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V  a   i  k   e   a
verojen   ja   muiden  suurten   me-

nojen  määräaikana suorittaminen

muuttuu
helpommaksi

jos     asianomainen     säännöllisesti

kuukausittain   panee  pankkitilille
]/12 suurten  menojensa  summasta.

Suosittel,e'ywne  tähän  taykoi,tukseen  säåstötihä Panktssam'iine

SÅÅSTöPANKKIEN   KESKUS-OSAKE-PANKKI
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ISO
TIETOSANAKIRJA

/\,aikki   inlrimilli.nen   tieto   on   puuileellista.    Joka   päii)ä
saamme    uusi.a    ja    korjala    tietojamme.     Joka    päii)ä
saamme  tietää  uutla.    Tutkijat  ja  keksijät  tekeuät  uhä

uusia    lögtöjä    ja    keksintöjä.      Kaikki     inhimillinen
m uuttuu,   lristorian   puöi`ä   kulkee   eteenpäin.     Se,   mikä   piti

paikkansa  neljännesuuosisata sitten, ei  ole  enää  pälei)ää  nukuään.
Kuinka  ajat  ouatkaam  toiset  nul  kuin  i).  1908,  jolloin  Tietosana-
kirja  alkoi  ilmestuä!

Kun   ajattelemme,   milä  kaikkea  neljännesuuosisadan   aikana
on   tapahtunut   ei   ainoaslaan   omassa   maassamme,   i)aan   koko
maailmassa,  ni.in  käsitämme,  että  nut  on  ollul  jo tähdellisin  aika
sulkaista  ajan  tasalla  olei)a  painos  suui`ta  tietosanakiTiaa.    Suo-
malainen  sii)islys  lari)itsee  silä  kelrilluäkseen  ja  pusuäkseen  ajan
ajalla.

Iso    TietosanakiTja   on   aikaisemman   Tielosanakirjan   uusi

painos    ja    parannetlu    laitos.    Jokaisen,    joka    oiiJaltaa    uleis-
siuistuksellisen  lielokirjallisuuden  täTkegden   on  huuä   .Suy   ruhluä
tilaajaksi, joko niin, että uanha Tietosanakii`ja  uähilellen  uusitaan
osa osalla (kirjakaupal ja kustanlaja i)aihtaual  edullisesti  uanhan
TielosanakiTjam    osal    lson Tielosanakirjan   osiin),  lai  niin,  että
lso   Tietosanakirja hankitaan  koteihin,  joissa  uanhaa  Tietosana-
kirjaa  ei  ole.

Iso  Tielosanakirja  on  15-osalnen.    Valmiillen  osien  sisällus:       1.    A-B er-
ii) i c k.    813 lekstikuuaa,183  sui)äpainokuuaa,  8  i)ärikarllaliileltä  ja  19  teksti-
karlt.aa. -I 1.   8 e r u 11 i-E d m u n d.   7es leksti-
kui)aa,   135   sui)äpainokuuaa,   1   i)ärikai`ttaliile   ja   17
t.ekstikai.ltaa.   -111.   Edom-Gotthel|.     819
tekstikuvaa,153  sui)äpaino-ja  3  moniuärikui)aa,    6
uärikai.tlaliiletlä   ja   20  t_ekstikarltaa.  -1`'.   G  o t t-
1 ii n d-I  h m e 1 s.    975  lekslikuuaa,17.3  si]tiäpaino-
kui)aa, 2 uäi.ikarllaliilettä ja 11 tekslikarllaa.  --  Osan
hinta   sid.    210   mk,   nahkaselkäisenä   .!.-jil   mk.
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Kautta   aikojen   on   oma   apu   ollut   paras  apu!

Suojaa kotisi
taloudelliselta    tuholta    ottamalla

riittävän    suuri    ja    tarkoituksen-
mukainen

henkivakuutus
Tällöin   otsikko   pitää   paikkansa

Sinuunkin  nähden.

Vakuutuksen   myöntää   edullisilla  ehdoilla

KESKINÄINE   N     VAKUUTUSYIITlö

KALEVA



SUURPANKKI
voi   tarjota   tallettajille  sekä  muille  asiak-

kailleen  monia  erikoisetujai  ilmaiseksi,  s. o.

erikseen   veloittamatta   niistä.

Kansallis-Osake-Pankki,  jonka  haarakont-

torivei`kko   on  taajin  koko  maassa  ja  jolla

on   mahdollisimman   hyvät   yhteydet   ja
liikesuhteet    kaikkialla    sekä    kotimaassa

että   ulkomailla,    voi   palvella   tallettajia,
toimenantajia  ja  muita  asiakkaitaan mah-

dollisimman   edullisesti.

Siksipä  onkin Kansallis-Osake-Pankki saa-

nut     osakseen    luottamusta    ja    suosiota

vuosi  vuodelta yhäti enenevässä määi`ässä.

Asiakkaiden   luottamus   on   tehnyt
K a n s a l l i s~Osake-Pankis ta
suomalaisen   suurpankin.

Tai.vitessanne    pankkia    on   jokainen   189

konttoi`istamme    altis   palvelemaan   Teitä

niin    edullisesti   kuin   ainoastaan    s u u r-

pankki      voi      asiakkaitaan      palvella.

KAN S ALLIS-O S AKE-PANKKI
SUOMALAINEI\`      SUURPANKKI
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E.  NEvnNLINNfl.

Muistopuhe,   i.oiika   Kansant,aloudellisen   Yhdistyksen   kokouksessa
toukokuuii  10  p:nä   1933  piti

K .  J .  Kal'l'ial,a .

y)Kuolema   on   niittän}.t   kallista   vi]jaa».

`Tämä  sanat,  joilla  f?7.7?6`£  Ncponzj7t7to  aloitti  muistokirjoituksensa

eräästä    lahjakkuudessa    veroisestaan    sanomalehtikirjailijasta    ja
tiedemiehest,ä,L   pusertuivat  tuskallisina    niieliin,    kun   viime  syys-
kuun    7    päivänä    levisi    tieto,    että     mit,ät,tömästä    alusta      läh-
tenyt   ankai`a   sairaus   oli  sainmuttanut    Ernst    r\'evanlinnan  maal-
|isen   elämän.     rl`uohon    aikaan    vuotta    meidän   maassamme  vie-
railee   usein   liian   aikaiset   k}'lmät,   jotka   palelluttavat   korjuuseen
vielä  tuleentumat,t,oman  sadon.    Siten  tässäkin  halla  vei  viljan  -
niin  meistä  näyttää  ~  ennen  aikojansa.   Manan  majoille  meni  kes-
ken   elämänsä  tuott,eliainta  kaut,ta   omalaatuiiien,  merkillinen  per-
soonallisuus   ja   hänen   mukaansa   suunnaton   määrä   henkistä  rik-
kautta:   tietojen,   älyn   ja   jalostuneen   pyrkimyksen   kallisarvoista

pääomaa.    Paljon  hän  oli  ennättänyt  tästä  rikkaudestansa  antaa,
mutta  hänellä  olisi  oLlut  paljon  vielä  annettavaa.   Siksi  vilja  hänen
kohdaltaan  ei  ollut  vielä  tuleentunut  ja  siksi  hänen  poismenonsa
oli   maalle,   tälle   yhdistykselle  ja   meille   hänen   monille  ystävilleen
niin   suui`i   menetys.

0lisi   ollut   asianniukaista,   että   täriä   päivänä,   joka   olisi   ollut
Ei`nst   P\Tevanlinnan   60-vuotispäivä,   hänen   muistopuheensa   Kan-
santaloudellisessa   Yhdistyksessä   olisi   pitän}.t   joku,   joka   iä]i,   tie-

L   Gus|a|   Maltssorista.
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t,ee]]isten   ansioiden   ja   aseman   i)uolesta   olisi   ollut   häntä   pal.].on
lähempänä  kuin  minä,  mutta  monien  olosuhteiden  johdosta  tämä
tehtävä  nyt  on  tu]lut  yhden  hänen  nuoremman  }'stävänsä  osaksi.

Ernst  Fredrik  I\'evanlinna,  tämä  myöhemmin  niin  suuri  kevään
ihailija,   syntyi   keväänä   1873,   toukokuun   10:ntenä   Pielisjärvellä.
Hänen   vanhempansa   olivat   ylimetsänhoitaja   Otto   Andei`s   Oleg.
Neovius ja tämän  sei`kku  Eva  Kumlin.   Ernst  Nevanlinna  piti perit-
tyjä   ominaisuuksia   ihmisen   henkisen   olemuksen   vai`sinaisimpina
i'akennusaineina  ja  häneen  itseensä  nähden  tämä  on  selvään  nähtä-
vissä.     Neoviusten   lahjakas   suku,   jonka   henkiset    ominaisuudet,
erikoisesti  matemaattinen  lahjakkuus,  ovat  yleensä  olleet  voittavia

ja  siten  säilyneet  tyypillisinä  eri  sukuhaai.oissa  ja  useissa  sukupol-
vissa,  on  antanut  maalle  monta  huomattavaa  miestä,  jotka  ovat
olleet  joko  sotilaita,  tiedemiehiä  tahi  politikkoja  -  tai  yhtaikaa
kaikkia  näitä.    Selvänä  piirteenä  vai`sinkin  tämän  suvun  aikaisem-
missa   sukupolvissa   on   ollut   hai.rastusten   suuri   monipuolisuus   ja
välistä   y]lättävä   kaukaisuuskin.     Suvussa    on   kenraaleja,   jotka
harrastivat  tietysti  matematiikkaa,  mutta  sen  lisäksi  esim. kante-
leensoiton   uudelleen   elvyttämistä   ja   Mars-tähden  tutkimust,a   tai
naiskasvat,uksen     parantamista,     kansanvalistusta,     alkoholikys.y-
myksen  i`atkaisua  j. n. e.    Suvussa  on  pappi,  joka  oli  samalla  kan-
sani'unouden  tutkija  ja  tunnettu  historioitsija.    Ja   Ernst   Nevan-
1innan  isä,  metsänhoitaja,  harrasti  oman  ammattinsa  ohel]a  erikoi-
sesti juridiikkaa  siinä  määrin,  että tilasi lainopillisia  aikakauskirjoja

ja  huviksensa  ratkaisi  oikeustapauksia.   Ja  kaikkien  näiden  harras-
tusten  lisäksi  useimmat  Neoviukset  ovat  innokkaasti  haiTastaneet

politiikkaa,  jakautuen  kieliasiassa  ja  muutenkin  vastakkaisiin  lei-
reihin.

Näitä   samoja   Neoviusten  piirteitä   näkyy   Ernst   Nevanlinnas-
sakin.    Iiän  oli  kai  lähinnä  isänsä  suvusta  perinyt  lahjakkuutensa,
ei   kuitenkaan   nimenomaan   matemaattista   taipumusta,   joka   hä-
nessä,  kuten tuonnempana  osoitamme,  esiintyi vähän toisessa  muo-
dossa.    Alykkäältä,  hienosti  sivistyneeltä  ja  herkkämieliseltä  äidil-
tään   Nevan]inna   oli   lähinnä   perinyt   tempperamenttinsa    laadun

ja   esteettiset   vaistonsa.
Sen,    mitä    näistä    pei`innöllisistä   i.akennusaineksista   myöhem-
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min   muodostui,   näyttävät  ainakin jossain määiin  aiheuttaneen   jo
lapsuudessa  ja  nuoruudessa  saadut  ulkopuoliset vaikutteet.   Nevan-
linnan   vanhemmat   olivat   »heränneitä»   ja   senmukaisesti   kodissa
vallitsi syvästi vakava henki.   Mutta,  kuten niin monissa muissakin
sivistyneissä    perheissä,    pietismi   ei    Nevanlinnan   kodissa    saanut
ulkopuolista    elämää    vierovaa    muotoa,  vaan  päinvastoin  lapsilla
tässä  kodissa  oli  oniii  el.ää  ympäristössä,  jol]e  antoi  sävynsä  aat-
teellisten   asiain   sekä  ajan  sivistys-  ja  sosialisten  kysymysten  mit,ä
vilkkain  harrastus.    Tämä  lapsuuden  kodin  ilmapiiri  antoi  nähtä-
västi   Ernst   Nevanlinnan   harrastuksille   suunnan   pienestä   pitäen,
eikä  olekaan  ihme,  että  pian  sen  jälkeen  hänet  tapaamme  koulu-

poikana,  jota  sanomalehdissä  huvittivat  pääasiassa  vain  pääkirjoi-
tukset.     Vanhempainsa   ja    noiden   kirjoitusten   välityksellä    hän
omaksui    vanhan    suomalaisen    puolueen    aatejäi.jestelmän,    joka
asioissa,  joita  uskonnolliselta  tai  eetilliseltä  kannalta  voitiin  pun-
nita,  oli  konsei.vatiivinen,  mutta  yhteiskunnallisissa  kysymyksissä
idealistinen  ja  suui.essa  määi.in  edistyshaluinen.    Nevanlinnan  nuo-
i`uuden oppi-isät olivat   S7}e!!man  ja  yr/.ö.-KosÅjnen.  Myöhemminkin
hän   palasi    Snellmaniin   ja    oli   tämän  perusteellisimpia   tuntijoi-
ta.    Ylioppilasaikanaan    Nevanlinna    luki    suurella   hari`astuksella
JV£e€zScheä     ja     SchopGnhc!twia.       Hänen     miehuuden      vuosiensa
suuret     profeetat    olivat   kuitenkin    SchmozJer  ja    W¢gner,  joiden
lämmin  myötätunto   kaikkea  inhimil]istä  kohtaan  ja  korkea  eetil-
linen    paatos   löysivät   välitöntä   vastakaikua   hänen  omassa  ole-
muksessaan  ja  joiden  sosialireformatoorinen  harrastus   lienee   vai-
kuttanut   pysyvästi   hänen omien mielipiteittensä muodostumiseen.
Myöhemmin  hän  osoitti  ei`ikoista   mielenkiintoa   SombaL7.!ia   ja Cas-
sezia   kohtaan.

Ylioppilaana  Nevanlinnan koi`kein päämääi`ä oli kol]egan, ehkäpä
lehtorin virka jossain maaseutukaupungissa. Kandidaattitutkinnossa,

jonka   hän  suoritti  v.  1894,  hänellä  oli  pääaineina  tuo  idealististen
fennomaanien  standardiyhdistelmä, suomen kieli, historia ja filosofia,

joissa kaikissa hän otti korkeimman arvosanan.  Kuii hän sitteii muu-
tamia vuosia  toimi  koulumiehenä,  oli  tämä  hänelle  toistaiseksivain
sivutoimi, ja  päähai`rastuksena  oli valmistuminen lisensiaattitutkin-
toon.  Näihin  aikoihin  hän lienee ruvennut ajattelemaan vaativampaa
elämänuraa,    pyrkiinistä    yliopistoon,    mihin    häntä    ulkopuolelta
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kehoitettiiri.   Hänen   opettajansa   D¢7ii.ezsor}-Å-c!Jmorj  lienee toivonut
saavansa  kei-ran  jättää yleisen historia]i oppituolin perinnöksi tuolle
|ahjakkaalle  nuorelle  miehelle,  joka  kuului  I.ennomaanien  parhaisiin
toivoihn.    Tältä   ajalta   alkoi   Ernst   T\Tevanlinnan   varsinainen   tie-
teellinen  työ.

Nähtävästi    opettajansa    ohjauksesta    hän    kohdisti    it,senäiset,
tutkimuksensa   siihen   asti  vain   pääpiirteissään  tunnettuihin   Suo-
men  i.ahaa  ja  valtiotaloutta  koskeviin  kysymyksiin  Suomen  auto-
nomisen  ajan  alkuaikoina.    Tuloksena   näistä   puhtaasti  histoi`ialli-
sista  tutkimuksista  oli  kaksi  teosta,  n. 60  sivun  laäjuinen  tutkimus
»Suoiiien  Pankin  perustamisesta»,  joka  ilmestyi  v.  1898, sekä  laaja
teos    »Suomen    i`aha-asiain    järjestämisestä    Poi`voon    valtiopäiviä
lähinnä seuranneina vuosina  1», jolla Nevanlinna seuraavana vuonm
väit,teli   tohtoriksi.     Tämä   tutkimus    käsittää   vuodet    1808~14.
Nevanlinnan     väitöskirja     on    arvokas     historiallinen    tutkimus.
Virallinen  vastaväittäjä  prof. E. G.  Pczzmc'7t  sanoo  tiedekunnan  osas-
tolle   antamassaan  lausunnossa,   että   tekijä   »on   ottanut   käsiteltä-
väkseen mitä vaikeimman ja miltei täysin käsittelemättömän aineen,
mutta  on tässä ensimmäisessä  akateemisessa  opinnäy`tteessään osoit-
tautunut   tunnolliseksi   ja   taitavaksi   tutkijaksi».    Ja   loppulausun-
nossaan  häii  sanoo,  että  tämä  tutkimus,  joka  oli  antanut  aihetta
»vain  harvoihin  ja  vähäpätöisiin  muistutuksiin»,  hänen  mielestään
»täysin  vastaa   ei  vain  iiiitä  vaatimuksia,  joita  on  tapana  asettaa
lisensiaattiväitöskirjalle,  vaan   että  se  näyttää  ilman  mitään  epäi-
lystä    voitavan    hyväksyä    pätevyyden    osoituksena    dosenttuuria
varten».    Nimitys  yleisen  historian  dosentiksi  seurasikin  muutamia
viikkoja   sen  jälkeen.

Nevanlinna   luennoi   dosenttina   yliopistossa   eräistä   historian-
filosofian alalle kuuluvista kysymyksistä, ja  ne, jotka  kuulivat  nojta
luentoja, sanovat niiden olleen loistavia, ajatusrikkaita ja mukaansa-
tempaavan  lennokkaita.   Näiden  kuulijain  joukossa  on  niitä,  jotka
ai.velevåt, että   historiantutkijan ura olisi ollut se, jolla Nevanlinnan
lahjakkuus  ja  hänen  suuripiirteinen,  universaalisesti  kaikkea  inhi-
millistä  harrastava  luonteenlaatunsa  olisi  parhaiten  tullut  oikeuk-
Sllnsa.

Mutta   näihin  aikoihin,   tarkemmin   sanoen  v.  1902,   hänen   olo-
suhteissaan tapahtui käänne,  joka  pian  oli katkaiseva  hänen uransa
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historiantutkijana   ja   ohjasi   hänen   elämäntyönsä   suurelta   osa]ta
valtio]liseen toimintaan ja, sikä]i kun hän uudelleen palasi tieteeseen,
sai   hänet  keskittymään  finanssiopin  alalle.    Vuonna   1901   hänelle
nimittäin tarjottiin  finanssikamreerin  virkaa,  vastuullisinta  silloista
virkaa    valtiovai.aintoimituskunnassa,    ja    hän    ot,ti    sen   vastaan.
Tähän    päätökseen    lienee    vaikuttanut    valtiollisen    hai`rastuksen
ohella  myös  se,  että  hänellä  ei  taloudellisista  syistä  olisi  ollut  mah-
dollisuutta  omistautua  vain tieteelle, sen jälkeeii kun  hänen oli otet-
tava  kantaakseen  suuret  velat  koettaessaan  rajattomalla uhraut,u-
vaisuudella   pelastaa   elämälle   ihaillun   sisarensa.     Puheena   olevaa
vii`kaa  varten  tarvittavan  juriidisen  pätevyyden  hän  hankki  suo-
i`ittamalla  suurin  ponnistuksin  ja  rekordiajassa  ylemmän  hallinto-
tutkinnon.

Mutta  tieteellinen hai`rastus  ei  ollut  hänessä  sanimunut.   Pereh-
tyäkseen   syvemmin   tehtäviinsä   ja   jatkaakseen   Suomen   finanssi-
historian   tutkimista   hän   otti   selvittääkseen   Suomen   raha-asiain
hoidon  vaiheet  myöhäisimpänä  aikana.   Näiden tutkimusten tulok-
sena oli  Nevanlinnan laajin,  700 sivua käsittävä teos »Suomen raha-
asiat  vuosina  1863-1904.»   Kun  tämän  teoksen  johdantona  on  80
sivun laajuinen yleiskatsaus vuosiin 1809-63, sisältää se itse asiassa
Suomen raha-asiain  historian  koko  viime  vuosisadalta.   Tämmöisen
teoksen,  jonka  lähteet  ovat  pääosalta  painettuja,  mei.kitys  ei  tie-
tystikään voi olla  siinä,  että  se kätköistä toisi esille kokonaan uutta
tietoa.   Sen suuri arvo  on siinä,  että tutkija  on aineiston suunnatto-
masta    paljoudesta    kehittänyt    esille   yhtenäisen    esityksen   isän-
maamme  historian  eräästä  mitä  tärkeimmästä  puolesta.    Teoksen
arvoa   ja   nautittavuutta   lukijan   kannalta   lisää   suuresti  tekijän
kommenteerauksen   laajakatseisuus   ja   itsenäisyys,   niin   että   tätä,
helposti   ymmärrettävän   ennakkoluulon   mukaan   »kuivaa»   ainetta
T\Tevanlinnan   kirjassa   lukee   täydellä   mielenkiinnolla.    Tämä   teos
ilmestyi  ensin  osina  ja  sitten  kokonaisuudessaan  v.  1907.

Tämän jälkeen, varsinkin Nevanlinnan  i`yhdyttyä v.  1906 Uuden
Suomettaren päätoimittajaksi, alkoi hänen  elämässään  aina vuoteen
1922    ulottuva   kausi,  jolloin  hänen   hai`rastuksestaan   ja  työstään
kilpailivat  tiedeja  valtiollinen  toiminta  ja .iossa kilpai|ussa viimeksi
mainittu  toisin a.].oin oli kokonaan voitolla. Vuodet 1913-19 Nevan-
linna  kuitenkin  oli   Kauppakorkeakoulun  vanhempana  kansantalo-
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ustieteen  opettajana,  ja  tuskin  on  ainoatakaan  vuotta,  jolloin hän
ei  nimenomaan kansantalouden  alalta   olisi jotain julkaissut käsi-ja
aikakauskirjoissa.   Mutta   ainoastaan yksi tärkeämpi tutkimus, nim.
Suomen tulo- ja menoarviota koskeva, johon  tuonnempana palaam-
me, ilmestyi  häneltä näinä  vuosina.   Ei.ikseen.mainittavia ovat tältä
kaudelt,a  kuitenkin  hänen  viehättävät  kuvauksensa  eräistä  kansan-
talouden  merkkimiehistä.    Schmolleria  ja  Wagneria  koskevat  tut-
kielmat  ilmestyivät  v.  1913  kirjana  nimeltä  »Kaksi  kansantalouden
tutkimuksen  mei`kkimiestä»;  Wilhelm  Lexistä  ja  Eugen  von  Böhm-
Bawei.kia  koskevat  taas  ovat  i.ulaistuna  Yhteiskuntataloudellisessa
Aikakauskirjassa   v.  1914.    Nämä   tiedemieskuvat,   vai`sinkin   kaksi
ensiksi  mainittua,  ovat  piirretyt  suurella  persoonallisella  hai`rastuk-
sella   ja   veri`attomalla   tyylillisellä   loistolla.   Ne   osoittavat   myös,
kuinka  perusteellisesti  Nevanlinna  oli  perehtynyt  saksalaiseen  kan-
santaloudelliseen    kii`jallisuuteen.     T\Täissä    kirjoituksissa    hän    tuo
esille   oman   kantansa   eräissä   kansantalouden   peruskysymyksissä.
Kun hän Wagnerin suui.esta teoksesta »Grundlegung der politischen
Oekonomie»  sanoo,  että  se  »on  niitä  kirjoja  -  niitä  ylen  hai`voja
kirjoja -jotka voivat lukijassaaii luoda G!ömönÅösj£yÄsen)), voitanee
tätä   pitää   Nevanlinnan   omana   tieteellisenä   uskontunnustuksena,
liittymisenä    Wagnerin    histoi`iallis-eetilliseen   ja   reformatooriseen
oppisuuntaan.   Eräissä tärkeissä kohdissa  hän kuitenkin eroaa  oppi-
isästään.   Sellainen  on  lähinnä  kysymys  kansantaloustieteen  tehtä-
vistä   ja   rajoista.    Tässä   kysymyksessä   Nevanlinna   liittyi   niihin,

jotka  vaativat  selvää  ei.oa  kansantaloudellisen  tieteen  ja  kansan-
talouspoljittisen   ajattelemisen   välille,   tunnustaen   tieteen   nimen
vaiii   edelliselle.     Hän   huomauttaa,    että   puhtaan    kansantalous-
tieteen  alalla  ei  tarvitse  eikä  S¢¢  edellyttää  muuta  kuin  cr/.cWzÅSJCLj£,

joihin   perustuen  tutkimuksen  pei`iaatteellisesti  tulee   viedä   tulok-
siin,  joiden  oikeutus  kaikkieii ihmisten täytyy tunnustaa,  kun  taas
kysymyksen  ollessa  kansantalouspolitiikasta  Cdy!#g/, jos  mieli  päästä
mjAj»Å&Ö7t  tulokseeii,  ensin  sopia  siitä,  minkä mitan mukaan mikin
ilmiö  tai  asiaintila  katsotaan  hyväksi  tai  pahaksi,   suotavaksi  tai
epäsuotavaksi,  toisin  sanoen, että sosialii)olitikassa tullaan subjektii-
visten arvo-arvostelmain alalle, jotka eivät voi kuulua tieteen piiriin.

