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HHNNES  GEBHflRD.

Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   varaesimiehen,    professori   EL.7%
Kt/z/sen  Yhdistyksen kokouksessa helmikuun 24 p:nä  1933 lausumat

muistosanat.

Kansantaloudellinen  Yhdistys  kokoontuu  tämänpäiväiseen  ko-
koukseensa murhemielin.   Niihin raskaisiin tappioihin, joita Yhdistys
viime  aikoina  on  kärsinyt  menettäessään  useita  kaikkein  ansioitu-
neimpia  jäseniään,  on tullut  mitä  tuntuvin lisä:  Yhdistyksen  ainoa
kunniajäsen,  professori  Hcinnes  Gez)hcLrcz  on  jonkun  aikaa  kestäneen
sairauden jälkeen  eilen  aamulla  siirtynyt  manan majoille.

Se  monipuolinen  elämäntyö,  joka  siten  on päättynyt,  on tämän
seuran jäsenille  hyvin tunnettu,  se kun  pääasiallisesti  on  suoritettu

julkisessa    elämässä,    tärkeiden   yleisten    asiain,    kansamme    elin-
kysymysten  selvittelyssä  ja  suurisuuntaisessa  uudistustyössä  näillä
aloilla.   Kun  maisteri  Gebhard  1880-luvulla  ryhtyi  väitöskirjaa  val-
mistelemaan,   hänen   mielenkiintonsa   kohdistui   maalaisväestömme
taloudellisen   kehityksen   varhaisempien   vaiheiden  valaisemiseen.
Siten  syntynyt  tutkimus  Savolinnan  läänin  oloista  oli  alkuna  niille
lukuisille  teoksille  ja  kirjoitelmille,  joita  hän  seuraavien  vuosikym-
menien  aikana  julkaisi maalaisväestön  olosuhteista,  etenkin  silmällä

pitäen sen vähävaraisimman osan kohottamista tai`koittavia toimen-
piteitä.     Tutustuttuaan   ulkomailla   siihen   suureen   merkitykseen,
joka   osuustoiminnalla   on   ollut   maanviljelijäin   taloudellisen  tilan
parantamisessa,  hän  kirjoitti  tästä  laajan  teoksen  ja  ryhtyi  muu-
tenkin tarmokkaasti levittämään maahamme osuustoiminta-aatetta.
Sitä  varten  perustettiin  Pellervo-Seura  hänen  toimiessaan  sen  jän-
tevänä   johtajana.     Professori   Gebhardin   henkilökohtainen   osuus
useimpien   osuustoiminnallisten   keskusliikkeiden   aikaansaamisessa

ja   muidenkin   edellytysten  luomisessa   osuuskuntien  perustamiselle



ympäi`i  laajaa  maatamme  oli  mitä  tuntuvin.   Vuosik}'mmenien  ku-
luessa   hän   saavutti   tällä   alalla   sellaisen aseman,   että   häntä   on
sanottu  ))Suomen  osuustoiminnan  isäksi)).    Ulkomaillakin  on  hänen
arvovaltaiseen   avustukseensa   vedottu  tälle   alalle   kuuluvia   k`'sv-
myksiä  selviteltäessä.

Rinnan  tämän  työn  kanssa  kulki  professoi`i  Gebhardin  innokas
toiminta   maaseudun   tilattoman   väestön   aseman   parantamiseksi.
Jo  aikaisemmin  hän  oli  pontevissa  kirjoitelmissa  vaatinut  yhteis-
kunnan  huomiota  tämän  vähäosaisen  kansanluokaii  hyväksi,  jonka
raskasta   elämäntaistelua   hän   Pohjois-Suomen   karuilla   mailla   oli
lapsuudessaan   saanut   läheltä   seurata.    Jotta   tämän  }-hteiskunta-
luokan  kohottamiseksi  olisi  voitu  r}'htyä  toimenpiteisiin,  tai`vittiin
luotettavia  tietoja  sen  suui`uudesta  ja  olosuhteista.    Professori  Geb-
hai`din  johdolla  suoi.itettiin  1900-1uvun  ensi  vuosina  perusteellinen
tilastollinen   tutkimus   Suomen   maaseudun   yhteiskuntataloudelli-
sista  oloista,  ja  hän  otti tehokkaasti  osaa  suunnitelmien  laatimiseen
tilattoman  väestön  asuttamiseksi.    Niinikään  hän  suuressa  määrin
vaikutti   torpparilainsäädånnön   kehittämiseen,   joka   lopulta   johti
torppien  itsenäistyttämiseen.    Mutta  vielä  senkin  jälkeen  hän  koh-
disti mitä   lämpimimmän  harrastuksensa   juuri   tähän  }-hteiskunta-
luokkaan.   Tutkittuaan  seikkaperäisesti  pienviljel?.ksen  tilaa  muissa

pohjoismaissa   hän   perusti   erikoisen   järjestön   ajamaan   maamme
pienviljelijäin   asiaa   ja   saavutti   siinäkin   kunnioitettavia   tuloksia.

Se   t}Tö,   jota   professori   Gebhard   vuosikymmenien   kuluessa   eri
aloilla  suoritti,  oli  mitä  läheisimmässä  kosketuksessa  Kansantalou-
dellisen  Yhdist}'ksen  kanssa.   Tässä  piirissä  hän  usein  esitti  pohdit-
taviksi  uusia  aatteitaan  ja  sai  niille  kannatust,a.    Kansantaloudel-
linen  Yhdist}'s   palkitsi   hänen  teoksensa   maanviljelijäin  }Thteistoi-
minnasta   ulkomailla,   ja   tämän   }'hdistyksen   tutkimusten   sarjassa
tuli  julkisuuteen   hänen   teoksensa   pienviljelyksestä   pohjoismaissa.
Suomenkielisen    kansantaloudellisen    kii`jallisuuden    kehittämiseksi
hän  teki  useita   aloitteita.    Yhdistyksen  esimiehenä  hän  oli  ensim-
mäisen   kerran   jo   vuonna   1900,   ja.  sittemmiii   uudelleen   vuosiiia
1921-22.    Vielä  viime  joulukuussa  hän  täällä  i)iti  esitelmän,  kei`-
toen   suui`en  hengenheimolaisensa   Charles   Giden   elämänt\.östä.

Kansaiitaloudellinen  Yhdistys  on  täten  ensi  rivissä   niiden  jou-
kossa,  jotka  syvästi  kaivaten  ja  samalla  kiitollisin  mielin  muistele-
vat`  Hannes  Gebhardin  suui`ta  elämänt`'ötä.



MnnlLMflNSoDnN  vHIKUTuS  SuoMEN
RAHÄPÄÄOM]IN.

Tilastollinen  katsaus.

Esitelmä,  jonka   Suomen  Vakuutusyhdistyksen  kokouksessa
marraskuun  11   p:nä   1932   piti

Leo  Harmaja.

Varallisuudella tarkoitetaan tavallisesti joko  kiinteistöjä ja tava-
roita   tai   rahavaroja.     Edelliset,   n. s.   realipääomat,   ovat  yleensä,
koko  kansantalouden  kannalta  katsoen,  monta  vertaa  arvokkaam-
mat  kuin jälkimmäiset, jotka enimmäkseen käsittävät vain saatavia

ja  siten  edustavat realivaroja.  Mutta  pääomasta puhuttaessa  useim-
miten   pidetään   erikoisesti   si]mällä   juuri   rahavaroja,   ja   välistä
katsotaan  näiden  sisältävän  suunnilleen  kaiken  pääoman.   Ehkäpä
tässä   voidaan   myös   palauttaa   mieleen   eräiden   merkantilististen
kirjailijain   suuresti  ]iioittelevat   käsitykset  rahavarojen  taloudelli-
sesta  merkityksestä.    Saksalainen  vo7t  JL4s£j  aikoinaan  katsoi  rahan
kiertokulun   vastaavan   verenkiertoa   valtion   ruumiissa,   ja   raha-
määrän   lisäämiseksi   hän   suositteli   monenlaisia   keinoja,   jopa   sel-
laisten  kulta-  ja  hopeakaivosten  ylläpitämistä,  jotka  eivät  voittoa
tuota   ja   vaikkapa   tuottaisivat   tappiotakin;    niihin   pannut   kus-
tannuksethan   jäävät   maahan   ja   elättävät   joukon   ihmisiä!    Maa
siis   joka   tapauksessa   tulee   sen   veri`an   rikkaammaksi,   kuin   kai-
voksista   saadaan   kultaa   ja   hopeaa,   oletetuista   tappioista   huoli-
matta.     Tuskinpa   voidaan   i]oiitevammin   julistaa   rahan   suurta
taloudellista  merkitystä.

Kuta   enemmän   talouselämä   on   siirtynyt   vaihdantatalouden
kannalle,    sitä    tärkeämmäksi    ovat    i`ahapääomat    muodostuneet.
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Meillä  Suomessa  niiden  määrä  on,  kuten  tunnettu,  ollut  kaikkina
aikoina   varsin   vähäinen,   etenkin   pitemmälle  ehtineiden  maiden
vastaaviin  suhteisiin verraten.   Mutta  taloudellisen  kehityksen  mu-
kana rahapääomien osuus talouselämässämme  on melkoisesti kasva-
nut.     Sellaisissa   oloissa,   jolloin  rahaolojen  perustuksct  järkkyvät,
näihin  asioihin  on  kohdistunut  entistä  yleisempi  mielenkiinto.    Ne
suuret  muutokset,  joita  maailmansota  toi  mukanaan,  ovat  monella
tavoin  tuntuneet   eri  maiden  i.ahaoloissa,  ja   sen  vuoksi  on  maail-
mansodan  jälkeen  yhä   suui`emmalla   hari.astuksella   käsitelty   tälle
alalle   kuuluvia   kysymyksiä.    Erikoista   mielenkiintoa   niihin   ovat
osoittaneet  saksalaiset tutkijat,  ilmeisesti  sen johdosta,  että  monien
vuosien   kuluessa   on   pohdittu   sotakorvauskysymysten   jäi`jestelyä

ja   Saksan   kansan   rahallisen   suorituskyvyn   suuruutta.    On   huo-
mattava,   että   heidän   tahollaan   on   esitetty   jokseenkin   kielteisiä
]ausuntoja tämäntapaisten tutkimusten tai`koituksenmukaisuudesta,
ja  toiseltakin  taholta  on  korostettu  niiden  epävarmuutta.    Mutta
monet  tutkijat  ovat,   kuten  tunnettu,   edelleen  rohkeasti   selvitel-
leet  puheena  olevalle  alalle  kuuluvia kysymyksiä, ja  siten siinä käy-
tettävät  tutkimusmenetelmät  vähitellen  kehittyvät.

Kun   meillä   Suomessa   on   rahapääomia   ollut   verraten   vähän,
niistä   on   myös   sangen   harvoin  tutkimuksia  tehty.   Vähän  ennen
maailmansotaa,   vuonna    1912,    julkaisi   tilastollisen   päätoimiston
silloinen   tii`ehtori  4ug.    H/.ez£   tutkielman  pääomanmuodostuksesta
Suomessa;    se  ilmestyi  sekä  i)Yhteiskuntataloudellisessa  Aikakaus-
kirjassa»  että  ruotsinmaalaisessa  ))Ekonomisk  Tidskriftissä».    Niissä
laskelmissa,   joita   tätä   kirjoitusta   varten   oli   laadittu,   oli   otettu
huomioon  sekä  erilaisten  luottolaitosten  talletukset  että  vakuutus-
laitoksiin  sijoitetut  varat,  lukuun  ottamatta  kuitenkin  pieniä  pai-
kallisia  palovakuutusyhdistyksiä,  ja  sitäpaitsi  osakeyhtiöistä  niiden

pääomat ja erilaiset rahastot.   Tutkielmassa pidettiin silmällä nimen-
omaan  pääomanmuodostusta  ei`i  vuosina,  mutta  samalla  esitettiin
laskelmia  myös  kootun  säästöpääoman  suuruudesta.

Niissä  tutkimuksissa,  joita  viime  vuosina  on  suoritettu  maail-
mansodan  taloudellisten  ja  yhteiskunnallisten  vaikutusten  selvittä-
miseksi maassamme, erikoisesti silmällä pitäen Suomen kansantalou-
den  tilaa   sodan   edellisenä   viisivuotiskautena   1909-13   ja   sodan
jälkeen  viisivuotiskautena  1923-27,  jolloin  olot  jo  olivat  ehtineet
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tasaantua,  on  rahapääomien  suui`uudesta  mainittuina  ajankohtina
tehty   yksityiskohtaisia   laskelmia,   joista   toistaiseksi   on   saatettu

julkisuuteen  vain  eräitä  ennakkotietoja  Kansantaloudellisessa  Aika-
kauskirjassa t.   Tutkimuksen  sisällys  tulee  täydellisemmin  esitettä-
väksi  sekä  erikoisessa  »Kaiisantaloudellisten  tutkimusten»  sarjassa

julkaistavassa  teoksessa  että  lyhyemmin  Carnegien  kansainvälisen
i`auhansäätiön   suuressa   teossarjassa  maailmansodan  vaikutuksista
eri   ]naissa.

Rahalaitosten    suurimpana   ryhmänä   meillä    olivat   maailman-
sodan   edellä   ja   ovat   edelleenkin  y k s i t y i s p a n k i t.    Vuonna
1909  niihin  oli talletettu yhteensä  550  milj.  markkaa  silloista rahaa.
Seuraavina   vuosina   vastaava   luku   nousi   verraten   säännöllisesti,
ollen  vuonna   1913   yli  656   miljoonaa.    Lisäystä   oli  täten   näiden
muutamien  vuosien  kuluessa  yli  106  miljoonaa   eli   49.3  %.    Raha-
määi`änsä    puolesta    olivat   toisena   i`yhmänä    säästöpankit,

joihin  vuonna  4909  oli  talletettu  lähes  216  milj., mutta  seuraavina
vuosina   ne   lisääntyivät   suhteellisesti   noi)eammin   kuin   yksityis-

pankkien  vastaavat  summat,  ja  siten  iiiillä  vuonna  1943  oli  talle-
tuksia   301.5   milj.,   joten   nousua   oli   näinä   neljänä   vuotena   lähes
86  milj.  eli 39.8  °/o  vuoden  1909  määi`ästä.   Sitäpaitsi  oli postisäästö-

paiikilla    vuonna    1909  talletuksia  7.i   mi]j.,  ja  tämä  määrä  nousi
vuonna   1913  jo   8.9   milj.   markkaan.    Lisäystä   oli   siten   1.8   milj.,
mikä  määrä  suhteellisesti  oli  varsin  huomattava,  vastaten  25.4  °/o.
Aivan   pieni   talletusmäärä   oli   myös   o s u u s k a s s o i 11 a,   joita
edellisinä  vuosina  oli  maahamme  perustettu  jo  melkoinen  määi`ä,
mutta  niiden  toiminta  käsitti  pääasiallisesti  Osuuskassojen  Keskus-
lainarahastosta  saatujen lainojen  sijoittamista;   osuuskassojen  omat
talletukset    olivat   puheena   olevina   vuosina   vain   O.i-0.2   milj.
markkaa.    Vuodelta  1913  on  erikseen  ilmoitettu  h y p o t e e k k i-
1 a i t o k s i i n  talletettuja  varoja   1.i   milj.   markkaa.

