhä   uudistuvan   ja   voimistuvan   torjuntataistelun   väl'ttä-
mättömäksi.    Uudenlainen   Amerikasta   tuotu   kauppamuoto,   n. s.

}'ksihintam}'}'mälät (Einheitspreisläden) , joita alkoi kaikkialla nousta
kuten   sieniä   maasta   ja  jotka   s}Tnnyttivät   henkisissä   alkuunpani-

joissaan  suuria  toiveita,  ansaitsevat  mainintaa,  vaikkakin  Edeka-
liiton  onnistui  yhdessä  useimpien  muiden  vähittäiskauppaliittojen
kanssa  saada  aikaan  tehokas  suojelustoiminta  tätä  liiton  mielestä
ei   ainoastaan   vähittäiskaupalle,   vaan   myöskin   kuluttajille   mitä
vahingollisinta  uutta  kauppamuotoa  vastaan.    Vaikkakaan  vaaraa
ei   ole   suinkaan   vielä   lopullisesti   torjuttu,   näyttää   se   kuitenkin
tulleen  jossain  määrin  ehkäistyksi.

Myöskin   useissa   muissa   huomiota   ansaitsevissa   kysymyksissä,

jotka  koskevat  esim  myymäläin  sulkemisaikaa  sunnuntaisin,  oppi-
4
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]asjärjestelmää,    tori-oikeutta,    kauppaa    rautatieasemilla,    asumis-
®ikeutta,    vuoki`alaisten    suojeluslainsäädäntöä    y.  m.,   Edeka-liitto
on     pyrkin}.t     vaikuttamaan     elintarvikkeiden     vähittäiskaupalle
suotuisaan  suuntaan.

Liiton   muista   osastoista   mainittakoon   vielä   vero-   ja   oikeus-
osasto.    Tämä  osasto  pyrki  ennen  kaikkea  vaikuttamaan  verolain-
säädännön    kehittämiseen.     Se    hankki    aineistoa    esim.    taistelua
vai`ten    elinkeinoverolisäyksiä    vastaan,    jotka    monissa    seuduissa
olivat   liiton  jäsenten   mielestä   kohonneet   jo   sietämättömän   kor-
kealle.     Edelleen    on   liitolla    oikeudenkäyntiosasto,    tilasto-osasto

j.  n.  e.
Edeka-liiton   laajaa   yhteis.työtä   muiden   liittojen   kanssa   osoit-

taa   se,   että  liitto   on  jäsenenä   seuraavissa  jäi`jestöissä:
Saksan     osuuskuntaliitto;     Saksan     vähittäiskaupan     pääliitto

(I-Iauptgemeinschaft des  Deutschen Einzelhandels);   Yhdistys luotto-
uudistusta   varten;    I-Iansaliitto;    Keskustoimisto   vilpillisen   kilpai-
lun  vastustamista  varten;     Seura  liiketoiminnan  tutkimista  vai`teii

(Gesel]schaft   fur   Betriebeforschung);     Saksan   elintarvetehtailijain
ja  -kauppiaiden  liitto;   Yhdistys  varastosuojaa  vai`ten  (Gesellschaft
fur   Vorratsschutz).     Näiden   kaikkien   kokouksiin   Edeka-liitto   on
ottanut   osaa.    Näiden  liittojen  ja   yhdistysten   lukuisuus   osoit,taa
monipuolista  ja  vii`keätä  toimintaa  Saksan  kauppa-ammatin  alalla.

Kerrottakoon   vielä,   että   liiton  vuosikertomuksessa   v:1ta   1926
mainitaan  pääsihteeri  Kaarlo  Kytömaan  Suomesta  käyneen  edelli-
senä    vuonna   liiton   toimistossa   pyytämässä    aineistoa    I-Ie]singin
siirtomaatavarakauppiaiden  liiton  yi`itystä  varten  ryhtyä  perusta-
maan  osto-osuuskuntia.

Yllämainitun Edeka-liiton  yhte}7dessä  toimii   Edeka-kustannus-

yhtiö,    joka    m. m.    julkaisee    Edeka-Rundschau    nimist,ä    lehteä.
Osto-osuuskuntien keskustavaraliikkeenä toimii  Edeka-keskus  (Ede-
kazenti.ale     e.  G.  m.b.1i.).      Tämän     keskusliikkeen     myynti     oli
vuonna  1926  kaikkiaan  yli  73  miljoonaa,  vuonna  4929  jo  123  mil-

joonaa   Rmk.     Vuoden   1926   myynnistä   tuli   n. s.  Edeka-tavarain
osall.e   yli  4.8   hiljoonaa   Rmk.   Tällaisia   Edeka-tavaralajeja,   jotka
olivat    varustetut    Edeka-liitolle    ja    Edeka-kesl"kselle    yksinään
kuuluvalla,   laillisesti   suojellulla   sana-   ja   kuvamerkillä   »Edekat),
valmistivat   parhaat   merkkitavaratehtailijat   (Markenartikel-Fabri-
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kanten),    joiden   kanssa    oli   tehty   sopimuksia.     Edeka-keskus    ei

pei`iaatteellisista   syistä   }'leensä   halunnut  ryhtyä   omaa   tuotantoa
harjoittamaan.    Sillä   oli  vain  oma   pakkaamo  ja   oma  kahvipaah-
timo.     Monella  kauppiasosuuskunnalla  oli  myös  oma  kahvipaahti-
monsa.    Edeka-tavaroita  oli  kaikkiaan  /±4  eri  lajia,  esim.  leirtoma-

jauhe,   margariini,  tee,   sikaarit,   sokeri.
Edeka-keskus   on   m}rös   aikaan  saanut  edullisia   sopimuksiateh-

tailijain   ja   jäsenosuuskuntien   välillä.     M. m.   onnistui   keskusliik-
keen   saada   aikaan,   että   ei`äs   suuri   tehdasyhtiö   tunnusti   Edeka-
osuuskunnat   tukkukaui)oiksi,   myöntäen   niille   täydet  tukkukaup-

piasedut.      Keskusliikkeen    11    haaraliikettä    työskenteli    vuonna
1926   voitolla,   liampurissa   olöva   tuontikonttori   tuotti   kuitenkin
tappiota   epäsuotuisien  konjunktuurien  vuoksi.

Vielä   mainittakoon,   että    Edeka-liiton   yhte}rdessä,    mutta   eri

}htiönä  toimii   Edeka-pankki   (Edekabank  e.  G. m. b.11.).    Pankin
jäseninä   oli     vuonna     1926     421     osto-osuuskuntaa.      Varoillansa
on  pankki    rahoittanut    Edeka-kesku]{sen tavara]iikettä ja myöntä-
nyt   luottoa   jäsenosuuskunnilleen.     Joulukuun   31   p:nä   1926   oli-
vat   pankin   saatavat   osuuskunnilta   vajaan   6 t/.2 milj.  Rmk., talle-
tu]{set  noin  s  mi]j.  ja  vuoden  voitto  vajaan  36000   Rmk.

Edeka-liikkeestä   riippumatta   on   eri   liikealoilla   muodostunut
lukuisia,   osaksi  sangen  mahtavia  kauppiaiden  ostoyhteenliitt}miä.
Saksan   osuuskuntatilasto   osoitti   ryhmässä   ))Vähittäiskauppiaiden
tavaranostoyhdistyksiäi)  vuonna   1913   vain   32   kertomuksen   anta-
nutta  yhdistystä,  joissa  oli  3 729  jäsentä,  mutta  vuonna   1921   sitä
vast.oin  114 yhdistystä,  jotka ilmoittivat  niissä  olleen jäseniä  21798,

prosenteissa   laskettuna   siis   erinomaisen   suuri   lisäys.
Mutta   tällå   ei   ole   liikkeen   laajuus   suinkaan   vielä   ilmaistu.

Suurimmat  ostoliitot  valitsivat  ennen  sotaa  Saksassa  kauttaaltaan
rajoitetulla    vastuuvelvollisuudella    toimivan    yhtiön (Geselischaft
mit    beschränkter     llaftung  ±G.m.B:li.),     usein    m}Tös    osake-

yhtiön   muodon.     Silloin   oli   huomatt,avissa,   että   sellaiset   kaup-
piaiden   liikkeet   ottivat   yhä   enemmän   ja   eneminän  ti-ustimaisen
luonteen,   niin  että   keskusliike,   etenkin  kangaskaupan   alalla,   tuli
sangen   nopeasti   myös   siitä   .riippuvien   liikkeiden   i`ahoittajaksi   ja

perustajaksi.     Siten   tapahtui   tässä   sivulliselle   usein   huomaama-
ton   siirtyminen   vä]ittömään   sivuliikemuotoon.     Nämä    ostoliitot
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ovat   ilmeisesti   läheistä   sukua   Tschierschkyn   äskettäin   suositta-
mien       i)tarpeidentyyd}Ttyskartellien»        (Bedarfsdeckungskartellen)
kanssa,    joita    kaiken   todennäköis}'yden   mukaan    ei    kuitenkaan
suuressakaan  määrässä  tulla  perustamaan.