Tältä  kaudelta  on  myös  kesken  sanomalehtityön  ja  valtiollisen
toiminnan kirjoitettu tutkimus ))Suomen valtion tulo-ja  menoai`vioi),



E.  NEVANLiNNA                                                                            137

joka  kuuluu  Nevanlinnan  arvokkaimpiin  aikaansaannoksiin.   Tämä
teos  on  oikeastaan lainopillinen,  mutta  Nevanlinna  oli  hyvin  sopiva
mies  sen  kirjoittajaksi.    Hänessä  oli  paljon  juristia  -  isän  vapaa-
hetkien harrastus tulee tässä  näkyviin -ja  sitäpaitsi  hän  oli edus-
kunnan  valtiovarainvaliokunnan  jäsenenä  ja  puheenjohtajana  itse
ollut  luomassa  m.eidän  budjettioikeutemme  käytäntöä.    Siten  syn-
tyikin  teos,  johon  niin  hyvin  käytännössä kuin budjettioikeudelli-
sessa  tutkimuksessa  aina  tullaan  palaamaan.

Pian maamme itsenäistymisen jälkeen kävi ilmi -syistä, joihin

palaamme    -    että   sellainen  mies  kuin  Nevanlinna,  vaistoiltaan
ai`istokraatti   ja   wagnerilainen   idea)isti,   huonosti   soveltui   polit,iik-
kaan,   sellaisena   kuin   se   nyt   esiintyi.    Saadakseen   tarvitsemansa
henkisen  riippumattomuuden   Nevanlinna   palasi  kokonaan  tietee-
seen   opettajana ja tutkijana. Kuten tunnettua oli Nevanlinna ensin
kansantalouden    v. t. professorina    Turun   Yliopistossa  lukuvuodet
1922-24   ja   nimitettiin   sitten   v.  1924   finanssiopin   professoi`iksi
Helsingin  Yliopistoon.    Sen  jälkeeii  ei   Nevanlinna  niin  sanoakseni

pikkusormellaan    puuttunut    vai.sinaiseen    politiikkaan.     Hän    oli
tosin   v.1922-28   määi`ätt,ynä   valmistamaan   lainsäädäntöasioita
valtiovarainministeriössä,  mutta tässä toimessa  esiintyvät tehtävät,

joihin   kuu)ui    osittain    historiallis-teoreettisia  selvityksiä,   osittain
lakiesitysten  valmistelua,  hän  suoi.itti,  niin  pitkälle  kuin  oli  mah-
dollista,  tieteen  6dustajana.    Hän  iloitsi  suuresti  pi`ofessorin  i`iippu-
mattomuudesta  eikä  vain  leikillisesti  ylvästellyt  siitä,  vaan  myös
sen  käytännössä  tarkoin  säilytti,   tehostaen  tässä   omalta  kohdal-
taan. johdonmukaisesti  käsitystään  kansantaloustieteen  ja  käytän-
nöllisen   kansantalouspolitiikan   jyrkkää   eroa.     Saattoi   tapahtua,
että  kun  kysyi  häiien  mielipidettään  jostain  verotuskysymyksestä,
vastaukseksi  sai  perusteellisen  ja  hauskan  selvityksen  siitä,  miten
nykyiset   säännökset   ovat   vei`otushistoi.iallisest,i   ymmärrettävissä,
mutta  kysymykseen,  miten  hänen  omasta  mielestään  asia  olisi  rat-
kaistava,  tuli  vastaukseksi  vain:  »siitä  te  ei`i  etui`yhmät  saatte  i`ii-
dellä.»    Jos   hän joskus ryhtyi käsit,telemään talouspoliittisia kysy-
myksiä,   hän,  kui,eri  esim. verotusta  ja   pääomanmuodostusta  kos-
kevan  teoksensa  loppuluvussa,  jyrkästi  huomauttaa  sellaisen  ole-
van  tieteen  ulkopuolella.   Tieteellisen  ajattelun  selvä  rajoittaminen
o]i  hänelle  »geistige  Sauberkeit»g
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Omistauduttuaan   tieteelle   Nevaiilinnast,a   tuli   tuottelias   tiede-
mies.   Eiisimmäinen teos tältä kaudelta  on v.  1923 ilmest}'nyt  tuLki-
mus  »Vei`otus  ja  pääomanmuodostus».    Tässä  teoksessa  Nevanlinna
on   ottanut   selvitelläkseen   kysym}.ksen,   jota   puhtaasti  tietee]li-
sesti   on   tuskin  lainkaan   käsitelty.    Nevanlinna   itse   huomauttaa,
että  tällaisessa  tutkimuksessa,  jonka   empiirisen  matei`iaalin  puut-
tuessa   täyt,yy   suurelta   osalta   ol]a   deduktiivista,   ei   riidattomiin
t,uloksiin   ole   helppo   päästä.    On   myös   huomautettu,  että   tekijä
t,eoksensa    käytäniiöllistä    verotuspolitiikkaa    koskevassa    loppulu-
vussa   ei   aivan   johdonmukaisesti   ole   i)itän}'t   kiinni   saavuttainis-
taan  tuloksista.    Mutta  tämän  t,eoksen  suui.in  ansio  on  siinä,  ett,ä
se  on  kiinnittänyt  huomiota  käytäiinöllisesti  niin  erinomaisen  täi`-
keään    kysymykseeii    pääomanmuodostuksen    etujen    varteenotta-
misesta  verotuksessa  ja  antanut  viitteitä  asian  ratkaisulle  verotus-
laihsäädännössä.    Jos   sen  -  käyttääksemme   Nevanlinnan   sanaa
-   »sillsalaatin»   sijalle,   jota   meidän   nykyinen  verotuslainsäädän-

t,ömme  monessa   suhteessa   on,  joskus  luodaaii  selville  periaatteille
i`akentuva  verotus,  tulee  puheena  oleva  Nevanlinnan  teos  vai`inaan
olemaan  arvokas  apu  verotuspolitiikan  ei`äiden  kaikkein    vaikeim-

pain  probleemie)L  ratkaisussa.
Meidän  maassamme  suui`en  yleisöii,  myöskiii  n.  s.  sivist}'neistön

tieto  talouselämän  perusasioista  on  perin  alkeellista, mikä  varinaan
osalta  johtuu  siitä,  että  tieteen  edustajat  tällä  alalla  ovat  niukan-
laisest,i  tietoansa jakaneet.  Tätä  moitetta  tuskin voidaan  kohdist.aa
Nevan)innaan,  sillä  hän  on  tehnyt  paljon  t}'ötä  taloudellisen  `.alis-
tuksen   levittämiseksi   kirjoittelemalla   taloudellisista   k}.s}'myksistä
suuren  yleisön  lukemissa   julkaisuissa.    Useita   näistä   on   levitetty
myöskin  lentoleht,isinä.    Osittain  tästä  samasta  harrastuksesta  kai
on  syntynyt  myös  hänen  v. 1926  ilmestynyt  teoksensa  ))Taloudel-
lisia   välttämättömyyksiä»,   jossa   hän   helppotajuisessa   ja   mieltä-
kiiniiittävässä  muodossa  esittelee  lukijalle  ne  talouselämän  ilmiöt,

jotka  johtuvat  asian  omasta  luonnosta,  ja  siis  ovat  rijppumattomia
sosialitalouden    org`anisatiosta    ja   kehitysasteesta   tai   oikeusjärjes-
tyksen  laadusta.    Tässä  kirjassa,  kuten  aina,  Nevanlinna  tunno]]i-
sesti  mainitsee  ne  aikaisemmat  tutkijat,  joiden  ajatuksiin  hän  on

yhtynyt.      Puheena   oleva   teos  nojautuu  lähinnä  Casseliiii.
Niistä   tutkiinuksista,   joita   P\Tevanlinna   valtiovai`ainministeriöii
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lukuun  suoritti,  ovat  mainittavimmat  osakeyhtiöiden  ja  osuuskun-
tain  verotusta  koskevat, jotka  kumpikin  ovat  painosta ilmestyneet.

Kaksi  viimeistä  niistä  Nevanrinnan  teoksista,  jotka  ilmestyiväL
hänen  vielä  eläessään,  ovat  oppikirjoiksi  tarkoitettuja,  nim. »Lrulki-
nen  talous»  ja  »Yhteiskunnallisen  talouselämän  pääpiii.teett),  jotka
kumpikin    ovat    ilmestyneet    i)Kaiisantalo`ide]lisen    käsikirjaston»
sarjassa.

Julkista  taloutta  koskevaa kii`jallisuutta  on legio, joten on luon-
nollista,   että   meidän   päivinämme   julkisen   talouden   yleisesityk-
sessä  on  vaikea  tuoda   esille  jotain  uutta.    Mutta   sittenkin  voit,a-
neen  tämä   ansio   Nevanlinnan  esitykselle   antaa  kahdessakin  suh-
teessa.    Ensiksikin  siinä,  että  Nevanliima  uskollisena  ennen  maini-
tulle   kaniialleen   on   halunnut   kirjoiLtaa   julkisesta   taloudesta   esi-
tyksen,  joka   on   puhtaasti  tieteellinen,   poiketen   siinä   useimmista
vastaavista    esityksistä,    jotka    lienevät    suureksi    osaksi    finanssi-

po!£b.Ctj6..o.     Toinen  seikka,  mikä   Nevanlinnan  teoksessa  on  uutta,
on  se,  että  hän  ei  käsittele,  kuten  yleensä  on  asian laita, julkista
taloutta  erillisenä  ja  ii-rallisena  ilmiönä  yhteiskunnassa,  vaan  sosia-
lisen  kokonaistalouden  oleellisena,  elime]lisenä  osana.    Tämän  mu-
kaisesti  hän  on  hylännyt  pääasiassa  kameraalista  ja  finanssipoliit-
tista  alkuperää  olevan  aineen  jaottelun  ja  terminologian  ja  on seii
sijaan  näissä  suhteissa  lähtenyt  puhtaasti taloudellisista  käsitteistä.
Tämä  on  vai`maan  suuri  ansio.   Jos  minun,  joka  en  tällä  alalla  ole
asiantuntija,    on  sallittua  jotain  ai`vostelua   esittää,   sanoisin,   että
tätä teosta ei`äissä sen vai`maan arvokkaimmissa osissa vaivaa erään-
lainen  raskaus  ja  abstraktisuus,  joka  itse  asiassa  kyllä  on  esityksen
mitä  puristetuinta  ja  täsmällisintä  tiiveyttä,  mut,ta  joka  opiskeli-

jalle   varmaan   on   vaikeasti   sulatettavaa.
Kansantaloustieteen   yleisesitys,   jota    Nevanlinna   ryhtyi   kir-

joittainaan     lähinnä   omia   oppilaitaan,   finanssiopin    lukijoita   sil-
mä]lä  pitäen,  on  vauhdikas,  valaistu  esimei.keillä  elävästä  elämästä

ja   höystetty   Nevanlinnalle  ominaisilla  terävillä,   usein  nerokkailla
käänteillä.     On     tosin     voitu     huomauttaa,     että    tässä,    kuten
eräissä   Nevanlinnan   aikaisemmissakin   teoksissa,   esiintyy   joskus
horjuvaisuutta    ta|oustieteellisten    käsitteiden    sisältöön    nähden.
Tässä   detaljitarkkuudessa   Nevanlinnankin   täsinällisyyteen  pyrki-
mvs  ei  aina  ollut  ehdottoman  tehokas.   Tämä  teos  sisältää  Nevan-
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linnan  kypsyneimmän  käsityksen  kansantalouden  opeista.    T\Täihin
aikoihin   hän   eräässä   julkaisemattomassa   kirjoituksessaan   sanoo:
»vasta  vähitellen,   ankaran  ponnistukseii  ja  monenlaisen  hapuilun

jälkeen   olen   päässyt   siihen   selvyyteen,   jonka   nyttemmin  luulen
omistavani  taloudenpidon  ja  yhteiskunnallisen  talouselämän  perus-
tosiasioista»,  kuitenkin  vähän  myöhemmin  nöyrästi  ja  oikeaa  tut-
kijahenkeä   osoittavasti   lisäten,   ettei   hän   ole   aivaii   varma   siitä,
että   hapuilu   vieläkään   oli   lopullisesti   päättynyt;   »kuulun   niihin
onnettomiin, jotka, kuta enemmän he koettavat syventyä olevaisen
kirjaviin   ilmiöihin,   tulevat   melkein   sitä   epätietoisemmiksi   siitä,
tokko  he  ovat  siihen asti ymmäi`täneet  ne  oikein ja  kuinka  meidän
oikeastaan  pitäisi  muodostaa  käsitteemme  pai`haiten  saadaksemme
sitä tietoa, jota  haemmei).  Asian laita  onkin niin,  että joskin  Nevan-
linna  puheena  olevassa  oppikirjassaan  yleensä  yhtyy  Casselin  käsi-
tyksiin,  tämä  ei  ole  epäitsenäistä  opin  omistamista.    Nevanlinnan
lukeneisuus   kansantalousopin   alalla   oli   siksi   laaja   ja  hänen   tun-
nollisuutensa niin suui.i, että kun hän vei`i`aten myöhäisellä  iällä ryh-
tyi kirjoittamaan    kansantaloustieteen    systeemiä, hän siinä saattoi
esittää  vaiii  sitä,  mikä  hänelle  pitkällisen  harkinnan  ja  seulomisen

pei.ästä   oli   muodostunut    omakohtaiseksi   vakaumukseksi.     Joka
tunsi  Nevanlinnan,  tietää,  ettei  muuten  voiiiut  olla.

Viimeinen   suui`i  työ,  johon   Nevanlinna   ryhtyi,   oli  esitys  Suo-
men   nykyisestä  val.iotaloudesta,  mutta  hän ennätti kirjoittaa siitä
vain  toisen  puolen,  meiiotaloutta  koskevan,  eimenkuin  kynä  iäksi
temmattiin   hänen   kädestään.

Kansantaloudellisella Yhdistyksellä  oii ei.ikoinen aihe kiitollisena
muistaa  Ei.nst  Nevanlinnaa  yhdistyksen  entisenä  esimiehenä,  yh-
distyksen  aikakauskii`jan  yhtenä  toimittajana  ja  ei'ittäin  ahkerana
avustajana   sekä  yhdistyksen  monivuotisena  jäsenenä,   jonka   lau-
•sunnot kohottivat täällä pidettyjen keskustelujen arvoa.   Suurin osa

Nevanlinnan  tieteellistä  tuotantoa  on  julkaistu tämän yhdistyksen

julkaisusarjoissa.
0lemme  näiii  läpikäyneet  Nevanliiinan  pääasiallisen  tieteellisen

tuotannon.   Se on vai-sin laaja, laajempi  kuin tähän asti ehkä kenen-
kään muun suomalaisen kansantalouden tutkijan.   Luuleii lausuvani

yleisen  käsityksen   sanoessani,   eti,ä   se   myöskin  laatupuolisesti   on
täysipaiiioista,  parhailta  osiltaan erinomaista.   Nevanlinna  oli tutki-
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jana  perusteellinen,  luotettava,  rehellinen  ja  selvä.   On  ollut  erikoi-
koisesti  onni  ja  etu  maalle  ja  tieteelle,  että  finanssiopin  ensimmäi-
senä  edustajana  meidän maassamme  on  ollut  mies,  joka  niin  perus-
teellisesti  kuin  Nevanlinna  on  hallinnut  tämän  alan  sekä  teorian
että  käytännön.

Ajatellessa  Nevanlinnan  tieteellistä  tuotantoa  nousee  kuitenkin
mieleen  ajatus,  että  hänessä  olisi  ollut  miestä  vielä  enempään,  et,tei
hänellä vielä ollut oikeaa tilaisuutta  antaa  parastaan.   Arvelen,  että
tämä johtui osaksi siitä, että hän siksi vähän aikaa ennätti kokonaaan
omistautua   tieteelliselle   työlle,   osaksi  siitä,  että   se  tieteenhaara,

jolle  Nevanlinna  joutui,  oli liian kapea  sarka  hänenlaiselleen kyntä-
jälle.    Finanssiopin  rajoitetulla   alalla   sellainen  filosoofinen,   suui`ia
synteesejä   etsivä  henki  kuin  Nevanlinnan  ei  koskaan  voi  päästä
oikeuksiinsa.   Lisäksi  arvelen,  että  hän  itselleen  asettamansa  anka-
i.an  tieteellisen  i.ajoituksen  kautta  jonkun  verran  leikkasi  omia  sii-

piään:  se  joka  tahtoo  rajoittua  sanomaan  vain  mz.£Gn  cÄjc!!  ovai,  ei
voi  antaa  niin paljon kuin se, joka sanoo mielensä myös siitä,  miten
asian  /z{Zjs£  oZZ«.    Nevanlinnalla   itsellään   oli  tunne   siitä,   että   hän
tarvitsi  tiedemiehenä  laajempaa  liikkuma-alaa  ja  töitä, i.oissa  hän
voisi antaa enemmän omaa itseään.      Hänen tiedetään suunnitelleen
in. m.   suui`t,a   historiallista  tutkimusta,  viime   vuosisadan   suoma-
laisuuden  histoi`ian   kirjoittamista,  mihin   tehtävään  tuo  suomalai-
suuden  taistelun   etui'ivin   mies  ja  tutkijalaadultaan ehkä sittenkin
lähinnä  historikko olisi  ollut  oikea  henkilö.    On  vahinko,  kirvelevä
menet}'s,   ettei  hän  päässyt  vapaammissa  hai`rastuksissa  enemmän

jakamaan  henkensä  suuresta   rikkaudesta.
*

Vietettäessä       Ernst   Nevanlinnan   syntymän   60-vuotispäivää
tässä tieteellisessä  seui`assa,  on päähuomio  ollut kiinnitettävä  hänen
tieteelliseen  työhönsä.    Mutta  kuva  tästä  monipuolisesta  miehestä

jäisi aivan puutteelliseksi,  ellemme ainakin lyhyesti muistelisi hänen
työtään  valtiomiehenä  ja  sanomalehtikirjailijana.

Kahden  vuosikymmenen  aikana  Nevanlinnalla  oli  moiiissa  tär-
kejssä  asemissa   suui`i  vaikutus  valtiolliseen  elämääii  maassamme.
»Satapäiväisestä   senaattorikaudestaan»  v.  1905   hän    laski  leikkiä,
mutta  on  syytä  muistaa,  että  hän  tuli  senaattoriksi  vain  32-vuo-
tiaana.   Suui`in  vaikutus  hänellä  oli  asiaiii  menoon  puolueensa  pää-
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äänenkannattajari toimittajana vuosina  1906-13 ja  1919-22,  puo-
lueensa  valtuuskunnan  puheenjohtajana  vuosina  1906~'13,  v.  494_6

ja  puolueen  neuvottelukunnan  puheenjohtajana  vuosina  194.7-48,
sekä  eduskunnan  jäsenenä  vuosina  1907-13  ja  1917-22.    T\'eljillä
valtiopäivillä   (4908,    1918-2`1)   hän   oli   ]isäksi   valtiovai`ainvalio-
kunnan   puheenjohtajana.       Se   että    Nevanlinna,   jota    olisi   var-
maan   odottanut    kunniakas    ura   tiedemiehenäkin,    hajoitti   voi-
miansa    näihin    ja    moniin   muihin   tässä   mainitsemattomiin   teh-
täviin,   johtuu   lähinnä   hänen   halustaan  hyödyttää,  »mennä  sinne,
missä   hän   kulloinkin   tarvittiin.»

Puolueen   keskuudessa   Nevanliiman   erikoisalana   olivat   kie]i-,
virkamies-   ja   valtion   raha-asiain   hallintoa   koskevat   k}'sym}'kset,
mut,ta  sen  lisäksi  hän  täydellä  sydämellä  oli  mukana  niissä  ?'hteis-
kunnallisissa   uudistuksissa,   joita   suomalainen   puolue   ajoi   aikai-
sempain  johtajain,  lähinnä   Yrjö-Koskisen  pyrkimysten  jatkajana.
Kaikessa  tässä,  myöskin  kieliasiassa,  Nevanlinnan  varsinainen  kan-
nustin  oli  kansan  laajojen  kei`rosten  kohottaminen  siltä  aineellisesti

ja  sivistyksellisesti  matalalta  tasolta,  joiLka  hän  niin  selvästi  iLäki
ja  jota  hänen  nuoruudessaan  tiedetään  aivan  tuskallisesti  mui.eht,i-
rl e e 11 .

Hänen  kaiitansa  kieliasiassa,  joka  käy  ilmi  lähinnä  hänen  tätä
asiaa    koskevasta    alustuksestaan    suomalaiseii    puolueeit    puolue-
kokouksessa  v.  1906, merkitsi  vaatimuksia  pitkälle  menevistä  muu-
toksista   silloisiiii   oloihin.      Myöhemmin,    kun   ohje]masta    ijääosa
oli  toteutett,u,  hänen  intonsa  lauht,ui.   Arvelen,   et,tä   häiien,  kuten
moiien  muunkaan,  miehekkyyden  ja  ritarillisuuden  tunteensa  eivät
sallineet  hänen  enää  entisessä  määi`in  innostua  taistelusta,  jota  nyt
melkein  kaikkialla  käytiin  kymmenen  yhtä  vastaan.

Vii.kamiesoloihin   nähden   Nevanliima   voimakkaasti   huomaut,t,i
varsinkin   siitä   epäkohdasta,   et,tä   vii`kamiesten  tietopuolinen   val-
meiiiius  oli  vain  muodol]is-lainopillista  laatua, joten  heillä   ei  ollut
asiallisia  tietoja  yhteiskunnasta,  sen  eläniän  ja  tarpeiden  eri  puo-
lista.    Ettei   hän   tässäkään   yhteydessä   unohtanut   »epäkansallista

yläl.uokkaa»,   jota   virkamiehistö   vielä   siihen   aikaan   näk`-vimmin
edusti,  on  helppo  arvata.

Nevanlinnan  vaikutus  puoluessaan  ja  eduskunnassa  vaatisi  eri
tutkimuksen,   johon   tässä   ei   ole   mahdollisuutta,    Mutta   esite,ttä-
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köön   tässä   kuitenkin   kai`akterisiiikkana   hänestä   i)o)itikkona   seu-
raavat  erään  hänen  valt,iollisen  työtoverinsa  sanat:

y)Ernst   Nevanlinna   o]i   politikkona     samalla   korkealla   taso]Ia,

joka  oli  hänelle  hänen  muussa  toiminnassaan  niin  ominainen.    Po-
]iittisessa   elämässä   toimivan   henkilön   kyv}r'L   ja   taidot   tai   taita-
mattomuus   tulevat   erityisesti   esille   eduskunnassa.     Niillä,   jotka
olivat  eduskunnassa  Fji`nst  Nevanlinnan  kanssa  }7htäaikaa  mukana,
oii   se  muisto,   että   hän  nautti  siellä  kaikissa  piit`eissä  ja  kaikkien

puolueideii  taholla  aivan  tavallisuudesta   poikkeavaa    arvonantoa.
Siihen   antoi  aiheen  se  asiallisuus,  se  taitavuus,  se  epäitsekkyys  ja
se  asiain  korkealta  tasolta  näkemineii, joka hänen  toiminnalleen  ja
esiintymiselleen  oli  iiiin  ominainen.    I-Iänel]ä  oli  kyk}'  nähdä  esiin-
t}.vät    tarpeet    selveinmin   ja   kaukonäköisemmin   kuin   useimmat
muut,  ja   hänellä  oli kyky esittää tämä  näkemyksensä  niin vakuut-
tavasti  ja  selvästi,  että  hän  siten  joutui  usein  ratkaisevasti  mää-
i`äämään   erityisesti   omassa   ryhmässään   neuvottelujen   tuloksen.
Se  tapa,  jo]la  hän  välistä  joutui  antamaan  ojennusta  valtiollise)le
vastustajalle,   jossa  hän  näki  jotakin  pientä  ja  huonoa,  oli  suoi.as-
taan   musertava.»

Nevanlinna   ei   itse   pitänyt   itseään   onnistuneena  i)olitikkoiia,
sillä  hän  ymmärsi liian  hyvin vastustajankin kaiinan.  Ilän siteerasi
iisein   sitä   Schmollerin   sanaa,   et,tä   inhimilliset   pyrkimykset   ovat
aiiia   seÅo®.iz«   korkeammista   ja   alemmista   motiiveista.     Se,   joka
näkee   nuo   vastustajan   paremmatkin   motiivit,   ei  politiikassa   voi
o]la   kiihkomielinen.

r\Tevanliniian   ominaisuudet   politikkona,    puhdas   yleisen   edun
ajaminen   sellaisena   kuin  hän  sen  ymmäi'si  ja  vääjäämätön  suora-
sukaisuus   lopulta   tekivät   hänen   asemansa   vali,iol]isessa   elämässä
vaikeaksi,  jopa  mahdottomaksi.    Venäjän  vallan  aikana  mahdolli-
suudet    inuutoksiin    taloudellisissa    ja    yhteiskunnallisissa    oloissa
olivat  varsin  rajoitetut ja  pääkys}.myksenä  oli  oikeustaistelu  Venä-

jää   vastaan.    Näidcn  seikkain  vuoksi  puolueitten  välinen  taistelu
pysyi   ikäänkuin   },'lemmä]lä   ja   aatteellisemmalla   tasolla.     Voinee
myös   sanoa,   että   varsinaista   oikeistopuoluetta  ei  suomenkielisellä
taholla   lainkaan   ollut.     Suomen   puolue-elämän   aikaisempi,   niin-
sanoakseiii  idealistinen  kausi  valitett,avasti   päättyi  maan  tu]lessa
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itsenäiseksi.   Toisaalta  täysi  vapaus  lainsäädännössä,  toisaalta  suu-
resti   lisääntynyt   vei`orasitus   toivat   esille   taloudelliset   etuvasta-
kohdat  ja  eri  i`yhmäin  ei`ikoispyyteet.   Tässä  ase.massa  Nevanlinna
kulki  eiitistä  tietänsä  katsomatta  taktillisia  näkökohtia,   sillä  seu-
rauksella,  että  hän  joutui  pian  yhteentöi.mäyksiin  niin  hyvin  liike-
elämän  kuin  maalaisten  taholla.    Erikoisesti  hänen  suoi`asukainen
arvostelunsa  maatalouden  verotuksesta  hei.ätti  pahaa  verta.   Työs-
kentely  eduskunnassa   kävi   hänelle  yhä   vastenmielisemmäksi.   Li-
säksi  lienee  oikeiston  taholla  nyt  havaittu,  ettei  Nevanlinna  ollut
kylliii   konservatiivinen   ajatustavoissaan,   mikä   huomio   varinaan
olikin  suurelta  osalta  oikea.    Nevanlinna,  joka  usein  teroitti,  et,tei
hän  ))ikinä   rupeaisi  rikkaitten   asianajajaksi   köyhiä   vastaani),   tuo
idealisti  ja  Wagnerin  oppilas  ja  miltei  särmikkään  itsenäinen  mies
ei     soveltunut     siihen     taloudelliseen     taisteluun,    joka     nyt    oli
alkanut.   Vuonna  1922  tämä  molemmin  puolin  todettiin  ja  P\-evan-
linna  vetäytyi  valtiollisesta  elämästä,  eikä  enää  lukeutunut  mihin-
kään   puolueeseen.    Ei`äiden   ystäväinsä   painostuksesta   hänet   kui-
tenkin  entisen  puolueensa  äänillä  valittiin  jatkuvasti  eduskunnan

pankkivaltuusmiehiin.    Itse  hän  leikillisesti  tästä  sanoi,  että  »edus-
kunnassa  minulla  ei  ole  enää  muuta  kuin  yksi  kannattaja,  mutta
se onkin niin mahtava mies, että hänellä on oma edustajansa pankki-
valtuusmiehissä)).    (Tämä  mahtava  mies  oli  nykyinen  arkkipiispa.)
Paiikkivaltuusmiehissä,  jotka  valitaan  puolueittain  ja  siten  pane-
matta   ratkaisevaa   painoa   pätevyydelle,   Nevanlinnan   kaltaisella
miehellä  o]i  tietysti,  varsinkin  ollessaan  monet  vuodet  puheenjoh-
tajana,   suui.i  vaikutus  asiain  menoon.