Täten   maamme  rahapääomat,   jotka   oli   sijoitettu  varsinaisiin
rahalaitoksiin,  Suomen Pankkia lukuun ottamatta, nousivat vuonna

1   Kalsaus  Suomen  kansanlaloiileen  maailmansodan  eilellä  ja  iälkecn.   Kimstin-

taloudellinen  Aikakauskirja  1930,  siv.  202-227.    Laskelmia  on  sittemmin  useissa
kohdin  tarkistettu.
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1909   yhteensä   773   miljoonaan   mai.kkaan,   ja   seuraavina   vuosina
ne  verraten  tasaisesti lisääntyivät, }-hteissumman  lähennellen  1  mil-

jaardia,   mutta   jääden  vuonna   19`13   vielä   jonkun   verran sen ala-
puo]elle,  968  milj.  mai'kkaan.

Esitettyjä  rahalaitoksia  toisiinsa  verrattaessa  huomataan,    että
tallet,usten   yhteismäärästä   oli   yksit}'ispankeilla   vuonna   4909    yli
71.2  °/o,   mutta   vuonna   1943   tämä   luku   oli   alentunut   67.8  °/o:iin.
Vastaavasti    oli   säästbpankkien   osuus   talletusten   yhteismäärästä
noussut 27.9  °/o:sta  31.i  °/o:iin vuonna  49]3.   Postisäästöpankin osuus
ei  ollut  täyt,tä   1  %  talletusten   yhteismäärästä.     Yksityispankkien
talletusteii  lisäys  oli  tosin  rahamäärältään   suui`in,  vaikkakin   suh-
teellisesti   runsain  kasvu  oli  säästöpankeissa.

Varsinaisten  säästölaitosten  ohella  on  otet,tava  huomioon  myös
ne  raha ääomat' otka  on oitettu  vakuutuslaitoksiin  ja  _apukas-
soihin  sekä  osakeyhtiöihin ja  osuuskuntiin.   V a k u u t u s 1 a i t o s-
t e n   toiminnast,a    on,    kuten   tunnett,u,   yksityiskohtaisia    tietoja
vii`allisessa  vakuutustilastossa.    Kun  otetaan  huomioon  vain  asian-
omaiset    i`ahastot,    nimittäin vakuutusrahastot,    niihin    luet,tuina

;riiå-Jäi-ara-hastä `Liä-i   ` t;T=r-ri-L-u-s-iäha st6

y. m. s.  rahastot,  niinikään  vii`kamieskunnan  eläkerahasto  ja  muut
seiiaiset    erityi srahastoL-_äp _ ±-9-isij]iä=i5iöjLi_ri=_ _i--ä_tiäji=ä-fiä` --Trikuun
ottamat,ta   vakuutusyhtiöiden   korvausrahastot,___p=±+:i__t_?p.at_urma-

iTä--H~i=ri6iiT-Fys-yvänävakuutuslaitosten   osalta,   joissa   niit,ä   ei   käy   p
mhapääQ=a-±.=TRTiif;-TrkE-ä-nT|äh=+-ä=Fi=äaeTrilä5k€Triri:e-ri-`-uTi5TPLoleiie

htiöiden äämät,  ne
viksi  yhtiöideii  osakkaille

kun  on  tarkoitettu  ennen pitkää  jaetta-
tai  vakuutuksen  ottajille  eivätkä toden-

näLkL±.SestjJ±ä_si±i_pi!!±|äLaikg_istapää_o.pianmuodostusta,sananvai.si-
naisessa   inerkityl#essä.    Vakuutusyhtiöiden   pohjarahastot,   mikäli
ne   ovat  osakepääomia,   täytyy  t,ässä  yhteydessäjättää   huomioon
ottamatta,  ne  kun  tulevat  mukaan  toisessa  ryhmässä,  osakeyhtiöi-
den  i)ääomavaroja  laskettaessa.   Sitävastoin  keskinäisten vakuutus-

yh_dis.t}Tsten   po_hiara.h_a.s_tQt`__Qp   ote±tava   näihin   laskuihin   mukaan,

1  Aivan   erikoisasemassa  on  jälleenvakuutus,  jota  meillä  ei  ole  sanottavassa

määrin   harjoitettu   sillä   tavoin,   että   vakuutusrahaston   varoja   olisi   luovutettu
ulkomaille.   Eniien vuotta  1015  on kuitcnkiii virallisessa vakuutustilastossa vähen-
netty  jälleenvakuutukset   asianomaisten   yhtiöiden  vakuutusmaksurahastosta.   ja
siten   ne   oval   joutuneet   laskelmien   ulkopuolelle.
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ne  kun  eivät  muuten  l,ule  huomioon  otetuiksi;   nämä  eivät  kuit,en-
k_agpLu!!hLeLgLn_e   ol_ev_iss_a   laskelmissa   edust,a   val,Sin   ;i,u`riaT  i_åh_asum-
mia. -Täten kuitenkin saataisiin vakuutuslaitosten omista vai`oista
todei`1`isuutta   vastaamat,on   pääomamääi'ä,   jollei   puheena   olevista
summista vähe`nnetä  henkivakuF_tti.sy_'±±iÄi.d_en in)'öntämiä vakuutus-
kirjalainoja.   Tunnettu  asiahan  on,  että  nämä  erät  ovat  olleet  vai.-
si=-h=ö-mattavia,  vastat,en maailmansodan edellä lähes &/5 eli 39.5  %
henkivakuutuslaitosten  rahastojen  summasta.   Vuonna  1909  vakuu-
tuslaitosten   erilaiset  i`ahastot,   äsken mainittuja   perusteita  noudat-
taen,  voidaaii  laskea  yhteensä   140.5  milj.   mai`kaksi,  inutta  vakuu-
tuskirjalainoja  oli  samana  vuonna  /±2.4  milj.  markkaa,  joten  t,odelli-
seksi   pääomanmuodostukseksi  jäi  vain  98.i   milj.  eli  yli  9/3  äsken-
mainitusta  määrästä.    Seuraavana  vuonna  vastaava  luku  kasvoi jo
114 .5 milj. markan määrään, ja nousua jat,kui myös vuosina 1911-'13,

jokseenkin    tasaisesti.      Täten    vuoden    4943  ,lopussa   saavutet+ii`n
150   mili.   markan  suuruinen p_ää_9Enanmuodostus.    .Tollei   vakuutus-
kirjalainoja   vähennettäisi,   vastaava   summa   olisi   ollut   211.3   milj.
mai.kkaa.     Mutta   sitt,erikin   nämä   summat   jäivät   säästöpankkien
halLuun  lwrä}'t}'neitä  ta]letuksia  jonkun  veri`an  pienemmiksi,  T)uhu-
mat,takaan   }'ksit}'ispankkeihin    talletetuista   vai`oista,    jotka   olivat
nousseet  monta  vertaa  suurempiin  summiin.

Vakuutuslaitosten  varoihin  ovat  osittain  verrattavissa  ne  sääs-
töt, joita erilaisiin  a p u k a  s s o i h i n  on sijoitettu,1ähinnä saii.aus-

ja    hautausavun    saantia   varten.      Meidän   maassamme   tällaisten
rahastojen  merkitys  on kuitenkin jäänyt suhteellisesti pieneksi,  eikä
niillä  ole  edes  lähimain  sentapaista  vaikutust,a  nimenomaan vähä-
varais-eii    kansanosan    tui`vana    kuin    etenkin    naapurimaassamme
Ruotsissa.    Vuonna   1909   apukassojen  vai`at   käsittivät   meillä  yh-
teensä  vain  6.o  milj.  markkaa,  ja  seuraavina  vuosina  ne  nousivat
verraten  tasaisesti,  olleii  vuoniia  19t3  yhteensä  7.5  ini]j.  markkaa.
On selvää, ettei tällaisilla suminilla voitu varsin paljon saada  aikaan,
eivätkä   ne   maan  pääomanmuodostuksessakaan  ei`ikoista  huomiota
ansaitse.

Suurimpia   i`yhmiä  rahapääomien  joukossa  ovat  ne  varat,  joita
on sijoiteLtu erilaisiinj2+i a k e _y h _t_i_ö i±_ipmiidmpQhiapääQmaksi_

:åi=å:ål:iå:iåi£fn;ä::,oö:irar:;aTä;.ä,ainar::asjuaTeT.;tii.vräit.:uiknaksavaa:
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maan  asianomaisissa  liikeyrityksissä,  joko  tuotanto-  tai  vaihdaiita-
toiminnan  palveluksessa,  sillä  tunnettu  asia  on,  että  sangen  usein
merkitään  osakkeita  uusiin  yhtiöihin,  tai  vanhoihinkin,  siinä  mie-
lessä,   että   osakekirjoja   vastaan   otetaan   sitten   lainoja   erilaisista
luottolaitoksista.     Tällaiset   rahoit,ustoimet   eivät   siis   käsitä   niin
suuria todellisia pääomansijoituksia, kuin miltä vain summia yhteen-
laskettaessa näyttää.   Sen vuoksi olisi osakepääomista vähennettävä

käy_tett_äLvissä;_
__¥aLs±aa_n __anpetut_ _1_?_inat,   joista   t_i±a_stQtietQja   on

näitä  kuitenkin  ori_y_aLn  p_ank_kien  osakkeita  vastaan
antamista  lainois€ä Tällä  tavoin  saadaan  osakeyhtiöiden  sellaisiksi
osakepääomiksi, jotka i`ahapääoman muodostuksessa on otettava huo-
mioon,  vuodelta  1910  yhteensä[±ZE±pi!i:__p±±sLk_a_g.   Tämä  summa
lähentelee  suui`uudeltaan  sitä   summaa,   joka   samoihin  aikoihin  oli
talletettu  maan  yksityispankkeihin.    Seui`aavina  vuosina  vastaava
luku  nousi  varsin  huomattavasti,  ollen  vuonna  1913  jo  610.ri  milj.
markkaa.   Osakepääomat  siis  kolmessa  vuodessa 1isääntyiväi  miltei
135   milj.  mai.kkaa,  mikä  summa  vastaa  enempää  kuin  t/4,  tarkem-
min   sanoen   28.4  °/o,   vuoden   1910   osakepääomamääi`ästä.     Tästä
näkyy,  että maailmansodan edellä yrittäjätoiminnassa ilmeni suurta
vilkkautta  ja  et,tä  sen  yhteydessä  tuntuvia  i.ahamääriä  sijoitettiin

juuri   tälle   alalle.    Jos   osakeyhtiöiden   pääomanlisäystä   verrataan
samanaikuiseen   rahat,alletusten   enentymiseen   maan   yksityispan-
keissa,   huomataan   edellisen   olevan   melkoista   suuremman,   mutta

jos   säästöpankitkin   otetaan   huomioon,   jää   osakepääomien   lisäys
rahallisesti pienemmäksi.  -- Puheena olevan iiääomaryhmän kasvun
todellista   merkitystä   arvosteltaessa   on   vielä   otettava   huomioon,
että monet yhtiöt lisäävät osakepääomiaan vain kirjanpitonsa avulla
niitä    korottamalla.     Täten  rahamääräin   nousu   ei   suinkaan   aina
iiiei`kitse    samanaikuista   todellisten   pääomien   lisääntymist,ä   eikä
siis   ole  verrattavissa  varsinaiseen  rahasäästöjen  tekemisestä  synty-
neeseen   pääomanmuodostukseen.    Osakeyhtiöiden  vai`arahast,oista,

jotka   kyllä   ansaitsisivat   huomioon  ot,tamista,  ei  valitettavasti  ole
tilastotietoja.

Rahapääomiin  kuuluvat  edelleen

].Ea._ei_v_ä_t__  ku_T±1u   _osqkepääQmiin,

eri  rahalaitosten  omat  vai`at,
kuten   v_a_i.ai`ahastot,    Suoiri-en

Pankin  kantarahasto  y. m.    Niitä  oli  vuonna  1910  miltei  150  milj.
m--a-ikkaa, ja vuonna  1913 vastaava luku oli jo yli  19/±  milj.  markkaa.
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Tässä yhteydessä on vielä lyhyesti mainittava erilaisten o s u u s-
k u n t i e n  omista  varoista. Puheena  olevana  viisivuotiskautena  ne
tosin  olivat  vei`raten vaatimattomia,  mutta  lisääntyivät vuosi  vuo-
delta,   suhteellisesti   nopeata   vauhtia.    Vuonna   1909   osuustoimin-
nallisten keskusliikkeiden omat varat käsittivät vain 0.7  milj.  mark-
kaa, mutta vuonna  1913 vastaava luku oli jo kolme kertaa suureinpi
eli  2.i  milj.  markkaa. Paikallisten  osuuskuntien  omat  varat  kasvoi-
vat  samana  aikana  lähes  kaksinkertaiseen  määrään:  6.4  milj.  mar.
kasta   11.8   milj.   markkaan.    Tämä   osuuskuntien   omien   varojen
nopea  lisääntyminen  on  aivan  kuin  enteenä  myöhemmän  kehityk-
sen  voimakkuudesta   tällä   alalla.

Kun   i`ahapääoman   eri   ryhmät   asianomaisine   vähennyksineen
lasketaan yhteen,  saadaan vuodelta  1910, jolloin varsinaista pankki-
tilastoa  on  julkaistu  ensimmäistä  kertaa,  yhteensä  1690.o   miljoo-
nan suui`uinen yhteissumma.   Tällöin on kaksinkei.taislaskun välttä-
miseksi loppusummasta vähennetty erilaisten raLH9±_n=Pap±ki-
sa:e±±i[jg±2Lgit_.q__QLn_[_e`rl.y_u,qsipa_9_l±±±_=4ä=5a=p_ili±pg_rk_a,±_t_ig.pg_i!La_;
Suomen  Pankin  hallussa  olleista  yksityispankkien  talletustodistuk-
sista  ei  ole  ollut  tietoja.   P\Tiinikään  on  loppusummasta  vähennetty

anttia    vastaan  antamat  lainat:   muista  luottolai-
1.    Vuodelta   1913  saadaan

täten  yhteissummaksi  2 085.7  milj.  markkaa.

Kaikki   nämä  laskut   on  tehty  siinä  rahassa,  joka  ennen  maail-
mansotaa   oli   meillä   käytännössä.    Jotta   vertailuja   myöhempiin
suhteisiin  voitaisiin  suorittaa,  täytyy  esitetyt  luvut  muuntaa  myö-
hemmiksi   mai`koiksi.    Jos   tähän  käytetään  suhdelukua   7.66,  joka
ilmaisee   aikaisempien   markkojen   suhdetta   vuoden   1925   rahalain
mukaisiin markkoihin, niiden sisältämän kultamääi.än perustuksella,
saadaan vuodelta  1913  erilaisten rahalaitosten talletusten  määräksi,

johon  myös  Suomen  Pankkiin  ta]letetut  varat  on  otettu  mukaan,
7.6   miljaai`dia   mai'kkaa,   osakeyhtiöiden   osakepääoman   määräksi

1 Kaksinkertaislaskun välttämiseksi olisi edellä esitetyistä ]uvuista vähennettävä

myös   eri   rahalaitosten  y. m.   hallussa  olevat,  osakkeet,   mutta  niistä  on   aivan
puutteellisia  tietoja  saatavissa,  eikä  niitä  ole  tässä voitu  ottaa  huomioon.    \.'arsin
tuntuvana  tekijänä  ne  eivät  näytä olleen,  ne kun  käytettävissä olevien tietojen
mukaan  ovat  olleet  1  %:n  tienoilla  rahapääomien  yliteissummasta.
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5.3   miljaardia,   rahalait,osten   omiksi   vai`oiksi   lähes   1.5   miljaardia,
vakuutuslaitosten    omiksi    varoiksi,   joista   vakuutuskirjalainat   on
vähennetty,1.2   miljaardia   j.n. e.     Kun   tehdään   asianmukaiset
vähennykset  rahalaitosten   pankkisaatavien,   osakepanttia   vastaan
otettujen   lainojen   y. m.   johdosta,   saadaan   täten   koko   rahai)ää-
omasummaksi    vuodelt,a     1913,    myöhemmän    ajan    i`ahan    kulta-
ai`von  perustuksella   ]askettuna,   yhteensä   16.o  miljaai.dia  markkaa.