Niin   pian   kuin   nämä   osuuskunnat   ja   osuuskunnan   tapaiset

}Thteenliittymät    vahvistuvat,    p}'rkivät    ne    kohta    }.hdistämään
tukkukauppaan   omaa   tuotantoa.     Aluksi   ne   korvaavat   laajassa
määrin  valrniiden  tavarain  tukkukauppiaan;    oma  tuotanto  liitty}'

pian  mukaan.   Jäseni.k-si  voivat  asian  luonteesta  johtuen  tulla  vain
pääomarikkaimmat.       Näiden     keskuudessa     muodostuu     etujen
yhteys  yhä  kiinteämmäksi.    Ne  hankkivat  itselleen  omat   mei`kit,
ja  jos   syntyy  uusia  jäi`jestöjä   niitä.  vastustamaan,   etenkin   uusia
tukkukauppayrityksiä,    niin    ryhtyvät    ne    vastustamaan    näitä,
aivan  kuin  jokin  suui`liike  itse,.  etenkin  perustamalla  n. s.   »polku-
hintakauppoja))   (Schleuderläden).     van   P\Torden   on   koettanut   ra-
kentaa  teorian  kauppiasosuuskuntien   kehityslaeista.    Ilän  on  sitä
mieltä,   että   sellainen   osuuskunta   menestyy   huonoimmin   tavaran
alalla,   jossa   esiintyy   keinottelua,   i)spekulatiota)),   ja   m}-ös   muoti-
tavai`a-a]alla.  Tämä väite näyttää olevan molemmissa suhteissa k}.s}.-
myks.en  alainen.   Siirtomaatavarakauppa  kuuluu  myöskin  vai`masti
spekulation   alaisiin   ammattialoihin, ja kuitenkin ovat osuuskunnat
sillä  alalla  voineet  säilyä  ja  kehittyä,  ja  muotitavai`akaupassa  on
muodostunut   laajassa   määrin   ostokuntia,   kuten   Saksassa   esim.
Hampurin   tukkuva.rastot   200   liikkeineen,   joita   ne   rahoittavat.
Sellainen ostokunta on myöskin y)Länsi-Saksan  Kauppa-Osakeyhtiö)).
Tällaiset   järjestöt   synnyttävät   usein   yhteenliittymistä   muillakin
kauppa-aloilla.

Samaan   aikaan  kuin  yhteisostokokeita   on   tehty   m}röskin  ko-
keita    yhteisen    myynnin    aikaansaamiseksi.     Ei`ittäinkin    suurten
tavaratalojen  esiintyminen  on  elvyttänyt  aina  uudelleen  ajatuksen
hankkia  pienyrittäjille,  pikku  kauppiaalle,  uusi, kilpailukykyisempi

ja   kuitenkin  itsenäinen   asema   paikallisen  yhteistoiminnan   avulla
osuuskunnallisessa   tavaratalossa.     0lemme   jo    aikaisemmin   mai-
ninneet  näistä  yrityksistä.    Kaksi  sellaista  yritystä  on  tehty  Sak-
sassa,   nim.   llagenissa  ja   Berliinissä   (pasaasimyyntitalo).    Ne  epä-
onnistuivat,    vaikka    etenkin   jälkimmäinen   oli   suurpiirteisesti   ja
taitavasti   suunniteltu.    Kävi   selville,   että  toisistaan  riippumatto-
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milla   osastoi]äälliköillä   ei   voida   saada   aikaan   osastojen   oikeata
ryhmitystä,   määi`ätietoista   niainostusta,   ei   liikekuria   eikä   myös-
kään  sitä  varmaa  toimintaa,  joka  on  ominaista  }'htenäisesti  johde-
tulle  suui`liikkeelle.  -Tuloksellisia  ovat  sen sijaan  saman  ammatti-
alan  kauppiaiden  ja  tehtailijain  yhteenliittymät,  kuten  »ammatti-
halli»   Mtinchenissä;     tällöin   ei   kuitenkaan   ole   vähittäiskaupassa
liikkeiden  suhteissa  toisiinsa  odotettavissa  mitään  olennaista  muu-
tosta  myyntiin  nähden.  Sitä vastoin  on toimituksissa  viranomaisille

ja  julkisille  yhteisöille  usein  esiintynyt  paikallisten  vähittäiskaup-
piaiden  myyntiliittoja.

Suurten   liikkeiden   mainosvoiman   vastapainoksi   on   moniaalla
syntynyt    vähittäiskauppiaiden    mainosyhdistyksiä,    jotka    pyrki-
vät   tasoittamaan   tämän  suui`liikkeiden   edun   suurella   paljoudella

ja   samankaltaisella  ulkoasulla.
Siihen   tietoon,   että   pikku   kauppapuoti   merkitsee   paikallista

mukavuusetuoikeutta,   perustuvat   vähittäiskaupan   hintasopimuk-
set,   joita    on   yleisesti    esim.    Euroopan   siirtomaatavarakaupassa

ja  jotka  m}tös  ovat  tulleet  yleisiksi  useilla  muillakin  kauppa-aloilla.
Niiden   avulla  koettavat  vähittäiskauppiaat  hankkia  itselleen  vä-
hentvneen   menekinkin   aikana   i`iittävän  toimeentulon  ja   kiirehti-
vät    siten    usein   uudenaikaisten,    alemmilla   kustannuksil]a   työs-
kentelevien  suurliikkeiden  esille  tunkemista  ja  valtaan  pääsyä.

Mutta  missä  suurliikkeet  esiintyvät  erittäin  suurella  voimalla,
siellä  menee  niiden  etuisuuksien  omaksuminen  sattumoisin  niinkin

pitkälle,   että   vähittäiskauppiaat   yhtenäist)'ttävät   oston,   hinnat
ja   liikkeittensä   ulkonaisen   inuod.on  ja  sitoutuvat ostamaan keskus-
varastosta.    Vastoin  suljettua,  trustimaista  yhtä  liikettä,  joka  on
kehittynyt  yksityisyrit.täjän  liik]{eestä,   syntyy  trusti,  joka   kehit-
tyy yksityi$1iikkeiden yhä  ahtaammasta yhteenliittymisestä,  kunnes
molemi)ien   näiden  välillä  tuskin   enää   on   olemassa   mitään   eroa.

Taloustieteilijä    Macrosty    uskoi,    että    vähittäiskaupi)aa    saa
vuosisadan   vaihteessa   pitää   vapaan   kilpailun   viimeisenä   tui`va-

paikkana.    Se  oli  kuitenkin   erikoisen  laatuista  kilpailua:   pienliik-
keet,  joilla  oli  jokseenkin  samansuui.uinen  menekki  ja  joiden  omis-•tajilla    oli   samanlainen    elintaso,    luulivat    ankai`asti  kilpailevansa

keskenänsä,   ja   kuitenkin   täytyi   niiden   jättää   hinnan   ydinosa,
hintalisien  ydinosa   muuttumattomaksi.    Kysymyksessä   oli  paljon
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eiiemmän   kilpailu   }rleisön   mukavuudesta,   sen   velalliseksi   saami-
sesta  kuin  hinnasta  tahi  hintalisästä,  ja  täinän  taistelun  kärjisty-
misen   väitetään  johtaneen  kaikkien  kauppiaiden  hlujen ja hinta-
lisien   kohoamiseen.

Yhä   vielä   kasvaa   pienkauppiaiden   luku.     Mutta   liike-elämän
keskuksista  lähtien  ja  suurimman  joukkokulutuksen  esineistä  läh-
tien   ilmenee   kuitenkin   19.:nnen   vuosisadan   viimeisellä   neljännek-
sellä   samanaikaisesti   eri   tahoilla   kehit}-stä   suurliikettä   kohti,   ja
sen   mukana   kärjistyy  taistelu   markkinoista,   joka   i`avistelee   liik-
keen  kaikkia  perustuksia.

Joukkotuotanto   halventaa   näiden   suurliikkeiden   kuluja;    kes-
kusvarastot  vähentävät  niiden  varastopääomaa;    työnjako  ja  työ-
voiman   tiukempi   käyttäminen   tuottavat   niille   lisää   etuisuutta;

i)arhaat  liikemahdollisuudet  ja   parhaat  t}.övoimat   keskittävät   ne
suuriin,    useita    menekkialueita    käsittäviin    }.rit}-ksiin,    ja    saatu
sääst,ö    saattaa    kapitalististen    suurliikkeiden    kohottamaan    mai-
noksen  kaikissa   muodoissaan  mitä  korkeiminalle.