Ernst  Nevanlinnalla  sanomalehtikirjailijana  ei  liene  ollut  monta
veroistaan  meidän  maassamme.    Aputoimittajia  ja  avustajia  koh-
taan hän lienee ollut vaaiivainen ja kriitillinen, Mutta sitä enemmän
hän  painoi  lehteen  oman  persoonallisen  leimansa.   Hä`n  peri  lehden
v.  1906    Viktor   Lounasmaalta,   joka   uskoi   lehden   Nevanlinnalle
hoidettavaksi  niiden  asiallisten  ja  ihanteellisten  periaatteiden  mu-
kaan,  joita  Lounasmaa  itse  oli  pyrkinyt  noudattamaan.   Tätä  edel-
täjänsä   testamenttia   Nevanlinna   noudatti.    liänen   pääkirjoituk-
sensa  olivat  sellaisella  korkealla  tasolla,  että  ne  hänen  puolueessaan
tulivat  sekä  vanhoille  että  meille,  silloiselle  nuorisolle,  jokapäiväi-
seksi ja i`akentavaksi hengen ravinnoksi.   On täydellä syyllä sanottu,
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että  ne  ajat,  jolloin  r\tevanlinna  oli  päätoimittajana,  olivat  »Uuden
Suomet,taren»  ja   sen   seuraajan  »Uuden   Suomen»  loistoaikoja.

Tässä  kohdassa  on  ehkä  syytä  jotain  sanoa  Nevanlinnan  tyy-
listä.    Kii.jassaan   Schmollerista   ja   Wagnerista   Nevanlinna   sanoo:
»'Le  style,  c'est  l'homme', tyyli,  se  oii  ihminen,  on  vanha  tuttu  ja
syvästi   tosi   ranskalainen   sana.    Kuta   yksilöllisempi   ihminen   oi`,
kuta  väkevämpi  hänen  persoonallisuutensa  ei.ikoisuus  ja  kuta  run-
saslahjaisempi  koko  hänen  heiikensä,  sitä  selvemmin  näkyy  tämän
lauseen  totuus».    Tämä  sopii  h}.vin   Nevanlinnaan  itseensä;  hänen
tyylinsä  on  suui.essa  määrin  hänen  olemuksensa  kuvastin.    I-Tänen
tyylinsä   o]i   ensiksikin   niin   pei`soonallista,   että   hänen   nähtävästi
olisi  ollut  melkein  mahdotonta  -jos  hän  sitä  koskaan  olisi  halun-
nut!  ~  esiintyä  tunteinattomana  kjrjoituksissaan.   Mikä  tässä  kir-
joitustavassa  oli  sen  erikoisuus,  on  vaikea  määi`itellä.   Ai.vokkainta
kai   siinä   oli  kiinteä  keskitys,   ajatusten  selke}-s  ja   sananvaliniian
sattuva   tai.kkuus.    Sameaa   ajatusta   ja   fraasia   hän   vainosi.    On
kuvaavaa,  että  lakjtekstien  kirjoittaminen  oli  häne]le  suoranainen
nautinto  sen  vuoksi,  että  siinä  oli  tilaisuus  kamppailla  ja  voittaa
täsmällisen   sanonnan  vaikeudet.   Tässä,   arvelen,   Ernst   I\Tevaii|in-
nassakin  pilkisti  vähän  matemaatikkoa  esiin.    Muunlaisissa  hänen
kirjoituksissaan  mielestäni  oli  -  ja  se  juuri  lisäsi  hänen  kirjoitus-
tensa   nautittavuutta  -  jotain  puhekielen  vilkkaudesta.    Hänen
attribuuttinsa,  varsinkin  milloin  hän  puhui  jostain  asiasta  myön-
teisesti   tai   innostuksella,   olivat   voimakkaita,   »väkeviä»   ja   koko
esitys  iskevää,  usein  lennokasta.    Nevanlinna  aivan  epätavallisessa
määrässä   ihaili  kauneutta  ja   sattuvaisuutta  kirjoiLuksen  tyylissä

ja  näki  itse  paljon  vaivaa  antaakseen  haluamansa  muodon  omille.
kirjoituksilleeii  - ja  myöskin  muiden,  milloin  hän  oli  semmoisessa
asemassa,   että  hänellä  oli  mahdollisuus  korjaamiseen.  Arkkipiispa
lngmanin  ohella  oli  tuskin  monta  artikkelien  kirjoittajaa  tai  sih-
teeriä,  jotka  osasivat  kirjoittaa  niin,  että  se  Nevanlinnalle  semmoi-
senaan  kelpasi.

Pai`haassa  loistossaan  Nevanlinnan  esitystaito  ja  tyyli  esiintyy
hänen  puheissaan.    Sellaiset  puheet  kuin  se,  jonka  hän  piti  Snell-
manin   patsaan   paljastustilaisuudessa,   ja   ne   henkilökuvat,   joita
hän  huomatuista  henkilöistä  piirsi  -  viimeksi  tässä  yhdistyksessä
W. A. Lavoniuksesta   -kuulunevat   parhaaseen,   mitä   tällä   kir-
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jallisuuden   alalla   meidän   maassamme   on   tuotettu.    Nevanlinnan
ei`inomaiset  puhujanlahjat  tekivät  hänestä  harvinaisen  onnistuneen
luennoitsijan.    Parhaita   kohtia   hänen   luennoissaan,   samoin  kuin
hänen  tieteellisissä  teoksissaan,  ovat  ne,  joissa  hän,  poiketen vähän
aineesta,  saattoi  päästää  näkyviin  sen,  mitä hänessä  oli ajattelijaa.

*

Useinmainitussa  kirjassaan  Schmollerista  ja  Wagnerista  Nevan-
]inna, ryhtyessään puhumaan Wag.nerista ihmisenä sanoo: »persoona,

.vksilöllisyyshän  se  lopulta  kuitenkin  on  jokaisessa  ihmisessä  arvok-
kainta,  o.n  se,  mikä  elävöittää  työn,  antaa  sille viehätyksen ja  veto-
voirian,  sen kyvyn valloittaa ihmisiä ja  maailmoita.»   Ja  hän  puhui
usein  niistä  kahdesta  vaa'asta,  joissa  meidät  ihmiset  pitää  punnit-
taman: se, joka inittaa, mitä olemine aikaansaaneet, ja se, joka näyt-
tää,  mitä me itsessämme olemme. Tähänastisessa esityksessä olemiiie
€delliseen  vaakaan  koonneet  niitä  moninaisia  hedelmiä, joita Ernst
Nevanlinnan  elämäntyö  on  tuottanut.    Ne  painavat  paljoii,  mutta

jos  sellainen  vertailu  olisi  mahdollinen,  tekisi  mieli  sanoa,  että  Ne-
vanlinnan kohdalta se vaaka, joka punnitsee meidän itsemme arvon,

painui  ehkä  vielä  syvemmälle.    Hänen  hahmonsa  ei`ottautui  ihmis-
ten  suuresta  joukosta  enemmän  persoonallisuutena  kuin  tiedemie-
henä,  politikkona  ja  sanomalehtikirjailijana.

Niille,   jotka   Ernst   Nevanlinnaa   vain   pintapuolisesti  tunsivat,
o]i  hänessä  silmiinpistävintä   hänen  pateettisuutensa,   meikäläisten
kesken   aivan   epätavalliiien   sanoniian   ja   eleiden   suuripiirteisyys.
Hänhän  olikin  kaikkea  muuta  kuin  suomalainen  tyyppi.    Hän  itse
sanoi,  ettei hän vaistoiltaan - hän tai.koitti rotuvaistoja - tunte-
nut  itseään  suomalaiseksi.    11änellä  oli  erittäin  suuria  sympatioja
saksalaista    heng.enlaatua    kohtaan    sen   parhaissa   ilmenemismuo-
doissa  -  »das   Volk  der  Dichter  und  Denker»  -  mutta  eiköhän
vastaavaisuus   hänen   erikoislaadulleen   ole   etsittävä  vielä  kauem-

paa,  sieltä  missä   aurinko   on  lämpimämpi,  ihmiset  välittömämpiä
ja  suhtautuinisessa  kanssaihinisiinsä   persooiiallisempia.

Nevaiilinna  tiesi  olevansa  pateettineii  ja  laski  siitä  leikkiäkin,
mutta   ei   tietenkään   voinut,  jos   halusikaaii,  olla  muuta,  sillä  se
oli  hänen  s`'nn`'nnäinen  ]aatunsa.    Se  oli  vain  välitön  ulkonainen
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i|iiiaus    hänen    ajattelemisensa    ja    tunteinisensa    voimakkuudesta.
On  ilineist,ä,  et,tä  tuollaiseen  ajatusten  ja  tunteiden  väkevään  ilmai-
suun   aina   sisältw  liioittelun  ja  ristit.iitaisuuksien  vaai`a,   eikä   P\Te-
vanlinnakaan   niitä   tä`'sin   vält,tän\.t.

Nevanliniian    sisäisen    ihmisen    oleellisimpia    puolia    oli    hänen
hari'astuksensa   filosoofisiin   ja   eetillisiin   kysym}'ksiin.     0levaisuu-
den   ja   ihmiselämän   peruskysymykset   askarruttivat   häntä   ]äpi
e]ämän.     Lapsuutensa   kodin   uskonnollista   käsitystä   häri,   anka-
i`asti   älyllisen   tietoteorian   i)ohjalla   seisteii,  ei   voinut   sellaisenaan
oniaksua   ~   hänen    metafysiikassaan    oli    kai    melkoisest,i    agnos-
iisismia    -    mutta    uskonno]lisia    tunteita    ja    käsitteitä    )iikkui
hänessä  hänen  elämänsä  loppuun  saakka.   I-apsuuden ja  nuoi.uuden
iTiuistelmissaan  E'i.7tc6.C  fiencin  puhuu  -omaa  sielunelämäänsä  sym-
bolisoiden -bretagnelaisesta  tarust,a,  jossa  kerrotaan, miten mei`en
svv`'vteen  painui  raimalla  ollut  kaupunki  ja  kjrkko,  mutt,a  miten
t}r}'ninä  iltoina   sieltä  yhä  voi  kuulla   kirkonkellojen   soiton.    Niin-
kujn   on   useimpien   ihmisten   laita,   eivät   lapsuuden   kirkonkellot
r\Tevanlinnassakaan   lakanneet  soimast,a.  Käsitteiden  sellaisten  kuin
s\mnintunto ja  katumus,  nöyrä  »tapahtukoon  Sinun  tahtosi))-asenne
iäisyyden    edessä   ja   sen  täi.keänä   pitäminen,   »että   meidät  lö}'de-
tään   valiniiiia,   mitä   tapahtuneekini),   tiedetään   kuuluneen   hänen
sisäisimpään  elämänkatsomukseensa.

Eetillisten    eläinämi`vojen,    oikeuden,    totuuden    .ia     sydämen
hyvyyden   voimakas   koi`ostus   o]i   Nevanlinnassa   tietysti   lähinnä
s}'iin}'nnäistä,   mutta   sitä   varmaan   vahvisti   vielä   kodin   ja   sel-
laisten   oppi-isäin   kuin   Snellma[iin  ja   Wagnerin  vaikutus.   I±etilli-
syys  ei -. Luojan  kiitos - ole  sentään aivan  harvinainen  ominai-
suus   muissakaan   ihmisissä,   mutta   Nevanlinnassa   tämäkin  tunne
esiintyi   i)aatoksen   voimalla,   oli   sitten   kysy-myksessä    moite   tai
ihaitu.   Et,tä  tämä   ei  ollut  hänessä  vain  sanoja,  näkyy  mielestäni
selvästi  useammasta  seikasta.

Eräs   oli   se,   että   hän   valtiollisessa   toiniinnassaan  ja   sanoma-
lehtimieheiiä  niin  aiikarasti  noudatti  ja  tei.oitti  yJcjsen  ed/4»`si]mä-
määränä pitämistä, puhdasmielisy}.ttä julkisessa ja  yksityisessä  toi-
miniiassa.    Hän   aLlevijvasi   tätä   niin  usein  ja  voimakkaasti,   että

jotkut   siitä   pahentuivat;   siinä   iiäht,iin   ikäänkuin   moit,etta  siitä,
etteivät   muut  yleistä  etua  tavotelleet.  Joka  t.apauksessa  on  var-

2
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maa,   että   tämä   eetillise,]tä   pohjalta   lähtenyt  saarna  on  terveelli-
senä  suolana  hänen   aikalaisiinsa  vaikuttaiiut.

Toinen  seikka,  jonka  tässä  }'htd}'dessä  tahtoisin  sanoa,  oli  hänen
nioraalinen   rohkeutensa.     Kun   hän   nuoremmille   tei.oitti   vääjä-
mättömän totuudensanomisen välttämättömyyttä, rohkeutta nousta
tarvittaessa   omiaan vastaan ja  sel]aisen julkisuuden  miehen sisäist,ä
komeutta,  joka  kulkee  omantuntonsa  osoittamaa  tietä,  kysymättä
kuiiika  monta  hänellä  on  kannattajia  takanaan,  hän  opetti  muille
mit,ä   hän  itse   oli  noudattanut.    Sellaiseen  kulkuunhan  hänen `po-
1iittinen   ui`ansa   pääasiassa   katkesi.

Eetilliseltä  pohjalta  lähti  m}.ös  hänen   ritai`illisuutensa  ja  nö}'-
i.yytensä.   P\Tevanlinna  oli  eräissä  suhteissa  ylpeä  inies,  ei  vain  ulko-
naisesti,  vaan  myös  sisäisesti  pystypäinen,  ja  hän  tunnusti  oman-
arvontunnon  oikeut,uksen.    Mutta  hänen  luonteeiisa  eräisiin  vasta-
kohtiin  kuului,  että  hän  oli  i`ajoitustensa  osalta  nö}'rä.    Kun  esim.
hänen  osoitettiin  ei.ehtyneen,  hän  sen  esimei`killisellä  vilpittömyy-
de]lä    myönsi.

Fjniten  itseään,  ja  tahtoisin  sanoa  parast,ansa,  Nevanlinna  antoi
seui`ustelussa   ystäväinsä   kanssa.     Ilänellä   oli   tavallista   suurempi
tarve  saada  kaikupohjaa  tunteilleen  ja  ajatuksilleen  muiden  ihinis-
ten  taholla.    Hän  ilmaisi  vain  oman  mielihalunsa  usein  siteerates-
saan   erästä   saksalaista   oppinutta,   jonka   mielestä   parasta   maail-
massa  oli  »mit  guten  und   gescheiten  Menschen  iiber  die  höchsien
und    erhabensten    Dinge   der  We]t   zu   sprechen   und   niemals   z`i
Ende  zu  kommen.»    Ajatuksilla  ja  havainnoilla  elämästä  ja  ihmi-
sestä,  jotka   hän  vä]istä   o]i  kiteyttänyt  kiinteään   aforismin  muo-
toon,   hän  rikastutti  yhdessäo]oa   ystäväinsä   kanssa,   niin   että   he
hänestä   erotessansa   veivät   aina   mukanansa  jotain  sielullista   saa-
Iista.   Näissä  hänen mietelmissään  oli useiii 'elämänviisauden  helmiä.
Jos  hänellä,  kuten  tohtori  Johiisonilla  olisi  ollut  Boswe]linsa,  .].oka
olisi   i)annut   i)aperille   näitä   mietelmiä,   siitä   olisi   syntynyt teos,

joka   olisi   paraiteii   kuvastanut    Ernst    r\Tevanliniian   hengen   rik-
kautta.

Nevanlinnan   tuskin   voi   sanoa   olleen   erikoisen   tahtoihmisen,
esjmerkiksi  siinä   mielessä,   että   hän  politikkona  olisi  suui.ella  t`ar-
molla  taht-onut  ajaa  voitolle ja  täytäiitöön ju'uri  omia  käsityksiään.
[Iän itse sanoi,  että  häiieltä melkoisessa määi`in puuttui sekä vallan-
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nallisuutensa   kuiii   särmikäs   jalokivi,   samalla   kuin   sen   sisimpänä

}rtimenä  aina  säilyi  sama  suurpiii`teinen  eetillisv`''s.»
T\Täihin  kauniisiin  sanoihin  pyydän  lopettaa  lyh}'en  kuvaukseni

Ernst  Nevanlinnasta  ihmisenä.   Toivon  että  k}.nä,  taitavampi  kuin
ininun,  on  piirtävä  hänestä  tarkemman  luonnekuvan.    Se  työ  on
tekeinisen  arvoinen.

Ernst   r\Tevanlinnan   varhainen   poismeno   oli   traagillinen   siinä,
et,tä   kun   hän   oli  juui`i   pääsemäisillään   siihen  asemaan,   että   hän
olisi voinut suorittaa työt,ä, niikä oli hänen s}'däntään lähellä, hänen
kätensä  ainaiseksi  herpaantui,  ja  hänen  tuotantonsa  loppui  silloin
kuin  se  lupasi  pai`asta.   Tässä  hänen  e]äinänt}'önsä  jäi  kesken,  eikä
se  monumentti,  jonka  hän  monipuolisella  clämäntyöllään  oii  itsel-
leen  luonut,  saanut  vielä  kaikkia  niitä  piii'teitä,  jotka  olisivat  ku-
vanneet   hänen   todellisinta   it,seääii.     Mutta   se   heng`en   rakennus,

jota  hän  sisällään  jaloista  mat,eriaaleista  oli  rakentanut,  oli  meidän
silmissämme  saavuttanut  sellaisen  sopusuhtaiseii,  korkean  komeu-
deii,   jonka   saavuttamineii   ei   ole   monille   suotu.    On   harvinaista,
ei,tä   san-iassa   heiikilössä  yht}'}'  sellajnen  äly]1inen  lahjakkuus,  voi-
makas  eetillisyys  ja   moiiipuolinen   esteetLinen  tunne-elämä.    Ei.nst
Nevanlinna    oli   .L.hmi.7}erz   koi.keata   laatua.     Meidän   oiL   kiitollisina
iloittava  siitä,  että  meidän  keskellämme  on  vaeltanut  hänen  kal-
taisensa  mies  lohdu]lisena  todistuksena  siit,ä,  minkä  korkean  tason
suuril)a  lalijoilla  vai`ustett,u   ja   pyrkivä   ihmishenki  voi   saavut,taa.
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että   kunnianhimon   kannustin.    Mutta   miehellä,   joka   työskenteli
usein  pitkät  ajat  10-45  tuntia  vuorokaudessa  ja  al]keriminin  aina
kesälomien  aikana  ja  joka  saattoi  ottaa   osaa  kokoukseen  ja  mer-
kityksettömien  puheenvuorojen  aikana kirjoittaa  sanomalehtiartik-
kelia,  täytyy  sanoa  olleen  tarmoa  tava]lista  paljon  enenimäii.

0li  merkillistä  --  ja  siinä  on  Ernst  I\Tevanlinnan  henkisen  rik-
kauden  toinen  puo]i  ~  että  tässä  polit;kossa,1akitekstien  kirjoitta-

jassa   ja   finanssiopjn   professor].ssa   asui   samalla   sellainen    hienos-
tunut  esteetikko.   Niiden  arvokkaiden  lahjain  joukossa,  joita  hyvät
halt.ijat   näyttävät   niin   i.unsaasti   hänen   kehtoonsa   paiineeii.,   oli
kallisarvojsimpia  mitä   suurin  L.hcw.ZemjscJ}  lahja,  kyk}r  havaita  kau-

neutta  ja  siitä  tavattomalla  i.ntensiivisyydellä  nauttia.   Tapaa  har-
voin  ihmistä,  joka  sellaisella  innostuksella  ihaili  eetillisesti  koineata
ajat,usta  ja  tekoa.    I-Iän  oli  neron  kuiinioittava  ihailija,  ja  jos  nero-
kas  ajatus  oli  lisäksi  esitetty  ty}']illisel]ä  loistolla,   hän  tuskin  mis-
tään  nautti  niin  paljon  kuin  sellaisesta  luke]nisesta.    Tästä   hänen
innostuksensa Schopenhaueria, Nietzscheä, Sombai`tia kohtaan.  Saat-
toi iapahtua,  että hän kirja taskussaan saapui jonkun }Tstävänsä  luo
vain  saadakseen  lukea   ääneen  jonkun  sitaatin,  joka   oli  nostanut
hänen    innostuksensa.    I-Iän    oli    niin    sanoakseni    täyiinä    sitaat-
te.ia,     eniten     Schopenhaueriri      ja     Schmollerin     kirjoista     va]it-
tuja,   monet    niistä   viisauden   helmiä.    Se   melkein   pa]vova   kun-
nioitus,  jota  hän  tunsi  ihmiskunnan  suuria  henkiä  kohtaan,  ja  se
vilpittömyys, jolla  hän  antoi  arvoa  muiden  ansiojlle, o]i  yksi  hänen
kauneimpia  ominaisuuksiaan.

Ta].teen    eri    muodoista     häntä    viehätti    eniten    orkesterimu-
siikki   ja   musiikista   eniten   suuret   saksalaiset   klassikot.    Aiheet,ta
ei   kaupungiiiorkesteri   laskenut   seppelettä   ))uskollisimmalle   kuuli-

jalleen».    Mutt,a   Nevanlinna   ihaili   kauiieutt,a   muussaki]i:   luontoa,
kaunista  taidekäsjtyötä,  kauniita  ihiriisiä.   Melkein  palvomalla  hän
rakasti kesää ja  aui`inkoa, ja mitä piteminä]le hänen elämäiisä ku]ui,
sitä  aurinkoisempi ja  optimistisempi hänes±ä itsestään tuli.  Ihanassa
muistopuheessaah    Ei`nst    Nevanlinnan   haudalla   prof. f'.'L.7m    Kcb;Ja
lausui   hänestä   nämä   sattuvat   sanaL:   »lhmeteltävällä   tavalla   hän

jatkuvasti  laajensi  hårrastustensa  piiriä;  askel  askeleelta  hän  val-
loitti   omakseen   esteettisen   elämän   erj   alat,   kaiken   mitä   luonto,
musiikki  ja  muu  taide  saattcti  tai`jota.    Näin  sädehti  hänen  persoo-
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MnRTTI  PESoNEN.

Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   vai.aesimiehen,    professori   Ej7to
Ä't4wsen Yhdistyksen kokouksessa helmikuun 24 p:nä  1933 lausumat

muistosanat.

Sen   jälkeen   kun   Kansantaloudellinen   Yhdistys   viimeksi   oli
koolla,  Yhdistys  on  menettänyt  erään  huomattavimpia  jäseniään,
maisteri  M¢r£I£  Johcm7}es  Pc6osen,  sosialisen  tutkimustoimiston  yli-
määräisen  aktuaarin,  joka  kuluvan  helmikuun 9 päivänä kuoli kes-
ken   parasta työkauttaan, lähes 38 vuoden ikäisenä.

Mai.tti   Pesonen   oli   syntynyt  ja   käynyt  koulunsa   Oulussa,   ja
siellä   hän   jo   ylioppilasvuosinaan   otti   osaa   myös   käytännö"seen
toimintaan  talouselämän  palvelulwessa.    Mutta  samalla  hän  jatkoi
kiinteästi   opintojaan   ja   suoritti  joulukuussa   1917  filosofiankandi-
daattitutkinnon,  jossa  pääaineina  olivat  historia  ja  kansantalous-
tiede. Kohta sen jälkeen hän aloitti toimintansa pankkialalla, mutta
vapaussota,   joka   tammikuun   lopulla   1918   puhkesi,   vei   nuoren
miehen  mukaansa.   Tampei.een  valloituksessa  hän  haavoittui  melko

pahasti.    Syksyllä   samana   vuonna   maisteri  Pesonen  ryhtyi  työs-
kentelemään    Eduskunnan    kirjastossa,    ja    kii`jastomiehenä    hän
myöhemmin  toimi  myös   Keskuskauppakamarin  kirjastoa  hoitaes-
saan.  Mutta  välillä  hän  pani  alulle  työskentelynsä  tilastomiehenä,
ensin   maataloushallituksessa   ja   sittemmin   kauppa-   ja   teollisuus-
hallituksessa,   jonka   tilastotoimiston   johtajaksi   hänet   nimitettiin
keväällä     1919,  sekä  myöhemmin  silloisen sosialihallituksen tilasto-
osastossa  ja   tullihallituksen  tilastokonttoi.issa.    Ryhdyttyään  val-
mistelemaan tutkimusta työpalkkakysymyksestä,  aikoen siitä laatia

yliopistollisen   väitöskirjan,    maisteri    Pesonen   vähitellen   keskitti
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harrastuksensa  sosialitilastoon,  ja  sillä  työalalla  hän  sitten  vaikutti-
kin  elämänsä  loppuun  asti,  toimien  välillä  jonkun  aikaa   Suomen
Vientiyhdistyksen palveluksessa.   Niistä tilastollisista tutkimuksista,

joita  hän  lähinnä  hoiti,   on  mainittava  tilastollinen  selvitys  lyijy-
myrkytyksen  ilmenemisestä  teollisuudessa,  kustannusjäriestelmästä
vaatetusteollisuudessa,   tehdastyöväen   asunto-oloista,   kutomateol-
lisuuden   työväestöstä   ja   teollisuuden   työaikaoloista   sekä   työttö-
myyden  syistä  ja  ilmenemismuodoista.    Sitäpaitsi  hän  hoiti  viime
aikoina  jatkuvaa  työttömyys-,  työnvälitys-  ja  työmarkkinatilastoa.