Mutta   nämäkään   muunnetut   luvut   eivät   täydellisesti   osoita
k}'symyksessä   olevien   rahapääomicn   todellista   suuruutta,   niiden

\  sisältämää ostokykyä.   Tunnettu asiahan oa,  että kullan arvo maail-

mansodan  aikana  ja  jälkeen  tuntuvasti  muuttui,  joten  vai`haisem-
man    ajan    rahasummat,,    joiden    suui`uus    nojautui    kultarahaan,
todellisuudessa   vastasivat,   niiden    sisältämää    ostokykyä   silmällä

i)itäen,    melkoista    suurempia   arvoja.     Tämän   selvit.tämiseksi   on
tohtori  /1. j?.  7'icc/eer  Suomen  Pankin  kuukausijulkaisussa  esittänyt
raha-ai.volaskelmia   tukkuhintaindeksien  pei`ustuksella,  tullen  siihen
tulokseen,   että  sodanedellisten  Suomen  mai`kkojen  sisältämää  rea-
lista   ai`voa   punnittaessa   olisi   kä}'tettävä   suhdelukua   14.29.    Tätä

perustetta  sovelle,t,taessa  maamme  sodanedelliset  rahapääomat  kas-
vavat  melkoisesti,  nousten  23.5  miljaardiin  myöheinmän  ajan  mark-
kaan,   josta   rahalaitosten   talletusten   osuutta   oli   11.2   miljaardia,
osakeyhtiöiden   osakepääomia   7.8   miljaardia,   erilaisten   i`ahalaitos-
ten  omia  varoja  2.3  miljaardia,  vakuutuslaitosten  omia  varoja   1.7
miljaardia  j. n. e.   Siten  joudutaan  liikuttelemaan  aika  suuria  raha-
summia   -   tosin   vain   näin   paperilla,   sillä   k}'s}'m}7shän   on   vain
muunnoslaskuista   tarpeellisten   vertailujen   aikaansaamiseksi   myö-
hempien  rahasummien  kanssa.

Siinä    tasaisessa   kehityksessä,    joka    maailmansodan   edellisinä
vuosina  oli  antanut  niin  hyviä  toiv6it,a  sekä  taloudellisen  nousun

jåtkumisesta  eri  aloilla  että  erikoisesti  rahapääomien  kasvamisesta
vuosi  vuodelta,  maailmansota  aiheutti  äkkiä  sangen  tuntuvia  muu-
toksia  1.     Ne,  jotka  niihin   aikoihin   olivat   mukana   asiain   kulkua
seuraamassa,  muistavat  vielä  varsin  hyvin,  miten  yleisön  hätäänty-
minen  sodan  puhkeamisen  jälkeen  aluksi  johti  talletusten  nopeaan

1   P\Täistä   on   seikkaperäinen     esitys     Suomen   Pankin   vuosikirjassa   vuosilta

1911-1tJ20.
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perimiseen   ei`ilaisista   rahalaitoksista  ja  miten  se  Suomen  Pankin
suosiollisen  avun tui`vin jo  pian  saatiin lakkaamaan.   Ilnsimmäisenä

milj.  markkaa.    Vuoden  1914
E9_i_s!_a._2.1_.9__ri±ij±_sääitj}-
lopulla  olivat  niin  hyvin

yksityispankkien   kuin    säästöpankkienkin   talletukset   jo   jonkun
verran suurempia kuin vuotta aikaisemmin, ja todellista vähennystä
ilmeni  vain  Postisäästöpankin  säästövaroissa.    Rahalaitosten  talle-
tusten yhteissumma  meni joka  tapauksessa  jo  yli  1  miljaardin mai`-
kan   silloista   i`ahaa,   ollen|TQJQpmilj.    markkaa.     Se   lamautu-
minen,  jota  taloudellisessa  toiminnassa  oli  sodan  johdosta  monilla
aloilla   ilmennyt,    ei   tullut   pitkäaikaiseksi;     päinvastoin   alkoivat
uudet   sotako]ijunktuurit   tehdä   t,uloaan,   tarjoten   työn  ja   ansion
tilaisuuksia,  jopa  sangen  edullisiakin, varsin  monelle  taholle.   Täniä
tuli  näkyviin  myös  silloisessa  i`ahaliikkeessä,  joka  vähitellen  vilkas-
tui,  ja  ennen  pitkää  ei.i  i.ahalaitosten  käyttelemät  summat  rupesi-
vat  huomattavasti  kasvamaan.    Huhtikuussa  1945  Suomen  Pankki
vapautettiin   velvollisuudesta   lunastaa   seteleitään   kult,arahalla,   ja
siten  astuttiin   sangen  kohtalokas   askel,   mutta   sen  merkit}7stä   ei
silloin  tajuttu;    kaikkihan  olivat  vakuutettuja  siitä,  että  kysymys
oli  aivan  väliaikaisesta  toimeiipiteestä,  jolla  ei  olisi  asiallisia  vaiku-
tuksia   pitemmäksi  aikaa,  vaan  sodan  i)ian  päättyessä,  kuten  siihen
aikaan   yleisesti   kuviteltiin,   kiireimmit,en   palattaisiin   säännöllisiin
rahaoloihin,  s.  o.  kultakaiinan  pohjalle.   Täten  puheena  oleva  raha-

poliittinen muutos tuli verraten vähän näkvviin rahan 9±_o_kJT-
jota   heikonsivat   pääasiallisesti   toiset   syyt:   u]komaankaupan   häi-
riytymisestä   aiheutunut   tavaranpuute   monilla   aloi]1a   ja   Suoinen
markan   aliarviointi   valtiollisista   syistä,   varsinkin   kun   Venäjän
ruplia  tunkeutui  Suomen  Pankkiin  liian  korkeasta  kurssista.   Maan
rahapääomien määriin nämä  tapahtumat näyttävät aluksi vaikutta-
neen   verraten   vähän.    Tosin   yksityispankkien   ja   säästöpankkien
talletukset  lisääntyivät  vuonna  4945  varsin  huomattavasti,18.2 °/o,

joten  talletusten   yhteismäärä   nousi   miltei   4  200   milj.   markkaan,.
mutta  tällainen  lisäys  ei  ollut  aivan  tavatonta.   Vakuutuslaitosten
omissa   varoissa   oli   nousua   49.7  °/o,   mutta   osakeyhtiöiden   osake-

pääomat,  jotka  lisääntyivät  vain  6.o  °/o, eivät  kasvaneet  läheskään
niin  nopeasti  kuin  sodanedellisinä  vuosina.    Rahapääomien  yhteis-
määrä,  joka  vuoden  1914  lopussa  oli  2  4.73.5  milj.  markkaa,  oli  seu-

14r
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raavan  vuoden  lopussa   2 406.o   milj.,   joten   nousua   oli   232.5   milj.
markkaa   eli   10.7  °/o,   mikä  aikaisempiin  lukuihin  veri`aten  ei  ollut
vielä  erikoisen  huomattava.

Paljon selvemmin tulevat sotakonjunktuurien vaikutukset näky-
viin  vuonna  1916,  jolloin  niin  hyvin  yksityispankkien  kuin  säästö-

pankkien   talletukset   enentyivät  entistä  voimakkaammin,  ja  suh-
teellisesti   oli   osuuskassojen   ja   säästökassojen   vähäisten   varojen
lisäys   hyvinkin   huomattava.     Täten  i`ahalaitosten  talletusvarojen
määi`ä   nousi   jo   1554.o   milj.   mai.kkaan,   joten   lisäystä  edellisestä
vuodesta   o]i   354.8   milj.   eli   29.6    °/o.     Sitävastoin   osakeyhtjöiden

pääomia ei näihin aikoihin sanottavasti korotettu, eivätkä vakuutus-
laitostenkaan   omat  varat   enentyneet  tuntuvasti,  puhumattakaan
pienemmistä   eristä.     Vuoden   4916   lopulla   rahapääomien   yhteis-
summa  iiousi täten  2 812.o  milj.  markkaan,  joten  nousua  edellisestä
vuodesta  oli  406.o  milj.  markkaa  eli  16.9  °/o.    Tämä  lisäys  oli  melko
huomattava,  mutta  osittain  se  oli  suoranaista  seui`austa  taloudelli-
sen  toiminnan  vilkkaudesta,  ja  vain  osittain  sen  on  katsottava  ai-
heutuneen   Suomen   markan   arvon  tällä  välin  tapahtuneesta  alen-
tumisesta.

Vallankumousvuosi   1917   vaikutti   sitt,en   Suomen   rahaoloihin
hyvin  tuntuvasti.   Jo  vuoden  alussa  Venäjän  ruplan  ai`vo  oli vai`sin
alhainen ja  painui yhä  alemmaksi;   vuoden  lopulla  se  oli  supistunut
maTkkainme   veroiseksi,   ja   joulukuussa   mainit,un  rahan  noteerau.s
meillä  kokonaan  lopetettiin.    Tämä  kehitys,   yhteydessä  valtiollis-
ten levottomuuksien ja mullistusten kanssa, ei voinut olla vahingoit-
tamatta  myös  Suomen  rahan  arvoa,  varsinkin  kun  Suomen  Pankin
täytyi  laskea  liikkeelle  seteleitään  yhä  enemmän.   Puheena  olevan
vuoden   1917   kuluessa   setelimäärä   kasvoi   421.3   miljoonasta   764.5
miljoonaan  markkaan,  joten  se  oli  tullut  sodan  edelliseen  verraten
lähes  7-kei.taiseksi.   Osaltaan  tähän  myös  vaikutti  luoton  myöntä-
minen  valtiolle.    On  luonnollista,   että   näin  tuntuva   setelistön  li-
sääntyminen  alensi  Suomen  rahan  arvoa.    Mutta  huomattava  on,
ett,ä    Suomen   julistauduttua   vuoden   lopulla   itsenäiseksi   markan
arvo  huomattavasti  kohosi;    sen  kurssi  Tukholmassa  osoitti  silloin
disagiota  42.5  °/o.

Näissä   oloissa  rahapääoman  näennäinen  lisäys  oli  varsin  tun-
t,uva.    Yksityispankkien   talletukset   nousivat   yli  .1800   miljoonan
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ja    säästöpankkien   yli   600   miljoonan   markan;   täten   talletusten
yhteismäärä   vuoden   4917   1opulla   lähenteli   2.5   miljaardia   silloista
mai`kkaa.   Samaan  aikaan  osakeyhtiöiden  osakepääomat  asianomai-
sine  vähennyksineen  nousivat  }.li  900  mili.oonan.    Mutta  vakuutus-
laitosten   omat   varat   kasvoivat   yhä   edelleen   verraten   hitaasti,
.iääden   mainitun  vuoden  lopulla,  kun  vakuutuskirja]ainat  jätetään
huomioon ottamatta, vain vähän yli t/4 miljaardiin.    Rahapääomien

yhteismäärä  täten  lähenteli  4   miljaardia   markkaa.
Kapinavuonna 1918 maamme i`ahaolot kehittyivät vielä vaikeam-

paan   suuntaan  kuin  edellisinä  aikoina.   Suomen  Pankin  pääkontto-
rin joutuminen kapinallisten haltuun ja  Pankin  setelipainon käyttä-
minen   kapinan   rahoittamiseen   tuotti   suoranaista   tappiota   116.4
milj.   markkaa,   mutt,a  lisäksi  tuli  se   suuri  vahinko,   jota   Suomen
i.ahan   ai`vo   joutui   tämän   johdosta   kärsimään.     Suomen   Pankki
ei   enää   kyennytkään  selviämään   silloisesta   pulasta   omin  voimin,
vaan sen set,elinant,o-oikeutta täytyi,  ennenkuin tilinpäätös vuodelt,a
`]947  laadittiin,  huomatt,avasti  laajentaa,  ja  valtio  antoi  suoranaista

avustusta.    Kattaniaton  setelinanto-oikeus  korotettiin  200  miljoo-
naan   markkaan,  ja   katteeksi   myönnettiin   toistaiseksi  luettavaksi
myös   Suomen   valtion   antamat  Suomen  markan  määräiset  obli-

gatsionit   ja   muut   sitoumukset.     Suomen   Pankin   avustamiseksi
otettiin   350   miljoonan   mai`kan   obligatsionilaina.    Mutta   samaan
aikaan  myös valtion suoranainen lainaus  Suomen Pankista lisääntyi
tuntuvasti,  ollen  vuoden  lopussa  331  miljoonaa  markkaa.    Setelis-
tön  määrä  nousi  tällöin  nopeasti,  ollen  samaan  aikaan  1156.2  milj.
mai`kkaa  eli  10.3  kei.taa  niin  suui`i   kuin  sodan edellä.  Täten  inflat-
sioni  oli  saavuttanut  hyvin  suui.en  laajuuden.   Suomen  rahan  ulko-
mainen  arvo  ei  kapinavuonna  kuitenkaan  tuntuvasti  vähentynyt.

Vuoden kuluessa vai`sinkin yksityispankkien talletukset nopeasti
lisääntyivät,   lähennellen   2.7    miljaardia   mai`kkaa.     Rahalaitosten
talletukset  olivat  vuoden  lopussa  3.5  miljaardia  eli  lähes  43 °/o  kor-
keammassa   määrässä   kuin   vuotta   aikaisemmin.     Osakeyhtiöiden
vähennetyt  osakepääomat  samana  vuonna  kasvoivat  34.o  °//o,  ollen
vuoden  lopulla  yli  1200  miljoonaa.   Mutta  vakuutuslaitosten  omat
varat,   asianomaiset   pohjarahastot   mukaari  luettuina,  1isääntyivät
vei`raten  hitaasti,  vuoden  kuluessa  vain  39.8  milj.   mai`kkaa,   mikä
vastasi  14.6  °/o   edellisen  vuoden  määrästä.    Rahapääomien  yhteis-
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summa   kapinavuoden   lopussa, silloisessa   paperirahassa   laskettuna
kiipesi  jo   lähes   5 500   miljoonaan  markkaan.

On   selvää,   et,tei   tällaisen   rahan   kotimainen   ostokyky   voinut
olla  tuntuvast,i  alenematta,  vaan  tavaran  hinnat,  joita  varastojen

pienuus  tietenkin tuntuvasti korotti,  nousivat yhtä  mittaa,  elinkus-
tannukset  kallistuivat  ja  työpalkkoja  täytyi  tuon  tuostakin  lisätä,
vaikkapa realipalkan paranemisesta ei ollut k}7symystäkään.   Kaikki
taloudelliset  suhtect  vähitellen  menettivät  entisen  vakavan  perus-
tuksensa.    Yhä  ilmeisemmäksi  alkoi  käydä,   ettei  Suomen  markka
o]1ut  enää  entinen  markka  eikä  voinut,  ainakaan  pian,   siksi  tulla-
kaan.