\-iin   kasvaa   vähitLäiskaupan   i)iiriin,   joka   tähäii   saakka   oli

i)ienten   keskisäät}.lijkkeiden   vapaa   temmell}.skenttä,   suuria   muo-
dostumia,  jotka  käsittävät  }'hä  suureinmari  osan  joukkokulutusta.
Todennäköisesti  on  niilläkin  rajansa,  jotka  eivät  kuitenkaan    vielä
ole   havaittavissa.     r\Täiden   suurliikkeiden   kesken   on   taistelu   tus-
kin   vielä   alkanut.     Ennen   kaikkea   markkinain   valtava   laajentu-
niinen    useiinmissa    sivist}'smaissa    tarjoaa    niille    kehit)rsmahdolli-
suuksia   yhä   uusilla   vainioilla.     Missä   tätä   laajentumista   ei   ole

(kuten  oii  laita  Englannissa  ja  ltä-Ranskassa  ja  oli  maailmansodaii
aikana  Sa.ksassa),  siellä  on  jo  alkanut  taistelu  tavai`atalon,  luotto-
talon,   lähet}'sliikkeen,   osuuskaupan  ja   kai)italistisen,   joukkotava-
roita    my}'vän    sivumyymäläliikkeen    sekä    niiden    sekamuotojen
kesken,   tämä   taistelu,   jonka   alkamista   ei   enää   kauan   tarvitse
odottaa    muissakaan    sivist}'svalloissa.     Mahdollista,    jopa    toden-
näköistä  on,   että  taistelu   on  johtava  t}'önjakoon  suui.liikemuoto-

jen  kesken;    mutta   inelkein  varmaa   on   myöskin,   että   tämä   kil-
pailu    tapahtuu    vähittäiskaui)an   .n}'k}risen    keskisääd}'n  kustan-
nuksella.

Englannissa  katsotaan  vastoin  Macrostyn  mielipidettä  taistelu
n}.kyään  jo  melkein  ratkaistuksi.    Marshall  kirjoittaa  vuonna  1920
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enää    ainoastaan    y)turvapaikasta,    jonka    pienet    kaupat   löytävät
köyhissä scuduissa».   Sainaan suuntaan kirjoittavat Webbit:  »Osuus-
kaui)paliike    on    todellakin    nykyään   keskellä    ankai`aa    kilpailua.
Vanhanniallinen   pikku   puotikauppias,   jolla   on   yksi   aiiioa   my}/'-
mälä   k}'Iässä   tahi   kaui)ungissa,   vaikka   hän   onkin   lukumääräl-
tää.n  \'ielä  }'livoimaincn,  joutuu  yhä  enemmän   alak}'nteen  jonkin
suuren   kilpailijansa   rinnalla   (joko   osuuskunnallisen  tahi   yksityis-
kapitalistisen   suurliikkeen   rinnalla);    ja   nämä   näkyvät   kili)ajuok-
sussa   poi`haltavan  k}'lI{i   ky]jessä  hänen  tilalleen».

Maailinansodan  jä]kiajan  Saksassa.  näytti  kaksi  seikkaa  hillitse-
`-än   suurliikettä   voimald{ain   ottein   tässä   kilpajuoksussa.    Toinen
oli   n. s.   sodan   jälkiajan   vallankumoussyndikalismi,   s..o.   se   tosi-
asia,   että  suurliikkeet  vähitLäiskaupassa  eivät  ainoastaan  noudata
ankarasti  kahdeksan  tunnin  työpäivää  ja  ajoittain  sitä  lyhennäkin,
vaan  tä}-t}.i  niiden  m}'öskin  nostaa  palkkojaan  melkoisen  korkealle.
Sitäpaitsi  aleni  ajoittain  t}'öteho  sang.en  )'leisesti  seurauksem  siitä
»hidastelu-aallostaJ),    joka   silloin   kulki   }.li   maailman   vasLavaiku-
tuksena   sota-ajan   äärettömälle  liikaponnistelulle.    Sen  vuoksi   sai-
vat  pikku  liikkeet,  joihin  kaikki  nämä  seikat  osaksi  eivät  ollenkaan
\'aikuttaneet,    osaksi   vaikutt,ivat   i)aljon   väheinmän,    aika    ajoin
uutta  vahvistusta.    Toisista   syistä  taas   säilyi  ja  lujittui  tämä  ti-
lanne  vielä inflatioaikana.   Vielä   kauemmin jatkui ja  jatkuu   ennen
kaikkea    Saksassa   edelleen    eräs    erikoinen   veropoliittinen   häiriö:
inenekki`.ero,   joka   rasittamalla   2-21/`t  °/o:Ila    kaikkea   mcnekkiä
merkitsi   suurliikke611e,   jonka   täytyi   maksaa   sitä,   melko   suui.ta
haittaa    sangen    moniin    pienliikkeisiin    verraLtuna,    joiden    myös
olisi  tä}.t}'n}-t  inaksaa  sitä,  mutta  todellisuudessa  eivät  kuitenkaan
erikoisen  tarkasti  sitä  tehneet.

Mutta    lukuun    ot,tamatta    tällaisia    satunnaisuuksia   ja    sään-
nöllisen  kehit}'ksen  häiriöitä  on  vähittäisl:aupan  pikku  yrittäjällä
varmasti   jathvat   etuisuutensa    suuryrit}'ksiin    nähden.     Pikku-
kauppias    on    oinassa    kiinteässä    yhteiskuntapiirissään    jokaisen
asiakkaan  hyvä  neuvoja,1uottamusmies,  huolehtija  ja  luotonantaja
hädässä;    sitä   ei  suurliike  voi.  olla.    Pikkukauppiaansa   luoha  t}'}'-
t}ry   suurmyymälässä   valinnanhaluinen   asiakas   usein   siihen,   mitä
on  saatavissa,  ja  se  merkitsee .täas  useinkin  i)ienempää  varastoa.
Pikkukauppiaan  perheenjäsenten  työvoima  tulee  paljon  tai`kemmin
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kä}.tet}'ksi  kuin  suurliikkeen  liikeapulaisen,  jolla  on  kiinteä  palkka

ja  jolla   ei  ole  välitöntä  osaa  liikkeen  tulokseen.    Mutta  juuri  jäl-
kiinmäistä   haittaa   pyrkivät   uudenaikaisimmat   suui`1iikkeet   kui-
tenkin   poistamaan   vierittäinällä   pääosan   tappionvaaraa   ja   voi-
tonmahdollisuutta   liikeapulaisen   tai   muun   kolmannen   henkilön
kannettavaksi.     Uusiinmat    suurliikemuodot    kuitenkin    tai.ttuvat
kiinni itsenäisen pikkukauppiassäädyn elinhermoon.   Tärkeillä aloilla
on   tämä   luokka   ratkaisevasti   uhatussa   aseinassa.

Se  vetäytyy  siellä,  missä  suui.et  esiintyvät,  osaksi  näiden  vielä
vai)aaksi   jättämille   alueille,   etenkin   sellaisille,   missä   yksi]öllinen
tarve   vallitsee;     osaksi   se   pyrkii   tekemään   vastarintaa   pienissä
si\'uliikkeissä  t}'övoiman  halpuuden  avulla.    Sen  parhaat  edustajat
i.yhtyvät  taisteluun  tähänastisesta  työmaastaan  ja  -  oinaksuvat
huoniaamattaan yhä enemmän vastustajan toimintamuotoja.  lleidän
ammatt,ijärjestönsäkin   tulee   järkiperäisemmäksi,   heidän   sopeutu-
misensa  ostajien  mukavuusvaatimuksiin  suuremmaksi,  hekin  pyrki-
vät    alentamaan    liikekustannuksia.     Samalla    häviävät    myöskin

parhaiden   vähittäiskauppiaiden   väliltä   hillitsemättömän  kilpailun
erottavat  raja-aidat.    Yhdistämällä  ja   yhtäläistyttämällä   liiketoi-
mintansa  eri  osia   (osLon,  maksuehdot,   mainoksen,  hinnan,  rahain

perimisen)    syrjäyttävät    hekin    välikäsiä    tavarain    kiertokulussa
ja  osaavat.  muodostaa  tavarain  hankintavä}rlänsä  entistä  yhtenäi-
semmiksi,  tasaisemmiksi  ja  halvemmiksi.

Niinrjä   vähittäiskaupassakin,   vaikka   liikkeet   pysyvätkin   pie-
ninä  ja   hajallisina,   torjuntataistelussa   suuria  liikkcitä  vastaan  ja
sopeutumisessa    niiden    muotoihin    lähenee    kilpailu     olennaisesti
teollisuuden   alalla   vallitsevaa   kilpailua:   kami)pailun   sijaan,   joka
vallitsee   pienliikkeideii   kesken   pikku   menekkimäärästä   tahi   hin-
nasta,   astuu  suljettujen  talousmuodostumien  ja  -liittojen  taistelu,

yhtymien,   jotka,   jäsenten   enemmän  tahi  väheminän   säilyttäessä
itsenäisyytensä,  löytävät  varmiinmat  taistelukeinonsa  järjestämis-
työn,   organisation   ja   tekniikan   }'hä   koi`keammassa   kehit}'ksessä
tavaranvaihdon  alalla.