Vai`sinaisen  toimensa  ohella  maistei`i  Pesonen  työskenteli  myös
muil]a   aloilla.    Yhteiskunnallisessa   Korkeakoulussa   hän   oli   useita
vuosia    sosialipolitiikan   opettajana.     Sosialipoliittisessa   Yhdistyk-
sessä   (jonka   nimi  aikaisemmin   oli   Suomen   Sosialireformiyhdistys)
hän   oli   sihteei`inä   vuosikymmenen   ajan   ja   kii`joitti   myös   tämän

yhdistyksen    20-vuotiskertomuksen.     Eräissä    valtion    komiteoissa
hän  toimi   sihteei'inä.    Eri   maiden   työttömyysvakuutuksesta   hän
virallisesta   toimeksiannosta    kirjoitti   laajahkon    esityksen.     I\Tiin-
ikään   hän  ott,i  osaa  vapåaseen  kansalaistoimintaan  eräi]lä   aloilla.

Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    jäseneksi    maisteri    Pesonen
valittiin   vuonna   1918,'  ja   samoihin   aikoihin   hänestä   inyös   tuli
Yhteiskuntataloudellisen  Aikakauskirjan  toimitussihteeri,  jota  teh-
tävää  hän  hoiti  vuoteen  1920.   Sen  jälkeen  hän  kuului  tämän  aika-
kauskirjan,  nykyisen  Kansantaloudellisen  Aikakauskirjan,  toimitus-
kuntaan.   Yhdistyksen  kokouksessa  hän  vuonna  1924  piti  muisto-

puheen   Alfred   Marshallista,   ja   vuonna   4928   hän   piti   esitelmän
työttömyysvakuutuksesta;  ne  ovat  molemmat  ilmestyneet  painosta
Yhdistyksen  Aikakauskirjassa.    Sitäpaitsi    hän   julkaisi  muita  kii`-

joite]mia,    pääasiallisesti    arvosteluja    ulkomaiden    kansantaloudel-
lisesta   ja   sosialipoliittisesta    kirjallisuudesta.

Kaikesta  siitä,  mitä  Martti  Pesonen  ehti  suorittaa  kansantalou-
dellisten    kysymysten    selvittämiseksi    maassamme,    Kansantalou-
dellinen   Yhdistys   kiitollisena   häntä   muistelee.    Yhdistys   syvästi
valittaa,  että  hänen  laajat  tietonsa  ja  monipuolinen  harrastuksensa
näillä   aloilla    esiintyvien   kysymysten   pohtimiseen   eivät   saaneet

pitemmältä  vaikuttaa  yhteiskunnan  hyväksi.
Vainajan  muistoa   kunnioitamme  hetken   hiljaisuudella.
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MAÄ[LMÄNSODAN  JÄLkEEN.

Esitelmä, jonka  Kansarialoudellisen Yhdistyksen kokouksessa
tammikuun 27 p:nä  1933 piti

Leo    Harmc.ia.

1.     Johdanto.

Sen  läheisen   yhteyden   takia,   joka   ulkomaankaui)alla   on   val-
tiollisen  elämän kanssa,  on  luonnollista,  että  maailmansota  sai  tällä
alalla aikaan sangen tuntuvia muutoksia.   Nämä olivat monessa suh-
teessa  siksi  syvälle  käypiä,  että  sen  voidaan  hyvällä  syyllä  katsoa
muodostuneen   ei`äänlaiseksi   käännekohdaksi   myös   tullipolitiikan
vaiheissa.    Toistaiseksi   ei   näitä   tapahtumia   kuitenkaan   ole   siinä
määrin  tutkittu,  että  täysin  selvän  yleiskäsityksen  saaminen  olisi
mahdollinen.    Niistä  julkaisuista,  jotka  tälle  alalle  kuuluvia  kysy-
myksiä  koskettelevat,  on  suuri  osa  laadittu  määrättyjä  valtiollisia
tarkoitusperiä  tai  eräiden  eturyhmien  pyrkimyksiä  silmällä  pitäen,
eivätkä  ne  siten  voi  puheena  olevia  asioita  ulkokohtaisesti  valaista.
Varsinaista   tieteellistä   kirjallisuutta   on   tältä   alalta   toistaiseksi
varsin    vähänl.     Oikean    käsityksen    saavuttamista  tapahtuneen

1 Ohimennen  voinen  mainita,  että kun tullitarlflikomltealta  saln  tehtävåksenl

katsauksen   laatimisen    ulkomaiden   tullii}olitiikan   kehitykseen   maailmansodan
jälkeen,  tiedustelin  keväällä  1931  Genevessä,  olisiko  Kansalnliiton  taholla  valmis-
tettu  yhtenäistä  esitystä  tältä  alalta,  mutta  sain  kielteisen  vastauksen.    Pyysln
sitten  Berlinissä  Puffftammcr &  MaÅ!brccAfin  tunnetusta  valtiotieteellisestä  kirja-
kaupasta   uusinta   tullipolitiikkaa   käsitt.elevää   kirjallisuutta,   mutta   sitä   löytyi
hyvin  vähän,  ja  asianomainen  apulainen  selittikin,  että  kukapa  sellaisia  tcoksia
nykyään   kirjoittaisi   ja   jos   joku   kirjoittaisi,  kuka   niitä   uskaltaisi  kustantaa,
kun  menekki   on   pieni.



154                                                                           LEO   HARMAJA

kehityksen  kulun  eri  puolien  merkityksestä  tällä  alalla  vaikeut,taa
myös  tutkimustyössä  tai`peellisen  välimatkan  i]uute.    Mutta  eräitä

piirteitä  niistä  vaihtelevista  muutoksista,  joita  maailmansodan  jäl-
keen  on  tullipolitiikan  alalla  tapahtunut,  erikoisesti  silmällä  i]itäen
Suomen  kannalta  katsoen  huomattavimpia  maita,  voidaan  sentään
ei.äiden julkaisujen,  1  etupäässä virallisten,  nojalla esittää.

11.   Sotavuosien  vai,kutukset.

Tunnettu  asia  on,  että  tullipolitiikan  kehitys  entistä  vapaam-

paan  suuntaan,  joka   19:nnen  vuosisadan  edellisellä   puoliskolla
jonkun  aikaa  sen  jälkeenkin  oli  ei`i  maissa  ollut  huomattavissa,
sitten,  1870-luvun  lopusta  lukien,  pysähtynyt  ja  että  vähit,ellen  ol
monissa  maissa  jouduttu  yhä  enemmän  soveltamaan  suojelujärjes-
telmän  periaatteita.   Vain  muutamat  maat, joiden joukossa tärkein
oli Suurbritannia,  pysyivät tästä kehityksestä  syrjässä, jääden  tulli-
maksuihin nähden vapaammalle kannalle kuin muut tässä huomioon
o'tettavat   maat.

Kun  maailmansota  sitten  puhkesi,   oli  luonno)]ista,   että   asian-
omaisten  maiden  kaikki  voimat  jännitettiin  puolustuslaitoksen  pal-
velukseen   ja   että   tällöin   koko   talouselämä   ennen   pitkää   joutui
valvonnan,   jopa   säännöstelynkin   alaiseksi.    T.ähän   tarkoitukseen
eivät  ulkomaankaupan  alalla  i`iittäneet  vain tullipoliittiset toimen-

piteet,  vaan turvauduttiin  suorastaan  kieltoihin ja  niihin  liittyvään
lisenssijärjestelmään.     Vapaasta    tavai`anvaihdosta    entisten    tul]i-
tariffien   pohjalla   ei   näissä   oloissa   tiet,enkään   voinut   tärkeimpiin
tavaroihin nähden olla puhettakaan.   Aikaisempien vuosikymmenien
tullipolitiikka  aivan  kuin  sortui  sodan  jalkoihin.

Sodan  päätyttyä  toivottiin  ei`i  tahoilla  verraten  pian  i)äästävän
säännöllisiin oloihin myös ulkomaankaupan alalla, mutta tämän teki-
vät   monet   esteet   mahdottomaksi.     Siihen   vaikuttivat   varsinkin
v a 1 t i o 11 i s e t   n ä k ö k o h d a t.   Rauhansopimukset  eivät  joh-
taneet samaan asiainti]aan,  joka  ennen maailmansotaa  oli vallinnut,
vaan  näissä  sopimuksissa  annettiin  eri  maiden  välisistä  taloudelli-

1  Näistä  on  erikoisesti  mainittava  NiLs  SEHLBERGin  .Kommersiella  Meddelan-

den»-nimisessä  aikakauskirjassa  julkaisemat  lukuisat  kirjoitelmat.
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sista  suhteista  laajakantoisia  säännöksiä,  jotka  loivat  uuden  pohjan
myös  vastaiselle  tullipolitiikalle.    Mutta  ennen  kaikkea  löi  näiden
vuosien  kehitykseen  leimansa  myös  ulkomaankaupan  alalla  se  an-
kai'a  valtiollinen  jännitys,  joka  ei  seuraavienkaan  vuosien  kuluessa

päässyt  laukeamaan,  eipä  edes  tuntuvassa  määi`in  helpottumaan.
Eri    maat   yhä   varustautuivat   toisiaan   vastaan   myös   taloudel-
lisella   alalla   ja   siinä   tai`koituksessa  sulkivat  rajansa  entistä  kor-
keammilla  tullimuui.eilla.     Täten  maailmansota  välittömästi  johti
tullisuojelujärjestelmän     voimistumiseen     ei`i     maissa,     jopa   siinä
määrin,  että  se  muutamia  vuosikymmeniä  aikaisemmin  olisi  näyt-
tänyt   suoi.astaan  mahdottomalta.

Toisena  tekijänä,  joka  hyvin  tuntuvasti  on  vaikuttanut  tulli-
maksujen    korottamiseen,    on    ollut    eri    maiden   i'ahaolojen
k e h i t.y s   maailmansodan  aikana  ja  jälkeen.    Kultakannalta  luo-

puminen ja  paperirahan varaan joutuminen  oli  omansa  alentamaan
rahanarvoa.    Samanaikuisesti  monien  tärkeiden  tavai`oiden  kiihkeä
kysyntä   niiden   suhteellisesti   pieneen tarjontaan veri`aten  suui.est,i
korotti niiden hintoja,  siten vähentäen rahan ostokykyä.  Näin  ollen
entisten  tullitariffien  määräämät  tullimaksut  jatkuvasti  helpottui-
vat, ja  siten  niiden soveltaminen tuli  vähitellen yhä mahdottomam-
maksi.   Tämä  suorastaan pakotti lisäämään tullimaksuja,  jotta  edes`
niiden  asiallinen  sisällys  pysyisi  entisellään.   Mutta  saman tien  niitä
usein   korotettiin   myös   tuntuvammassa   määrässä,   vai.sinkin   kun
valtion  i`aha-asiain  hoito  ei`i  syistä  kävi  entistä  vaikeammaksi,  eikä
siitä   selviydytty  muuten kuin tui`vautumalla yhä   enemmän   myösr
kulutusverojen  tuottoon.    Täten  erilaiset  taloudelliset  näkökohdat
maailmansodan   jälkeen   vaikuttivat   samaan  suuntaan  kuin  edellä_
kosk etellut  valtiolliset  suhteet.

Näin    ollen    voidaan  sanoa,   että   maailmansota   johti  yleiseeii
tullimaksujen  korottamiseen  jokseenkin  pitkin     linjaa.       Millaista
tullipolitiikan   kehitys    ei`i    maissa   on    odan    jälkeen    ollut,  siihen
luodaan  seuraavassa  lyhyt  katsaus.

111.    Siirtymävuodet.

Kun   niissä   rauhansopimuksissa,   joihin   maailmansota   päättyi,
voitetut   valtiot   velvoitettiin   määi`äaikana   soveltamaan   liittolais.
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valtioihin  hähden  sodan  puhkeamisen  aikana  voimassa  olleita  tulli-
tariffeja,  nämä   maat  eivät  uusissa  oloissa. saaneet  kantaa  sellaisia
tullimaksuja, kuin mitä asianhaarat olisivat vaatineet, ja sen vuoksi
ne käyttivät  edelleen kieltomääräyksiä. Tätä  menetelmää  sovelsivat
ennen muita Saksa ja ne valtiot, jotka olivat tulleet entisen ltävalta-
Unkarin  tilalle.  Mutta  apukeinona  n. s.  valuuttadumpingia  vastaan
käytti  tuonninkieltoa  myös  Sveitsi,  tosin  yleisin  helpotuksin  Rans-
kan  ja  ltalian  i.ajoilla.    Tshekkoslovakia  taas  jo  tällöin  turvautui
kontingenttijärjestelmään,  joka  sitten  myöhemmin  sai  suuren  mei`-
kityksen.   Uusia  kauppasopimuksia  tehtäessä  kieltojärjestelmää  lie-
vennettiin eri maiden välillä.  Täydellisimmän holhouksen pani ulko-
maankaupan  alalla  toimeen  Neuvosto-Venäjä,  joka  jo  vuonna  1918

julisti  ulkomaankaupan  valtion  moiiopolin  alaiseksi,  mikä  olennai-
sesti  kuului  sen  yleiseen  taloudelliseen  järjestelmään.  Tunnettu  asia
on,  että   tässä   liittovaltiossa,   joka   ulottuu   niin  laajalle  alalle  ja
€rilaisiin  luonnonoloihin,  taloudellinen  omavaraisuus   on  ollut  suh-
teellisesti  suui`i  eikä  sen  ulkomaankaupan  järjestelyllä  ole  ollut  niin
tuntuvaa  vaikutusta  talouselämään, kuin  sen  väkiluvusta  päättäen
voisi   ehkä   luulla.

Länsimaissa,  jotka  saattoivat  vapaammin  järjestää  ulkomaan-
kauppansa,  ei  sodan  jälkeen  enää  kieltojärjestelmään  turvauduttu,
vaan  lisättiin  tullimaksuja,  varsinkin  niitä  maita  vastaan,  joiden
i`ahanarvo   oli  huonontunut.    Täten   Ranska   vuonna   1921   korotti

yleistariffinsa,  joka  oli  50-100  °/o  minimitariffia  korkeampi,  vielä
noin  3-4-kertaiseksi.     Samana  vuonna  ltalia  ja  Espanja  lisäsivät
tullisuojelusta.    Tällöin   jälkimmäisen   maan   tullitariffin   koi`keam-
mat  maksut  määrättiin  kaksi  kertaa  suuremmiksi  kuin  alemmat.
N. s.   avainteollisuuksien   suojelukseksi   säädettiin   Suurbritanniassa
ei`ikoinen  laki.    Seuraavana  vuonna  pääsivät  Amerikan  Yhdysval-
loissa   voitolle   republikaanit,   jotka   yleensä   ovat   olleet   tuntuvan
tullisuojelun  kannalla,  ja  seui`auksena  oli  entistä  korkeampien  tulli-
maksujen   voimaan   saattaminen.    Espanjassa   määrättiin   samana
vuonna  tullitariffin  korkeamman  sarakkeen  maksut   kolme  kertaa
suuremmiksi  kuin  pienemmässä  sarakkeessa  olevat.   Samansuuntai-
nen  virtaus  ilmeni  näihin  aikoihin  monissa   muissa   valtioissa.   -
Näitä  tullipoliittisia  toimenpiteitä,  jotka  olivat  luonnollisina  varo-
keinoina   omintakeisen   taloudellisen   elämän   puolustukseksi   sota-
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aikaa   seuranneena   siirtymäkautena,    pidettiin   vain   väliaikaisina
apuneuvoina    eikä    pysyvinä   tullimaksujen   korotuksina.     Mutta
vuosien kuluessa tämä tullisuojelu yhä  vakaantui,  sitä  suui.emmalla
syyllä,  kun  seuraavina  vuosina  lukuisissa  muissakin  maissa  säädet-
tiin   uusia   tullitariffeja, joissa   pidettiin   silmällä   toisten   valtioiden
tullisuojelun   suuruutta.     Lisäksi   i`ahanai`von    aleneminen    useissa
maissa   antoi   ei`ikoisen   aiheen   entistä   koi.keampien  tullimaksujen
kantamiseen  niistä  tavai`oista,  joita  näistä  maista  tuotiin.   Sen  joh-
dosta   saatettiin   muutamissa   maissa   voimaan   myös   erikoisia  lisä-
tulleja.

0losuhteiden   ollessa   edelleen   veri`aten   epävarmoja,   varsinkin
taloudellisella alalla, tehtiin kauppasopimukset näinä vuosina yleensä
vain  lyhyeksi  ajaksi,  joskus  vain  yhdeksi  vuodeksi  tai  muutamiksi
harvoiksi   vuosiksi.     Täten   asianomaisten   maiden   kauppasuhteet

jäivät  vaille  sitä  vakavuutta,  joka  on  pitemmäksi  ajaksi  suunnitel-
lun   tuotantotoiminnan   välttämättömänä   edellytyksenä.     Useissa
maissa tuli  käytäntöön kaksoistariffi,  jota  sodan  edellä  olivat  sovel-
taneet vain Ranska ja Espanja sekä pari  Balkanin valtiota ja valta-
meren  t,akaiiien  Kanada.    Sodan  jälkeen  tämä  järjestelmä  otettiin
käytäntöön useissa  maissa, kuitenkin pääasiallisesti vain romaaiiisten
kansojen keskuudessa ja niissä  ltä-Euroopan maissa, joihin Ranskan
vaikutus   oli   tuntuva.   Sitä vastoin   germaaniset   maat   ja   monet
slaavilaiset  valtiot  ovat  soveltaneet  sopimustariffeja,  joiden  sään-
nökset   ovat   sisältäneet   sangen   korkeita   tullimaksuja,   suorastaan
neuvotteluja  silmä]lä  pitäen  varattuja.    Täten   on  useiden  maiden
tariffisopimuksissa   saatu   aikaan   huomattavia   tullimaksujen   huo-

jennuksia.  Tällaiset  sopimukset  ovatkin  tulleet yhä yleisemmiksi eri
maiden  kesken.    Ei`ikoisesti  ansaitsee  huomiota  Saksan  ja  Ranskan
tarifl.isopimusjärjestelmä, jota on kehitetty. varsin suuressa määi.ässä.
Amerikan   Yhdysvallat,   jotka   kauppasopimuksissaan   ovat   myön-
täneet  suosituimmuuden  sopimuskumppaneilleen  vain  ehdollisesti,
ovat  sittemmin  luopuneet  tästä  klausuulista  ja  saattaneet  saman

i)eriaatteen  voimaan  aivan  yleisesti.    Siihen  suureen  taloudelliseen
merkitykseen   nähden,   jonka   Yhdysvallat   maailmansodan  jälkeen
ovat  saavuttaneet, puheena olevalla kauppapoliittisella menettelyllä
on  ollut  laajakantoinen  vaikutus  eri  maissa,  samoin tämän valtion

yhä  ankarammin  protektsionistisella  tullipolitiikalla.
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Kauppasopimuksissa   on  myös  säännöksiä   merenkulun   harjoit-
tamisesta,  joka  maailmansodan  jälkeen  on  useissa  maissa  joutunut
toiseen  asemaan  kuin  aikaisemmin.  Amerikan  Yhdysvalloissa  näin
ollen   valtuutettiin   presidentti   sanomaan   ii'ti   ne   merenkulkusopi-
mukset,  jotka  estivät  kantamasta  ulkomaan  aluksilta  korkeampia
merenkulku-tai tullimaksuja  niillä kuljetetuista tavaroisi,a.   Saman-
lainen  menettely  saavutti  kannatusta  myös  Espanjassa  ja   Portu-

galissa,  mutta  laajempaa  käytäntöä  puheena  oleva  järjestelinä  ei
saavuttanut.

Kansainliitto,  jonka  tehtäviin  myös  kansainvälisten  kauppasuh-
teiden kehittäminen kuuluu,  on tullipolitiikan alalla verraten vähän
vaikuttanut.    Vuonna  4923  tehtiin  Genövessä  kansainvälinen  sopi-
mus  tullimuodollisuuksien  yksinkertaistuttamisesta,  mutta  sen  voi-
maansaattaminen   jää   tietenkin   varsinaisen   tullipolitiikan    alueen
ulkopuolelle;  tähän työalaan   Kansainliiton  toiminta   ei  näinä   vuo-
sina  juuri lainkaan   kohdistunut.

IV.   Tul,li,nkorotusten  iatkuminen.

Samoin   kuin   useast,i   aikaisemmin   tullipolitiikan   vaiheissa    on
sattunut,  myös  maailmansotaa  lähinnä  seuranneina vuosina käytän-
töön   otetut   tullimaksujen   korotukset,   jotka   alkuaan   olivat   vain
v ä 1 i a i k a i s i k s i    t o i m e n p i t e i k s i   tarkoitettuja,   joutui-
vat  olemaan  voimassa  me]koista  pitemmän  ajan.    0lojen  vähitel-
]en  vakaantuessa  rauhan  kannalle  jäivät  eri  maiden  rahalliset  vai-
keudet  yhä  varsin  suuriksi,  varsinkin  kun  sotakorvauskysymykset
eivät    ottaneet   selviytyäkseen,   minkä   johdosta   sekä   valtiollinen
että  taloudellinen tasapaino  kansojen  välillä jäi yhä  saavuttainat,ta.
Näissä  oloissa  protektsionistinen  virtaus  jatkui  ei`i  maissa,  sitä suu-
remmalla    syyllä,   kun    työttömyyden    laajentuminen    suorastaan

i)akotti    helpottamaan    työnsaannin    mahdollisuuksia    sulkemalla
ulkomainen   kilpailu   kotimaan   markkinoilta   mahdollisimman   tai`-
kasti.

Niistä  tullinkorotuksista,  joita  viime  vuosina  on  pantu  toimeen
Englannissa,   osittain   i.ahallisista,   osittain   valtiollisista   syistä,   on
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tässä  seurassa  äskettäin  tehty selkoa  1.  Nämä protektsionistiset toi-
menpiteet   ovat   olleet   luonnollisena   seurauksena   muissa   maissa,
etenkin   Euroopan   mannermaalla,   valtaan  päässeistä  virtauksista.
Omavaraisuuspyrkimysten tullessa ei.i maissa yhä voimakkaammiksi

ja jyrkemmiksi on Suurbritannialle näyttänyt käyvän ylivoimaiseksi
jäädä  va.paankaupan  kannalle,  kun  keri`an  muut  maat  ovat  olleet
korkeiden  tullimuurien  suojassa.   Siihen  nähden,  että  tämän  suuren
merivallan   talouselämä   jo  vuosisadat  on  sangen  suui`essa  määrin
nojautunut   kaui)pavaihtoon,   jolle   mahdollisimman   suuri   vapaus
tietenkin   on   edullist,a,   tullipolitiikan   siirtyminen   varsinaisen   suo-

jeluperiaatteen  kannalle  vaati  aikansa.    Vielä  vuoden   1923  parla-
mentinvaaleissa,  kun  oli  i`atkaistavana  tullipolitiikan  kehittäminen
suojelusuuntaan,  jouduttiin  kielteiseen  tulokseen.   Vasta  seuraavan
vuoden lopulla voidaan katsoa  Englannin yleisen mielialan alkaneen
kääntyä.    Saksan  kilpailun  vastustamiseksi  ruvettiin  myöntämään
avustusta   kotimaiseen   sokerijuurikkaan   viljelykseen   nojautuvalle
sokeriteollisuudelle,   ].a   kohta   sen   jälkeen   asetettiin   komissioneja
käsittelemään  eri  teollisuudenhaarojen  taholta  jätettyjä  anomuksia
tullisuojelusta.   Vuonna  1925  saatettiin jälleen voimaan  aikaisempia
valuuttatulleja   ja   säädettiin   uusia   tullimaksuja   eräille   tuotteille.
Tämä jatkui myös seui`aavina vuosina.   Vähitellen »Greater  Britain»-
liike,  jolla  aikaisemmin  oli  ollut  verraten  vähän  kannattajia,  pääsi

yhä   ]aajemmissa   piireissä   suosioon,   ja   monet   tunnetut   kansan-
taloustieteilijätkin,  sellaiset  kuin  L/. M. Keynes  ja  Sir  Josb.oh s£omp,
rupesivat  puoltamaan tullisuojelun  käytäntöön  ottamista  yritteliäi-
syyden  )isäämiseksi  ja  valtiontulojen  kartuttamiseksi.    Sen  yleisen
lamat,ilan  johdosta,  johon  talouselämä  viime  vuosina  on  joutunut,
on   lopulta   vanha  Joseph  Chomberzci£nin  tulliohjelma,  kolmea  vuo-
sikymmentä  myöhemmin  kuin  se  ensiksi  esitettiin,  tullut  hyväksy-
tyksi, ja  siten  voidaan sanoa vapaankaupan vankimman linnoituk-
sen   vihdoin    antautuneen.