Rahan   arvon   aletessa   arvopaperikauppa   maassamme   siiuresti
vilkastui.     Kun   llelsingin   pörssi   vuonna   1912   avattiin,   sen   ]iike-
vaihto oli aluksi vain parin miljoonan markan tienoilla.   Sotavuonna
1915   vastaava   määrä   oli jo  }Tli  4  miljoonan  markan,   ja   se  käsit,ti

pääasiallisesti   pankkiosakkeita.    Seuraavana   vuoniia   rupesi  yleisö
ostelemaan   myös    teollisuuslait,ost,en   osakkeita   suurin   määi.in,    ja
niiden vaihto  pörssissä  nousi  114.7  milj.  markkaan.   Samana  vuonna

pankkiosakkeita   myytiin   jo   yli   41.6   milj.   markasta.     Seuraavana
vuonna   noususuunta   edclleen   jatkui,    mutta   kapinavuonna   4918,
i.ahan   ai`von   tuntuvasti   aletessa,   pörssiliike   oli  kaikkein  vilkkain.
Sen vuoden liikevaiht,o  oli 923  miljooiiaa  markkaa,  saavut,taen  siten
huippumäärän.    Tämä  oli  luonnollinen  seuraus  rahan  arvon  alene-
misesta  ja  realiomaisuuksien  nimellisarvon  nousemisesta,  joka  tai.-

josi  suurten  voittojen  saannin  mahdollisuuksia.  Mutta  näiden  voit-
tojen   Lodellisesta   luonteest,a   ja   niiden   sisältämistä   realiarvoista   ei
asianomaisissa  i)iireissä  oltu  ]ähimainkaan  selvillä.

Rahaolojen  järjestämiseksi  i.yhdyttiin  kapinan  jälkeen   nioniin
toimenpiteisiiii.     Valuuttakauppa   koetet,tiin   keskittää   pankkeihin

ja  erikoisen  luvan  saaneille  henkilöille,  ja  vuoden  1918  lopulla  kiel-
lettiin ilman eri lupaa viemästä tai lähettämästä ulkomaille Suomessa
liikkeelle   laskettuja   obligatsioneja   ja   500   markkaa  eneinitää  sete-
]einä,  postilähetysvekseleinä  tai shekkeinä.  Mutta kiertoteiden mah-
dollisuuksia  oli  edelleen eikä  Suomen rahan ulkoinainen arvo paran-
tunut.    Seuraavana  vuonna  1949  asetettiin  valuuttaneuvosto  näitä
asioita  hoitamaan,  mutta  sen  vuoden  lopussa  oli  Suomen  markan
kurssi  Tukholmassa  painunut  melkein  80  °/o:n  disagioon  ja  seuraa-
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vana  vuonna,   1920,   sen   arvo  väheni  yhä   edelleen.    Rahan   ulko-
maisen   ai`von   alentuessa   sen   kot,imainenkin   ostokyky   tuntuvasti
supistui,   ja   elinkustannusindeksi   oli   vuoden   1920   lopulla   jo   yli
1  100:n,   vaikkakin   vuokrien   säännöstely   osaltaan   hidastutti   sen
nousua.    Suomen  Pankin  setelistö   näin  ollen  lisääntyi  tuntuvasti,
tosin  ei.inäisin  vaihteluin,  ollen  vuoden  1919  alussa  jo  1  156  mil].oo-
naa  markkaa.   Suomen  valtion  Pankista  saama  luotto  korkeimmil-
laan  ollen,   kesäkuussa   1920,  nousi  474.3   milj.   mai.kkaan.    Vuonna
1921  Suomen  Pankin  setelien  liikkeessä  olevan  määrän  i`aja  koro-
tettiin  1500  milj.  maTkaksi  yli  kultakassan  ja  Pankin  riidatt,omien
saatavien   sen   ulkomaisilta   asiamiehiltä.    Sen   yli   menevän   seteli-
määrän   katteena   tuli   olla   kotimaisia   vekseleitä.

T\Täissä  oloissa  maan  rahapääomia  osoittavat  summat  kasvoivat
edelleen  varsin  huomat,tavasti.    Sekä  yksityispankkien  että  säästö-

pankkien talletukset lisääntyivät vuosi vuodelta, ja vähitellen alkoi-
vat   m`'ös   osuuskassojen   ja   säästökassojenkin   vai`at   nousta   huo-
mattaviin  määriin.   Vuonna  1919  ei`ilaisten rahalaitosteii talletukset
saavuttivat   miltei   4   miljaardin   markan   määi`än,   ja   seuraavina
vuosina    iie    enentyivät   veri`aten   tasaisesti,   ollen   vuonna   1922   jo
5.3   miljaardia.     Samaan   aikaan   lisääntyivät   osakeyhtiöiden   pää-
omat   noin   kaksinkertaisiksi.    Tämä   oli   ilmeisesti   seui.austa   siitä,
että  vähitellen  alettiin  tottua  i`ahan  alentuneeseen  ai.voon  ja   sen
mukaan  järjestellä  yhtiöiden  tilejä.    Vakuut,uslaitosten  varat  kas-
voivat  näinä  vuosina  myös tuntuvast,i.   Vuonna  1919  ne vielä  olivat
371  milj.   markkaa,  mutta  vuonna  1922  vastaava  luku  oli  631  mil-

joonaa.    Rahapääomien   yhteenlaskettu   määrä   nousi  täten   maini-
tun vuoden lopussa  10.7  miljaardiin markkaan,  ollen siten muodolli-
sesti  yli  viisi  kertaa  suurempi  vuoden  1913  vast,aavaa  määrää,  yli
2   miljaardia.    On   selvää,   että   tämä   tavaton   rahamäärien  kasva-
minen  pääasiallisesti  oLi  seurausta  iiiflatsionista  eikä  suinkaan  mei`-
kinnyt   t,odellista  rahapääomien  lisääntymistä.

Mutta  seuraavan  viisivuotiskauden  1923-27   aikana niin hyvin
taloudemset   olot   vleensä   kuin   rahan   oma   arvo   osoittivat   varsin
tuntuvaa  vakaant,umista,   ja   niin   ollen   ne   laskelmat,   joita   edellä
esitetyssä  tutkimustyössä  on  tehty  Suoinen  kansantalouden  sodan-
edelLisen ja  sodanjälkeisen ti)an valaisemiseksi, jälkimmäiseltä  osalta
kohdistuivat  juuri  näihin  vuosiin;    välittömästi   sotaa   seuranneita
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vuosia  täytyy  pitää  siirtymäkautena,  jolloin  tapahtui  niin  paljon
erilaisten  arvojen  uudelleen  arviointeja  ja  muutoksia,   ettei  selvän

yleiskäsityksen  saavuttaminen  näytä  mahdolliselta.   Vuodesta  1923
alkaen  kehitys  kulki  verraten  tasaista  latua  eteenpäin,  ja  sen  jäl-
keen  kuin vuoden  1925 lopulla  toimeenpantiin  devalvatsioni,  kaikki
laskelmat  saivatkin  entistä  varmemman  pohjan.    Mutta  jo  parina
edellisenä   vuoniia   rahanai`vo   ja   siitä   johtuva   yleinen   hintataso

pysyivät  jokseenkin  samalla  tasolla.   Niissä  laskelmissa,  joita  toh-
tori  TL4deer  on  tehnyt  Suomen  markan  oman  arvon  selvittämiseksi
inflatsionivuosien   aikana,   on  vuosien   1923   ja   1924   ai.voihin,  niitä
myöhempiin  i`ahamääriin  verrattaessa,   sovellettu  suhdelukua   1.o3,

ja  vuosi  1925  on  katsot,tu  jo  täysin  normaaliseksi  myös  rahanarvon
vakavuuden  puolesta.

Puheena  oleva  viisivuotiskauden  1923-27   aikana  maassamme
vallitsivat  verraten  hyvät  ajat,  varsinkin  sen  loppupuolella,  jolloin
voimakas  noususuunta  tuli  näkyviin.   Täten  rahalaitosten  haltuun
uskotut varat lisääntyivät verraten nopeasti,  ja muissakin rahapää-
omissa  ilmeni  huomattavaa  kasvua.    Yksityispankkien  talletukset
olivat  vuoden  1923  lopussa  jo  vähän  yli  /±  miljaardin  markan,  ja
seuraavina  vuosina  vastaava  luku  kasvoi  kymmenkunta  prosenttia
vuodessa;    täten   talletusmäärä   meni   vuoden   1927   lopulla   jo   yli
6  miljaardin,  joten  tämän  viisivuotiskauden  aikana  on  todettavissa
miltei  50  °/o:n  lisäys.  Mutta  samoina  vuosina  säästöpankkien  talle-
t,ukset  kohosivat  miltei  kaksinkertaiseen  määi`ään:  1.6  miljaardista
3.i  miljaardiin  inarkkaan.    Postisäästöpankin  varatkin  lisääntyivät
tuntuvasti,  mutta  vielä  enemmän  osuuskassojen  ja  niiden  Keskus-
lainarahaston  sekä  osuuskauppojen säästökassojen talletukset,  jotka
kasvoivat  129.o  miljoonasta  vuoden  1923  lopussa  564.3  miljoonaan
vuoden   1927   lopussa   eli   enemmän  kuin  nelinkei`taiseen  määrään.
Sitävastoin  hypoteekkilaitosten  pieni  talletusmäärä  hiukan  väheni.
Ei.ilaisten   i`ahalaitosten   talletukset,   Suomen  Pankkia lukuun otta-
matta,   kohosivat   näinä   vuosina   yhteensä   5.9  miljaardista   mar-
kasta   9.9   miljaardiin   mai.kkaan,   joten  lisäystä   oli   68  °/o.    Tämä
valtava    nousu   on   asetettava   yhteyteen   tuotantotoiminnan,   niin
hyvin    maatalouden    kuin    teollisuuden,   samanaikuisen   voimistu-
misen  kanssa,  ja  ilmeisesti  tuntuva  osa  siitä  oli  todellista  varalli-
suuden lisääntymistä  näihin  aikoihin.   Mutta puheena  olevista raha-
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pääomista  saattaa  melkoinen  osa  nojautua  myös  erilaisiin  kii`jan-
pidon  alalla  tehtyihin  muutoksiin,  jotka  olivat  seui.auksena  rahan-
arvon  alentumisesta  edellisinä  vuosina  eivätkä   suinkaan  merkitse
ainakaan   yhtä    suurta    todellisten    varallisuuksien    lisääntymistä.
Pankkiliikkeessä   mainitaan   näinä  nousuvuosina   käytetyn  monen-
1aisia  lainaoperatsioneja,   nimenomaan  rakennusyrityksiä  rahoitet-
taessa, siten, että nimelliset rahamäärät liikkuivat hyvinkin suurissa
summissa,  vaikkakaan  todellista  i`ahaa,  säästövai`ojen  muodossa, ei
hankkeeseen  sijoitettu  läheskään  yhtä  paljon.    Tällaiseen  menette-,
lyyn  nousukonjunktuurit  antoivat  monenlaisia  tilaisuuksia.

Muiden  i`ahapääomien  tärkeimpiä  ryhmiä  tarkasteltaessa  herät-
tää  huomiota se tuntuva lisäys, joka osakeyhtiöiden osakepääomissa
on näinä  vuosina  tapahtunut. Vuoden  1923 lopussa niiden yhteinen
määi.ä,  asianomaisine  vähennyksineen,  oli  vielä  hiukan  alle  4  mil-

jaardin,    mutta   seui`aavina   vuosina   se   kohosi   yhtämittaisesti,   ja
vuonna   1927,   jolloin   lisäys   oli   ei`ikoisen  tuntuva,   vastaava   luku
meni  jo   yli   5.5 miljaardin  markan.        Tietenkin   tällaisena   nousu-
kautena   sangen  paljon  sijoitettiin  varoja  uusiin  osakeyhtiöihin  ja
entisten  yhtiöiden  osakepääomien  vahvistamiseen.    Mutta  monissa

yhtiöissä   näinä   vuosina   tehtiin   huomatt,avia   pääomien   lisäyksiä
myös    kirjanpidon   avulla,   eikä   puheena   olevaa   4.1/2   miljaardin
markan suuruista pääomien kasvamista ole suinkaan otettava todelli-
seksi   pääomien   enentymiseksi.    Vakuutuslaitosten  rahast,ot,  jotka
aikaisempina  vuosina  olivat lisääntyneet suhteettoman hitaasti, pu-
heena   olevana   viisivuotiskautena   vihdoinkin   kasvoiJat  nopeasti.
0ltuaan vuoden 4923 lopussa 743 miljaardia ne vuoden 1927 lopussa
olivat  kiivenneet  jo   1367   miljoonaan  markkaan.    Tämä  tuntuva
nousu,   joka   vastasi   lähes   84  °/o:n   määrää näinä  muutamina  vuo-
sina,    oli   suui`elta    osalta    seurausta   vakuutuskannan  tuntuvasta
lisääntymisestä, ja siten se edusti todellista säästöpääomien muodos-
tumista  näinä  vuosina;    vain  kirjanpidossa  tehdyistä  muutoksista
lienee lisäyksiä tullut verraten vähän.   Vakuutusyhdistysten pohja-
i'ahastot, joita  äsken  mainittuihin  summiin  ei  ole  laskettu  mukaan,
kasvoivat   puheena   olevina   vuosina   jokseenkin   samassa   määrin:
11.4   miljoonasta   20.5   miljoonaan  markkaan.    Apukassojen   vai.at,

jotka   edellisinä   vuosina   olivat   vain   vähän   enentyneet,   nousivat
tämän   viisivuotiskauden   aikana   31   miljoonasta   57   miljoonaan,

joten niissä oli huomattavissa hyvin tuntuva lisäys. Paljon enemmän
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kasvoivat    ei`ilaisten    osuuskuntien    keskusliikkeiden    omat    varat:
Iähes  56  miljoonasta  lähes  460  miljoonaan  markkaan,  joten  nousua
oli  186  °/o.    Paikallisten  osuuskuntien  omat  vai.at  lisääntyivät  mel-
kein  samassa  suhteessa:   166  miljoonasta  412  miljoonaan  markkaan
eli   148  °/o.     Tällä  alalla  rahapääoinien  lisäys  on  ollut  suhteellisesti
suurempi     kuin     missään     muussa    ryhmässä,    ja    nähtävästi    se
edustaa  melkein  kokonaan  todellisia säästövaroja.   Mutta maan kai-
kista  rahapääomista  osuuskuntien  omat  varat vuodeii  1927  lopulla
olivat   vain  vaille  3 °/o,  joten  niiden  vaikutus  ei  ollut  huomattava.