Osuuskauppaliilu.

Osuuskaupat  ovat  osuuskunti.a,  joiden  jäsenet  liitt}'vät  yhteen
kulutustavai.ain. yhteistä  hankintaa  ja   näiden  tavarain  jakamista
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varten   pääasiallisesti   itse  jäsenten  kesken.    Tähän   päätarkoituk-
seen   liittyy   muita   pyrkimyksiä:   tavarain  tuotanto   tahi   ainakin
lopullinen  välmistus  osuuskunnan  omaan  laskuun,  kuljetus  omilla
kuljetusvälineillä,    tuotannon    rahoittaminen,    asuntojen    rakent.a-
minen;   myös  vakuutustoiminta  osuuskunnan  jäseniä  vai.ten.

Osuuskauppatoiminnan  isänä  pidetään  englantilaista   sosialistia
Robert  Owenia,  jonka  ohjelman  riukaan  1820-luvulla  Eng.lannissa

perustetut  osuuskaupat  kuitenkin  lopuksi  epäonnistuivat.    Nykyi-
sen   kaikkialla   sivistyneessä   maailmassa   esiintyvän   osuuskauppa-
muodon  alkuna  oli  se  kauppa,  jonka  28  flanellikankuria,  »Rochda-
len   kunnon   tienraivaajat»,   perusti   vuoden   1844   lopulla.    1Ieidän

periaatteensa   ja   päämääi.änsä   oli  varmasti   pohjaltansa   kapitalis-
min. vastainen;     heidän   puotipahasestaan    Krötengassen   varrella
Rochdalössa    Keski-Englannissa   piti,   aivan   Robei`t   Owenin   haa-
veiden   mukaan,   syntyä   osuuskunnallinen   siirtola   yksityiskapita-
lismin  sisään,  siirtpla,  joka  tahtoi  »niin  pian  kuin  mahdollista  jär-

jestää   sekä   tuotanto-   ja   kauppaolot   kuin   myöskin   kasvatuksen
ja   hallituksen)).

Tämä  ohjelma  oli  epäilemättä  sosialistinen   samoin   kuin  nyky-
aikaisenkin     osuuskauppaliikkeen     yhteistaloudellinen     päämäärä,
mutta  »tienraivaajien»  aloittaman  liikkeen  perusajatukset  pohjautu-
vat   kuitenkin   syvälti   yksityisen   ihmisen   ansaitsemishaluun,   sen
liikkeellepaneva   vaikutin   on   kieltämättä   yksilöllinen.     Vanhoilli-
suus   ja   kumouksellisuus   }7htyvät   osuuskauppaliikkeessä  .merkilli-
seen   sopusointuun.     (Näin   esim.   Ilerkner   teoksessaan     Työväen-
kysymys   ja  Julius  Hirsch teoksessa  Grundriss  dei.  Sozialökonomik,
V  Abteilung,   11  Teil,  Der  moderne  Handel,  s.  264).    Monet,  kuten
englantilaiset   taloustieteilijät,   aviopuolisot   Webb,   pitävät   osuus-
kauppaa   ensi   askeleena   uuteen   yhteistaloudelliseen   tuotanto-   ja

jakomuotoon  toisten  yhteistaloudellisten  muotojen  ohella.    Hii-sch
huomauttaa,   että    osuuskaupan,   joka   on   kehittynyt   taistelussa
organisatorisesti   alempana   olevan   liikemuodon,   nimjttäin   pienen

yksityisen  elintarvevähittäiskauppiaan  kanssa,  vielä  kerran  täytyy
kestää   sille   ei  suinkaan  vaaraton  taistelu  vähittäiskaupan  uuc;ien
kapitalististen   suurliikkeitten   kanssa   ja   että   juuri   tämä   kamp-

pailu  pitkäksi  aikaa  tulee  olemaan  molemmille,   osuuskunna]liselle
ja   kapitalistiselle.  suurliikkeelle   voimakas   kannustin   kaupan   tek-



172                                                                         TiMO   KORpiMAA   `

niikan   edelleen  kehittämiseen.    I\T}-k}-aikainen  osuuskauppa   on   siis
erikoinen  suuryrityslaji  tavai.aliikkeessä,  kasvanut  taistelussa  yksi-
t}/'isen  kilpailijan  kanssa,  ja  se  voi  kehittyä  ja  varmistua  vain  jat-
ku`rasti   otellen  tämän  kanssa.    Sen   ohessa   on   osuuskauppa   liike-
muotona    aluksi    suuresti    edistänyt    suurliikemuodon    syntymistä
vähittäiskaupassa,   mutta   myöskin   ehkäisee   määrätystä   suuruu-
desta  alkaen  sen  edelleen  laajenemisen.    Silloin  alkaa  taistelu  yksi-
tyisen   suurliikkeen   ja   osuuskaupan   välillä;    siinä   toinen   voittaa,
taikka   tulee   sen   edelleen   kehittyminen   ehkäistyksi.

Pääperiaatteista,  jotka   ovat  »tieriraivaajien»  osuuskunnan  teh-
neet   suureksi,   mainittakoon   t,ässä   seuraavat   tärkeimmät,:

4.   M}rynLi tavalliseen  päivänhintaan.   Monet aikaisemmat  osuus-
kaupat  kompastuivat  vaikeuteen  myyntihinnan  laskemisessa,  johon
sisältyivät  inyös  kustannukset  ja  korvaus  vahingonvaai`asta.    Päi-
vänhinnat   ovat   olleet   Englannissa  korkeat,   sit,ä   osoittaå   se,   että
osuuskaupalta   on   usein  vaadittu,   että   seii  jaltamalla   ylijäämällä
voi    maksaa   t}Tömiesjäsenten   asuntovuoki.an   ja   vielä   tuli   jäädä

jotain   ylikin;    silloin  täytyy  jakaa  yleensä   10-15  °/o,   paikoittain
jopa   20  °/o   ostovoittoa.    Saksassa   se   oli  vuonna   1912  keskimääi`iii
8.4   °/o.   Verrattuiia  Suomen  oloihin,  jossa  osuuskaupat  ovat  yleensä

jakaneet   noin   1-3 °/o,   on   jaettu   ylijäämä   ollut   Englannissa   ja
Saksassa   hämmäst}'ttävän   suuri.    2.   Yksinomainen   käteismyynti.
3.   Yhjäämän  jako  jäsenen  tekemän  ostosmäärän  mukaan.   4.   Y]i-

jäämä  jaetaan  vasta  pitemmän  ajan  jälkeen,  yleensä  vuoden  ku-
luttua.

Useissa  maissa   ovat  osuriskaupat  vallarineet  jo  melkoisen  osan
maansa  koko  tavaranvaihtoa,  etenkin  jokapäiväisten  tai`vetavarain
alalla.    Saksan  osuuskauppaliild¢een  laajuudesta  mainittakoon,  että
sie]lä   jo   vuonna   1923   kuului   osuuskauppaliittoihin    1738   osuus-
kauppaa,  joissa  oli  yhteensä  noin  4 300 000  jäsentä.   Saksan  osuus-
kauppaliike   alkoi   kehittyä  verraten   myöhään,   mutta   sen   edisty-
minen  oli  sitten  nopeata  ja  j)-rkkää.    Ilistorialliset  satunnaisuudet
saattoivat   osuuskauppaliikkeen   luonnollisen   pääkannattajan,   t}Tö-
väest,ön,   kolme   vuosikymmentä   vierorr;aan   tätä   liikettä;    se   että
saksalainen osuusl{untien perustaja, vapaamie]inen Schulze-Delitzsch

järjesteli   niitä   ohjelmansa   mukaan  keinona   keskisäädyn  kohotta-
miseksi,   teki   ne   köyhälistölle   epäilyttäviksi.     Lassalle   nojautuen
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rautaiseen   palkkalakiiiisa   selitt,i   vuonna   `1862   osuuskaupat   kyke-
nemättömiksi  parantamaaii  työväenluokan  asemaa,  ja  hänen  tuo-
mionsa   yhä   vahvisti   tuota   vierovaa   henkeä,   joka   ilmeni   sosiali-
demokraattisissa    puoluepäätöksissäkin    aina    1890-luvulle    saakka.
Silloin    vasta    liike    valtasi    kaikesta    huolimatta    työväestönkin.
Vuonna    1902    syntyi   hajaannus:    työväen   osuuskaui)pojen   suuri
enemmistö   inuodosti   itsenäisen   i)Saksan   osuuskauppojen   keskus-
liiton))  (7jentralverband   deutscher   Konsumvereine)   ja   liittyi  lähei-
sesti    vapaaseen    sosialidemoki.atiaa    suosivaan    ammatti}rhdist}.s-
liikkeeseen.      Tämän    valtiollisen    suuntautumisen    vuoksi    syntyi
`1908    uusi    hajaannus:    kristillist,ä    työväeiiliikettä    lähellä    olevat