I-Iyvin  monivaiheinen  on  tullipolitiikan  kchitys  maailmansodan

jälkeen   ollut   Saksassa.    Kun   Versailles'in  rauhansopimus   kumosi
aikaisemmat  kauppasopimukset  ja  vähitellen  oli  i.yhdyttävä  teke-

L Vrt.  AXEL SoLiTA.NDBR,  I:.nglannin nukuinen kauppapoliliikka.   Kansamta\ou~

dellinen Aikakauskirja  1933,  siv.  18-34.
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mään  uusia,  tullimaksujen korot,taminen oli jo  traktaattipoliittisista
syistä   tarpeen.    Ennestäänkin   tässä   maassa   oli,   kuten   tunnettu,
valla]la    protektsionistinen    mieliala,     eikä    tullisuojelun    edell`een
kehittäminen   siinä   suhteessa   kohdannut   vaikeuksia,    huolimatta
valtiollisen   vaikutusvallan   siirtymisestä   toisiin   käsiin   kuin  ennen
maailmansotaa   ja   huolimatta   kansantaloustieteilijäin   ta.holta   esi-
tetystä   suojelujärjestelmän   arvostelusta L.   Mahdollisimman vient,i-
voittoisen   kauppataseen   aikaansaaminen   oli   Saksalle   suorastaan
välttämätöntä, jotta olisi voitu selvi}ttyä raskaista sotakorvauksista.
Täten  kehitys   kulki  vuosi   vuodelta   yhä   enemmän   tullimaksujen
koi`otusta  kohti.    Niinpä  )isättiin  m. m.  vi]jan,  voin,  lihan,  sokerin

ja   monen   muun   välttämättömän   elintai`vikkeen   tullimaksrija,   ja
siten  eri  kansankerrosten  elinkustannukset,  nousivat  vähitellön  vhä
korkeammalle.   Vielä jyrkeinpiin toimenpiteisiin Saksa on ulkomaan-
kauppapolitiikan alalla ryhtynyt  ot,tamalla  moniin  tärkeisiin tuonti-
tavai.oihin   nähden   käytäntöön   kontingenttijärjestelmän,   josta  on
aiheutunut  vaikeita  ristiriitoja  ulkomaiden  kanssa.

Ranskassa,  joka  niinikään jo  ennen  maailmansotaa  oli  tuntuvan
tullisuojelun   kannalla,   on   samaten   vuosi   vuodelta   lisätt}'   tulli-
maksuja.    Suojelusuuntaa   on   vahvistanut   myös   tullinimikkeistön
kehittäminen  yhä   seikkaperäisemmäksi  tuntuvasti  lisäämällä   ala-
nimikkeiden   lukua.     Uutta   tullitariffia  ryhdyttiin  valmistelemaan

jo   vuonna   1923,   mutta   sen   aikaansaantia   vaikeutti   sekä  yleensä
taloudellisten  olosuhteiden  että  rahaolojen  epävarmuus;  siten  tämä
uudistus   lykkäytyi   useita   vuosia,   vaikeuttaen   kauppasopimusten
aikaansaantia.   Sittemmin korotettiin useita teollisuustulleja vuonna
1927   ja   maataloustulleja   seuraavana   vuonna.    Sokeriteollisuuden
tullisuojelua  lisättiin  vuonna  1929  kokonaista  40  °/o.

1 Tässä  viitattakoon  vain  siihen  julistukseen,  jonka  107  saksalaista  talous-  ja

yhteiskuntatieteiden  6dustajaa,  niiden  joukossa  arvovaltaisimpia  yliopistomiehiä,
syyskuussa   1924   allekirjoitti  ja  jossa  puollettiin  sodan  edellisestä  kauppapolitii-
kasta   siirt,ymistä  vapaamman  kansainvä]isen  vaihdannan   kannalle.    Lisäksi   on
mainittava,  että  samoihin  aikoihin  Stuttgai.tissa  pitämässään  kokouksessa  pohti
`Jerc[.n  /tir  Soz[.aJpoJz.f[.k  Saksan  vastaista  kauppapolitiikkaa  MAx  SERiNGin,  CHR.
ECKERTin,   BERNHARD   HARMsin  ja  GEORG  GOTiiEiNin  esittämien   alustusten  joh-
dolla:  siinäkin  tilaisuudessa  vapaakauppaohjelmaa  puolustavat  lausunnot  tulivat
vdimakkaasti  esille.
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Välimei`enmaista  on  ltalia  erikoisesti  ponnistellut  taloudelliseen
omavai`aisuuteen    pääsemiseksi,   ja   siihen   tarkoitukseen   on   tulli-
suojelua   käytetty   suuressa   määrin.      Niinikään   on   Espanja   yhä
suosinut   korkeita   tullimal#uja.

Protektsionistista  tullipolitiikkaa ovat soveltaneet yleensä kaikki
uudet   valtiot,  kuten  Tshekkoslovakia,  Puola  ja   ltäineren  valtiot.
Viimeksi  mainituista  ovat  Latvia  ja  Viro  pitkät  ajat  valmistelleet
tulliunionin  voimaan  saattamista  näiden  naapurimaiden  kesken.

Mit,ä Pohjoismaihin tulee, on johdettava  mieleen,  että Tanskassa,

jonka  elinkeinoelämä  yhä  edelleen  on hyvin  suuressa määrin nojau-
tunut    maataloustuotteiden    vientiin,    vapaakauppasuunnalla    on
ollut  luonnollinen  kannatuksensa  ja  tulleja  on  sodan  jälkeen  ver-
raten vähän  muuteltu.      Mutta  viime  vuosina  on  sielläkin  katsot,tu

pitävän  korottaa  eräitä  tullimaksuja.
Niinikään   oli   Norja   ennen   maailmansotaa   verraten   pitkään

vapaammalla  kannalla  tullimaksuihin  nähden  kuin  useimmat  muiit
maat, mutta 1900-luvun alussa tämäkin maa siii.tyi entistä enemmän
tullisuojelun   kannalle.     Samaa    suuntaa    on    sittemmin    jatkettu
osittain  suoranaisesti,  m. m.  lihan,  voin,  vehnän,  jalkineiden  y. m.
tullimaksuja  korottamalla,  osittain  käyttämällä  samanlaista  tava-
roiden   merkintäpakkoa   kuin   Englannissa.    Varsinaista   viljatullia,
s. o.  rukiiseen  kohdistuvaa,  ei  kuitenkaan  ole  säädetty,  vaan  viljan
viljelystä  on  avustettu  rahallisesti.   Vuonna  1930  alennett,iin  eräitä
tulleja,  m. m.  kahvin  ja  sokei`in.

Ruotsin   tullipolitiikan   kehitys   ansaitsee   meillä   erikoista   huo-

=::}tapun#ne]`p:h:.:]ie]:hyt::a]oäj:ttenm:::;]¥:¥::e:a]VoUu°åke:iisJ:°ntkt:]=[°nL::|n-
luonteen.   Tunnettu  asia  on,  että  läntisessä  naapurimaassamme  oli
suojelutullivirtaus  päässyt  jo  ennen  maailmansbtaa  vaikuttamaan
melko   paljon;   viljatullit   otettiin   uudelleen   käytäntöön   jo    1880-
luvun lopulla, ja muutamaa vuotta myöhemmin täydennettiin tulli-
suojelua   myös   teollisuuteen   nähden.    Samaan   suuntaan   vaikutt,i
r\Torjan   kanssa  käytyyn  kauppaan  sovelletun  erikoislainsäädäiinön

(mellanrikslagstifLningen)  lakkauttaminen.   Uusi tullitaksa valmistui
vuonna  1910,  ja  s.iinä  korotettiin. laatuvalmisteiden tuotteiden  tulli-
maksuja.    Sittemmin  lisättiin  myös  valmistetun  tupakan  tullisuo-

jelua.     Maailmansodan   puhkeamisen   johdosta   peruutettiin   leipä-
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viljan  tullimaksut  ja  myöhemmin  monien  muiden  täi`keiden  elin-
tai`vikkeiden  sekä  sanomalehtipaperin  tullit,   mutta   valtiontulojen
lisäämiseksi   korotettiin   ylellisyystavaroiden   tulleja.     Sodan   pää-
tyttyä   otettiin   käytäntöön   leipäviljan   liukuvat   tullit   ja   niiden
avulla  vähitellen  siirryttiin  sodan  edelliseen  tullisuojeluun.   Vuonna
1921   koi.otettiin   useiden   ylellisyystavaroiden   tullimaksuja  ja   seu-
i`aavana  vuonna  kahvin  ja  tupakan  verotusta;  jälkimmäistä sittem-
min  vielä  lisättiin.   Mutta  jo  vuonna  1925,  jolloin  Espanjan  kanssa
tehtiin  kauppasopimus,  täytyi  useita  verotulleja  alentaa.    Samoin
huojennettiin seuraavana vuonna  useita tullimaksuja  Saksan kanssa
tehdyn kauppasopimuksen johdosta.   Tällä välin olikin valtion rahal-
linen tila muodostunut helpommaksi, ja siten voitiin alentaa kahville
asetettua verotullia.  Samoihin aikoihin myönnettiin ei`äille tuotteille
entistä   suurempaa  tullisuojelua.    Kahvitullia   vähennettiin   sittem-
min  uudelleen,  ja  eräiden  ravitsevien  hedelmien  tuonti  vapautettiin
kokonaan   tullimaksuista.    Mutta   sitten   kuin   yleiset   liikesuhteet
huonontuivat,   täytyi   i`aha-asiallisista    syistä   taas    lisätä    useiden

ylellisyystavaroiden   tullimaksuja;   viime   vuonna   näitä   koi`otuksia
säädettiin   yhteensä   70   nimikkeelle.     Ruotsissa   on   täten   sangen
suuressa   määrin   käytetty   tulliverotusta,   mutta   myös   protektsio-
nistisilla  virtauksilla  on  siellä  ollut  melkoinen  vaikutuksensa.

Pohjoismaissa   on   myös   ryhdytty   keskinäisiin   toimenpiteisiin

jatkuvien  tullinkorotusten   ehkäisemiseksi,  ja   siinä   tai'koituksessa
tehtiin  vuoden  1930 lopulla Oslossa  sopimus  eräiden Skandinaavian
maiden   sekä   Belgian   ja   Hollannnin   kesken;   näistä   on   viimeksi
mainittu  maailmansodan  jälkeen  edelleen  pysyttäytynyt  yleisestä

protektsionistisest®a  virtauksesta  syrjässä.
Samaan  vapaampaan  suuntaan  on  myös   Kansainliitto  puoles-

taan  koettanut  vaikuttaa.   Liiton  toimesta  Genövessä  vuonna  1927

pidetty   maailmantalouskonferenssi   tehosti,   että   olisi   aika   tehdä
loppu  tullinkorotuksista  ja  sen  sijaan  pyrkiä  päinvastaiseen  suun-
taan.  Siten olisi ei`i valtioiden pitänyt alentaa tullimuureja, ja tällöin
olisi voitu aloittaa niistä tulleista, joita oli korotettu maailmansodasta

johtuneiden  tilapäisten  muutosten  ehkäisemiseksi.    Kansainvälisten
kauppasuhteiden   kehityksen   pahimpiin   esteisiin   talouskonfei`enssi
katsoi  kuuluvan  tullimäärien  vakavuuden  puutteen,  ja  hyväksyt-
tiinkin  päätöslauselma,  jonka  mukaan  eri  valtioiden  olisi  ollut  väl-
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tettävä   usein  uusiutuvia  tai  äkillisiä  tullimäärien  muutoksia. Seu-
i.aavana vuonna kokoontunut Kansainliiton taloudellinen neuvot,telu-
komitea   sitten   taas   totesi   talouskonferenssin   päätöksien   osaltaan
edistäneen  sitä,  että  tullisuojelun  lisääntyminen  oli  suui`in  i)iirtein

p}'sähtyn}'t.      Mutta  ei  kestänyt  kauan,  ennenkuin  samat  valtiot,
jotka   olivat  näitä }-hteisiä  päätöksiä  tehneet,  ryhtyivät  niistä  huo-
limatt,a   }.hä   vahvistamaan  tullimuurejaan,   kuten  edellä  esitetystä
katsauksesta  jo  on  käynyt  ilini.

V.     Tiil,okset.

R}rhdyttäessä    tarkast,eleinaan    niitä    vaikutuksia,    joita    sota-
vuosien  jälkeisellä  tullipolitiikalla  voidaan  katsoa  olleen,  on  enna-
kolta  jo  todettava,   että  ne  suurimmalta  osaltaan  ovat  vielä  epä-
selviä.   Vasta  myöhempi tutkiinus  voi  osoittaa  ei'i  inaissa  sovelletun
tullii)olitiikan  tulokset  niin  hyvin  julkisen  talouden  kuin  eri  elin-
keinojen   lmhityksen   ja   yhteiskuntaelämän   kannalta,   mikäli   s}'y-

yhteys  onkaan  tai.kkaan  todettavissa,  kehityksen  kulun  oltua  sa-
manaikaisesti  riippuvaisena  hyvin  monista  eri  tekijöistä.

Selviminin   tullipolitiikan   tulokset   ovat   nähtävissä   eri   maiden
valtiontaloudessa.     Jo   vanhastaan   on   ollut   tunnettua,
että  tulliinaksut  ovat  olleet  mitä  tuottavimpia  tulolähteitä  ja  että
niiden avulla  on nopeasti voitu saada myös  entistä suurempia tulcja
valtion   i.ahastoon,   milloin   tällainen   toimenpide   on   ollut   tarpeen.
Tästä   syystä   on  tulliverotuksen   lisäämistä aikaisemminkin sangen
usein  toimiLettu,  ja  niinikään  sekä  sotavuo'sina  että  niiden  jälkeen
on  tämä  fiskaalinen   näkökohta   tuntuvasti   vaikuttanut  tullimak-
sujen   korottamiseen.     Ulkomaankaupan   laajentuessa   tämä   tulo-
lähde  on  myös  osoittautunut  erittäin tuottoisaksi,  ja  julkisen talou-
den  kannalta  katsoen  eri  maiden  tullipolitiikka  on  maailmansodan

jälkeen   suorittanut    ei`inomaisen   suui`iarvoisen   tehtävän   valtion-
talouden   vankkana   tukena.     I-Iuomattavimmissa    maissa    tämän
tulolähteen   tuotto   on   tuntuvasti   lisääntynyt.    Monien   täi.keiden
kulutustavaroiden  saavuttaessa, palkkatason  noustua, entistä  enem-
män  kä}-ttäjiä  ne  tullimaksut,  jotka  näihin  tavaroihin  ovat  kohdis-
tuneet,    ovat   vuosi   vuodelta   tuottaneet   )'hä   suui`empia   tuloja.
Mutta sitten kuin yleiset liikesuhteet ovat lamaantuneet, on kulutus
3
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supistunut  miltei  pitkin  linjaa, ja  vastaavasti  ovat  niistä  kannetut
tullitulotkin   vähentyneet,   jollei   asianomaisia   maksuja   o]e   tämän

johdosta   korotettu.    Mutta   mikäli   verotulleja   on   kannettu   aivan
`.leisesti   kä`'tet`'istä   ja   suorastaan   välttämättömiin  kulutusesinei-
siin  luettavista  tavaralajeista,  kuten  useimmissa  maissa  on  teht).,
tullimaksujen  tuottamat  tulot  eivät  siltä  osalta  ole  päässeet  lama-
ajan  johdostakaari  tuntuvasti  supistumaan.

Kun  otet,aan  tarkasteltavaksi  tullimaksujen  rahal]inen  nierkit}'s
tärkeimmissä   maissa,   voidaan   ensinnäkin   mainita  t,   että   niiden
osuus  valtion  verotuloista  oli  Amerikan  Yhd}.svalloissa  maailman-
sodan  edellä  hyvin  suuri,  nousten  melkein  puoleen  määi.ään  niistä.
Varainhoitovuonna   1912/13  niitä  `saatiin  348.9  milj.   dollaria,  mikä
vastasi   48.o  °/o   varsinaisista   valtiont,uloista   eikä   ollut   paljon   pie-
nempänä   määi`änä   myöskään  valtion  kaikista  tuloista   mainitussa
]iittovaltiossa,     jossa     valtiontalous     melkein   kokonaan   nojautuu
verotuloihin.     Maailmansodan   jälkeen   tullien   tuotto   on   suuresti
lisääntynyt,  nousten  finanssivuonna  1928/29  jo  vähän  }'li  600  milj.
dollai`in  ja   ollen   seuraavanakin   varainhoitokautena   melkein   yhtä
suuri.     Mutta    ulkomaankaupan   sittemmin   supistuessa    on   tulli-
verotuksen  tuotto   seuraavina   aikoina   suuresti  vähent}.nyt.    Vielä
tuntuvampi on ollut tämän tulolähteen suhteellisen osuuden supistus,
kun    tuloverotuksesta,   nousukonjunktuurien   vallitessa   muutamia
vuosia   sitten,  saatiin   varainhoitovuonna    4929/30    }'li  2 400    milj.
do]laria;   seuraavina   vuosina    tosin   tämäkin   erä   supistui,   mutta
ei     yhtä     nopeasti.       Tullimaksujen     osuus    t,äten     painui     edel-
liseen  verraten  paljon  pienemmäksi.   T\Tiiden  suui`immillaan  ollessa,
vuosina  1928/29,  niitä  oli  vain  15.8  °/o  varsinaisista  tuloista.

Tunnettu  asia  on,  että  Suui`britanniassa  tulliverotuksella, vapaa-
kauppajärjestelmästä  huolimatta, jo  ennen  maailmansot,aa  oli hyvin
tärkeä   asema  valtiontulojen  joukossa.   Varainhoitovuonna  1913/14
niistä  kertyi  35.5  milj.  puntaa,  josta  runsaasti  puolet  saatiin  tupa-
kan  verottamisesta.   Mutta  yhtä  tärkeitä  olivat  siihen  aikaan  eten-
kin  alkoholipitoisiin  juomiin  kohdistuvat  vei.ot,  ja   llng.lannin  eri-

1  Näitä   vertai)evia   laskelmia   ]aadittaessa   o)i   aineistoksi  käytetty   etupäässä

niitä  tilasto)lisia  katsauksia,  joita  eri  maiden  tilastolliset  vuosikirjat  julkaisevat;
na.istÅ  on  erLkseen  mai±r\£tte(`Ta  Stalislisches  Jahrbuch  f år  das  Deulsche  Reich.
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koislaaiuisen t,ulovei.on tuotto oli jo silloin yli 47  inilj.  puntaa.   Täten
tullitulojen  osuus  valtion  tärkeimmist,ä  vei`ottiloista  jäi  29.o  °/o:iin,

ja   kaikista   valtiontuloista  ne  olivat  vain  17.9  °/o.    Maailmansodan
jälkeen  tullien  tuotto  on  noussut  enemmän  kuiii  kolmenkertaiseksi,
ja  sitten  kuin  tullimaksuja  viime  vuosina  on  tuntuvasti  korotettu,
niistä    odotetaan   lama-ajasta    huolimatta   yhä    suui`einpia    tuloja;
finanssivuonna  `]934/32  tullimaksuista  jo  1%rtyikin  436.2  milj.  pun-
taa,  ja    kuluvaksi    varainhoit,ovuodeksi    on    vastaava    luku   arvi-
oitu   `174.6   milj.   punnaksi.      Sen   johdosta   on  alkoholipitoisten juo-
mien   verotus,   joka   sodan   edellä   oli   melkein   yhtä   tuottava   kuin
tullimaksut,  tämän  kulutuksen  sodan  jälkeen  entisistä  määristään
supistuessa,   jään}tt   tuntuvasti   pienemmäksi,   ollen   viime   aikoina
vain  100  milj.  punnan  tienoilla  vuodessa.  Kun  tulovei`otus  on  sodan
edelliseen  verraten  noussut  noin  5-6-kertaiseen  määrään,  tuottaen
varainhoitokautena  1931/32  jo  287.4  milj.  i)untaa,  on  tullimaksujen
osuus  vei`ot,uloista  sodan  edelliseen  vei`raten vähentynyt melkoisesti,
ollen   viimeksi  mainittuna  vuonna  vain  25.i  °/o  tärkeimmistä  vei`o-
tuloista   ja   16.o  °/o   kaikista   valtiontuloista.

Ranskassa  tullien  tuotto  vuonna  1913  käsitti  778  milj.  frangia,
lukuun  ottamatta  sokeritullia,  josta  sokeriveron  ohella  kertyi  .191
milj.    frangia.     Näistä   tulolähteistä   saatiin   siten   19.i  °/o   valtion
kaikista  tuloista  mainittuna  vuonna.    Sen  rinnalla  olivat  pääoma-
tulovero  ja  samoin  muutkin  välittömät  verot  melkoista  pienempiä
tekijöitä.     Sodan   jällwen   tullien   tuotto   kasvoi   moninkertaiseksi,
kuten  jo  rahanai`von  alenemisen  johdosta  oli  luonnollista.    Vuonna
1929    tullimaksuista,    lukuun    ot,tamatta    sokeritullia,    saatiin   5.4
miljardia   frangia   eli   7   kei`taa   sodan   edellinen   määi`ä,   jota   paitsi
sokerivero  ja  -tulli  tuottivat  lähes  1.5  mi]jardia.    Mutta  tällä  välin
lisääntyivät  niin  hyvin tulovei`on  kuin  muidenkin välittömien vero-

jen  ja  ei`äiden  välillisten  verojen  tiiotot  siinä  määrin, että  tullimak-
sujen  suhteellinen  osuus.  valt,iontuloista   supistui   melkoisesti,   ollen
sokeriveron  ohella  vain  11.o  °/o  kaikista  valtiontuloista.

Italiassa  saatiin  tullimaksuista  ja   merenkulkumaksuista  ennen
sotaa,   varainhoitovuonna   1913/14,   yhteensä   259.i   milj.   1iiraa   eli
10.4  °/o   valt,ion   vakinaisista   tuloista.    Samaan   aikaan   suoranaiset
verot tuottivat vähän  enemmän kuin kaksi kertaa suui.emman  sum-
man.   Maailmansodan  jälkeen  vastaavat  luvut  nousivat  t,untuvasti.
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Tulli-  ja  merenkulkumaksuista  saatiin  finanssivuonna  1930/31  lähes
1.7  miljardia   liii.aa,  inutta  tämä  oli vain 8.5  °/o  vakinaisista  valtion-
tuloista; välittöinien vero].en  samanaikainen  nousu oli lähes kymmen-
kertainen, ja  muutkin  tulolähteet  olivat  kasvaneet  nopeasti.

Ohimennen  mainittakoon,   että  Sveit,sissä  on  tullien  osuus  kai-
kista  vei.otuloista  ollut  erittäin  suuri,  `'astaten  vuonna  J928  }rli  2/3
eli  67.4  °/o  niistä,  mutta  se  aleni  sittemmin,  ollen  vuoiina  1930  vain
52.7  °/o.   Tämäkin  on  h}'vin  korkea  suhdeluku;  näiden  kolmen  vuo-
den  keskimäärä  on  suureinpi  kuin  minkään  muun  maan,  josta  ver-
tailevia   laskelinia   on   käytettävissä.

Saksan   valtakunnassa   oli   t,ullien   tuotto   maailinansodan  edellä
hyvin  tuntuva,  mutta  siinä  ilme]`i  jonkun  `.erran  aleiieva  suunt,a.
Vuonna  19J`l   niistä  kertyi  733.6  milj.  saksanmarkkaa,  iiiikä  vastasi
43.8  °/o   silloisista   vei`ot,uloista.    Kun  seuraavina   `'uosina  t,ämä  tulo-
lähde   vähentyi,   se   tuotti   vuonm   1913   vain   679.3  iiiilj.  markkaa
eli   40.9  °/o    verotuloista.     Maailinansodan   jälkeen,    j()lloin   Saksan
valtakunnan   on   täyt}-n}-t   ääiiinmilleen   ponnistella   valtiontulojen
lisäämiseksi  }Tleensä   kaikista   mahdollisista   vei.olähteist,ä,   t,ulliiiiak-
sujen  tuotto  on  tosin  inelkoisesti  kasvanut,  ollen vai`ainhoitovu(]nna
192.7/28 jo 1250.8  milj. inai`kkaa, mutta seuraavina vuosina vastaava
summa  on  ollut  vähän  pienempi.   Puheena  olevan  tuloläht,een  suh-
teellinen  inerkit}'s  on  painunut  sodan  edelliseen  verraten  varsin  pie-
neksi,  vastaten varainhoitovuonna  1930/3`1 vain 12.o  °/o verotuloista.

Mitä  Pohjoismaihin  tulee,  on  Tanskassa,  joka  tullipolitiikassaan
on  ollut  vapaammalla  kannalla  kuin  useimmat  muut  maat,  tulli-
maksujen  rahallinen  merkit}-s  ollut  verraten  suuri.   Maailmansodan
edellä,     varainhoitovuotena    `1913/14,    tuontitulleista    saatiin    35.o
milj.  kruunua,  mikä  vastasi  28.t °/o  valtiontuloista.   Maailmansodan

jälkeen  valtiontalous   oli  tässäkin  maassa   melkoisesti  laajentuiiut,
ja  tullien tuotto  nousi jo  hiukan  }'li  100  milj.  ki`uunun,  ollen varain-
hoitovuonna    1930/3`1    106.2   milj.   kruunua,   mikä   vastasi   3`1.o  °/o
valtiontulojen    koko    määi`ästä.      Täten   on   tullimaksujen   osuus
Tanskan   valtiontaloudesta   sodan   jälkeen   suhteellisestikin   lisään-
tynyt.