Rahapääomien  yhteenlaskettu  määrä  asianomaisine  vähennyksi-
neen,  joista  aikaisemmin  on  jo  mainittu,  nousi  vuoden  1923  1opulla
14.8   miljaardiin   markkaan.    Seuraavana   vuonna   oli   iiousua   lähes
miljaai.di,  vuonna  1925,  jolloin  Suomen  Pankin  varat.  devalvatsio-
nin johdosta  uudelleen  arvioitiin,  rahapääomien  yhteismäärä  kasvoi

yli  2  miljaardia  markkaa,  seuraavana  vuonna  lähes  1  t/.2  miljaardia
ja  vuonna  1927  jo  3  miljaardia  mai`kkaa,  nousten  `19.3  mi]jaardiin.
Tästä  summasta  oli  rahalaitosten  talletusten  osuutta,  jos  Suomen
Paiikkikin  luetaan  mukaan,  vähän  }'li  puolet,  5-'i.o  °/o,  osakeyhtiöi-
den  osakepääomia,  osakelainat  niistä vähennettyinä,  28.7  °/o,  erilais-
ten rahalaitosten  omia varoja  7.9  °/o, vakuutuslaitosten omia varoja,
niihin   luettuina   pohjarahastot,   vain   7.2  °/o,   pienempiä   ei`iä   tässä
luettelematta.   Sodan  edelliseen  vei`raten,  jolloin  rahalaitosten  talle-
tusten  osuus  oli vastannut  47.7  °/o,  tämän ryhmän  osuus  koko  raha-

pääomasta  oli  yhä  Jahvistunut,  mutta  rahalaitost,en  omien  varojen
määi'ä  oli  suhteellisest,i  alentunut,   niinikään   osakeyhtiöiden   osake-

pääomain   suhteellinen   osuus,  tosin   vain    vähän,  kun  taas  vakuu-
tuslaitosten  omien  varojen  osuus   oli  pysynyt   iniltei   ent,isellään.

Jos  edellä  esitettyjä  suuria rahasummia verrataan sodanedellisiin
vastaaviin  määriin  myöhemmän  ajan  rahaksi  muunnettuina,  huo-
mat,aan    rahan     kultamäärän    suhdelukua   7.66    muunnoslaskuihin
käytettäessä       erilaisten      rahalaitosten     talletusten     lisääntyneen
36.7  °/o  ja  osakepääomien 48.4 °/o, niutta  vakuutuslaitosten omien va-
i.ojen 20.`t   °/o. Koko  rahai)ääoman vast,aava ]isäys vuodesta `1913  vuo-
teen  1927  mennessä  olisi  täten  20.8  °/o.   Tulos  olisi  siis  melko  hyvä.
Mutta  jos  laskelmissa  ote,taan  huomioon  rahanarvon  tosiasiallinen
alentuminen   ja   vastaava   hintojen   nousu,   joten   muunnoslaskun

perusteeksi   tulee   suhdeluku   44.eg,   loi]putulos   muut,tuu   aivan   toi-
seksi.     Rahapääomien    lisääntymistä`  ei   ole   tapahtunut   lainkaan;
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päinvastoin ne ovat vähentyneet  18.i  °/o, ja eräissä pääomaryhmissä
tämä   supistus    on   ollut  vielä  tuntuvampi.    Kaikkein  raskaimmin
rahanarvon   alentuminen  on  kohdistunut  elinkorko-  ja  pääomalai-
tosten  tallettajien  rahastoihin,  jotka  näinä  vuosina  ovat  pienenty-
neet   79.7  °/o,   ja   eläkelaitosten   vai`oihin,   jotka    ovat  vähentyneet
76.6  °/o.   Paikkakunnallist,en ja tärkeimpien yleisten rahastojen varat
ovat   vähentyiieet   52.8  °/o,   vakuutuslaitosten   omat   varat   18.5  °/o,
apukassojen   varat   32.8 °/o,   osakeyhtiöiden   osakepääomat   19.7  °/o,

ja  yksinpä  pankkien ja  säästöpankkien talletuksetkin  ovat vuoteen
1927   mennessä   supistuneet,  edelliset  18.i °/o ja  jälkimmäiset  8.7 °/o.
Vain   osuuskuntien  omat  varat  ovat  t,ässäkin  tapauksessa  lisäänty-
neet, vieläpä hyvin tuntuvasti, ne kun ennen sotaa olivat aivan vähä-

pätöisiä  ja  siten  suhdeluvut  nousevat  suorastaan  valtaviin määi.iin.
Esitetyt   laskelmat  osoittavat,  että  sodanjälkeisestä  pontevasta

uurastuksesta huolimatta tuotantotoiminnan  eri aloilla  ei vielä vuo-
teen  1927 mennessä  oltu ehdittv läheskään tävdellisesti korvata  sitäLgie_sLS[ä_ol_tu_ehd.ittylähe_s.kää_p_,t_äydellis_es_ti_k.or¥ata.,sitä
i`ahapääomien   menetystä,   jonka   inflatsioni   sai   aikaan.    Sellaisilla
aloilla,  joideri  liikevaihto   on   suhteellisesti  nopeata,   tämä  kehitys
oli  johtanut  verraten  lähelle  aikaisempia  ai`vomääriä,  mutta  pitkä-
aikaisiin   sitoumuksiin   nojautuvassa  säästötoiminnassa,  jota  eläke-

ja vakuutuslaitokset edustavat, häviön vaikutukset t,untuivat paljon
voimakkaammin jo itse rahasummissa, puhumattakaan niistä vaiku-
tuksista,   joita    devalvatsioni   aiheutt,i   säästäjien  haluun  edelleen

ponnistella  rahapääomien  luomiseksi.
Sota-ajan  oloissa,  jolloin  vielä  suui`emmat  arvot  kuin  rahavarat

ovat, häviön uhkan alaisina, sovittautumiiien sellaisiiiikin sekä oikeu-
dellisesti   että   taloudellisesti   suorastaan  järkyttäviin   tapahtumiin
kuin  itse   arvonmittarin  väärentämiseen   on  tietenkin  helpommin
kuin  rauhanoloissa   käsitettävissä,   jopa   puolustettavissakin.    Asia
muuttuu   melko   lailla   toiseksi,   jos   rahapääomien   muodostumisen
välttämätön  perustus,  1aillinen  raha,  joutuu  tuntuvien  muutosten
alaiseksi ilman suorastaan ylivoimaista pakkoa.   Erikoisen ankai.asti
tällainen järkytys, jonka esimakua jo vuoden aikana,  kultakannalta
luovuttua,  on jälleen  saatu tuntea,  kohdistuu,  kuten  edellä  esitetty
katsaus   osoittaa,   siihen   väestönosaan,   joka   pienillä   säästöillään
vuosikymmenien   kuluessa   koettaa   itselleen   luoda   tulevaisuuden
taloudellista  tui'vaa.
2
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Esitelmä,    jonka     Kansantaloudellisen    Yhdistyksen     kol{oukscssa

joulukuun  2  p:nä   1932   piti

Aa;el,  Sol,itander.

Vuodesta  1846  viime  syksyyn  asti  rakentui  Englannin  kauppa

ja   kauppapolitiikka   teollistumiskauden   alkukehityksen   ja   T\'apo-
leonin    sotien   jälkeisen   pitkäaikaisen   lamaannuksen    kehittämän
vapaakauppas}'steemin   periaatteille.     Saattaa   olla   rohkeata   näin
oppineessa    seurassa    esittää    Englannin   vapaakauppajärjestelmän
kehitystä  tällaiseen   pienoiskokoon   keskitettynä,   mutta   tosiasialli-
sesti  Richard  Cobdenin  ja  viljatullien  vastustamisliiton  toiminnan
tulokset   nykykannalta   niitä   katsoen   saavat   ei`ikoisen   valaistuk-
sensa  juuri  tästä aiheyhdistelmästä, ja varsinkin siitä tosiasiasta, että
Englanti  jätti   vapaakaupan   maailmansodan  jälkeisen lamaannus-
kauden  aikana,  saavutettuaan  ja  sivuutettuaan  teollistumiskauden
ennätyspisteen  omalta  osaltaan.    Viimesyksyiset  parlamenttivaalit

päättävät  siis  ainakin  toistaiseksi  kehityskauden,  joka  saarivalta-
kunnan  historiassa  muodostaa  huippukohdan,  sisältää  brittiläisten
suurimmat  saavutukset  ja  on  yleishistoriallisestikin  ainutlaatuinen.
Pakostakin  joutuu  tänä  hetkenä  kysyneeksi,   alkaako  aallon lasku
Englannin  kääntymyksestä  protektionismiin  ja  onko  siis  brittiläi-
nen  valtakausi  maailmantaloudessa  päättymässä.

Tai`koitukseni  ei  kuitenkaan  ole  käsitellä  tätä  kysymystä,  joka

jo viime vuosikymmenien aikana on antanut aihetta lukuisiin arvai-
luihin  ja  puheisiin  sekä  englantilaisten  keskuudessa  että  varsinkin
niissä  piireissä,  jotka  syystä  tai  toisesta  ovat  Englannille  vihamie-
Iisiä.     Tahdon   vain   lähtökohdaksi   tämänpäiväiselle    esitykselleni
merkitä  mielipiteeni,  että jos  näinkin olisi,  mikä tietysti  ei ole  mah-
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dotonta,   niin   ei  suinkaan  ole  uskottavaa,   että   englantilaiset  luo-

puisivat   taloudellisista   asemistaan   taistelutta,   vaan   päinvastoin
on odotet,tavissa ja  heidän luonteensa mukaista,  että  he ponnistavat
kaikki   voimansa   pysyäkseen  viimeisiin   asti   niissä   valta-asemissa,

joita   he   vuosisadan   kuluessa   ovat   itselleen   rakentaneet, ja   vielä
päälle  päätteeksi  kaikin   keinoin   p}rrkivät   näitä   asemia   vahvista-
maan.    Englannin  siirtyminen  vapaakauppasysteemistä   tullijärjes-
telmään  on  ai`vosteltava  tältä  kannalta  toimenpiteeksi,  jonka  pää-
asiallisena    tarkoituksena    on    Englaiinin   taloudellisen    maailman-
vallan  tukeininen.    Tämä  toimenpide  ei  ole  laadultaan hetkellinen
eikä  sodanjälkeisiltä  ajoilta  alkuisin, sillä  sekä  protektionismi  ett,ä

i)ref.erenssijärjestelmä  olivat  luonnostaan  kehittyneet  niistä  ajoista
lähtien,  jolloin  Keski-Euroopan  ja   etenkin  Saksan  kilpailu  maail-
manmarkkinoilla   Englannin   kanssa   kävi   Englannin   teollisuudelle
rasit,tavaksi.    Toukokuun   15  päivänä   1903  esitti  Joe  Chamberlain
Bii.minghamissa   pitämässään   puheessa   tullipoliittisen   ohjelmansa,

jonka  mukaan  Englannin  oli  luovuttava  vapaakaupasta  ja  siirryt-
tävä  järjesteliriään,  joka  tarkoittaisi  bi.ittiläisen  impei`iumin  iT]uo-
dostamista   ulospäin   tuontitullien   avulla   suojatuksi,   mutta   sisäi-
sesti   suhteellisen   vapaaksi   ja   yhtenäiseksi   alueeksi.    Chamberlain
taisteli   intohimoisesti   aatteensa   puolesta,   mutta   ei   saanut   sille
i.iittävää  kaiinatusta.    Työläiset  ja   vapaamieliset  vastustivat  jyr-
kästi   hänen   ohjelmaansa,   konservatiivien   hajaantuessa   puolesta

ja  vastaan.    Tästä  aiheutuvat  erimielisyydet  olivat  suurelta  osalta
syynä    senaikuisen   konservatiivisen   hallituksen   häviöön   vuonm
1905.     Vapaamieliset   Campbell-Bannermanin   johtaniina   muodos-
tivat  hallituksen  ja  Chamberlain  poistui  poliittiselta  kilpakentältä.
Ennen  maailmansotaa  hänen  suunnitelmansa  eivät  päässeet  poliit-
tisena  ohjelmana  etualalle.

Maailmansota  seui`auksineen  muutti  kuitenkin  tilanteen ja  Eng-
lannin  aseman  aivan toiseksi ja  entistä  epäedullisemmaksi.   Kehitys
on  tässä  kohdin  lähinnä  määriteltävissä  sanomalla,  että  Englannin
teollinen   suprematia   vähitellen   hioutui   heikommaksi ja melkeinpä
olemattomiin   neljännesvuosisadan  kuluessa   ennen   maailmansotaa,
rahallisen   ylivoiman    säilyessä.     Tästä    rahallisesta    vallasta    taas
teki  maailinansota  äkillisen  lopun.    Brittiläinen  talousvalta  kadotti
vankan pohjansa jääden vuosisataisten yhteyksiensä  varaan.   Tämä
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taloudellisten  telineitten  vai.assa  p}.syminen  näytti  ulkoapäin  kat-
soen   pettävän   luonnolliselta,   mutta    Englannin   omat   asukkaat
tunsivat  vaistomaisesti,  että  entinen  tuki  ja  turva  oli  poissa.   »The
man in the street» ymmärsi sodan päätyttyä vaistomaisesti, että hänen
elämänsä   edellytykset   olivat   muuttuneet  toisiksi  siitä  huolimatta,
että   ulkomaalaiset  yhä    edelleen  kävivät  toiviomatkoilla  Lontoon
Cityssä.   Tämän  mukaisesti  ja  yhtä  vaistomaisesti  alkoi  Englannin
sisäinen  politiikkakin järjestyä  uusille linjoille.   Vanhoillinen  suunta
voitti  kaikkialla,   missä   Englannin  maailmanvallan  traditiot  vielä

pysyivät   voimassa,   liberalismin   yhtämittaisesti   heiketessä.     'l'oi-
saalla   taas   voimistui   työväenpuolue,   jonka   vasemmisto   sai   lisä-

•kasvua  työttömien  armeijasta.   Vuoroin  olivat  konservatiivit,  vuo-

roin    työväenpuolue    vallassa.     Vasemmisto    seurasi    pääpiirteissä
kansainvälisen   sosialidemokratian   merkkejä,    asettuen   tulleja   ja
varsinkin   elintarvetulleja   vastustavalle   kannalle. `  Oikeisto   omisti
itselleen    Chamberlainin    tulliohjelman,    käyttäen    sen    pei`ustana
sodanjälkeisiä   Safeguarding-tulleja   ja   kasvattaen   tälle   perustalle

prefei`enssijärjestelmää,    joka    myönsi    tullialennuksia    dominioille
ja  siii`tomaille  sillä  edellytyksellä,  että  Englanti  sai  heiltä  vastaavia
etuja.     Työläisten   ollessa   vallassa   taukosi   tämänsuuntainen   toi-
minta,  mutta  vasemmistokaan  ei  antautunut  ratkaisevasti  kaupan
vapautukseen,   ja   kun   oikeisto   aina   hallituksessa   ollessaan   pääsi
vähin  erin   lisäämään   rakennettaan,    siirtyi    Englanti,    tosin  ver-
raten   hitaasti   ja   jaksoittain,  mutta   kuitenkin  varmasti  protek-
tionismia  kohti.