länsisaksalaiset    piirit    perustivat    t)Saksan    osuuskauppojen   valta-
kunnanliiton»   (Reichsverband   deutscher   Konsumvereine).     Edelli-
seen,   Saksan   osuuskauppojen   keskusliittoon,   kuului   vuonna  1924
1163   osuuskaupi)aa,   joissa   oli  jäseniä   3.595189;    näiden   kauppo-

jen  i)ääoma   oli   124  miljoonaa  ja   myynti  389.7    mi]jooiiaa   Saksan
inarkkaa.    Vuonna  1929  oli  jäseninä  991  osuuskauppaa  (oli  tapah-
tunut  paljon  osuuskauppojen yhtymisiä),  joissa  oli jäseniä  2 859 516

ja   }'hteincn   myynti   1176294809   Rmk.   Saksan  osuuskauppojen
\'altakunnanliitto   on   tähän   veri`attuna   paljon   heikompi;     siihen
kuului   1924   399   osuuskauppaa,   joiden   jäsenmäärä    oli   764537,

pääoma   77.o    miljoonaa  ja  myynti   101.4    miljoonaa   Saksan  mai`k-
kaa.    Vuonna   1929   oli  jäseninä   273   osuuskauppaa,   joiden   jäsen-
määrä  oli  764 960  ja  yhteinen  myynti  195 504 532   Rmk.

Saksan   osuuskauppojen   laajennusta    on   ehkäissyt   se   seikka,
että    Saksan    osuustoiinintalaki   vuodelta    1898    kieltää    myynnin
ei-jäsenille.     Juuri   siitä   syystä   ehkä   on   Saksan   osuuskaui)pojen
liikevaihto   Englannin   ja   Sveitsin   osuuskauppaliikkeeseen   verrat-
tuna   suhteellisen  vähäinen.

Pikku   kauppiasten   keskinäiset   sopimukset   hintojen   korkealla

pitämiseksi  olivat  alkuaikoina  usein  syynä  osuuskauppojen  perus-
tamiseen;     osuuskauppa   syntyi   siis   taistelussa    näitä   kauppiaita
vastaan.     Iieihin   verrattuna   oli   sillä   suuria   etuja,   jotka   johtui-
vat  osaksi  siitä,  että  se  oli  osuuskunta,  osaksi  siitä,  että  se  kehit-
t};'i  suurliikkeeksi,  joka  itsestään  johtui  sen  osuuskuntaluonteesta.

Osuuskuntamuoto  takasi  osuusliikkeelle  i)ysyväisen  ostajapiirin,

joiika  oma  etu  sitoi  liikkeeseen.    Tällainen  vakinainen  asiakasi)iiri
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säästi   liikkeeltä   monia   i)ikh   kauppiaan   meiioja.    Kaikki   ]nenot

ja  puuhat  asiakkaitten  hankkimiseksi  jäivät  i)ois;    näyteikkunoita
ei  tarvit,tu  käyttää  houkutuksena,  sillä  liike  alkoi  sivukadun  i)ie-
nessä   mwmälässä,   aluksi   jopa   piharakennuksen   as.uinhuoneessa.
Pitkä  matka  kauppaan  ei  ensimmäisille  innokkaille  jäsenille  ollut
minään   esteenä.     Niinpä   voi   osuuskauppa   alkuaikoina   tulla   toi-
meen   paljon   vähemmällä   henkilökunnalla   kuin   yksityiskauppias,
se   voi   myös   rajoittaa   tavaravarastoaan,   sillä   se    alotti    toimin-
tansa   mahdollisimman   käyvillä   tavai.oilla   jättäen   muut   tavarat
kauppiaan  myytäväksi.

Aikaisemmin  ennen   osuuskauppamyymälän   avaamista   oli   ole-
massa  i)esikauppa»,  joka  hankki  epsin  jäseniä  ja  sitten  a]oitti  liik-
keen   sangen   varovasti   vain   muutamilla   tavaroilla.     Niin   kauan
kuin  tällainen  liike  ei  ollut  kyllin  voimakas  avatakseen  ni`.`'mälän,
teki     se     vähittäiskauppiaitten     kanssa  .etusopimuksia:    kauppias
antoi jäsenten  käteisostoista  sovitun  alennuksen,  osuuskunta  osoitti

puolestaan  jäsenensä  ostamaan  tältä  kauppiaalta.    Tämä  ))tavai.an-
hankkijahomma»  (Lieferantengeschäft)  ei kaikkialla hävinn}-t  oinien
liikkeiden  perustaniisen  jälkeen.    Vaikkakaan  uudenaikaineii  osuus-
kauppaliike    ei    yleensä    edistänyt    »tavaranhankkijajärjestelmääi),
se  on  kuitenkin  vielä  kauan  säilynyt  monissa  osissa  Saksaa,  eten-
kin   sellaisten   tavarain   alalla,   jotka   ty}Tdyttävät   ajoitLaista   tar-
vetta  ja  ].oita  osuuskaupat  eivät  i)itäneet  kaupan;   mutta  Keskus-
liitossa  (Zentralverband)  nousi  vuosina  1920  ja  'J921  tavaranhaiik-
kijavaihto  vain  noin   1/4  °/o:iin  omasta  liikevaihdosta,  vuonna  4924
se   oli  vain   1°/oo.   Nykyajan  uudet   osuuskaui)at  eivät  kä?-tä   enää
tätä   tavai`anhankkijajärjestelmää;     nykyään   osuuskaui)i)ojen   pe-
rustaminen   tapahtuukin   koi.keamman    asteen    osuuskuntien   toi-
mesta,   jotka    ovat   kehittyneet   yksityisten   osuuskaupi)ojen   ylä-

puolelle.     Osuuskauppa   jätti    kauppiaalle    myöskin   luotonannon.
Siten   säästi   se   itseltään   saatavien   aiheuttaman   suui`en   hallinto-
työn,   kirjoihin   viennin,   silmälläpidon,   vapaaehtoisen.  tahi   oikeu-
dellisen   uloshaun   sekä   välttämättömät   häviöt   ja   korkotappion.
Senpä  vuoksi  tekivät  osuuskauppojen  kulut  aluksi  vain muutamia

prosentteja   tavaranvaihdosta,   Saksassa   esim.   vuonna   1903   keski-
määrin  7.5   °/o,  samalla  kuin  siirtomaatavarakauppiaan kulut nousi-
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vat   Saksassa   20-25 °/o:iin,   Ranskassa  ja   Belgiassa   15-18 °/o:iin
menekist,ä.

Sen  lisäksi  tulivat   suurliikemuodon  tarjoamat   edut.    Jäsent6n
lukumääi`ä  oli  pian  paljon  suuremi)i  kuin  jonkin  kauppiaan  ostaja-

piii.i,   liikevaihto   nopea,   yksityisen   tavaran   sisäänostomääi.ä   i)al-
jon  suuremi)i  kuin  kauppiaalla.    Niin   poistui  pian  paikkakunnan
tukkukauppias   kaikkien   tärkeiinpien   tavai`ain  alalla  osuuskaupan
hankkijain    piiristä,    hänen    tähänast,inen   hinnanlisänsä    tuli   nyt
osiiuskaupan    hyväksi   ja   kohotti  ylijäämää.    Yhä   enemmän   voi
tämä  lähetä  tuottajia  ja  }.rittää  itsekin  omaa  tuotantoa  tärkeiden
tavai'ain   alalla.