Norjassa  tullimaksut  tuottivat  maailmansodan  edellisenä finans-
sivuonna 52.4 milj. ki`uunua, mikä vastasi 56.i  °/o valtion verotuloista

ja 32.s  °/o valtion varsinaisista tuloista.   Maailinansodan jälkeen tulli-
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maksujen  tuotto   on   tosin   noussut  yli   100   milj.   kruunun,   mutta
muiden   tulolähteiden  kasvaessa   yhtä   paljon,  jopa   hiukan   enem-
mänkin, tullimaksujen osuus on hiukan vähentynyt,  ollen kuitenkin
vielä  35.5  °/o  verotuloista ja  31.i  °/o valtion kaikista tuloista.

Ruotsissa    tullimaksujen    merkitys    oli    maailmansodan    edellä
vähän  suurempi.   Vuonna  1913  niitä  kannettiin  68.9  milj.  kruunua,
mikä  vastasi  35.o  °/o  valtion  verotuloista.    Sodan  jälkeen  vastaava
luku  on  ollut  enemmän  kuin  kaksi  kei`taa  suurempi;  varainhoito-
vuonna  1930/31  niistä  kertyi  147.7  milj.  kruunua,   mutta  muiden
tulolähteiden,  varsinkin  tulovei`on  ja  aksiisien,  tuoton lisäännyttyä
vielä     enemmän   tullimaksujen   osuus     alentui   24.7  °/o:iin   valtion
verotuloista.

Eteläisessä  naapurimaassamme  Virossa,  josta  tietoja  tullimak-
sujen   mei`kityksestä   ei   tietenkään   ole   maailmansodan   edelliseltä
ajalta,  tämän  tulolähteen  osuus  vei`otuloista  on  ollut  sangen suuri.
Sen  rinnalla  on  muilla  veroilla  ollut  veiTaten  pieni merkitys.   Lat-
viassa  sitä vastoin tullitulot  näyttävät  viime vuosina olleen suhteel-
]isesti   vähäisenä   tekijänä  valtiontaloudessa,   ja   niiden  osuus   kai-
kista   valtiontuloista   on  yhä   pienentynyt.

Jos  pitemmälle  jatkamatta  edellä  olevien  lukujen  rinnalle  ase-
tetaan   vastaavia    laskelmia    Suomen    tullituloista,   jotka   vuonna
1913   nousivat  58.3  miljoonaan  ja  vuonna  1929  taas  1336.6  miljoo-
naan  markkaan,  havaitaan,   että   useimmissa  maissa   on  tullivero-
tuksen  suhteellinen  merkitys  sekä  maailmansodan  edellä  että  sen

jälkeen ollut pienempi kuin meillä, mutta muutamia poikkeuksiakin
on   olemassa.    Korkeimmat   suhdeluvut   kuuluvat   Sveitsille,   jossa
tullituloja  vuonna  1930  kertyi  75.o  frangia  eli  parikui.ssin  mukaan
miltei   575  mai`kkaa   kutakin  maan  asukasta  kohden.   Mutta  yllät-
tävää  on todeta,  että toiselle sijalle kiipeää vanha vapaakauppamaa
Englanti,  jossa  vastaava  luku  oli  lähes  522  markkaa.   Tämän  rin-
nalla Suomen tulliverotus, vaikka se muihin verotuloihin verraten on-
kin  ollut  ei`ittäin  suuri,  nousten  vuonna  1929  miltei  57  °/o:iin  vero-
tuloista,  on  asukasta  kohden  laskien  samana  vuonna  jäänyt  vain
367.8   markkaan.     Muissa   maissa   vastaavat   luvut   ovat   yleensä
olleet  tuntuvasti  alemmat.    Mainittakoon  kuitenkin,  että  Norjassa
vai`ainhoitovuonna    1929/30    kannettiin   tulleja   kutakin    asukasta
kohden   lähes  40  kruunua  eli  pai`ikurssin  mukaan  421.4   markkaa,
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joien  tulliverotus  sieLlä  oli  ankarampi  kiiin   mei]lä.   Tanskassa   vas-
taava   luku  oli  308.6  mai.kkaa  ja  Ruot,sissa  256.4   markkaa.    Mutta
näitä  määriä  Suomen  tulliverotukseen  vertailtaessa  oljsi  elinkust,an-
nusten  erilaisuuteen  naapurimaissa  ja  incillä  i)antava  asianmukaista
huomiota;   siten    puheena     olevi`n     verotuksen   paino   inuodostuisi
viimeksi   mainituissa   maissa   vielä   suhteellisesti  pienen`mäksi  kuin
meillä.

Maailmansodan  edellä,  vuonna  1913,  tullitulot  täällä  vastasivat,
69.3   °/o  silloisista   verotuloista,  ja   kutakin  maan  asukasta  kohden
niitä  kannettiin  18.o  markkaa.   Jos tämä  määrä lasketaan  myöhem-
niän   ajan   rahayksikössä,   käyttäen   perustana   kulta-ai.von   suhde-
lukua   7.66,  siitä saadaan  137.9  markkaa,  ja  siten on lisäystä  vuot,een
4929   mennessä   ollut   166.7  °/o.    Puheena   olevan   ennestäänkin  tun-
tuvan  verorasituksen  nousu  on  täten  ollut  h}.vin  huomattava.

Jo  niistä  numerotiedoista,  joita  edellä  on  esitett}r,  käy  selvästi
ilmi,   et,tä  tulliverotuksella   on   maailmansodan  jälkeen  eri   maiden
valtiontulojen  joukossa  ollut  varsin   suuri  merkitys.    Toinen  kysy-
mys   on,   miten   oikeudenmukaista   tällainen  kulutusverotus,  yleisiä
verotusperiaatteita  huomioon  ottaen,  on  ollut.    Siinä  suhteessa  on
vain viitattava  niihin lukuisiin tutkimuksiin, joita  eri  maissa,  m. in.
meillä 1,   on  toimii,ettu   eri   yhteiskuntaluokkien  elinkustannuksista

ja  kulutusverojen aiheuttamasta rasituksesta.   Ne kaikki  osoittavat,
että   yleisesti   käytettyjen   tavaralajien   tullimaksut   muodostuvat
vähävaraiselle kansanosalle ja  suui.ille  perheille tuntuvammaksi taa-
kaksi kuin  suui`ituloisille  ja  pieniperheisille  tai  perheettömille  vei`on-
maksajille.   Tältä  kannalta  katsoen  puheena  olevien  kulutusverojen

yleinen  kä}'ttäminen,  jopa  sen  laajentuminenkin  monessa  maassa,
ei täytä korkeita oikeudenmukaisuuden vaatimuksia.   Mutta sainalla
on   todettava,   ettei   välittömän   verotuksen   tuotto,   vei`oasteikon
tuntuvista   korotuksista   huolimatta,   ole   kaikkialla   osoittautunut

yhtä  runsaaksi  kuin  tulliverotus  eikä  niin  ollen  missään  inaassa  ole
katsottu   voitavan   jättää   suuressa   määrin   käyttämättä   hyväksi
puhcena  olevaa  erinomaisen  tuottavaa  tulolähdettä.    Nekin  valtiol-
liset  r\'hmät,  jotka  periaatteellisesti  ovat  julistautuneet  rasittavien

1  Vrt.   VERNER   Li`'DGRE`',   Uusi  tullitariffi.    Ehdotus.     ITclsint{issä   1925.    Siv.

36-42.
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kulutusverojen   vastustajiksi,   ovat  valt,iontalout,ta   hoitamaan  jou-
duttuansa   huomanneet   vältt,äii`ättömäksi   hyvin   suui.essa   määi`in
turvautua   puheena   olevaan   verotustapaan.     Kuten   edellä   esite-
t}'stä  katsauksesta  tullivei`otuksen tuot,toon on  käynyt ilmi,  on vain
muut,amissa  maissa  edes  p}'s}'tt}'  entisen  tulliverotuksen puitteissa,

ja  verotullien alentamista on tapahtunut sangen harvoin.   Neuvosto-
Venäjälläkin  on  valtion  `'erotus  pääasiallisesti  nojautunut  kulutus-
veroihin,  joiden rasittavaisuutta  nimenoinaan t}'öväestön taholla  on
niin   paijon   Vaiiteitu.  i

Tullipolitiikan  k a  n s a n t a L o  u d e L 1 i s e t   v a i k u t u k s e t
ovat  siitä  s}-}rstä,  johon  edellä  hiukan   viitattiin,  }'ksityiskohtaisen-
kin  tutkiinuksen  avulla  eri  elinkeinoaloilla  `.leensä  h`'vin  vaikeasti
todettavissa.     Kun   mistään   sentapaisesta    selvityksestä    ei   tässä

yhteydessä  ole  voinut  olla  puhettakaan,  on  ollut  tyydyttävä  eräi-
den  }'leisten  huomioiden  esittämiseen  tullipolitiikan  ja  talouselämän
välisistä  suhteista  maailmansodan jälkeen.

Entistä  korkeammilla  suojelutulleilla  on,  kuten  tunnettua,  pää-
asiallisest,i  tavoiteltu  oman  maan  tuotantotoiminnan  tukemista  ja
mikäli  mahdollista  omavaraisuuden  saavuttamista  ulkomaihin  näh-
den.   Milloin tähän tarkoitukseen on käytetty n. s. k a s v a t t a v i a
suojelutulleja,  joiden  avulla  on  saatu  uusia  tuotantohaaroja alkuun-

pannuiksi  ja  tuetuiksi  niiden  kehityksen  alkutaipaleella,  on  niihin
nähden  ollut  verraten  suuri  ?.ksimielis}-ys  vallalla  eri  piireissä,  inyös
niiden  keskuudessa,  ].otka   tullisuojeluun  nähden  }'leensä  asettuvat
arvostelevalle kannalle.   Edelleen on useiden tuotantohaarojen tuke-
minen    aiheutunut    valtiollisista     s?'istä;    riippumatto-
muus    ulkomaista  m}-ös   taloudellisessa   suhteessa  on katsot,tu vält-
tämättömäksi  nimenomaan  maanpuolustuksen  kannalta  ja  silmällä

pitäen   sodan   mahdollisuutta.    Tässäkin   suhteessa   sodanjälkeinen
tullipolitiikka  on  monella taholla saavuttanut huomattavia tuloksia.
Entistä  suurempi omavaraisuus on useassa maassa  todettava  tapah-
tuneeksi  tosiasiaksi.

1  Tästä   on   tunnettu   finanssitieteeii   tutkija   PAtTL   llAi.;`.sEi,   t,eoksessaan   /)i.e

Finanz-    und    Steueruertassung    der    Union   der    sozialislisclien    Sou]iel-Rt:publiken

(Jena    1928)    antanut    seikkaperäisen    sel`.ityksen.
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Näitä  suhteita  valaisevat  osaltaan  kansainvälisen  kaupan  laa-

juudesta   eri   aikoina   tehdyt   vertailevat   laskelmat.     Huolimatta
taloudellisen   kehitykseii   voimakkuudesta,   joka   tuotannon   laajen-
tumisessa tulee selvästi näkyviin,  ulkomaankaupan i`aha-arvot eivät
suinkaan  o]e  nousseet  samassa  määrin.    Kun  eri  maat  ovat  tulli-
muurien  taakse  sulkeutuneina,  on  viennillä  ollut  suuria  vaikeuksia
menekin  hankkimisessa.   Aivan  viime  vuosina  ovat  ulkomaankaup-

paa  koskevat  luvut,  talouselämän  suuresti  lamautuessa,  suorastaan
alentuneet.  Tässä mainittakoon vain muutamia numeroita.

Eng]annissa   on   tuonnin   suhteellinen   osuus   maailmankaupassa
vuosina    ]929/31    kaikista    suojelutoimenpiteistä    huolimatta    yhä
lisääntynyt,  nousten näinä vuosina  15.3  °/o:sta  17.5  °/o:iin ja  samaan
aikaan   on  viennin  osuus  vähentynyt  10.9   °/o:sta  9.6   °/o:iin.    Niin-
ikään  on  Ranskan  maahantuonnin  osuus  näinä  vuosina  kasvanut
melkoisesti:   6.5   °/o:sta  8.o   °/o:iin,   mutta   siellä   on  vientikin  näinä
vuosina  hiukan  enentynyt,  tosin  vain  6.i   °/o:sta  6.5   °/o:iin.    Ame-
i`ikan  Yhdysvalloissa  taas  on  k}'llä  saat,u  tuonnin osuus maailman-
kaupassa   tuntuvasti   supistumaan:    12.3    °/o:sta   9.9    °/o:iin,   mutta
samoina  vuosina  on  maan  viennissä  tapahtunut  vielä  tuntuvampi
supistus,  niin   et,tä  se  on  15.9  °/o:sta  painunut  12.9  °/o:iin.   Samoina
vuosina  on  Saksassa  ääi-immäisen .jyrkillä toimenpiteillä  saatu tuon-
nin   suhteellinen  osuus  painumaan  9.i   °/o:sta  7.8   °/o:iin  ja  viennin
osuus   kohoamaan  9.9  °/o:sta  12.4  °/o:iin.   Mutta  naapurimaassamme
Ruotsissa  on  kaikesta  suoje]usta  huolimatta  maahantuonnin  osuus
näinä   vuosina   huomattavast,i   lisäänt}Tnyt,   samalla   kuin   viennin
osuus  on p}'synyt miltei paikoillaan.  Jo näiden muutamien numeroi-
den  nojalla  voidaan  lausua,   että  proktektsionistisen  tullipolitiikan
kansantaloudelliset   vaikutukset   näyttävät  eri  maissa  käyneen  ei'i
suuntiin,  eivätkä   ne   vleensä  ole   johtaneet   toivottuihin   tuloksiin;
vain  poikkeustapauksissa  se  on  onnistunut.

Kuten  edellä  on  useasti  huomautettu,  on  suojelutullien  käyttä-
mistä    erikoisesti    suosittu    työtilaisuuksien    varaamiseksi    suurille
työttöinien  joukoille,  jotka  maailmansodan  aiheuttamien  taloudel-
listen    järk}'t}Tsten    jälkeen    ovat    joutuneet    elämään    suorastaan

yhteiskunnan  varassa,  ja  siten  tullipolitiikkaan  ovat  vaikuttaneet
myös  sosialipoliittiset  näkökohdat.    Monessa  maassa  näyttää  maa-
ilmansodan  jälkeen  sovellettu  tullipolitiikka  jossain   määrin   lisän-
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neen  työmahdollisuuksia   ja   siten  johtaneen   myönteisiin   tuloksiin

puheena   olevassa   suhteessa.
Mutta  tämä  kaikki  on  ollut  saatava  aikaan  sillä  hinnalla,  että

tulleja korotettaessa elinkustannukset ovat nousseet ja vaikeuttaneet
toimeentulomahdollisuuksia.     Niin   hyvin   verotu]lit   kuin   suojelu-
tullit ovat tässä suhteessa vaikuttaneet samaan tapaan. Palkkatyön-
tekijäin   nauttimia   työpalkkoja   on   tosin   maailmansodan   jälkeen
useita  kertoja  korotettu,  mutta  realipalkan  nouseminen  on  näissä
oloissa  jäänyt  vei`raten  hitaaksi,  eikä  sitä  kaikilla   aloilla  ole  ollut
lainkaan todettavissa.   Viime  vuosina  on  sitten taloudellinen  lama-
aika  antanut  aihetta  palkkatason  alentamiseenkin  monella  taholla.

Sen  jälkeen  kuin  hintataso  on  maailmanmarkkinoilla  jyrkästi
alentunut,   tullipolitiikan  yhteiskunnalliset  vaikutukset   ovat   mel-
koisessa  määrin muuttuneet.   Suojelutullien  avullakaan  ei  ole  voitu
työtilaisuuksia   varata,   eipä   edes kontingenttijärjestelmää sovelta-
malla,  ja  siten  olosuhteet  ovat vain  huonontuneet.   Hintatason  ale-
neminen   on   tosin   jossain   määrin   huojentanut   elinkustannuksia,
mutta   tämä   kehitys   on   käynyt   verraten   hitaasti.    Palkkatason
monella  taholla  alennuttua  on  tullirasitus  nimenomaan  vähävai.ai-
sen  kansanosan  keskuudessa  tullut  entistä  tuntuvammaksi.   Mutta
viime   vuosina   on   myös   julkinen   talous   joutunut    taistelemaan
niin   suui`ia  vaikeuksia   vastaan,   ettei  tullimaksujen   alentamisesta
ole  voinut  sanottavasti  olla  kysymystäkään;  päinvastoin  on  usealla
taholla   katsottu   tulliverotusta   ja   suojelutullejakin   pitävän   vielä
lisätä.

Sotavuosina ja  niiden  jälkeen samoin  kuin vuoden `1931  syksystä
lähtien  on  tullipolitiikan  suuntaan  jälleen  melkoisesti  vaikuttanut
rahanarvon  aleneminen  monissa  maissa  ja  siitä  johtunut  tullimak-
sujen   korottaminen  niissä  maissa,  joihin  edellisistä  maista  ontava-
roita  viety.    Tästä  on  johtunut  vaikeita  kansainvälisiä  i`istiriitoja,

joiden   taloudelliset   vaikutukset   ovat   tuntuneet   myös   Suomeen
saakka.   r\Tiin kauan kuin rahanarvo  on  epävarmalla  pohjalla,  nämä
valuuttapoliittiset   näkökohdat   suui`esti   häii`itsevät   kansainvälisiä
kauppa-   ja   tullisuhteita.
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VI.   Loi)pusanat.

Maailmansodan   edellä   sovellettu   tullii)olitiikka,    joka   kaikissa
maissa  käsitti  suuren  määi.än  `'erotulleja,  osittain  h}'vin  tuottavia,

ja   useimmissa   maissa   tärkeimi)ien  tuotantohaarojen suojelutu]leja,
oli  niihin  aikoihiii  melko  paljon  arvostelun  alaisena.    Vain  yhteis-
kunnan  varakkaissa  piireissä  siihen  lienee  suui`in  piirtein  oltu  tvv-
tyväisiä,  kun  taas  vähävai.aisten  yhteiskuntaluokkien  taholta  koh-
distettiin   ankaria   arvosteluja   sekä   silloiseen  tulliverotukseen   ett,ä

protektsionistisiin  periaatteisiin. Monen puolueen  tulliohjelmat  sisäl-
sivät   niihin  aikoihin   sangen   usein  sellaisia   vaatimuksia,   että   niin
hyvin  verotulleja  kuin  suojelutulleja olisi alennettava  tai kokonaan
lakkautettavakin,    lukuun    ottamatt,a    ylellisystavaroiden   verotta-
mista.

Melkein  kaikissa  maissa  oii  inaailmansodan  jälkeen  valtiovalta
siirtyriyt  niiden  }.hteiskuiitaluokkien  käsiin,  jotka  mainittuja  ohjel-
mia   aikoinaan   esittivät;  ainakin  on  näillä  vhi,eiskuntaluokilla  ollut
suui`i    vaikutus   valtiontalouden   hoitoon  ja   t,aloudelliseen  lainsää-
däntöön.    Siten   olisi   pitänyt   olla   tarjolla   hyvä   tilaisuus   sovelt,aa
käytäntöön    edellä    esitett}'jä    i)ei`iaatteita,    joihin    nähden    asian-
omaisissa  piireissä  ei  aikaisemmin  ollut  sanottavaa   erimielisyyttä-
kään.    Mut,ta  pikainen  katsaus  tullipolitiikan  vaiheisiin  maailman-
sodan  jälkeen  osoitt,aa,  että  kehit}.s  on  kulkenut  toisecn  suuntaan,
kuin  mitä  aikaisåmmin  vaadittiin.    Tullirasitus  on  niin  hyvin  val-
tion-  kuin  kansantalouden  kannalta  katsoen  yhä  lisääntynyt,  eikä
siinä   suhteessa   ole  sanottavia  merkkejä  olosuhteiden  huojentumi-
sesta,    päinvastoin.

Ilmeisesti   tullimuurien   kohoaminen   entistä   korkeammalle   on
hyvin   suui.elta   osalta   ollut   seurausta   maailmansodan   jälkiiraiku-
tuksista.   T\Tiin hyvin  ei`i valtioiden raha-asiat kuin koko talouselämä

joutuivat   sodan   johdosta   siksi   pahasti   ].äi.kytetyiksi,   että   kestää
kauan,  ennenkuin   tasapaino   saavutetaaii.     Samalla   tavoin   entis-
ajan    merkantilististen    periaatteiden    vallitessa    koko    talouspoli-
tiikka  oli   initä  suui`immassa   määi.in  riippuvainen  maanpuolustuk-
sen   vaatimuksista,   jotka   johtivat   aiikai`an   protektsionismin   kan-
nalle.    4c!o!p/t  Wcigner  aikoinaan  sanoi,  että  nierkantilismi  oli  ino-
lemminpuoliseii  vihamielis}'}-den  talouspolitiikkaa  kansojen  välillä.
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Samaa voitaneen lausua kansainvälisistä kauppasuhteista maailman-
sodan  mullistaniissa  oloissa  ja  todeta,   että  tämän  talouspolitiikan
seuraukset  ovat  viinic  vuosina  olleet  samansuuntaiset  kuin  eniien
aikaan.    T\'vkvinen  sukupolvi  ei  sanott,avassa  inääi`ässä  ole  ottanut
huomioon   kaikkea   sitä,   mitä   taloudellinen   t,ut,kimus   on   aikojen
kuluessa,    Adcim    Sm££hin   ja    fit.ccw.fJon    päivistä   lähtien,   esittän}Tt
kansainvälisen  t}'önjaon  ja  kansainvälisen  vaihdannan  h}.ödyllisistä
vaikutuksista.    Ei  m}'öskään  ole  lö}-detty  mahdollisuutta   valtion-
verotuksen   järjestämiseen   n}'k}Tajan   yleisteii   verotusi)eriaatteiden
mukaisiksi,   vaan   on   jouduttu   ensi   sijassa   pitämään   silinä]1ä   ei`i
verojen  tuottavuutta   ja   sen  johdosta käyttämään hyvin tuntuvaa
tulliverotusta.



LIIKEpflNKKIEN   TolMINTn   Jn   KuSTllNNUKSET
MEILLÄ  jn  SKflNDINflnvlnN  MIIlssfl 1.

Kiri.   K.  Kii'tabho.

Pulaa   vastaan  taisteltaessa   kiinnittävät   luotto-   ja   korkokysy-
mykset  jatkuvasti  ihmisten  mieliä.    Kysytään,  mistä  johtuu,  että
korkokanta  on  meidän  maassamme  koi.keampi  kuin  esim.  Pohjan-
lahden takana.    Onko  meillä  liian  paljon paiikkeja ja  ovatko  niiden
kustannukset  suhteettoman  korkeat?   Onko  meikäläisten  liikepank-
kien  toiminta  joissakin  kohdissa  toisenlaista  kuin läntisten  naapuri-
maiden   vastaavien   laitosten?

Vastauksen   saamiseksi   näihin   kysym}'ksiin   tai`kastamme   seu-
raavassa   i`ahatilanteen   yleistä   1%hittymistä   ja   liikepankkien   toi-
mintaa  pohjoismaissa,  ottaen  `'ertauskohdiksi  vuodet   1913 2,  1928

ja    1930.     Vertailun    helpottamiseksi    on    rahayksikköiiä    johdon-
mukaisesti käytetty vuonna 1925 annetun rahalain mukajsta Suomen
markkaa.     Skaiidinaavian   maideii   ki`uunut    on   mui.itettu    näiksi

5uT=ri-markatFe-FOHTai-iiä.-iri`vTHma_rk_Qik_s_i
kertomalla    7.66:llä.    Täteii

10_._64.i|l.ä`.`i?__van_hat

jotka  sisältävät
._.s.aman  kult?±rpä_ärän,   inutta  jätetty   huomiq.oi2  o2t<t_a±p__atta  i`ahayksi-
k_öi=d_e.n___gå+igy_o_iEp.a=ss_?=`±_apå,htun_e_et_muutokset.

Luotonsaannin  mahdollisuudet  ja  korkokanta  riippuvat  toiselta

puolelta   niiden  tai`peesta   eli  kysynnästä.

1 Tämän    tutkielman    pääkohdat    esitettiin    Kauppatietecllisen    Yhdistyksen

kokouksessa  joulukuun  s p:nä  1932.
2 Koska   Tanskan  yksityispankkcja  koskeva  tilastosarja  alkaa  vasta  vuonna

1921,  ei  tarvittavia  tietoja  olc  saatavissa  aikaisenimilta  v`iosilta.
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Luoton  tarpeen  kannalta  on  huomattava,  että   elinkeinoelämä
on  meillä  sodan jälkeen laajentuiiut ripeämmin kuin Skandinaavian
maissa.     Maatalouden   ja   teollisuuden   tuotanto    on   lisääntynyt,
liikeniie  on  vilkastunut  ja  kauppavaihto  kasvanut.    Yritteliäisyys
on  meillä  rakentunut  melkoiselta  osalta  luoton  varaan  ja   useissa

.g=i±±;±±kimuksissaontodettu,±±±ä]aipgpää9Lmienkäy_t_t_ö_opnousu_-
s±±±idanteiden   vallitessa    lisääntynyt   meillä    suorastaan   hämmäs-

`±_m_ä_ärässä.
Myös  kaikissa   Skandinaavian  maissa  taloudellisen   elämän  vil-

kasi,uminen.on   ollut   1920-1uvulla   huomattava.    Muutamissa   suh-
teissa  esim.  Ruotsi ja  Tanska  ovat lisänneet tuotantoaan  enemmän
kuin Suomi, mutta on ilmeistä, että yrittäjät näissä maissa toimivat
enemmän omilla  varoillaan kuin  meillä,  niin että  luoton tarve  ei  ole.
ollut  yhtä  huutava.    Ryhtymättä  tarkeminin  esittämään  kansan-
talouden  tavarapuolessa  esiintyneitä  muutoksia  vei'tailun  esineiksi
otetuissa  maissa  toteamme  vain,  että  lainapääomien  tai`ve  on  mei-
dän   maassamme   lisääntynyt   suhteellisesti   enemmän   kuin   Skan-
dinaavian   valtakunnissa.