Tätä  siirtymistä  jouduttivat varsin voimakkaasti myöskin  ulko-
naiset   syyt.    Kaikkialla   maailmassa   oli   protektionismi   ja   talou-
dellista    autai`kiaa    tavoitteleva    suunta    saanut    maailmansodasta
vauhtia.   Saksa pyrki alun pitäen määrätietoisesti korkeitten tullien
avulla  omavaraisuuteen  ja  sen  ohella  lisäämään  vientiään  saadak-
seen  tätä  tietä  Versaillesin  rauhan  määräämät  osakoi`vaukset  mak-
setuiksi.     Hai`voin   poikkeuksin   seurasivat   Euroopan   muut   maat
samaa suuntaa, ja varsinkin oli sodan jälkeen muodostuneilla uusilla
valtioilla voittamaton halu päästä koi.keitten tullien avulla myöskin
taloudelliseen  itsenäisyyteen,  jota  halua  vielä  kannusti  useimpien
tällaisten  maitten  taloudellisesti  heikko  asema,  joka  pakotti  niitä
käyttämään   laajassa   mittakaavassa   tullituloja   valtion   talouden
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pönkittämiseksi.    Suhteellisesti  vapaina  autarkisista  pyrkimyksistä
pysyivät  vain  ne  maat,  jotka  sodan  aikana  olivat  kyenneet  säily-
mään   puolueettomina   ja   joiden    taloudellinen  asema  siitä  syystä
oli  vei`raten  vankka,  mutta  nämä  maat  kuuluivat  suuruudeltaan
korkeintaan  Euroopan  valtioit,ten keskiluokkaan,  eivätkä  niin  ollen
voineet   määrätä  kehityksen  yleistä   suuntaa.    Yhdysvaltain  tulli-

politiikka   oli   puhtaasti   protektionistinen,   omavarainen   ja   oma-
hyväinen  yli  kaikkien  mittojen  ja  mahdollisuuksien.    Kansainväli-
sissä   neuvotteluissa  todettiin  tämä   suunta  vääräksi  ja   koetet,tiin

yhteisillä  päätöksillä  päästä  vapaampaan  kauppaan,  mutta  tulok-
setta.     Huolimatta   yhteisistä   hyvistä   päätöksistä   jatkui   samaa
menoa  entisellään.    Myönnettävä  on,  että  Englanti  näissä  neu`'ot-
teluissa aina esiintyi vapaakaupan puolustajana, kannattaen kaikkia
tullien   alentamista   tai.koittavia   pyrkimyksiä   ja   varoittaen   toisia
neuvotteluihin  osaaottavia  maita  vallassa  olevan  protektionistisen
talouspolitiikan   seurauksista.    Mutta   varoitukset   kaikuivat   kuu-
roille  korville,  ja  aivan  ilmeistä  oli,   ettei   Englanti  yksin  jaksaisi

i)ysyä   vapaan   kaupan   kannalla   kaikkien   maiden   turvautuessa
tulleihin.     Yksin   Englannin   liittovaltioissakin   pääsi   protektionis-
tinen  suunta  vallalle,  ja  voimassa  olevat  preferenssit  emämaaha]i

päin  kadottivat   sen   mukaisesti  merkitystään.    Kun   sitten  talou-
dellinen  pula  vuodesta  1929  alkaen  laajeni  yleiseksi  ja  työttömyys
kaikkialla   kasvoi,   muuttui   Englanninkin   taloudellinen   tila   yhä
vaikeammaksi ja konservatiivien pi`otekt,ionistinen suunta  sai enem-
män  kannatusta.   Vuoden  1931  syysi)uoleen  kävi  asema  kestämät-
tömäksi,  Englanti jätti kultakannan ja työläishallitus kaatui, uusien
vaalien  osoittaessa  selvästi,  että  yleinen  mielipide  lopullisesti  hyl-
käsi  vapaakaupan.    Muodostui  kokoomushallitus,  joiika  ensimmäi-
seksi ja  tärkeimmäksi tehtäväksi  jäi  uuden  suunnan toteuttaminen
rakentamalla   tullimuui`eja   brittiläisen  valtakunnan  talouden   suo-

jaksi.    Chambei`1ainin  ohjelii\a  vuodelta  1903  toteutui.   Oikeammin
olisi  kuitenkin  ehkä  sanott,ava,  että  Chamberlainin  ohjelmaa  vuo-
delta   1903   lähdettiin  toteuttamaan   vuonna   1931,   kiinnittämättä
i`iittävästi   huomiota   siihen  tosiasiaan,   että   olot   olivat   sillä   välin
muuttuneet   ohjelman   toteuttamiselle   sangen   epäedulliseen   suun-
taan.     Joe   Chamberlainin   esittäessä   ohjelmansa   oli   autonomiaa
tavoittava   liike   siirtomaissa   vasta   alussaan,   teollisesti   ne olivat
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heikosti   kehittyneet   eikä   taloudellisesta   omavaraisuudesta   aina-
kaan   teollisuustuotteisiin   nähden   voinut   puhua.    Kanadan   vien-
nistä   suuntautui  lähes   60  °/o   Englantiin.

Vuonna   ]931,   jolloin   empirepreference-aatteenisän   nuorempi

poika   Nevile   Chambei.lain   parlamentissa   hyvä-huutojen kaikuessa
ilmaisi  ilonsa   siitä,   että   hänelle   oli   suotu  tilaisuus   saattaa   isänsä
alkama   t}'ö   loppuun,   olivat   ent,iset   siii`tomaat   muuttuneet   liit,t,o-
valtioiksi,   osa   niistä   pyrki   täydelliseen   valtiolliseen autonomiaan,

ja   samalla   olivat  sekä  taloudellisen  autonomian  edell}'t}-kset,   että
halu    pääst,ä    taloudelliseen    itsenäisyyteen    kaikkialla    kasvaneet.
Kanada ei enää prosenteissa laskien myynyt  Englantiin kuin vajaan

puolet vuoden 1903 arvoista.   Sit,eet emämaahan olivat vanhoissakin
siii.tomaissa  lö}'htyneet,  ja  uusista  oli  Etelä-Afi`ikka Joseph Cham-
bei`lainin  ajoista  kehittynyt  aivan  irralliseen  suuntaan.    Englannin
maailmanvallan  kehitys   oli  käynyt  keskipakoiseen   suuntaan   eikä
keskittymisen  mei.keissä.

Vaalien  jälkeen  Englanti  lisäsi  tunt,uvasti  sekä  tu]liensa  ulottu-
vaisuutta   ett,ä   niiden   määrää.    Toimenpide   aiheutui   osittain   va-
liLuttapoliittisista  s}'istä  ja  uudet,  kauppaministerin  nimellä  Runci-
man-tulleiksi    nimitet}i't  vei`ot   selitettiin   väliaikaisiksi  ja   sanottiin
niillä  pääasiassa  pyrittävän  epänormaalin  tuonnin  estämiseen.

Samanaikaisesti   ryhdyttiin   valmistamaan   täydellistä   tullisys-
teemiä.    Baldwin   oli   vaalitaistelussa   luvannut,   että   tullikysymys
kokonaan  ei`otettaisiin  i)olitiikasta  ja  annettaisiin  arnmattiiniesten
hoitoon,   jotka   muodostaen   vakinaisen   ja   pysyvän   toimikunnan
valmistaisivat   ehdotuksensa   lopulliseen   muotoon,  käyttäen  lisäksi

parhaita   asiantuntijoita.    Pai`lamentin   päätökseeii  jäisi vain ehdo-
tuksen  hyväksyminen  tai  hylkääminen,  jota  tietä  i)äästäisiin  syr-

jäisistä   kuloaari-intriigeistä.    Tämä   Baldwinin  lupaus,   joka   aikoi-
naan   herätti   suurta   huomiota,   toteutettiin   antamalla   tulliehdo-
tukset   erikoisen   komitean,   Import   Dut,ies   Advisory   Committee'n
tehtäväksi,   joka   viime   huhtikuussa   esitti   lopulliset   ehdotuksensa
tai  ainakin  senaikuiset  lopulliset  ehdotuksensa  parlamentin  hyväk-
syttäviksi.     Sitä   ennen  oli  helinikuussa  hyväksytty  kuudessa  päi-
vässä   alustava   lmport   Duties  Bill, joka määräsi keskiarvoisen tul-
lin   10     %:ksi     ad    valoi.em.     Tuodessaan    tämän    lakiehdotuksen

parlamenttiin   Nevile   Chambei`lain   kei`tasi   lyhyesti   kaikki   tullien
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puolesta  puhuvat  syyt.   Valtion  kassaan  oli  saatava  rahaa,  punnan
kurssille   oli   saatava   apua,   kotimainen   teollisuus  .tarvitsi   suojaa

pysyäkseen  pystyssä  ja  lopuksi  olisi  tulleista  apua  neuvotteluissa
toisten  maitten  kanssa  kauppasopimuksista.    Asiallisesti  jäi  kysy-
mys   yleisbrittiläisen   kauppa-alueen   muodostamisesta   tässä   tilai-
suudessa  syrjään  ja  käsittely  keskittyi  vain  Englannin  omiin  tul-
leihin,   dominioihin   ja   siirtomaihin   katsomatta.    Vielä   näkyväm-
mäksi   kävi   tämä   puhdas   protektionistinen   suunta   huhtikuussa,

jolloin  Advisory Committee  täydensi ehdotuksiaan, korottaen 10 pro-
sentin   tulleja  useissa  tapauksissa  20:een  ja  ei`äissä 33  t/3  °/o:iin asti.

Jo  edellisen  ehdotuksen  ollessa  parlamentissa  hyökkäsivät  vas-
tustuspuolueet   ankai`asti   tulliehdotusten   käsittelytapaa   vastaan.
Iiallitus   oli   ehdottanut   tullikomitean  vähintään   kolmi-,   korkein-
taan  viisijäseniseksi  sekä  esittänyt  sille  laajoja  valtuuksia.    Oppo-
sitio   väitti,   ettei  tällainen  komitea   mitenkään   vastaa   Baldwinin
lupauksia;   ha]litus.voi   siihen   määrätä   jäseniksi   yksinomaan   pi`o-
tektionismin kannattajia, ja kun komitean ei ole edes  pakko saattaa
tutkimuksiaan   julkisuuteen   eikä   myöskään   ole   määräystä   siitä,
että  kuluttajia  on  kuultava,  komitea  lyhyessä  ajassa  voi  hallituk-
sen    avulla    muuttaa    Englannin    täysprotektionistiseksi    maaksi.
Iluhtikuun   tulliesitystä   käsite]täessä   Chamberlain   hyvin   määrä-
tyssä  muodossa  korosti  komitean valtuuksia.  Ilän  sanoi,  ettei  halli-
tuksella   ole  oikeutta  korottaa   sen   määi`äämiä  tulleja   eikä  parla-
mentilla   mahdollisuut,t,a   niitä   muuttaa.    Advisory   Committee  on
hallituksesta   riippumaton  ja   päättää   asioistaan   kysymättä   halli-
tuksen  mielipidettä.   Se  jättää  sitten  ehdotuksensa  sekä  hallituksen
että  parlamentin  hyväksyttäviksi,  ja  hallituksen  asettuessa  näiden
ehdotusten taakse ei parlamentilla ole mahdollisuutta niitä muuttaa
muulla    tavoin    kuin    antamalla    hallitukselle    epäluottamuslause.
Kokonaisuutena    ovat   siis    ehdotukset   näin   ollen   panssaroituja,
mutta,  1isäsi finanssiministeri,  komitea  ottaa  epäilemättä  huomioon
kaikki  iie  oikeutetut  ehdotukset,  joita  teollisuuden  tai  muun  tuo-
tannon   taholta   sille   esitetään.    Asiallisesti   on   täten   päätösvalta
siirtynyt  hallituksen  asettaman  Advisory  Cominitteen  käsiin,  jolla
hallituksen  sitä  kannattaessa  on  täysi  valta  määi`ätä  tulleista.

Sekä   tullikysymysten   valmistelu   että   niiden   käsittely   parla-
mentissa  näyttivät  selvästi,  että  hallituksen tarkoituksena  oli luoda
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yleinen   tullisuoja   kaikille   viimeistellyille   teollisuustuotteille,   joita
Englannissa  valmistettiin.    Huhtikuun  tariffi  poisti  tosin  liialliset
Runciman-tullit,   joiden   määrä   eräissä   ja   useissakin   tapauksissa
oli  noussut  50 °/o:iin tavai`an  arvosta,  mutta  ne  eivät,  kriten jo  olen
maininnut,   pysyneet   enää   10   prosentissa   tavaran   arvosta,   vaan
nousivat  tavaran  laadun  ja  jalosteasteen   mukaan  tästä   puolella,
kaksinkertaiseksi   ja    eräissä   tapauksissa    vieläkin   korkeammalle.
20' °/o  tavaran  arvosta  jäi  kuitenkin  viimeistellyn  teollisuustuotteen

pei`ustulliksi,   enimpien   puolituotteiden   joutuessa   10  °/o:n   katego-
i'iaan.   Tariffin  yksityiskohtia  en  tässä  ryhdy  tai.kastamaan.    Mai-
nittakoon  vain,  että  v:n 1930  tuonnin mukaan laskien »Economisti)
sai  koko  tuonnin,  joka  oli  i`unsaasti  1000  miljoonaa  puntaa, josta
736 miljoonan ai`vosta brittiläisen imperiumin ulkoi)uolelta, tulleihin
nähden  jakautumaan  seuraavasti. Vieraasta  -  siis  ei  brittiläisestä
tuonnista  ~  jäi  200  miljoonaa  edelleen  vapaalle  listalle,  270  mil-

joonaa  tuli  10  °/o:n  ryhmään,  120  miljoonaa  siitä  ylöspäin  20 °/o:iin
asti.   Yli 20 °/o:n tulliin tuli ainoastaan 24 miljoonan punnan tuonti.
Ennestään oli jo noin 120 miljoonaa tästä tuonnista osittain finanssi-
tullien,   osaksi   vanhastaan   voimassa   olevain   suojatullien   alaisia.

Nämä   arvot   eivät   todista   siirtymistä   aitoprotektionismiin,   ja
vapaakaupan   kannattajat   sanoivatkin,   että   itsessään   paha   tulos
olisi  voinut  olla  paljon  pahempikin.    Kokoomushallitus  säilyi  sär-
kymättä.

Mutta   ratkaisematta   olikin   vielä   vapaan   kaupan   puoltajain
kannalta  kaikkein  täi`kein  kysymys,  nimittäin  viljatullit.    Ja  i`at-
kaisematta  oli  myöskin  toinen  tärkeä  kysymys,  joka  konsei`vatii-
veille  tullien  kannattajille  oli  yhtä  tärkeä  kuin  viljantuontivapaus
liberaaleille,   nimittäin   preferenssisuhde   siirtomaihin   päin.     T\Tämä
kysymykset  tulisivat  käsiteltäviksi   Englannin  maailmanvallan  ei`i

jäsenvaltioiden  yhteisessä  kokouksessa  Ottawassa.   Kaiken  kevättä
ja  kesää  i`iitti  tästä  kokouksesta  puhetta  ja  kirjoitusta  sekä  Eng-
lannissa  että  muualla.   Minulla  oli  tilaisuus  seurata  tämän  kokouk-
sen  menoa  verraten  läheltä,  ja  selostan  sen  tapahtumia  ja  tuloksia
seuraavassa  hiukan  lähemmin,  koska   ne  luovat  valoa   Englannin
kauppapolitiikan   toiseen   tärkeimpään   kysymykseen,    brittiläisen
vallan  eri  osien  suhteeseen  toisiinsa.
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Englannin  taholta  oli  usein  edeltäkäsin  huomautettu, että  Eng-
lanti  aikoo  saapua  Ottawaan  »with  an  open  mindi),  siis  ensin  kuul-
lakseen,  mitä  alusmailla  oli  esittämistä,  ja  järjestyäkseen  sen  mu-
kaisesti.   Tällainen asenne saattoi olla täysin englantilaisen mentali-
teetin  mukainen,  mutta  konferenssia  varten,  joka  oli  aiottu  kestä-
väksi  30  päivää,  se  ei .ollut  erikoisemmin  sopiva,  koska  alusmaiden
toivomusten   esittäminen   ja    päätös    Englannin    periaatteellisesta
suhtautumisesta  niihin ilmeisesti veisi  suui.imman  osan konferenssin
aikaa.     Näillä   edellytyksillä   oli   konferenssin   alustava   valmistus
nähtävästi  jäänyt  vei.i.aten  vaillinaiseksi,  sikäli  että  sekä  eri  osan-
ottajien  että  eri  toimialojenkin  suunnitelmat  olivat  jääneet  yhden-
mukaistamatta   eikä   siis  heti  alusta   oltu  ääripiirteittäänkään   sel-
villä   saavutettavien  päämäärien  laadusta  ja  laajuudesta.    Konfe-
renssi  alkoi  näin  ollen  jossain  määi.in  sekavasti  kunkin  osanottajan
esittäessä  toivomuksiaaii ja  vaatimuksiaan,  jotka  kaikesta  päättäen
dominioiden  osalta  Englantiin  nähden  olivat  liioiteltuja.