Mut,ta  osuuskuntamuoto  synn}'tti  pian  esteitä  osuussuurliikkeen
edelleen   kehittymiselle.     Osuusliikkeen   omistajat   eivät   ole  .enää
tavaran     tahi   liiketekniikan    tuntijoita,   heidän   y]eiskokouksensa
va]itsee   Saksassa   »tai.kastusneuvoston»   (Aufsichtsrat),   johon   kuu-
luu  etupäässä  työläisiä  ja  työnjohtajia,  ja  johtokunnan  (Vorstand),

jonka   tehtävänä   on. varsinainen   liikkeenjohto.     Liikkeen   johtaja
on  tosin  Saksassa  liikkeen tunnustettu ja  muodollisesti riippumaton
edustaja   ulospäin,   mutta   hänellä   ei   ollut   aluksi   omaa   etua   liik-
keestä,   vielä  vähemmän  tietoja   ja   kauppiaskykyä.    Mutta   missä
osuuskauppojen  johtoon  tu.li  kykeneviä  ja  tarmokkaita  henkilöitä,

pyrkivät  he   saattamaan  osuuskaupan  kilpailukykyiseksi  laajenta-
malla   liikettä,   siis   suurilla,   halvoilla   joukkotilauksilla   ja   ryhty-
mällä  harjoittamaan  omaa  tuotantoa.    Niin  johtaa  kehitys   aivan
samaan    suuntaan    kuin    kapitalistisissa    suurliikl«issä,    nimittäin
ostajapiirin    laajentamiseen.      Yhä    uusia    myymälöitä    avataan.
Niinpä    oli   Rochdalen   tienraivaajien   osuuskaupalla    1905    jo    73
sivumyymälää.    Saksassa  on  tämä  yrityskeskitys  onnistunut   vielä

paremmin; hampurilaisella osuusliikkeellä »Produktionilla)) oli vuonna
1924 jo 271 myyntipaikkaa,  eräällä bei`liiniläisellä  186,  eräällä osuus-
kaupalla   Essenissä   Ruhi`in  alueella   165  j.  n. e.    Niin  synt}.y  piiri.-
osuuskauppa,  kulutusosuuskunnan  joukkosivumyymäläliilm.   Mutta
samalla  tulee  osuuskuntai`akenteen  kansanvaltaisuus,  joka  soveltui
vain   rajoitetulle   jäsenpiirille,   yhä   heikommaksi;     suuri   etäisyys
keskuksesta   tekee   sivumyymäläpiirien   jäsenille   osanoton   yleiseen
kokoukseen   käytännöllisesti   mahdottomaksi.     Sellaisten   suurliik-
köitten  monimutkainen  kauppatekniikka  ei  salli  todellista  tarkkai-
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lua  innokkaimmankaan  tarkastusneuvostonjäsenen  taholta.    Tosin
muodostuu    nyt   korkeammånasteisista    osuuskunnista    koulutet,tu
tai'kastuselin   harjoittamaan   kontrollia,   mutta   juuri   senkin   takia
tapahtuu    osuuskaupan   luonteen   muutos:    osuuskunnan    kansan-
valtainen  hallinto  muuttuu  suurliikkeen välttämättömästi  harvain-
valtaiseksi,   aristokraattiseksi  hallinnoksi.

Tätä   kehitystä   vastaan   on   Saksassa   otettu   käytäntöön   uusi
l{ansanvaltaistuttamismuoto.   Suurten  osuuskauppojen  yleiskokouk-
sissa   pyrki   valtaan   ai`veluttava   osuuskaupan   virkailijain    etuhar-
rastus;    suhteellisesti  harvojen  hajallaan  asuvien  osuuskunnan   jä-
senten   mukaan   ilmestyivät   kokouksiin   lukuisat   virkailijat,   jotka
ovat  luonnollisesti   myös   osuuskunnan  jäseniä,   mutta   joille  tämä

jäsenyys  oikeastaan  on  sivuseikka.   Sen tähden  muodostui   Hampu-
rin  i)Produktionin» esikuvan mukaan kaikkialla  osuuskuntaneuvosto
eli    jäsenvaliokunta,    jonkinlainen    alempi    hallintoneuvosto,    jota
]aissa  ei  ole  määrättyja johon  jokaisen myyntipaikan jäsenet valitsi-
vat   edustajiaan;    se   pitää   osuuskunnan  jäsenten  puolesta   huolta
tarkast.uksesta    ja    palauttaa    jälleen    suurliikkeessä    mahdollisen
kansanvallan.     Tätä   kehitystä   vastaa   ainoa   olennairien   muutos
Saksan    vuonna    1898    annettuun    osuustoimintalakiin,    nimittäin
asetus  vuodelt,a   1922.    Se   määrää,   että  jäsenen  välittömän  osan-
oton   sijaan   yleiskokoukses.sa   sellaisissa   osuuskaupoissa,   joissa   on
enemmän  l"in  3 000  jäsentä,   ovat  jäsenten  edustukset  sääntöjen
mukaan   mahdolliset.     Sitäpaitsi   tämä   asetus   helpottaa   suure,ssa
inäärässä  useampien  osuuskuntien  sulautumista   yhdeksi   ainoaksi.

Edellä  kuvattu  kehit}Ts   ei  tapahdu  ilman  vastarintaa.    Laaje-
neva  osuuskauppa  ei  jout.unut  ainoastaan  yksityisliikkeiden,  vaan
myöskin   toisten   osuuskauppojen   toiminta-alueelle.     Kilpailu   näi-
den   välillä   on   tavallisesti   kuitenkin   oikeastaan   järjetöntä.     Jos
sellaiset toisiaan vastaan törmäävät  osuuskaupat sulatetaan  yhteen,
nousevat   sisäänostomäärät,   oman   tuotannon   mahdollisuus   suure-
nee,   ja   oikean  johdon   vallitessa   tulee   pääom.ankäyttö   edullisein-
maksi.   Saksassa on tällaihen yhdistäminen käynyt vaivattomammin
kuin  esim.  Englannissa,  mutta  Saksassakin  on vielä  olemassa  melko

paljon    kilpailua    eri    osuuskauppasuuritien    +älillä.      Sielläkin    on
osuuskauppojen   myymälöitä,   jotka   ovat   pei`ustetut   vain   toisten
osuuskauppojen   myymäläin   vastustamiseksi    saman   .kadun   var-
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relle  ja  ajoittain  harjoittavat  polkuhintoihin  myyntiä,  niin  ;anoak-
semme   dumping.ia.

Tämä   eri   osuuskauppasuuntien  välinen  taistelu   on   huomaLta-
vissa   inelkein   kaikissa   maissa.     Kuten   jo   ennen   olemine   mainin-
neet,   työskentelee   Saksassa  kolme   pääsuunt,aa   rinnakkain  ja   toi-
siansa  vastaan.    Vielä  enemmän  kuin  niiden  välinen  taistelu  ajaa
vähittäiskaupan   yksityisten   suurliikkeiden   vahvistuminen   osuus-
kaupat   liikkeen   suuremtamiseen   ja   sen   yhä   hienompaan   organi-
satoriseen  muodosteluun.

Paitsi    osuuskauppojen    ostajai)iirin    laajuudessa    huomaamme
myöskin   niiden   tavaravaraston   laadussa   saman   kehityksen,   joka
on  luonteenomaista  laajenevalle,  vapaalle  vähittäiskauppaliikkeelle.
Osuuskaupan  ensimmäinen `työala,  siirtomaatavaramyymälän  elin-
tarpeet,  on  vielä  tänäänkin  sen  tärkein  ala.    Mutta  vaatimus,  että
asiakkaita  on  mahdolli.simman  hyvin  palveltava,  sai  tavaralajeihin
nähden   aikaan   osaksi  eneniiystä,   osaksi  erikoistumista.

Siirtomaa.tavarain  lisäksi  tuli  kaupungeissa   pian  leipä  ja  liha,
usein enimmän käyvät vaate-ja  myös jalkinetavaralajit.   Preussissa
on  osuuskauppojen  kehit}'stä  ehkäissyt  se,  että  niitä  uhkasi  tavai`a-
talovero,  jos  ne  vain  pitivät  kaupan  tavaroita,  jotka  eivät  kuulu-
neet  verolaissa  mainittuihin  ryhmiin.    Sen  tähden  pysyttelivät  ne
melkein  kaikki  elintarpeiden  i`yhmässä,   koska   niillä  muut,en   olisi
ollut  lisärasitusta  1  °/o  koko  menekistään.    Maailmansodan  jälkeen
on  tavai.ataloveron  sijaan  tullut  yleinen  menekkivero,  ja  sen  täh-
den   ovat   osuuskaupat  ryhtyneet   pitämään   kaupan  myös   huone-
ka]uja   ja   taloustavaroita    sekä   kutomatavai`oita..     Kuitenkin    ne
myyvät  suurimmaksi  osaksi  tavaroita  jokapäiväistä  tarvetta  var-
ten,  kuten  osuuskaupat  Englannissakin,  missä  ei  ole  koskaan  ollut
sellaisia  esteitä  kuin  tavaratalovero,  menekkivero  ja  sivumyymälä-
vero.   Mainittakoon,  että  Englaniiin  osuustukkukaupan   myynnistä`
vuonna   1924  tuli  elintarpeiden  ja  lihatavarain  osalle  80.5  °/o.

Jos   vei`rataan   tähän   suurmy}'mäläin  täi`keintä   tavararyhmää,
on  ei`o  aivan  ilmeinen:  osuuskaupoissa  muodostavat  nopeasti  vaih-
detut,  jokapäiväistä  tarvetta   tyydyttävät  tavarat  valtavan  pää-
joukon,    suurmyymälöis.sä    hitaasti    kaupaksi    menevät,    kaikkien
muotivaihtelujen    alaiset    ajoittaisen    (periodisen)   tarpeen   esineet.
On  sen  tähden  mahdotonta  esittää  lukuihin  perustuvaa  vertailua
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näiden    molempien   liikemuotojen   välillä   ja   tehdä    osuuskaupan

i]aljo     pienemmistä     kuluista.    johtopäätöstä,    että    osuuskauppa
on  järkiperäisin  ja  sen  tähden  tulevaisuusrikkain  vähittäiskaupan
lnuoto.