Tarjolla  olevien  liikkuvien  rahapääomien  päätekijänä  ovat  tal-
letuslaitosten  säästövarat.    Ne  tekivät  henkeä  kohden:

Suomessa  1
Ruotsissa  .
Norjassa    .
Tanskassa

1913                   1928                      1930
2290                 3129               n.       3308
5085               11235               „      12023
5288               12682               „      12332

10637                „      11291

Säästövarojen   lisäys   asukasta   kohden   oli

Suomessa      ..................       1018     mk.

Ruotsissa      ..................       6938         „

Norjassa        ..................       7044         „

Vuonna  1913  oli  Skandinaavian  maissa  säästöjä  asukasta  koh-
den   n.  21/2  kei`taa  niin  paljon  kuin  Suomessa,  mutta  v.  1930  n.
3 L/2    kertainen   määrä.    Numerot   osoittavat,   että   i`ahapääomien

l BR. So\iiRA.NT^,   Kansanlaloudellinen   Aikakauskirja   1981,   s.1L7.
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niukkuus  on  meillä  lisäänt}7nyt  aivan  tavattomasti.   Samaan  aikaan
kuin   tavarain  tuotanto,  kuljetus  ja   kauppa  ovat  kasvaneet  yhtä
ripeästi  kuin  läntisissä  naapurimaissa,  ovat  säästövarat  enentyiieet

perin   heikosti.     SuuriTr±p?.Te_|v}:pLä~tähän   ilmiöön  on  meil].ä_g]J±±|
inJ|g|i.9L_iomn±9__ S_e=i!r.ai!.k.S_ena_.7 oli   _Säästöjen    kutistuminen    kahdek-

santeen     osaan entisestään. SJigfl±inaavia!i_mai±Ls_a_.]2ala±t?_t.tiin
rahankp_l_t_e±ää_rLiLLni±g_l±P|_g__sjit.ä_tsi'.2.s±ä___si£.1|äi_jäi?_nit}..sluoton
tarjonnpn  ja__kys}'nnän  `.älillä  on  _o|lut  pignejnpi.    I\Täissä  mais;a  ei
niin muodoin ole kansantalouden rahapuolen ja tavarapuolen välinen
tasai)aino   häiriintynyt,  ja   täten   on  }.minärrettävissä,   että   korko-
kant,a   ei  ole  kohonnut.

Säästövaroista  o]i  ]iil«riankkien  halluss{`:

1913                   1                      1928

milj.ml(.    |       °/`o       |mi]j.mk.

Suomessa ja  Ruotsissa  on liikepankkien  osalle tullut talletetuista
vai.oista   suhteellisesti  ai`vioiden  jokseenkin  samalla  tavalla,   mutta

`   . Norjassa,   jossa   säästöpankit   ovat   saavuttaneet   valtasijan,   niiden
osuus  on  vaatimaton.

l,iikepankkeihin   talletet,ut   varat   ovat   Skandinaavian   maissa
lisääntyneet   noin   kahdenkertaisiksi,   mutta   Suomessa   on      lisäys

-ollut   vain   35.5  °/o.

I

Y ksityispc.nkkien ia niiden konttorien lukumäärät.

Toiminnassa olevia yksityispankkeja  1  o)i puheena olevissa inaissa
seuraavat   määrät:

1 Tilastoon   on  otettu  ainoastaan  n. s.  vapaat  pankit, joten  suoritustilassa  ole-

vat  on  jätetty  ijois.
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Suomessa....
Ruotsissa....
Norjassa....

Tanskassa....

Numerot  osoittavat,  että  pankkiliike  on  Suomessa  ].a  Ruotsissa
vahvasti  keskittynyt, mutta  että  Norjassa  ja  Tanskassa  on  paljon

pikkupankkeja.    Niiden  toiminta   rajoittuu  tavallisesti   yhteen   ai-
noaan paikkakuntaan, ja ne muistuttavat monessa suhteessa säästö-

pankkeja.
Yksityispankkien  konttoreita  oli  Suomessa,  Ruotsissa  ja  Tans-

kassa   (Norjan  tilastossa  ei  konttorien  lukumääi`ää   mainita):

Suomessa
Ruotsissa
Tanskassa

1928               1930
604                  623

1041               1045

709                  755

Uusia  liikepankkien  konttoreita  on  perustettu  Suomessa  462  ja
Ruotsissa  415.

Jos  lasketaan,  kuinka  mont,a  asukast,a  tulee  kutakin  yksityis-

pankin  konttoria  kohden  eri  maissa,  .saamme  seui`aavat  keskiarvot:.

1913               1928               1930
Suomessa   ....      18409`5V    54701'8    53861.8
Ruotsissa   ....        8 950lJ12-5 864 |.T . 5 870  '` ?
Tanskassa      ..                             4710i,L  45452`.L

Suomessa   oli   ennen   sotaa   asukkaita   kutakin   pankinkonttoria
kohden  n.  kaksi  kertaa  niin  paljon  kuin  Ruotsissa,  mutta  1930  oli
suhde   kääntynyt   sellaiseksi,   että   Ruotsissa   oli   n.   500   asukasta
enemmän   kutakin   yksityispankin   konttoria   kohden   kuin   meillä.

X::::å:å::å:å:iåå5ä-o;:t::siil:ä-;:å-S;S-eäns:,:teveaså:asotl:untutliis:.Tnäviikä:å:
hJ__ ------ `-` ---------- `   =     -        _--`

rässä,  että  pankinkonttorien  lukua  olisi  ollut  lisättävä  niin  paljon,
kuin  on  tapahtunut.
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Tämän  väitteen  pätevyys  vahvistuu,  kun  tarkastamme,  kuinka
paljon pankkien hallussa  olevat  varat  ovat  olleet kutakin konttoria
kohden.    Tätä  osoittavat  seuraavat  keskiarvot:

Suomessa
Ruotsissa
Tanskassa

4 913                          1928                           1930

42.7milj.mk.18.omilj.  mk.16.9  milj.  mk.
48.o      ....          54.3         ,,      „          58.i         ,,      „

42.4        „      ,,         42.8        „      „

Kehitys   on   meillä   ilmeisesti   kulkenut   epäedulliseen   suuntaan
siinä suhteessa, että pankkien organisatiota on laajennettu enemmän,
kuin  niiden  hallussa  olevien  varojen  kasvu  olisi  edellyttänyt.    On
selvää,  että  tämän  seikan  täytyy  vaikuttaa  epäedullisesti  pankki-
toiminnan  kustannuksiin  ja  sitä  tietä  anto-  ja  ottolainauksen  väli-
seen    koi`koerotukseen.     Lieventävänä    asianhaarana    on    otettava
huomioon maamme suuri pinta-ala ja harva asutus.   Kun liikepank-
kien  konttoreita  on  pei.ustettu  vilkasliikkeisimpiin  kyliin  ja  rauta-
teiden  risteyskohtiin,  on  siten  säästetty  lähellä  asuvien  matkakus-
tannuksia  ja  aikaa.

Liilwpankkien omci,t  varat.

Pankkitoiminnan  laatuun  vaikuttaa  olennaisesti,  kuinka  suui'et

pankkien  omat  varat  ovat.   Verrattuina  bilanssien  loppusummaan
niiden  osuus  oli:

1913             1928             1930

Suomessa    ....      19.2°/o        17.4°/o        48.i°/o
Ruotsissa    ....      28.4„         22.6„         21.4,,
Norjassa      ....      13.8,,15.4„          16.o„

Tanskassa  ....                              15.7   „         15.i   „

Omiin  varoihin  on  laskettu  osakepääoma,  vai`arahastot,  voitto-

ja tappiotilillä olevat varat, eläke-ja muut siihen veri`attavat rahas-
tot.

Edullisimmassa  asemassa  ovat  tältä  kannalta  katsoen  Ruotsin

pankit ja  melkein  niiden tasalla  meidän  maamme  pankit;  sitä  vas-
toin  Norjan  ja  Tanskan  liikepankit  toimivat  huomattavasti  enem-
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män  yleisöltä  kerättyjen talletusten vai`assa.   Suomessa ja  Ruotsissa.
on  omien  varojen  osuus  sodan  jälkeen  käynyt  pienemmäksi,  mutta
Norjassa  se  on  suhteellisesti  lisääntynyt.

Pankkien   ottotai,nauksen   päätekiiäi.

On   tai`koituksenmukaista   jakaa   paiikkien   ottolainaus   kahteen

pääosaan:   ±±±!±on±tip±gj=siip_sEitgi±:u±gs±ip.    Kotimaasta
haiikitut  vai.at  ovat  edelleen  kolmea  päätyyppiä,  nim.  yleisön  tal-
letukset,   tojsten   pankkien   sijoitukset    sekä   i`ediskonttuksella   ja
tilapäisillä  lainoilla  hankitut  erät.   Yleisön  talletukset  ovat  edelleen
kahta  päätyyppiä:    varsinaisia  talletuksia  ja  tilapäisiä   sijoituksia.

Ottolainauksen    kokoonpanon    selvittämiseksi    on    verrattava
mainittujen  ryhmien  osalle  tulevia  eriä  bilanssien  loppusummaan.
LTlkomailta  peräisin olevien varojen joukossa  on toisena  päätekijänä
ulkomaalaisten   pankkisijoitukset,   toisena   pankkien   lyhytaikaiset
velat   ulkomaisille   kirjeeiivaihtajille.     Viiiiieksi   mainitut   summat
mei`kitsevät   pankkien   tilapäistä   luotonottoa,   mutta   kun   Skandi-
naavian  maiden  pankkitilastossa  ei  nostri-tilejä  ei`oteta  lori-tileistä,
ne   on   vertailua   tehtäessä   meidänkin   maamme   osalta  laskettava

yhteen.    Bilanssien  loppusummasta  ovat  ulkomailta  ha]]kitut  erät
olleet:

1913            i928            1930
SuomessL`     ....         2.o°/o           5.6°/o.           4.o°/o

Ruotsissa     ....         1.5,,             1.7„             4.2„

Norjassa       ....         2.8„             3.i„             2.2„

Tanskassa   ....                                 3.o  „            2.4  „

Prosenttiluvut   vaihtelevat   melkoisesti,   mikä   aiheutunee   siitä,
että   pankit   rahapulaan   jouduttuaan   käyttävät   hyväkseen   tila-
päistä  ulkomaista  luottoa.   On  aivan  luonnollista,  että  ulkomaisten
varojen  osuus   meillä  on  sodan  jälkeen  suurempi  kuin  aikaisemmin,
sillä  maamme  ulkomainen  kauppaLvaihto  on  myös  kasv.`inut.    Kai-
kissa   i;ohjoismaissa   on   liikepankkien   ulkomailta   peräisin   olevien
liikevarojen  osuus  siksi  pieni,  että  tämä  seikka  ei  ole  voinut  rat-
kaisevasti   vaikuttaa   pankkien  toimintaan.

Ei ole harvinaista, että pankki, jonka kassavarat ovat syystä tai
toisesta  käyneet  vähiksi,  vahvistaa  niitä  ottamalla jostakin toisesta
4
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pankista  tilapäistä   luottoa.    Myös   sattuu   ajoittain,   että  johonkin
pankkiin   kertyy   lyhytaikaisia   sijoituksia   runsaasti,   ja   kun  niitä
ei   tohdita   sijoittaa   pysyväisesti,   ne   talletetaan   johonkin   toiseen

pankkiin.      Meidän    pankkitilastossamme    ei    kuitenkaan    eroteta
muilta  pankeilta  lainattuja  tai  muiden  pankkien  tallettamia  varoja

yleisön  sijoituksista.    Tämän  takia  on  pakko  käsitellä  kaikki  koti-
maan  ottolainauksen  tekijät  yhdessä.    Ne  voidaan  kuitenkin  jaoi-
tella   siten,   että   vaadittaessa   maksettavat   erotetaan   varsinaisten
t`ålletusieh  ja  säästöt=ilie-n  määrästä.   Edellisiä  sanomme  vaihtuviksi,

jäTkimmäisiä    pysyviksi    sijoituksiksi.      Bilanssien    loppusummasta
nämä  erät  olivat:

Vaihtuvat  sijoitukset            Pysyvät     sijoitukset

1913           4 928           1930           1913           1928           1930

Suomessa        ..        6.i°/o     44.4°/o     14.9°/o     68.9°/o     53.6°/o     58.3°/o
Ruotsissa        ..         8.i   „         8.6„         8.i   „      54.6,,       59.8„      61.9„

Norjassa          ..14.5,,       21.4„       23.8„       57.4„       53.3„       52.i„

Tanskassa     ..          -         30.6   „      23.3   „          ~         49.3   „      49.Q„

Prosenttiluvuista   näkyy,   että   Ruotsin  liikepankit  ovat  paran-
taneet  asemaansa,  mutta  että  muissa  pohjoismaissa  kehitys  on  kul-
kenut   sikäli   epä£±±±!1_iseen   suuntaan,    että   vaihtuvien   talletusten
osuus on suurent,unut.   Meillä  on hyppäys  suhteellisesti suurin.   Tila-

päisluontoisen   ottolainåuksen   osuus   on  kasvanut  yli  8  °/o.    Tämä
seikka  on  omansa  vaikuttamaan  pankkien  toimintaan  siten,   että
niiden  täytyy  hakea  rahoilleen  entistä  eneminän  lyhytaikaisia  sijoi-
tuksia   säilyttääkseen   maksuvalmiutensa   tyydyttävänä.    Varmaan
tässä  on  yksi  syy  siihen,  että  m.  m.  maanviljelijäin  luotosta  nyky-

jään   on   suhteettoman   suuri   osa   vekseliluottoa.   Tä]lainen   muutos
pankkien ottolainauksessa on myös omansa enentämään niiden liike-
kustannuksia.                                                                                                      `

Kuten   prosenttiluvuista      näkyy,   muodostavat   p}Tsyvät   talle-
tukset   liikepankkien   ottolainauksen   i)ääosan.     Niiden   toimintaan
vaikuttaa   näin  ollen   suuresti,   joutuvatko   ne   keräämään  liikkeen
harjoittamiseen  tarvittavat  varat  i)ienistä.eristä.    Ruotsin  pankki-
tilastossa  julkaistaan  tietoja  tärkeimpien  t,ilien  lukumääristä.    Kun
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niiden  perusteella  ]askctaan,  kuinka  suui.ia  ovat  säästö-  ja  talletus-
tilien    keskimäärät

Suoiiicssa

Ruot,sissa

meidän    maamme    ja    Ruot,sin    liikepankeissa,
seui`aavat   luvut:

1913                      4928                      1930

17555   mk.10435   mk.10297   mk.
`1`1564       „         11858       „         42268       „

Nämä   luvui   paljastavat   jo   aikaisemniin   korostetun   tosiasian,
että  meidäii  maa]nme  pankkicn toiminta  on  olennaisest,i  muuttunut
siten,  et,tä  l±tjffitipi£±±£n±¥_n=£±?_t== Talle-
tust,en  keskimääi.ä  on  kutistunut  n.  40  °/o.   On  selvää,  että  kustan-
nusten  on  tä}-L)'nyt  myös  lisääntyä,  sillä  pikkuerien  kirjoihin  mer-
kitseinineii  ja  niiden  koron  lasku  aiheuttavat  ajan  hukkaa  ja  vai-
vaa  }/'htä  paljon  kuin  suurien  summicn  käsittely.

Ottolainauksen   tekijöistä
tausta
keinoon,

on   kot,imaisten ¥_Qk¥]_£&_nr__,r.e_d±SkQ[u[_.

Pankit tui`vautuvat t,ähän

jos  syystä  tai  toisesta  niiden  on  pakko  myöntää  luottoja,
vaikka  käytettäviä  varoja  ci  ole,  tai  jos  talletusten  nostojen  takia
kassavarat  käyvät  riit,t,ämätt,ömiksi.   Täten  hankitut  erät  vaihtele-
vatkin  alit,uisesti.    Bili`nssien  loppusummista  niiden  osuus  on  ollut:

Suoniessa
Ruot,sissa
Norj="sa
Tanskassa

'1913               1928               1930

l.7  °/o          5.5  °/o          1.4  °/o

5.4    „             5.9   „             3.5   „

0.o   „            0.4    „            0.8   „

0.1    „            0.1    „

Norjan ja Tanskan liikepankit t`irvautuvat setelipankkien apuun
rahoja   hankkiessaan   hyvin   vähän.    Norjassa   ne   käyLtänevät   ensi
sijassa   säästöpankkien   reservejä,  ja   Tanskan   pankit   hankkinevat
kassan   vahvistuksensa    ulkomailta.     Suoinessa   ja    Ruotsissa    sitä
vastoin   keshspankki   autLaa   ]iikepankkL`ja   huomattavin   määrin,
kun   niiden  likviidit  varat  vähenevät.

l)ankhien    antul,ai,naus.
Jos pidäinme silmällä, kuinka nopeasti pankkien si].oittamat vai`at

voidaan   muuttaa   rahaksi,   oii   antolainauksen   kokoonpanossa   ero-
t,et,t,ava  kolme  päätekijää:   1.   obligatiot  ja  osakkeet,  jotka  voidaan
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myydä  pöi`ssissä,   2.  vekselit  ja   3.  muut  luotot.   Teoreettisesti  ovat
kyllä  esim.  konttokuranttiluotot  varsin  lyh}.taikaisia,  koska  niiden
irtisanomisaika   on  tavallisesti  vain  kaksi   viikkoa,   mutta   käytän-
nössä  niiden  periminen  tuott,aa  vaikeuksia,  sillä  luotonsaajat  eivät
useinkaan    pysty   niitä   suorittamaan    sopimuksen    edellyttämässä
ajassa.

9_bligatioihin  ja  osakkeisiin  sijoitetut  varat  ovat  tehneet  prosen-
teissa   lasketun   osuudeh   bilans;ien   loppusummasta:

4913               4928               ]930

Suomessa    ......      4.3  °/o           2.7  °/o          3.o  °/o
Ruotsissa    ......       6.8„             8.o„             8.t   ,,

Norjassa      ......       6.8„          22.8„          46.8„

Tanskassa        ....                             14.7   „          16.4   ,,

Viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että meidän maaiii-
me  liikepankit  ovat  perin  vähässä  määi.ässä  sijoittaneet  varojaan
obligatioihin.  Tämä  on  kyllä  totta,  mutta  syy  on  hyvin  yksinker-
tainen.    Pankit   ovat   ansainneet   enemmän   antamalla   luottoa,   ja
kun   i`ahan   kysyntää   on   o]lut   riittävästi   tyydyttävin   vakuuksin,
ne ovat järjestäneet toimintansa  sen mukaan.   Muissa pohjoismaissa
ei ilmeisesti ole  ollut luoton tarvitsijoita käytettävänä  oleviin varoi-
hin  katsoen  yhtä  paljon  kuin  meillä  ja  siitä  syystä  pankkien  hal-
lussa   olevia   rahavaroja   on   liiennyt   obligatioihin   ja   osakkeisiin.
Tässä  on  taas  eräs  niitä  seikkoja,  jotka  vaikuttavat  pankkien  kus-
tannuksiin.    Obligatioiden  hoitaminen  on  hyvin  yksinkertaista  ja
mutkatonta    verrattuna    varsinaiseen   luotonantoon.     Yksi    ainoa
neiti    ehtii    pitää    satoihin    miljooniin    nousevan    obligatiosalkun
kurmossa  huolehtien  koron  nostamisesta,  langenneiden  obligatioiden
lunastamisesta  ja  myytävien  obligatioiden. lähettämisestä  pörssiin.
Mutta jos  yhtä  suuri summa  on annettu yleisön käytettäväksi  esim.
diskonttaamalla  pieniä  vekseleitä,  tarvitaan  asioita  hoitamaan  sekä

johtajia  että  monta  konttoristia.

Kotimaisten   vekselien   osuus   on   tehnyt   bilanssien   loppusum-
masta:
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4913              1928              1930

Suomössa      ....      30.5°/o        29.9°/o        25.6°/o
Ruotsissa       ....       4 8. 6

Norjassa         ....       35.o   „

Tanskassa....

16.9   „           18.o   "

19.3   "           21.o   ,,
•12.9   "            13.7   „

Suom essa   on   v£±s__e_l_i_±_u_o_t_9`p___o±u_u=s__s_u_h.t.Q.e_U.is__e£_ti„.+su_urin.     Ennen

sotaa  oli  Norja  tässä  suhteessa  ensi  sijalla,  mutta  sodan  jälkeen  on
siellä   luotonannon   kokoonpano   huomattavasti   muuttunut.     Suh-
teellisesti   vähimmin   vekseleitä    käytetään    Tanskassa.     Vekselien
diskonttaaminen   on   liikepankeille   soveliain   luotonannon   muoto.
Meillä  se  ei  kuitenkaan  rajoitu  puhtaisiin  tavaravekseleihin,  vaan
rahaa   lainataan   myös  turvautumalla   apu-   ja   maisterivekseleihin.
Niiden  hoitaminen  tuottaa  kuitenkin  ahtaina  aikoina  paljon  mur-
hetta,   ja   kun   niit,ä   hai`voin   eräytyessä   lunastetaan,   muodostuu
luotto   jokseenkin   kiinteäksi.     Kun   meillä   nykyisin pyritään lisää-
inään  obligatioluottoa  vekseli.en  ja  muun  lyhytaikaisen  luoton  kus-
tannuksella,  on  sitä  pidettävä  kansantalouden  kannalta  hyväksyt-
vänä   toimenpiteenä.

Muun  luotonannon  päätekijöinä   ovat  kassakreditiivit,   kontto-
kurantit ja  lainat.   Niitä  myönnetään  eri  nimisinä  eri  maissa.   Noi`-

jassa   on   ominainen   luottomuoto   nimeltään   vekseliobligatiot.    Ne
ovat  lainoja,  joiden  periminen  tapahtuu  nopeammin  ja  mutkatto-
mammin  kuin  varsinaisten  lainojen.

Bilanssien  loppusummasta  on  mainittujen  luottojen  osuus  ollut:

1913             1928             1930
Suomessa       ....      52.3°/o        57.3°/o        61.7°/o

Ruotsissa       ....      61.7„          59.4„          59.7„

Norjassa         ....      43.i„          44.4„          43.8„

Taiiskassa     ....                                57.7„          55.8„

.     Puheena  olevassa  suhteessa  T\'orjan pankkien toiminta  on  muista

poikkeavaa.    Niiden   antolainauksesta   on   suhteellisesti   paljon   pie-
nempi  osa  sijoitettu  lainoihiii,  kassakreditiiveihin   ja  konttokui`ant-
teihin kuin muiden pohjoisinaiden liikepankeissa.   Tämä onkin luon-
nollista,  koska  ne  ovat  ostaneet i`unsaasti obligatioita.
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Pankkien  kustannusten  kanna]ta  on  tärkeätä  selviLtää,  kuinka
suurissa   ei.issä   nc   }'lipäänsä   luottoa   antavat.   Norjan   ja   Tanskan

pankkitilastosta   ei   kuitenkaan   ole   saata`'issa   keskiarvojen   laske-
miseen  tarvittavia   i,ietoja.    Tämän  takia   on   vertailu   rajoitettava
Suomen   ja   Ruotsin   i)ankkeihin.    Tulos   näky}r   seuraavasta   }rhdis-
telmästä,  jonka  numerot  merkitsevät  Suomen  uusia  kultamarkkoja.

4943                 1928            4930

Kotimaisten     vekselien     keskimääi`ät.
-----------------.--.-    `

Suomessa
Ruotsissa......................

Lainojen   keskimäärä.

Suomessa......................

Ruotsissa.............,......

Kredit,iivien     nostet,tu     keskimääi`ä.

Suomessa......................

Ruotsissa......................

:15  02`1                9  863               7  899

7  566             7190             7  458

492 472           9'7  966           99 677

72  235         135  684         427  637

436  501           78  938           778]6

173  272        262  318        309911

Keskiarvot   osoitt,avat,   että   meillä   n}Tttemmin   tapahtuu   anto-
lainaus  n. puoLta pjenemmissä }Tksiköissä kuin ennen sotaa.  Ruotsissa
on   vekselien  keskiarvo  p}.s}Tn}Tt  melkein muuttumattomana,  mutta
laina-   ja   kassakreditiiviyksiköt   ovat  huomattavasti suui'entuneet.
V.    1930    Ruotsin    paiikkien    diskonttaamien    vekselien   keskiai.vo
oli   hieman   ]`ienempi   kuin   meidän   maamme  pankkien  vastaavien
luottopaperien,    mutta    m}`önnetLyjeii    lainojcn   keskimäärä   oli   n.

puolitoista    ja    kassakrcditiivien    ii.    neljä   kei`taa   niin   suuri   kirin
meidän    liikepaiikkiemme    vastaavien    luottojen.    Tässä    on    taas
eräs     tekijä,    joka    vaikuttaa    kustannuksiin,    sillä   i)ikkulainojen

ja    kassakreditiivieii    järjestäminen   j£i   hoito   aiheuttaa  }ThLä  paljori
vaivannäköä    kuin    suurien.     Pankkien    hvväksi   kert,vvä   korko-
ero   oii   pienien   luottojen   osalta   kuitenkin   `-ain   niui`to-osa   suurien
tuott,amasta   t,ulosta,   mikä   seikka   on   omansa   vaikuttaniaan,   että

pankkien   on   pakko   lisätä   anto-   ja   ottolainauksen   `.älisLä   iiiarg`i-
naalia   saadakscen   kust,annuksensa   korvatuiksi.
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I`tiketil.eys.

Kustannuksiin   vaikut,taa    edelleen,    kuinka   vilkasta   pankkien
liiketoiiiiinta  on.    Ruotsin  ja  Norjan  pankkitilastosta  ei  saa  nume-
roita,  joiden  perusteella  o]isi  mahdollista  laskea  liikevaihtoa  valai-
sevia  suhdelukuja.    Korj7?  KocA  mainitsee  Ruotsin   pankkien  liike-
vaihdosta,   että  talletus-   ja   pääomatilille   sijoitetut   rahat   pysyvät

pankissa  keskimäärin  lähes  koline  vuot,ta,  säästökassatilille  pannut
rahat  runsaasti  vuoden,  m`itta  shekkiti]ille  sijoitetut  vain  kolmetai
neljä   kuukautta  L.