Kiinteämpään   kohtaan   neuvottelut   tulivat   vasta    Englannin
esittäessä  käsityksensä  tilanteesta  vastauksena  dominioiden  vaati-
muksille.     Lausunnossaan  Englanti huomautti kohteliaasti myöntä-
millään  preferensseillä  antaneensa dominioille suurempia etuja, kuin
mitä  ne  olivat  emämaalle  myöntäneet.   Melkein  kaikki  preferenssin
alaiset   alusmaiden   tavai.at   tulivat   Englantiin   ilman   tullia,   kun
sitävastoin   brittiläiset   tavai.at   alusmaihin   tosin   nauttivat   prefe-
renssietuja,  mutta  kuitenkin  olivat  tullinalaisia. Vielä  suuremmiksi
ovat  Englannin  tarjoainat  edut  tulleet  sen  jälkeen,  kun  lhglanti
on    ryhtynyt    yleiseen    suojatullijäi`jestelmään.     Englanti    on    siis
omasta  puolestaan  tehnyt  kaikkensa  avatakseen  markkinansa  alus-
maille, ja  tästä  onkin  seurauksena,  että  kauppavaihto  kauttaaltaan
on  niille  tilastollisesti  edullinen.    Englanti  ostaa  alusmailtaan  lähes
100  miljoonan  punnan  arvosta  tavaraa  enemmän,  kuin  mitä  sinne
myy.
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Suui.brit,anni,an tuonnin ia vi,ermi,n kokonai,sawo  domi,nioi,sta  ia
Bi.i,tti,l,.   IntLasta  v.1930.

Kanada.........

Austi.aalia.......

Uusi   Seelanti    .....

Etelä-Afrikka.....
Irlannin  vapaavaltio
New  Foundland   . . .
Brittiläinen  lntia     .
Etelä-Rhodesia     ...

Tuonti            Vienti              Ei.otus
1000 £             1000  £          1000£
38  700             3`1300             7 400
70  500            33 000          37 500
4/± 900             18  700          26 200
62100             27  700          34 400
43100             44300             |  2001)

2  200                    900              4  300
52 000            61600

2 300               2 600

Yhteensä     315 800          220100

Tämän  lisäksi  Englanti  on  myöskin  avannut  rahamarkkinansa
mahdollisimman   edullisilla   ehdoilla   alusmailleen.    Kaikkiaan   nou-
sevat    englantilaiset   sijoitukset   alusmaissa   3800   milj.  puntaan,ja
maailmansodan    jälkeisten    vuosien    sijoitusten    kokonaismäärästä
1400  milj. i)unnasta  on  848  milj. pantu  alusmaihin.

Katsoen   Englannin   korkeaan   teollistumiseen   ja   kroonilliseksi
käyneeseen    teollisuust}.öttömyyteen    on    Englannin    edustajiston
nyt    esitettävä   toisille   konferenssin   osanottajille   toivomus,    että
Englannin   teollisuudelle   olisi   myönnettävä   kohtuullinen   kilpailu-
mahdollisuus    dominioiden    markkinoiLla,    eikä    siis    järjestettävä
dominioiden  suojatulleja  Englannista  tuoduille  tavaroille  korkeam-
miksi,   kuin   on   välttämät,öntä,   jotta   dominioiden   oma   teollisuus
voisi  tulla  toimeen  (have  a  fair  chance),  mikäli  se  on  kilpailuky-
kyistä  (reasonably  efficient).    Myöskin  olisi  vältettävä  kaikkia  toi-
menpiteitä,   jotka  vähentävät  kaupan  varmuut,ta,  varsinkin  mää-
räyksiä,   jotka   myöntävät   viranomaisille   oikeuden   enemmän    tai
vähemmän  mielivaltaisesti  muut,taa  tuontitulleja.   .

Tosin   ei   Baldwin   lausunnossaan   viitannut   siihen   tosiasiaan,
että   Englanti   mai`i`askuun   15   päivän   jälkeen   yksin   tullilakinsa
avulla  voi  poistaa  kaikki  preferenssit,   eikä  lausuma   muutenkaan

1)   Suurbritannian  vienti  suurempi.
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sisältänyt  vähintäkään  uhkausta  missään  muodossa.    Syystä,  että
Englanti   ei   kuitenkaan   tässä   lausunnossaan   sanallakaan   koske-
tellut  omia  mahdollisia  myönnytyksiään,  käsitettiin  se  dominioiden
taholla   jonkinlaiseksi   uhkauksen   tapaiseksi   huomautukseksi,   ja
kolme  päivää  sen  jälkeen  esitti  Etelä-Afrikan  edustajiston  puheen-

johtaja,  N. C.  I-Iavenga,  Englannin  edustajakunnalle  osoitetu`n  kir-
jallisen  vastauksen,  joka  oli  sävyltään  sangen  terävä.    Tässä  vas-
tauksessa  korostettiin  ensiksikin  sitä  tosiasiaa,  et,tei  Englanti,  jär-

jestäessään  tullejaan  helmi-  ja  huhtikuussa  1932,  ole  missään  muo-
dossa  kysynyt  Etelä-Afrikan  mielipidettä  siitä,  ovatko  nämä  tullit
Etelä-Afrikalle  sopivia,  joten  siis  tämä  viimeinen  järjestely,  kuten

yleensä   Englannin  fiskaalinen   politiikka   muutenkin,   on   muodos-
tunut  Englannin  tarpeiden  ja  vaatimusten  eikä  dominioiden  etujen
mukaiseksi.    Vai`sinkin   on  kiinnitettävä   huomiota   siihen  tosiseik-
kaan,   että   dominiot   etupäässä   ovat   myyneet  raaka-aineita   Eng-
lantiin,  Englanti taas valmiita tuotteita alusmaihinsa, ja  että raaka-
aineiden samoin kuin elintarvikkeiden kaupan vapaus  on  Englannin
etujen  mukaista.    Lausunnossa  koi`ostettiin  myöskin  Etelä-Afrikan
itsenäisyyttä,    erikoisesti   huomauttaen,    että    Etelä-Afi`ikan   liitto
aina  on  pys}.nyt  periaatteessa,  että  sen  on  suojattava  omaa  tuotan-
toaan,  eikä  liit,olla  ole  mitään  huomauttamista  sitä  vastaan,  että
Englannissa  sama periaate tulee toteutetuksi ja että siis domiiiioiden
tuotteet  saa`'at   maksaa  tullia,  mikäli  ne  ovat  Englannin  tuotan-
nolle  vaarallisia.    Kummankinpuoleisen   preferenssin  kannalta   riit,-
tää   t,ullin   prosenttialennus,

Tämä  noottien  vaihto  oli  saattanut  etualalle  vanhan  riitakysy-
myksen,  sillä kummaltakin puolen oli cnnen väitetty, etteivät prefe-
renssit  olleet  tasapainossa,  ja  varsinkin  olivat  dominiot  Englannin
käsityksen   mukaan   liiaksi   kehittäneet   suojatu]1eilla   omaa   teolii-
suuttaan  t)m'ämaan kustannuksella.   Alkoi  iiäytt,ää  siltä,  kuin  konfe-
i`enssi   ei   pääsisikään   sopim,iksiin,   ja   iicuvottelut   jäivät   pinnalta
katsoen kymmeneksi päiväksi  pysähdyksiin. Tämän  jälkeen Kanada
uudisti     ehdotuksensa    huomioon   ottaen   Englannin   vaatimukset

ja   luvaten  Englannille  tuntuvia  tuliim}-önnyt}'ksiä  tei`äkseen,  rau-
taan  ja  kemiallisiin  tuotteisiin  nähden.   Kun  Englannin  alusmaista
Kanada  oli  se,  jonka  teollisuus  oli  pisimmälle  kehittynyt,  saatettiin
odottaa,   et,tä  tämä  myönnytys  voisi  helpottaa  neuvotteluja,  var-
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sinkin  kun  toiset  dominiot  olivat  lupautuneet  antamaan  vastaavia
etuja    Englannin    teollisuudelle.     Kanadalaiset    yljarvioivat    tosin
taT.jouksensa   merkityksen  ja   aset.tivat  tämän  johdosta   vaat.imuk.
sensa  korkealle.    \.'aadittiin  .tiimittäin  sekä  viljaa  että  karjantuot-
teita   tullinalaisiksi.    Sen   lisäksi   Kanada   omasta   puolestaan   New
Foundlandin ja  Nova  Scotian kannattamana  vaat,i  ehdotonta  prefe-
renssiä  sahatuille  puutavaroille.     Täst,ä  lähtien  neuvottelut    kehit-
tyivät   todellisuudessa    Englannin   ja   Kanadan   kaksintaisteluksi.
Englannin  taholta  seliteitiin  Kanadan  tarjous  riittämättömäksi  ja
vaadittiin   laajempia   preferenssejä    Englannin    teollisuustuotteille,
varsinkin  kut,omateollisuudelle.      Samanaikaisesti   olivat   Englannin
ed`istajat neuvotelleet Austraalian kanssa, jolle puutavaramarkkinat
olivat   mei`kityksettömiä, ilmeisestikin   luvaten   tulliatuja  Austraa-
lian   maataloustuotteille,   ja   tuntui   siltä,  kuin  Austi`aalian  taholta

• periaatteessa  olisi  myönnytty  Englannin  asett,amiin  ehtoihin.    Ka-

nada  pysyi  kuitenkin  viimeisiin  asti  kannallaan,  ja  vasta  elokuun
18  päivänä,  kahta  päivää  ennen  kokouksen  virallista päättymistä,
saatiin  sovinto  aikaan  Kanadan  hallituksen  ja  Englannin  neuvot-
telukunnan  yhteisessä  kokouksessa.    Elokuun  20  päivänä  pidettiin

julkinen   päättäjäisistunto,   jossa   tilaisuudessa   allekii`joitettiin   yh-
teensä  12  sopimusta, nimittäin Yhdist. Kuningaskunnan ja  Austraa-
lian,  Y.  K:n  ja  Etelä-Afrikan,  Y. K:n  ja  Uuden  Seelannin,  Y.  K:n

ja  lntian,  Y.  K:n  ja  New  Foundlannin,  Y.  K:n  ja  Etelä-Rhodesian
ja  Y.  K:n ja  Kanadan  väliset  sopimukset  sekä  Kanadan ja  lrlannin
vapaavaltion,   Kanadan  ja   Etelä-Afrikan,   Kanadan  ja   Etelä-Rho-
desian   ja   vihdoinkin   Etelä-Afrikan   ja   lrlannin   vapaavaltion   ja
Uuden  Seelannin  ja  Etelä-Afrikan  väliset  sopimukset.    T\Täistä  sopi-
muksista   oli   Yhd.  Kuningaskunnan   ja   Kanadan   välinen   täi`kein,
koska   se  tavallaan  huodollisesti  loi  pei`ustan  kaikille  muille  Yhd.
Kuningaskunnan   sopimuksille   alusmaitten   kanssa.

Neuvottelut  oli  siten  saatu  positiiviseen  päätökseen.    Sopimus-
ten merkityksestä oltiin kuitenkin alun pitäen ja myöskin sen takia,
että  ne  hyvin  kiireellisesti  solmittiin, eri  mieltä.  Jo  pari  päivää myö-
hemmin   Quebecin   valtion   pääministeri   Taschereau   esitti   lausun-
non,  jossa  kiellettiin,  mitä  Quebecinvaltioon tulee, Kanadan ja  Yhd.
Kuningaskunnan   sopimukselta   kaikki   merkitys.     Hänen   esiinty-
misensä  oli  oireellinen  Kanadan  liberaaleille,  joiden  voidaan  odot-
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taa  asettuvan  vastustuspuolueena  sopimusta  ai`vostelemaan.   Myös-
kin  Englannissa  niin hyvin  liberaalit  kuin työväenpuoluekin ottivat
arvostelevan   ja   osittain   jyrkästi   kielteisenkin   kannan,   väittäen
Englannin  edustajiston  menneen  liian  pitkälle  myönnytyksissään.
Kanadan   konservatiivit   olivat   tyytyväisiä   ja   samoin   Englannin
konservatiivinen    sanomalehdistö    suurin    piii`tein    hyväksyi    sopi-
muksen.    Ääi.imäinen  oikeisto  ylisti  neuvottelujen  tuloksia.

Ottawan   konfei`enssin   tarkoituksena   oli   ollut   laajentaa   Eng-
lannin   uuden   suunnan   tai`koituksia   pyrkimällä   yksinkertaisesta

protektionismista  empire  preference-suunnitelmaan,  saattaen  valta-
kunnan   ei`i   osat   lähemmäksi  toisiaan   kauppa-alueeksi,   joka   olisi
sisäisesti  vapaa,  mutta  ulospäin  tullien  suojaama.   Tämä  tai`koitus
osoittautui heti mahdottomaksi toteuttaa.   Sen tärkeimpänä esteenä
oli  osanottajien  erilainen  sekä  poliittinen  että  taloudellinen  asema.
Valtakunnan  eri  osat  olivat  jo  ii`tautuneet  toisistaan,  ja .useimmille
niistä olivat omat edut suhteettoman paljon tärkeämpiä kuin maail-
manvallan yhteiset edut,  sellaisina miltä ne Englannista käsin näyt-
tivät.    Kokonaisuudessaan  kehittyi  niin  ollen  konferenssin  suunta
keskipakoiseksi,   ja   Englannin   edustajat  jäivät   asiallisesti  vähem-
mistöön   yrittäessään   säilyttää   keskitysperiaatetta.      Syyt   tähän
eivät  olleet  yksinomaan  taloudellisia.    Etelä-Afrikka,   joka   asialli-
sesti    suostui   kannattamaan    englantilaisten    edustajien    suuntaa,
tahtoi  poliittisista  syistä  korostaa itsehallinto-oikeuksiaan  jq  joutui
siitä  syystä     vastustuksen  johtoon     Havengan   esittäessä   lausun-
tonsa    Baldwinin    mei[`.orandumista.    Tätä    suuntaa    luonnollisesti
kannattivat  ii`lantilaiset,  jotka  puolestaan  olivat  vielä  jyrkemmin
vastustavalla    poliittisella    kannalla,    vaikka    heidän    ilmeisestikin
täytyikin    yksityisesti    myöntää    taloudellinen    riippuvaisuutensa,