Ei`ikoistuminen   voi   tapahtua    osuuskaupi]aliikkeessä    kahdella
eri  tavalla:   voi   muodostua   erikoisosuuskauppoja,   tahi  yksityinen
osuuskauppa   voi   perustaa   erikoismyymälöitä.     Erikoisosuuskaup-

poja  voi  taas  olla  kahta  lajia,  eri  tavai`oita  tahi eri väestökerroksia
varten.    Edelliset   ovat  harvinaisia  ja  vähämerkityksisiä;    sellaisia
osuuskauppoja   on   tupakkatuotteiden,   taide-esineiden,   univormu-

ja   kirjakauppa-alalla.    Jälkimmäisiä   on   syntynyt   jo   varhain   ja
lukuisasti,  ja  niillä  on  melko  suui`i  merkit}-s  ei`ittäinkin  sellaisissa

piireissä,   joilla   on   erikoislaatuisia   tarpeita,   kuten   virkamiehillä,
opettajilla    ja    upseereilla.     Tällaiset    virkamiesosuuskaupat    ovat
Saksassa   kehittyneet   suuriksi.    Pääsyynä   niiden   syntymiseen   on
se,  että  tulojen  kiinteä  rajoitus  sallii  t.ekemään  säästöjä  vaih  vä-
hentämällä   menoja.    Vii.kamieskaupat   ajoittaista  tarvetta   vai`ten
ovat   usein   muuttuneet   kapitalistisiksi   suurmyymälöiksi.     Nämä
erikoisosuuskunnat  esiintyvät  moninaisina  muunnoksina.    Saksassa
on  hyvällä  syyllä  ehdotettu,  että  osuuskaupoissa  tulisi  ottaa  käy-
täntöön   parannettu   tavarainryhmitys,   esim.    15   osastoa.

Määrätystä    yhteiskunhallisesta    ei.ilaisuudesta    (keskisääty    ja
köyhälistö)  johtuu  usein  »suuntien»  välinen  sitkeä  ero.    Vii.kamies-
osuuskunnat   osoittavat  tämän   selvästi.    Mainittakoon  vielä   maa-
taloudelliset  osuuskaupat,  etenkin i.aaka-aineiden  osto-osuuskunnat,

joiden  liiketoiminta  käsittää  myös  maataloudellisten  tuotantoväli-
neiden,  koneiden  y. m.  ostoa.

Jo vanhastaan  on  Englannissa  sangen lukuisasti osuuskauppojen
erikoismyymälöitä.    Viime  aikoina  on  niitä  avattu  liampurissakin

ja  muuallakin  Saksassa.    Niitä  on  olemassa  esim.  1eipomotuotteita
vai`ten,  moniaalla  myös  tuoreen  lihan,  jäähdytetyn  lihan,  kalojen,
vihannesten,   vaatteitten,   huonekalu.jen,   jalkineiden,   jopa   erikois-
kauppoja  puukenkienkin  kauppaa  vai'ten.

Menekin  kasvaessa  johti  pyrkimys  halvempiin  hintoihin  yksi-
tyisten  osuuskauppojen  omaan  tuotantoon.    Mutta  siitä  ei  tullut,
kuten   i)tienraivaajat»   olivat   unelmoineet,   hyökkäystä   suui.teolli-
suutta   ja    suurmaanomistusta   vastaan,    sillä    elinvoimaiseksi   ja
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kannattavaksi  kehittyi  aluksi vain  sellainen tavai.anvalmistus,  joka
tyydytti  osuuskaupan  oman  tarpeen:  siitä  syntyi  uhka  ehkä  etu-
päässä  pienille  ja  pienimmille  yrittäjille,  kuten  leipurille  ja  myllä-
i`ille,  teurastajalle  ja  suutarille,  räätälille  ja  virvoitusjuomatehtaili-

jalle.    Suui`ten  liikkeitten  muodossa  voi  osuuskaupallinen  tuotanto
esiintyä  etupäässä  vasta  sitten,  kun  useiden  osuuskauppojen  tilaus-
voima  saatiin  kootuksi  korkeammanasteisten  osuuskuntien  avulla.

Mutta    kaikki    edellä    esitetty,    tavaramäärän    laajentaminen,
kilpailun  voimapei`äistyminen  ja   oman  tuotannon   alkaminen  ko-
hottaa  osuuskauppojen  pääomantarvet,ta;    lisää  pääomaa  tarvitsee
vielä  kiinnittää  ryhdyttäessä  jäseneksi  koi.keammanasteisiin  osuus-
kuntiin.   Sen  tähden  i`yhtyvät  osuuskaupat  nyt  pidättämään  itsel-
leen,   kapitalisoimaan   osan   ylijäämäänsä.     Osuuskauppojen   veto-
voiman   tällöin  tapahtuvan   välttämättömän   vähenemisen   korvaa
usein   se,   että   tämä   pääomanmuodostus   tarjoaa   toivottuja   sivu-
etuja:  osuuskaupasta muodostuu säästökassa,  avustuskassa, vakuut-
taja   tahi   vakuutuksenvälittäjä   ja   asuntojen   rakentaja.    Keskus-
liiton  (Zenti`alverband)  osuuskaupoissa  pidätettiin  liikkeelle  vuonna
1903  noin   7  °/o  yli  jäsenille   maksetun  ylijäämän,   1912  noin  8 °/o;
Schultze-Delitzschin  »yleisessä  liitossai)  (allgemeiner  Verband)  vain
11/2-2  °/o.       Suurosuuskauppa    »Produktiony)     HampurissaL    jalmi

yleensä  vain  4 °/o  hyvitystä  ja  pidätti  loput jäsenten  avustusrahas-
toon  ja  säästökassaan.    Tämä  menettely  on  otettu  moniaalla  käy-
täntöön.     Saksan  osuuskauppaliikkeessä  onkin  voimakkaasti  tehty
valistustyötä     säästöpääomien     muodostamisen    puolesta.

Suurena   haittana   osuuskauppojen   etevämmyydelle   kilpailussa
on   se,   että   niiden  jäsenistön  ollessa   etupäässä  järjestynyttä   työ-
väestöä   niiden  täytyy   esiintyä   »yhteiskunnallisina malliliikkeinä)).
Kun  työväelle   on   kysymys   työehdoista   hyvin  tärkeä,   vaadittiin
osuuskauppojen  virkailijain  ja  työväen  taholta,  että  niissä  toteu-
tettaisiin  työväestön  yleiset  yhteiskunnalliset  vaatimukset.   Niiden

piti   siis   tehdä   työsopi.muksensa   virkailija-   ja   työväenjäi`jestöjen
ihanteiden   mukaisesti,   tai`peen   tullen   piti   myös   olla   tekemättä
ostoja  lakonalaisilta  liikkeil`tä.    Jo  ennen  maailmansotaa  oli  osuus-
kauppojen  leipomoil\le,  joissa  oli  käytännössä  kolme  8-tunnin  vuo-
i`oa,  yksityisten  kahdella  10-tunnin  vuorolla  työskentelevien  leipä-
tehtaiden   kilpailu   sangen   raskas.    Maailmansodan   aikana   ja   heti

5



480                                                                          TiMO   KORpi.`iAA

sen  jälkeen  täytyi  osuuskauppojen  riiennä  kalliinajanlisineen  paljo
edelle    yksityiskauppiaita.     Niin    hävisi    osuuskaupoilta    osa    siitä
säästöstä,   jonka   niille   tuotti   suurliikkeen   etevämpi   organisatio.

Osuuskaupat    tiet)-sti    kieltä}'t}.ivät    ylijäämänsä    ja    kilpailu-
kykynsä   kustannuksella   täyttämästä   työväenjärjestöjen   jokaista
osuuskauppojen   työläisiä    ja    virkailijoita    koskevaa    vaatimusta.
Tämä   ristiriita   johti   maailmansodan   aikana   Saksassa   jopa   niin

pitkälle,    että    ammattiyhdistykset    kerran   esitti+ät   vastalauseen,
kun   sosialidemokraattinen   puolue   lähetti   alivaltiosihteerinä valta-
kunnantalousvirastoon   osuuskauppamiehen   August   Mtillerin.     Ne
selittivät  (lokakuussa  1918),  että  hän  oli  »aina  osoittautunut  työ-
väenjärjestöille  vihamieliseksi»..    Saksassa  ei  ole  kuitenkaan  synty-
nyt  osuuskauppojen  työväen  lakkoja,   kuten   Englannissa  ja   Suo-
messakin.

Maailmansodan  aikana   antoivat  kauppiaan   voittoa   tavoittele-
mattomat,    puhtaasti    }'hteistaloudellisesti    työskentelevät    osuus-
kaupat    viranomaisille    usein   tärkeätä    ai)ua    armeijan   tarpeiden
huolehtimisessa.    Tätä  apua  käyttivät  kuitenkin  }rmpärysvaltojen
maat   paljon   enemmän   kuin  keskusvallat,   etenkin   Saksa.    Täällä
tuotti  viranomaisten  toimesta  tapahtunut  elintarvejakelu  ei`ittäin-
kin  korkeammanasteisille  osuusliikkeille  jopa   sangen  huoiriattavaa
häiriötä.     Tämä    viranomaisten    toimesta    tapahtunut    hankinta

ja   jakelu   voivat  käydä  päinsä vain hallintoalueittain,  siis  valtioii,
maakunnan,  piii`in  ja  kunnan  rajoissa.   Silloin  tosin  tuli  tässä  jake-
lussa   paikallisten   osuuskauppojen   apu   usein   paljon   käytäntöön.
Mutt,a   korkeammanasteisten   osuuskuntien   osalle   tuli   tässä   jake-
1ussa  tuskin  mitään,  sillä  niiden  i`auhan  aikana  rakennettu  organi-
satio  välitti  hyvin  vähän  valtakunnanalueen  valtiollisesta  jaosta.
Senpä  vuoksi  Saksan  osuustukkukauppojen  myyntimäärät  sulivat
kokoon,  sitä  mukaa  kuin kaupan virallinen keskitys. edistyi.   Niiden
täytyi  myös   väist}rä  s}'rjään  yksityisten  tehdaskauppojen  hyväksi,
sikäli  kuin  näille  täyt)'i  ensi  sijassa   uskoa raskast}töntekijäin  elin-
tarpeiden   välitys,   jolloin   osuuskaupat   voivat  korkeinLaan  tässä
avustaa.

Maailmansodan  jälkiaikana  ei  osuuskauppojen  asema   Saksassa
o]]ut   suotuisa   sen   tähden,   että   niiden  yhteistaloudellinen   luonne
ei   sallinut   niiden   tehdä   lainrikkomuksia,   joita   suuri   osa   niiden
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ki]pailijoita  teki  -  osaksi  hädän  pakottamina  tosin.   Osuuskaupat
eivät   voineet   harjoittaa   salakauppaa,   joka   noin   vuodesta   1917
alkaen  käsitti  yhä  suuremman  osan  Saksan  kansan  elintarvehan-
kintaa,    eivätkä    ne   voineet   kiertää   koronkiskomislainsäädäntöä,

jonka  sä.ännökset  rahan  arvon  romahduksen  tavoin a]etessa osittain
ja  ajoittain  aiheuttivat  suuren  liikevaihdon  vähennyksen.    Osuus-
kaupoissahan   oli   ostaja   samalla   liikkeen   kassanomistaja  `ja   piti
tarkasti   silmällä   myy].ää,   joka   oli.   hänen   liikeapulaisensa,    ettei
tämä  ottanut  liikoja  hintoja.    Mutta  kun  markan  arvo  alituisesti

ja   usein   `sysäyksittäin   aleni,   kärsivät   osuuskaupat   pääoma-   ja
tavaratappioita,  ja  vasta  vuonna  1922  saivat  nekin  voimaa  irtau-
tua   puhtaasta   kustannusten   laskemistavasta,   jota   siihen   saakka
oli  vaatinut  .enemmän  oikeuskäytäntö   kuin  laki  itse.

r\Te   ei`ikoiset   syyt,   jotka   estivät   osuuskauppoja   aivan   niiden
luonteen  mukaisesti  harjoittamasta   salakauppaa,   vaikuttivat   sen,
että  niistä  maailmansodan  jälkeen  tuli  mitä  päättävimpiä  vapaan
kaupan   kannattajia.    Samalla   kuin   ammattiyhdistykset  ja   sosia-
listiset   puolueet   elintarpeiden   saannin   ollessa   niukkana   pysyivät
viranomaisten   toime;ta   tap@htuvan   jakelun,   yhteiskunnallistetun
tuonnin   ja   yhteiskunn.allistetun   talouden   ystävinä,   edusti   toinen
haara  työväenliikettä,  osuuskuntien  edustajat  parlamentissa,  valta-
kunnanta]ousneuvostossa   ja   julkisuudessa   jyrkästi    päinvastaisia
tuontivapauden  ja  kauppavapauden  vaatimuksia.    Katsoen  osuus-
kuntien  erikoiseen  asemaan  oli  se  käsitettävissä,  niin  ihmeelliseltä
kuin  se  valtiollisesti   saattoi  näyttääkin.

Samasta   syystä   varmaankin   osuuskaupat   vastustivat   pyrki-
myksiä   kunnallistuttaa   olennainen   osa   elintarvekauppaa,   vaikka
työväestön  valtiollinen  ja  ammatillinen  johto  sitä  vaati.    Se,  että
näillä  pyrkimylssillä  ei  ollut  menestystä,  johtui  epäilemättä  myös-
kin   siitä,   että. sitä   vastustivat   Saksan   työväenliikkeen   asianym-
märtävimmät   piirit,   joilla   samalla   on   enimmin   etua   vapaasta
kaupasta.

Kysymys    osuuskuntien    verott.amisesta    on    Saksassa,    kuten
muissakin  maissa,  ollut  kiivaan  taistelun  esineenä.   Kun  Suomessa-
kin   osuuskuntien   verotuskysymys   on   viime   aikoina   ollut   päivä-

järjestyksessä,   teemme   seuraavassa   tarkemmin   selkoa   osuuskun-
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tien  verottamisesta   Saksassa.    Poimimme  laajoista   verolaeista   ne
määräykset,   joiden   perusteella   osuuskunnat   ovat   vei`ovelvolliset,

ja  toisaalta  määräykset,  joihin  osuuskuntien  verovapaudet  perus-
tuvat.

Saksan   nykyinen   verojärjestelmä   perustuu   Erzbergerin   vero-
refoi`iniin  vuodelta  1919.    Osuuskuntienkin  täyt}'y  suorittaa  monia
veroja.    Seuraavassa  puhumme  ensiksi  ja  etupäässä  valtakunnalle
suorit,ettavista    veroista.

1.  Yhdistysvero  (Körpei`schaftssteuer).   Tämä  vero  koskee  jurii-
disia  henkilöitä  ja  siis  myöskin  osuuskuntia.  Sellaiset  osuuskunnat,

jotka  kuuluvat  tai.kastusliittoon  (Revisionsvei`band)   ja  i`ajoittavat
liikkeensä    jäsentensä    piiriin,    suorittavat    tätä   veroa  oikeastaan
vain  toise]le  vuokraamansa maaomaisuuden tulosta.    Yhdistysvero-
lain mukaan tällaiset  osuuskunnat  eivät  ole  ansioyhtiöitä  (Erwerbs-

gesellschaften)   tämän   lain  hengessä  ja  ovat   siis  vain  rajoitetusti
verovelvolliset.    Muihin  juriidisiin  henkilöihin  nähden  koskee  tämä
vero   koko   tuloa  ja   on   siis   niiden   yleinen   tulovei'o.

2.   Pääomatulovei.o.    Tätä  vei.oa  maksetaan  osuuskuntien  jaka-
mista   pääoma.osingoista.     Tässä   on   kuitenkin   sellainen   rajoitus,
että  vain  ne  osuuskunnat  suorittavat  pääomatuloveroa  osingoista,

joiden   maksamat   koi`ot   nousevat   yli   10   Rmk  jäsentä  ja   vuotta
kohden.  Tätä  määräystä on selvennetty  siten,  että  niiden  jäsenten
osingot,   jotka   saavat   pääomakorkoa   vähemmän   kuin   10   Rmk
vuodessa,   ovat   tästä   vei`osta   vapaat.    Ostomäärän   mukaan  jäse-
nille   jaettava   }.lijäämä   ei   ole   pääomatuloveron   alainen.

3.  Omaisuusvero.   Valtakunnan omaisuusarviolaki sisält,ää omai-
suusveroilmoituksia vai`ten tarvittavat arvioimismääräykset.   Osuus-
kunnan  veronalaisen   omaisuuden   määi`äämiseksi   täyt}-y   bilanssin
aktiivipuolelta  vähentää  osuuskunnan  velat,  iiiihin  luettuina  jäsen-
ten    liikesaatavat.     T\Täin    saadulle    omaisuudelle    lasketaan    veroa
3   tuhannelta.     25000   Saksan   markan   omaisuudesta   täytyy   siis
maksaa  omaisuusveroa  75  Saksan  markkaa  vuodessa.    Tätä  veroa
ei  tai.vitse  suoi`ittaa  omaisuudesta,  joka  on  5 000  Saksan  markan
suuruinen  tai  pienempi.

4.  Obligatsionivastuu  ympärysvalloille.    Saksan  teollisuuden  on
vastattava   5   miljaardin   Saksan   markan  velasta  voittajavalloille.
Siitä  summasta  on  asetettu  obligatsioneja,  jotka  ovat  valtakunnan