joka  vastakkaisuus  saattoi  olla  syynä   siihen,   että  eräät   lrlannin
edustajat   lähtivät   kesken   neuvottelujen   Eurooppaan.     Kanadan
asenne   neuvotteluihin   nähden   oli   kaikkein   tyypillisin   nykyiselle
tilanteelle,  ja  siitä  syystä  neuvottelut  niin' suurelta  osalta  keskit-
tyivätkin   Kanadan   ja   Englannin   väliseen   suhteeseen.    Kanadan
nykyinen   konsei.vatiivinen   hallitus   kannattaa   lähempiä   suhteita
Englantiin  ja  siis  poliittisesti  on  aivan  samalla  kannalla  kuin  Eng-
lannin   kokoomushallitus,   yhtyen   täydellisesti   neuvottelujen   tar-
koitusperiin.    Samalla   Kanada   on   kuitenkin   niin   läheisissä   suh-
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teissa   Yhdysvaltoihin   ja   oman   maan   teollinen   tuotanto  on  niin
korkealle  kehittynyt, että  ne  alat, joilta  myönnytysmahdollisuuksia
riittää    Englannille,    supistuvat   sangen   vähiin.    Käytännössä   niin
ollen  Englannin  edustama  suunta,  siis  se,  että   teollisuustuotteiden
vienti    Englannista    soi)imusten   kautta   laajenisi,    Englannin   sal-
liessa  vapaasti  tuoda  siirtomaista  raaka-aineita  ja  elintai`vikkeita,
ei  sopinut  Kanadalle,  ja  neuvottelut  kehittyivät  tästä  syystä  aivan
tavallisten   kauppasopimusneuvottelujen   malliin,   jossa   ilman   eri-
koista  hyvää  tahtoa  kummaltakaan  puolen  hiei`otaan  vaihtokaup-

paa,   Kanadan   tarjotessa   mahdollisimman   vähän   teollisuustullien
alennuksia    ja    vaatiessa    mahdollisimman    paljon    myönnytyksiä
Englannilta.   Kanadan lähtökohta oli tässä aivan tyypillinen.   Tulli-
tariffista  valittiin  suuri  määi`ä  merkityksettömiä  tavaroita,  joista
ilmoitettiin   annettavan   alennuksia   Englannille,   ja    näiden   alen-
nusten    perusteella    pyydettiin    Englantia    korottamaan    tullejaan
muualle   i)äin   ja   myöntämään   Kanadalle   erikoisia   etuja.     Koko
tämä   alkuasenne  oli  kaikesta  päättäen   Englannille  ikävä  yllätys,

ja  siitä  aiheutui  Baldwinin  dominioille  antama  aikaisemmin  selos-
tettu  lausunto,  joka   ei  kuitenkaan  periaatteessa  muutt,anut  neu-
vottelujen   luonnetta,   sillä   Kanada   uusi  tosin   sen  johdosta   tulli-
myönnytysluettelonsa,   lisäten   siihen   joitakin   ai`vattavasti  varalla
olleita  nimikkeitä,  mutta  silti  myöntämättä  Englannille  suurempia
etuja.    Niin  ollen  oli  pakko  jatkaa  samoilla  perusteilla,  siis  taval-
listen  kauppasopimusneuvottelujen  tapaan,  jolloin  edeltäkäsin  saat-
toi arvioida  neuvotteluajan liian lyhyeksi ja sen mukaan päättää, että
neuvottelujen  tulokset  joutuisivat  vaaranalaisiksi.      Kun  kuitenkin
Englannin  kokoomushallitukselle  oli välttämätöntä päästä tuloksiin,
keskittivät sen edustajat voimansa Kanadan ja Englannin välisten eri-
mielisyyksien  selvittämiseen,  esittäen  ensiksikin  ne  myönnytykset,

joihin   he   puolestaan   suostuisivat,   ja   vaatien   Kaiiadalta   metalli-
teollisuuden,  kutomoteollisuuden  ja  nahkateollisuuden  tullien  alen-
nuksia.   Kanada  huomasi välttämättömäksi  myöntyä  näihin  osaksi,
mutta  päästäkseen  vähemmällä,  nosti  Venäjän  kysymyksen  esille,

ja   neuvottelut   kävivät   tästä   yhä   vaikeammiksi.    Kanadaii   pää-
ministeri  ja  Kanadan  neuvottelukunnan  johtaja,  Bennett,  oli  näh-
tävästi  selvillä  siitä,  ett,ä  englantilaiset  eivät  hevillä  voineet  lähteä
kotiin  ilman   positiivisia  tuloksia   ja   että  hänelle   siis   oli   edullista,
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että  neuvotteluja käytiin Ottawassa.   Tästä  syystä  hän pysyi vaati-
muksissaan hyvin jyrkästi aina viimeiseen asti.   Luultavasti Bennett

joutui     kuitenkin     lopulta     asemaan,     jossa     hänen       poliittinen
kantansa kävi määrääväksi,  Englannin edustajiston jättäessä hänen
valittavakseen   joko   myöntymisen   ei.äissä   kohdin   tai   kokouksen
tuloksettcm`i.uien,    josta    masentavasta    neuvoLtelujen    pä;ittymi-
sestä   syytettäisiin   Kanadaa.   Bennett  myöntyi   silloin,   mutta   jäi
kuitenkin  voiton  i)uolelle,  sillä  englantilaisten  puolestaan  oli  myös-
kin pakko taipua  hyvin pitkälle meneviin myönnytyksiin,  saamatta
mitä  olivat toivoneet teollisuusvientinsä  hyväksi voittavansa.   Näin
kaupanhieronnaksi   kehityttyä    neuvottelut    saivat    englantilaisille
vastenmielisen  luonteen,  sillä  nämä  olivat  ilmeisesti  toivoneet  pää-
sevänsä    vähemmällä    mobi]isoidessaan   valtakunnan   yleisedut   ja
heimotunteen      avukseen     neuvotteluissa      Kanadan      hallituksen
kanssa,  jonka  aluii  pitäen  poliittisista  syistä  olisi  luullut  suostuvan

pitkälle   meneviin   myönnytyksiin.
Ottawan    neuvotteluihin    kiinnitettyihin    toiveisiin    verrattuna

on  tulosta  pidettävä  laihana,  mutta  jos  realisella  pohjalla    arvos-
telee  sopimusten  edellytyksiä  ja  niiden tuloksia,  ei  voi  olla  myöntä-
mättä,   että  ne  silti  kuitenkin  ovat  suuriarvoisempia,  kuin  mihin
o]isi voitu odottaa päästävän.   Alusmaat ovat saaneet vapaat tuonti-
mahdollisuudet   tärkeille   tuotteilleen   Englannin   asettaessa   tulleja
muualle  päin,   ja   Englanti  puolestaan  on  saanut  mahdollisuuksia
kauppansa  kehittämiseen  entistä  laajemmalle  pohjalle  alusmaihin.
Tässä   kohdin   on   kiinnitettävä   vähemmän   huomiota   alusmaiden
myönnytyksiin kuin periaatteelliseen alusmaiden antamaan lupauk-
seen,  etteivät  ne  korota  tullejaan  Englannin  tuotteille,  vaan  tahto-
vat säilyttää  Englannin teollisuudelle kilpailumahdollisuudet  alueel-
laan   omankin   teollisuutensa   kanssa.    Tämä   dominioiden   hvväk-
symä   pykälä   on   lähinnä   verrattavissa   Englannin   hyväksymään
dumping-pykälään,  jonka  tarkoitus  taas  on  estää  ulkovaltoja  kil-

pailemasta  Englannin  mai`kkinoilla  alusmaiden  kanssa  valtion  apua
käyttäen.   Yhdessä  nämä  pykälät  muodostavat  pohjan,  jolta  taita-
van  politiikan  avulla  voidaan  edelleen  kehittää  neuvotteluissa  nyt
a]kuunpantua   preferenssisysteemiä,   joka,   sen  lienevät   englantilai-
setkin   huomanneet,   ei   ole   yksityiskohdiltaan   kehitettävissä   täl-
laisten  yleisten  neuvottelujen  kautta,  vaan  vaatii  yksityiskohtaisia
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neuvotteluja   kunkin   ei`i   alusmaan   kanssa.    Saattaa   tietysti   olla
kyseenalaista,  ostaako  Englanti  nämä  preferenssisuhteiden  edelleen
kehittämismahdollisuudet  liian  kalliilla,  mutta  niiden  olemassaoloa
ei  voida  kieltää.

Ottawan   konfei`enssin   tulokset   eivät   ole   vastanneet   eivätkä
voineetkaan  vastata  kaikkia  konferenssiin  kohdistuneita  ja  useissa
tapauksissa  liioiteltuja  toiveita.   Monilla  tahoin  uskottiin  tai  usko-
teltiin    yleisbrittiläisten    neuvottelujen    vaikuttavan    tei`vehdyttä-
västi  maailman  talouden  kehitykseen  yleensä.    Näillä  toiveilla   ei
ollut  realista  pohjaa,  eivätkä  neuvottelut  niin  ollen  voineet  tässä
kohdin  tuloksiakaan  tuottaa,  muuten  kuin  sikäli,  että  ne  tekivät
osaltaan   lopun   siitä   epävarmuuden   tilasta,   jossa   oli   Englannin
kauppaan  nähden  eletty  monessa  brittiläisen  maailmanvallan  ulko-

puolella   olevassa,   mutta   silti   siihen   kauppasuhteidensa   puolesta
läheisessä    maassa.     Tosiasiallisesti    konferenssin  tulokset    tiesivät

protektionistisen suunnan kasvua brittiläisessä valtakunnassa, mutta
tämä   protektionismin   kasvu   i`ajoittui   vähempään,kuin   mitä   oli

pelätty,  ja  tilanne  selvisi  siitä  syystä  odotettua  jonkin  verran  suo-
tuisampaan,  joskaan  ei  absoluuttisesti  suotuisaan  suuntaan.   Tästä
huolimatta  näyttää  Ottawan  konferenssi  tuloksineen  ja  seurauksi-
neen  Englannin  vapaan  kaupan  hautakiveltä.    Konferenssiin  hau-
tautui  nimittäin  paitsi  muita  vapaan  kaupan  periaatteita  myöskin
vanhin   ja   kunnianarvoisin   Cobdenin   ja   Anti-Corn-Law-Leaguen
suui`i  saavutus,  viljan  tuonnin  vapaus.    Tämä  oli  vapaan  kaupan
kannattajille   suuri   pettymys,   sillä   aina   viimeisiin   asti   he   olivat
toivoneet    säilyttävänsä    viljan    tuonnin    vapauden    jonkinlaisena
kulmakivenä, jolta lähtien jälleen voitaisiin päästä vapaaseen kaup-

paan.     Englantilaisen   neuvotteldkunnan   vapaamielisten   jäsenten
yhtyminen  sopimukseen  ei  näin  o]len  ole  muulla  tavoin  selitettä-
vissä   kuin   siten,   että   he  katsoivat   olevansa   valtakunnan   etujen
kannalta  pakotettuja hyväksymään neuvottelujen päätökset, vaikka
ne  sotivatkin  heidän  periaatteitaan  ja  mielipiteitään  vastaan.

Tälle  laakealle  vapaan  kaupan  hautakivelle  Englannin  on  nyt
ryhdyttävä  pystyttämään  uutta  kauppapoliittista  rakennusta,  jär.
jestääkseen suhteitaan muihin maihin siten,  että tariffi preferenssei-
neen täyttää  luvatun tai.koituksensa  hankkien  Englannille  muualta
kauppapoliittisia   ja   kaupallisia   etuja.    Rakennuksen   piirustusten
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teko  ei  ole  varsin  helppo  tehtävä.    Englanti  voi  asettua  puhtaan

protektionismin  kannalle,  neuvotellen  sopimuksistaan  kuten  muut-
kin,  kitupiikkistä  vaihtokauppaa  harjoittaen   kaikista  tullien  mah-
dollisista  alennuksista.    Tällainen  mahdollisuus  ei  syrjäisen  pikku-
valtion  kansalaisen  silmissä   ehkä  näyttäisi  aivan  mahdottomalta
koska  tällainen  toimintainuoto  edustaa  hänen  oman  maansa  trak-
taattipolitiikan korkeimpia  saavutuksia.  Brittiläisten  silmällä  asioita
katsoen  näyttää  kuitenkin  sangen  uskomattomalta,  että  Englanti
hairahtuisi    tariffisopimusneuvotteluihin.      Sillä     brittiläisen    mie-
lessä,  Eng`lannin  kan.san  n`ielessä  elää  yhä  edelleen  vapaan  kaupan
aate,  kansainvälisen  kaupan  elähyttäjänä,  ja  Englanti  pyrkii  kaup-

påpolitiikassaan    kansainvälisen    kaupan    elvyttämiseen    eikä    sen
kuristamiseen.     Meidän   on   arvioidessamme    Englannin   vastaisen
kauppai)olitiikan  suuntaa  lähdettävä  tästä   Englannin  yleisestä  ja
vielä   monissa   vanhoillisissakin   piireissä   vallitsevasta   käsitykscstä

ja   niuistettava   sitäpaitsi   toinenkin   asia,   nimittäin, että   Englanti
alusmaineen   on   yksimielisesti   kannattanut   suuntaa,   joka   pyrkii
nostamaan   kulutustavaroiden   hintoja    nykyisestä    aallonpohjasta
tuotantoa   elähyttävään   tasoon.

Tähän  ei  päästä  kielteisestä  asenteesta.   Englannin  täytyy  etsiä

politiikalleen  lähtökohta,  josta  voidaan  päästä  ja  päästäänk;n  va-
paampaan  suuntaan,  kansainvälisen  kaupan  nousuun.

Monenlaisia  kannuja  on  valettu  keskusteltaessa  niistä  keinoista,

joita   brittiläisellä   maailmanvallalla   ja   erikoisesti   Englannilla   on
käyLettävänään    päästäkseen   toivomiinsa   tuloksiin.     On   viitattu
siihen   mahdollisuuteen,   että   Englanti   haluaisi   poistaa   sopimuk-
sistaan    tähänastisten    kauppasopimusten    täi`keimmän    pykälän,

jossa    määrätään    yleisestä    suosituiminuudesta,    1uokitellen    sitten
asiakkaansa  eri  ryhmiin  sen  mukaan,  miten  ne  ovat  suostuvaisia
myönnytyksiin.     Toiset   ovat   jo   alun   pitäen   ilinoittaneet   pyrki-
vänsä  kaikkein  parhaimpaan  dominioluokkaan  ja  olevansa  valmiit
mihin  uhrauksiin  hyvänsä  siihen  päästäkseen.   Kaikkialla  on  melko
hermostuneesti  odotettu  neuvotteluja  Englannin  kanssa  ja  pyritty
ensimmäisten  joukkoon   siinä   valtioiden  jonossa,   joka   aina   viime
keväästä   asti   on,   kuvaannollisesti   puhuen,   värjötellyt   Englannin
ulkoministeriön  portaissa.    Tämä  hermostuneisuus  on  tui'haa  kah-
destakin  syystä.    Fjnsiksikään   ei   sen  tarvitse   hermostaia,  jolla   on

3
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hyvä   omatunto  ja  joka  tietää,  että  hän  kauppasuhteissaan   Eng-
lantiin  on  rehellinen.   Toiseksi  ei  Englannin  tarkoituksena  ole  eikä
ole  ollut  hai`joittaa  minkäänlaista  kauppapoliittista  tai  taloudellista
valtaamispolitiikkaa,  vaan  on   Englannin  kauppapolitiikan  tarkoi-
tuksena   ilmeisesti  toimia   in   casu, siten   kuin   olosuhteet   vaativat,

jotta  saataisiiii  maailman  kauppa  vapaammille väylille ja sen ohella
maalle   itselleenkin   vähän   kaupan   parantamisen   mahdollisuuksia.