Ruotsin  pankkiyhdistyksen  kertomuksissa   on  tietoja   pankkien
tärkeimi)ien tilien liikevaihdosta,  jotka  on tehty  pankkien valmista-
mien   tauluklmjen   perusteella.     Vei`tauksen   vuoksi   on   seui`aavaan
asetelmaan  merkitty  Ruotsin 9  ja  meidän  maamme  pankkien  muu-
tamien  tilien  liiketihe}'s,  joka  on  saatu  siten,  että

jaettu   vuoden   lopussa   olevalla
ilmoittavat,  kuinka

puolien   summa   onCN5Trii"eföFi--i-rii6ittair,

tuun   summaaii.

Talletustilit        .
Säästötilit      ...
Kotim.  vekselit

monta   kei`taa  sa]do

1928
Suoini      Ruotsi

4.31                     0.9o

•J.8o                      1.97

7.9o               13.59

saldomäärä]lä.

1930
Suomi      Ruotsi

1.11                    0.89

4.68                    2.o2

9.89               13.04

Numerot osoittavat, et,tä talletukset vaiht`ivat, Ruotsissa hitaaiii-
min  kuin  meillä,  mutta  että  säästötiliLlä  i`ahan  kiertonopeus  Ruot-
sissa    on   vilkkaampi   kuin    meillä;    samatLgn    iiäyttää   kotimaisten
vekselien   diskon|.t`a_usaika    olev.an   siellä.. huQma_t.tavgsti  . lyhyempi,
kiiiri-rii-ikä  irieidän  maassamirie  on  tavallista.`-   'khn--Tan-skan  pankkitilastossa  ei  julkaista  tasetilejä  kuukausit-

tain,  ei  ole  mahdollista  laskea  i,ilien  lnskiarvoja,  joihin  liikevaihtoa
verrattaisiin,  vaan  on  tyydyttävä  niihin  määriin,  jotka  pankeissa
ovat   olleet   kunkin   vuoden   päättyessä.    Yhdenmukaisuuden   saa-

1  KALRiN  Kocii,  Suenskt  bankuäsen  i  t`rira  da!iar,  ss.  78  3a 19.

a BerdffeJsc  angcicncre  def  ckonom[.ska  Jd.gcf, av  Svenska bankföreniiigens styrelse,

den  31   okt.   1931,  ss.  26  ja  27.

\,-r',                  ,l     tr-                        \S=tl,        ,`--`,I``,`

TIJJti|`            l,5v    2.,2, v
S=`b~+Lt              4,4V     /,ov
hw.b4+      3kh    iåbL

((.'
=(    .       \(c`.,

|isv          2.i2L.v

I`2_v,         (,oV

2-LLt     '-;4£
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vuttamiseksi  vastaavat  suhdeluvut  on  laskettava  ineidän  maamme
osalta   samalla   tavalla.  Pankkien koko liilmtiheyttä määrättäessä on
Tanskan  kassatilin  ottoja  ja paiioja ilmaisevat luvut kei`rottava kah-
della,   jotta   saisimme   vei`taustuloksen   oikeaksi.     Näin  menetellen
on laskettu seuraaviin taulukkoihin kerät}.t suhdeluvut, jotka ilmai-
sevat,   kuinka   monta  kertaa   vuoden  kuluessa  tehtyjen  panojenja
ottojen  summa  sisältää  samaii  vuoden  päätöstaseeseen  otetun  vas-
taa`'an    tiliei`än.

Koko  l,iike.
Suoinessa.......

Tanskassa.......

Tall'etu.stilit.

Suomessa......

Tanskassa.......

Säästötil'it.

Suomessa......

Tanskassa......

Kassahredi]tii``ii.

Suomessa......

Tanskassa.......

]9L3      1928      1930

26.7        55.6         54.o
-       59.8       6`L9

4.2               J.3                  1.1

-         5.9         5.8
`/^,1,rl,                              1--.        `.

1.4             1.8

J_.l                 1.1

-Jä-.:k   ;.o,
1

-9.3
S`,
®                J.  ``1

Ainoa  huomiota  herättävä  ei.oavaisuus  koskee talletustilien  liike-
`.aihtoa.  On luultavaa, että tileille, joilta otetaan rahaa irtisanomisen

jäll«en,   Taiiskassa   sijoitetaan  ly±gi_k_aisia   vai`oja, joita   irtautuu
.esim.   kansainvälisestä   kaupasta  tai  pörssitoimista.    Tällaiset  sijoi-
tukset,  joita  meillä  on  hyvin  vähäii,  eivät  jouda  pankissa  olemaan
kuin lyhyen ajan.   Muissa suhteissa on pankkien liiketiheys Tanskassa

ja  mcillä  suui`in  piii.tein  samanlainen.
On  jo  aikaiseminin  useasti  huomautettu,  että  Suomen  liikepank-

kien   toiminta   on   nyttemmiii   toisenlaista   kuin   ennen   sotaa,   sillä
\     niiden   ]iiketiheys   on  melkoisessa   määrässä   lisääntyn}Tt.    Panot  ja

otot ovat kasvanect, rahaii kiertokulku vilkastunut ja vai.sinkin ovat
varojen   siii`rot   paikkakunnalta   toiselle   enentyneet  ]isät,en   pankki-
konttoi`ien  vä)istä  kirjeenvaihtoa  ja  tilimerkintöjä.
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Kustannukset,.

Pankkitilaston  ei`ilaisuuden  takia  ei  ole  mahdollista  laskea  kus-
tannusten  suuruutta  esim.  antolainauksen  keskiarvoon  verrattuna,
kuten   olisi   asianmukaista.    Mainittu   vertailu   voidaan   tehdä vain
Suomen  ja  Ruotsin  pankkieii  osalta.   Tästä  syystä  ty}'d}t'tään  ensin
selvittämään,  kuinka  suui`ia  kustannukset  ovat,  jos  niitä  verrataan
bilanssieri  loppusummaan.

Täten  menetellen  on  saatu  seuraavat  luvut,  jotka  ilmoittavat,
montakoprosenttiakustannuksetovg_t_`8±!=e_±±_TE±S_flpJ"2J±tp-9§-£9=:

Suomessa
Ruotsissa
Noriassa
Tanskassa

.1913       1928       `_1930

0.77         2.`20           2.25

0.98          1.33            1.36

0.7i          1.eo           1.e8

-        1.24        1.20

Numeroiden   mukaan   kustannukset   ovat   nykyjään   Suomessa
melkoista  suuremmat  kuin  Skandinaavian  maissa.    Ennen  sotaa  oli
asian laita  päinvastainen.   Tämän todettuamme  on  syytä tarkasLaa,
mistä   seikoista   se   johtuu.     Kustannuksia   on   kolme   päär}rhmää,
niin.   vei`ot,   palkat   ja   muut   kustannukset.    Otamme   ensin   esille
kysymyksen   verojen   suuruudesta.

Kun  laskemme  vi±=9iE±s±±±±d;e+ii  käyttäen  samaa  vei`tailui)ei`us-
tetta,   saamme   seuraavat  prosenttiluvut:

Suomessa
Ruotsissa
Norjassa
Tanskassa

Kuten  suhdeluvuista  näkyy,  maamme  liikepankkien  verorasit,us
onj3ikertaa±iifl_rj±5_kas`_k.u_i_pT~SjkLe.n±ip_q_±¥iejp+.._¥.e_s±qayig`n.p_qnkkien.
Vähimmän  maksavat  veroa  Tanskan  paiikit,  joissa  vei`ojen  suhiäel:
linen   osuus   on   jokseeiikin   yhtä   suuri   kuin   meillä   ennen   sotaa.
Noi`jassa   verotaakka   on   raskaampi   kuin   Ruotsissa,  mutta  siellä-
kin  maassa   se  on  vain  kolmannes  meillä  vallitsevasta.
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\'-errattuina     l)ilanssien    loppusummaan    palkat    tekivät    (luvut
merkitsevät   prosentteja) :

Suoniessa
Ruotsissa
Norjassa
Tanskassa

1930
4_ .  1  5

0.83

0.8o

0.72

Suomessa    palkkamenot    ovat    myös    suhteellisesti    suuremmat
kuin  Skandinaav¥m-a-i5:;=.--  Erot-u-;-Lo-ri  n-.  Ö.3--°/o.   Kun  ottaalriTo-
mioon,  että  meillä  t,alletuksia `kutakin  pankin  koiittoria  kohden  on
vain  noin kolmannes  siitä,  mitä  muissa  vei.tailuun  otetuissa  maissa,
että   niin   anto-   kuin   ottolainaus   meillä   tapahttiu   huomattavasti

pienemmissä  erissä  kuin  esim.  Ruotsissa  sekä  että  meidän  maamme
pankit  ovat  sijoittaneet  obligatioiliin  melkoista  vähemmän  varoja
kuin  läntisten  naapurimaiden  pankit,  ei  ole  lainkaan  ihmeteltävää,
että  palkkausinenot,  tekevät  meidän  maassamme  suhteellisesti  jon-
kin  veri'an  enemmän  kuin  muualla.

Muiden   hoitokustannusten   suui-uus verrattuna. taseiden  loppu-
summaan  on  prosentteina  laskien  ollut  seuraava:

Suomessa
Ruotsissa
Norjassa
Tanskassa

1930
0.45

0.38

0.26

0./lo

Pankkien  niin  sanoaksemme yleiset hoitokustannukset eivät mei-
dän  niaassamme  ole  suhteellisest,i  laskien  vai-sin  paljon  suui`emmat
kuin  Ruotsissa ja  Tanskassa.   Norja tekee tässä  suhteessa  poikkeuk-
sen.    Selitykseksi  on  huomautettava,  että  kustannusten  ryhmittä-
minen  ei ole yhdenmukainen.   Samassakin maassa on t,avallista, että
toiset  pankit  vievät  esim.  tantiemit  palkkaus-,  toiset  kulunkitilille,
mikä  on  omansa  sekoittamaan  vertailua.

Koska  eri  maiden  pankkien  bilanssit  ovat  jonkin  veri`an  toisis-
taan   poikkeavia,   on   kustannukset   tai`kistuksen   vuoksi   laskettu
myös  siten,  että  vertauspohjana  on  käytetty  kunkin  vuoden  päät-
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t)'essä  olc`'aa  ant,o]ainaukseii  sunimaa.   Tulokset,  jotka  merkitsevät

prosenttilukuja,  on  koottu  seui`aavaan  t,aulukkoon:

Kut,en  asianmukaista  onkin,  luvut  ovat  tässä  taulukossa  kaut-
taaltaan  jonkin  veri`an  suuremmat  kuin  edellisissä,  joissa  vertaus-

perusteena  on  kä}t'tetty  bilanssien  loppusummia,  mutta  muuten  ne
johdonmukaisesti  tukevat  edellä  esitett}iä  johtopäätöksiä.

Kun  kysymys  i)ankkien  kustannuksista  on  tämän  esityksen kes-
keisimpiä,  on  aihetta  tehdä  vertailu  joiikin  vei`ran  yksityiskolitai-
semmaksi  ja   pätevämmäksi.    r\Torjan   ja   Tanskan   i]ankkitilasto   ei
kuitenkaan  tarjoa  tarpeellisia  tictoja  tässä  suhteessa,  minkä  takia
vei`tailu  on  rajoitcttava  koskemaan  vain  Suomen  ja  Ruot,sin  i)ank-
l"ja.

Ruotsin  liikepankit  ovat  kahta  i)äät}tyi)piä,  nim.  osakepankkeja

ja  so]idaarisia  pankkeja.   Koska  cnsiksi  mainitut  lähinnä  vastaavat
meidän   maamme   liikepankkeja,   on   asianmukaista   tehdä vert,ailu
täl]e   perustalle.     Ruot,sissa   oli   vuonna   49'13   paljon   varsin   pieniä
osakepankkeja, jotka  m}Töhemniin ovat joko  sulautuneet suuremi)iin
tai   loi)ettaneet   toimintansa.     T\'äitä   pankkeja   ei   seuraavassa   ole
otettu lukuun.   Stockholms  lntecknings  Garanti  Aktiebolag on inyös

jätetty  i]ois,  koska  sc  on  luontecltaan  h`/.i)oteekkipankki  2. Täydel-

1 `'oi.jan  tilastossa   oii  i)alkal    ja  h()il()kits`i`nnukset  \r.   1913 iltnoiteltu   }.hteni`

lukuna.
2  KAi`ii`'  Koci{,  main.   teos,  s.  202.
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hsyyden takia kustannusten suhteellincn osuus on kuiteiikin laskettu
myös   solidaai`isten   pankkien   osalta,   mutta   vain   vuodelta    ]930.
I\'äin  saadut  s.uhdeluvut  esitetään  m}'öheniniin.

On   asianmukaista   jakaa   osakepankjt   suui.uuden   mukaan  eri
r).hmiin,   sil]ä   on   mielenkiinLoista   tutkia,   mil]ä   tavalla   pankkien
suuruus   vaikuttaa    kustannuksiin.    Seuraavassa   on   erotettu   neljä
ei.i  ryhmää,  joista  ensimmäiseen  kuuluvat  suurpankit  ja  viimeiseen

pikkupankit  sekä  toiseen ja  kolmanteen  keskikokoiset  pankit,  jotka
edelleen   suuruuden   mukaan   on   jaettu   kahteen   ryhmään.     Kun

pankkien lukumäärä vaiht,elec vuodesta toiseen samaten kuin niiden
suuruussuhteet  ovat  muuttuneet,  eivät  eri  vuosien  ryhmät  käsitä
samoja   pankkeja.    Tämän  takia  ei  ole  tarpeellista  luetella,   mitkä

pankit  kulloinkin  kuuluvat  kuhunkin  suuruusluokkaan.
Seui`aavassa  on vertausperusteeksi otettu ei`i vuosien antolainaus-

summien  keskiai.vot,  koska  sit,en  menet,ellen  saadaan  jonkin  verran

pätevämpiä  ]ukuja,  kuin  jos  vertauspohjana  käytettäisiin bilanssien
loppusummia.

Koska   Ruotsin   pankkitilasto   on   vuodelta   1913   yliinalkainen

(siinä  ilmoitetaan  vei`ot,  palkat  ja  muut  hoitokulungit yhtenä siim-
mana),  on  aluksi  esitett,ävä  suhdeluvut,  jotka  ilmoittavat  mainit-
tujen kustaimuserieii summan suhdet,ta  antolainauksen keskiarvoon.
Nämä   numerot,  jotka    merkitsevät   prosentteja,  on  koottu  seuraa-
vaan  taulukkooii.

Taulukossa   olevat   suhdelukut   ovat   erittäin   kuvaavia.    Niistä
näkyy,   että   vuonna   4913   kustannukset   olivat   Suomen   pankeissa
suhteemsesti   pa)joa   huokeammat   kuin   FLuotsin   paiikeissa.    Sodan

jälkeen   on   kust,annusten   osuus   Ruotsissakin   kohoimut,   mut,ta   ei
läheskään  niin  suuresti  kuin  meil]ä.    Seurauksena  on,  et,tä  Ruotsin

i)ankkien  kustannukset   suhteel]isesti  laskien  nyttemmin  ovat  vaiii
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n.   9/3   meidän   liikepankkiemme   kustannuksista.     Kansantalouden
kannalta   katsottuna   on   kehitys   meidän   maassamme   ollut   tässä
suhteessa   epäedullinen.

Toisena  huomattavana  eroavaisuutena  on,  että  pikkupankkien
kustaniiukset meillä  ovat melkoista  suuremmat kuin  Ruotsissa,  kun
niitä   verrataan   antolainauksen   keskiarvoon.     Ruotsin   pikkupan-
keissa   oli   esini.   vuonna   4930   kustannusten   osuus   antolainauksen
keskiarvosta    vain   O.i7  °/o    eneminän   kuin   suurpankkien,    mutta
meillä   teki  ero  O.7o  °/o.

Vuosilta  1928  ja  1930  on  Ruotsin  pankkitilasto  }'ksityiskohtai-
sempi, tehden mahdolliseksi täi`keimpien kustannuserien vei`taainisen.
Erotamme   ensiksiki.n   verot.     Niiden   suuruus   veri`attuna   antolai-
nauksen  keskiarvoon  on prosentteina  ollut  seui`aava:

Tässsäkin taulukossa kiintyy huomio varsinkin kahteen seikkaan.
Toinen koskee  verojen suhteellista suuurutta, toinen iiiiden vaihtele-
vaisuutta.   Suomessa  maksavat  pankit  n.  5-6  kertaa  niin  paljon
veroja kuin Ruotsissa.   Siellä verot vaativat vaiii O.i8-0.n  prosent-
tia   antolainauksen  keskiarvosta,  mutta meillä 0.59-0.69  imsenttia.
Meidän  maassamme  suurpankit  inaksavat, veroa suhteellisesti enem-
mäii  kuin pikkupankit,  mikä seikka johtunee omaisuusveron veroas-
teikon  jyrkkyydesta;   Ruotsissa  sitä  vastoin pikkupankit maksavat
veroa  suhteellisesti  enemmän  kuin  suurpaiikit.

Toisena   kustannusten   päätekijänä   ovat   palkat   ja    tantiemit.
Verrattuna   antolainauksen   keskiarvoon   niiden   osuus prosentteina
laskien   on   tehnyt:
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Palkkauksct   eivät  Suomen  suuriianl"issa   ole  sanottavasti  ras-
kaamrnat  kuiii  Ruotsin  i)ankeissa.   Sitä  vastoin  on  ei-o  keskikokois-
ten  ja  i)ikkupankkien  palkkausmenoissa  tuntuva.   Ruotsissa  pikku-

pankit   ovat   jäi.jestäneet   i)alkkaukset   sitcn,   että   niiden   suui`uus
verrattuna  ant,o]ainauks(m  keskiarToon  on  pienemi)i  kuin  suui`i)an-
keissa, mut,ta  mei]]ä  on  croa   päiiivast€`iseen  suuntaan O.36-0.Jig pi`o-
senttia.

Kolniantem     kustannusicn    tekijäiiä     ovat    muut    hoit,okulut.
Niidcn   mi.`äi`ä   on   ollut,   (luvut   mei`kitsevät   proseiitteja) :

Su()mcssa
Ruotsissa

0.3810.611     ().69

0.30     1     0.40     1     0.80 ::::   1   ::::

Meidän    suuri)ankkiemmc   hoitokulut  ovat olleet picnemmät  kuin
Ruotsin  vast,aavien   ii€`nkkien.    Keskikokoiset  ja   i]ikhrjahkit  ovat
sitä   `'astoin  mcillä  [ar`'inneL`l  näidcn  menojcn  korvi\amiseen  O.i2-
0.Ji8  °,/o     eneminän    kuin   suurrjankit,,    inut,ta    Ruotsissa    pienemmät

pankit    ovat    }'Iipi.iäns!.i    t,u]leet   toimeen    suhtcellisest,i    pieneinmillä
hoitokuluilla   kuin   suu]`pankit.

Tuloksena   toimitti`mastamme   vcrt,ailust€`   ()n,   että   suuri)ankit,

joihin Suomessa  olcmnic  lukeneet Kaiisallis-Osakc-Pankin  ja Pohjois-
maiden   Yhd}'spankin   sekä   Ruotsissa   Skandinaviska   Ki.editaktie-
I)olaget'in ja Svenska  llandelst)anken'in, ovat r)alkkaustcn ja  muiden
hoitokulujen  suhteellisen  suuruuden  kaiinalta  }'htä  edullisessa   ase-
massa.     Sitä   vast,oin   on   keskikokoisten   ja   r)ikkupankkien   osalta

palkkame]iojen   ja   hoitokulujen   suhteellinen   osuus   meidän   maas-
s.iniine  huomattavasti  su`irempi  kuin  Ruotsissi`.

K`iten  cdellä  "`initt,iin,  on  kust,annusten  suhtccllisi,a  suuruutta
csit,täviä  liiL"ja  laskettu  m}r'ös  solidaaristen  pankkien  os{\lta.    NäiTiä

pankit  on  kuiLenkin  jaettu  vain  kolmeen  ryhmään  suui`uuden  mu-
kaan   ja    laskelmat    toimitettu   ainoast,aan   vuodelta   `1930.    Suhde-
Iuvut,   jotka   merkitse`-ät   im.osentteja  antolaiiiaukscn  keskiarvosta,
o`,'at,  seui`aavat:
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I                11           111      Kaikkisoli-

daai`is.  pankit
Verot,...........

Palkat  ja  tantiemil,
Muut  hoitokulut      .
Kaikki  kustannukset,

0.22

0.81

() . ..) 5

1.38

r\'ämä  solidaariset  pankit  t,ulevat  Loimeen  suhteellisesti pienem-
millä  kustannuksilla  kuin  osakepankit,  mutta  niitä  koskevat  suhde-
luvut   osoittavat   suui`empaa   yhtäläisyyttä   Suomen   osakepankkien
vastaavien suhdelukujen  kanssa  siinä  suhteessa,  että  keskikokoisten

ja  pikkupankkien palkkamcnot ovat suui.emmat kuin  suurpankkien,
mutta  verot  pienemmät  kuin  suurpankkien  -  aivan  niinkuin  Suo-
mcssa.

Jos  lialuaisi  saada  selville,  mistä  johtuu,  että  keskikokoisten  ja

pienien   pankkien   kustannukset,   palkat   ja   muut   hoitokulut   Suo-
messa  ovat  suht,eellisesti  suuremmat  lmin  Ruotsissa,  pitäisi  t,utkia

pankkien  toimintaa  ja  työn  järjestelyä  }'ksit}'iskohtaisesti.    Siihen
ei  kuitenkaan  ole  ollut  tilaisuutta.    Jonkin  veri`an  valaistust,a  saa
kys}'mykseen   tarkastamalla,    mitä   eroavaisuutta   on   ei`i   ryhiniin
kuuluviin  i)ankinkonttorien   suuruudessa  ja   kuinka   pienistä   erist,ä
niiden  otto-  ja  antolainaus  on  muodostettu.

Pankinkonttorien   suuruuden   selvittämiseksi   oii   laskettii,   mikä
on    antolainauksen    keskiarvo    kutakin    pankinkonttoi`ia    kohden.
Tulokset,  jotka  merkitsevät  miljooneja   Suomen  pieniä kultamark-
koja,  ovat  seuraavat:
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Liioittelemat,ta  voi  sanoa,  että  tähän  taulukkoon  kerätyt  keski-
arvot  yksistään  selittävät,  mistä johtuu,  että kustannusten suhteel-
linen  määrä  Suomen  keskikokoisissa  ja  pikkupankeissa  on  huomat-
tavasti suurempi kuin Ruotsin pankkieii vastaavissa ryhmissä.   Kun
meidän    suurpankeissainme    antolainauksen    keskiarvo    on    puolet
siitä  mit,ä  niihin  verrattavissa  Ruotsin  pankeissa,  sama keskiarvo on

pienemi)ien  pankkien  osalt,a  vain  n.   neljäni]es  Ruotsin  vastaaviin
ryhmiin    kuuluvien    pankkien    samaa    osoittavasta    keskiarvosta.
Vaikka  palkat ja  muut kustannukset  kutakin konttoria  kohden  oli-
sivat  meillä tuntuvasti pienemmäL kuin  Fluotsissa, tekevät ne varoi-
hin verrattuina  kuitenkin  enemmän siitä  syystä,  et,tä  pankkien hal-
lussa olevat varat ovat niin  periii vähäiset.

Jos   vertaa   Ri.iot,sin  liikepankkien   haarakonttoi`iverkostoa   mei-
käläiseen,   huomaa,   et,tä   ne   eräässä   tärkeässä   suhteessa   ei`oavat
toisistaan.    Ruot,sissa   oii  pankkipaikkoja   n.   2.i   kertaa   niin  paljon
kuin  meillä,  mutta  kutakin  pankkipaikkaa  kohden   siellä   oli   1930
vain   1.6  pankinkonttoria,  kun  meillä  sitä  vastoin  vastaava  suhde-
luku    oli   lähes   2.i.    Toisin   sanoen,   meillä   on   verrat,en   iiieiiilläkin

paikkakunnilla   useita   pankinkonttoreita   kilpailemassa   keskenään.
Ruotsissakin  oli  aikaisemiiiin  asian  laita  sanioin,  mutta  viinLe  vuo-
sina    siel]ä   on   suoritettu  »perinpohjainen   uudelleen  järjestelytyö».
Liikepankkien  haarakonttoi`iverkosto  pantiin  yksit.yiskohtaisen  t,ar-
kast,uksen   alaiseksi.     Pankkit,arkastuksen   myötävaikutuksella   saa-
tiin pankkien kesken aikaan sellainen haarakonttoriverkostoii uudis-
tus,   että   maakuntapankkien   toimipaikoiksi  rajoitettiin   mahdolli-
suuksien  mukaan  pääasiallisesti  niiden  luonnolliset  toiminta-alueet.
Vaihtamalla    haarakonttoreita    ja    lakkauttamalla    haaraliikkeitä
saatiin  keskinäinen  kilpailu,  joka  aikaisemmin  oli  ollut  hyvin  kii-
vasta,  lievemmäksi.    Näin  kuvataan  kehitystä  Skandinaviska  Kre-
ditaktiebolaget'in  viime  lokakuussa  ilmestyneessä  neljännesvuoden
katsauksessa.    Eiköhän   meilläkin   olisi   aihetta   inenetellä   samaan
tapaan,  sillä  vaikka  onkin totta,  että  meillä  asukaslukuun  vei`raten

pankinkonttoreita  on suunnilleen yhtä paljon kuin Ruotsissa,  meillä
on  niin  vähän  rahapääomia,  että  niiden  hoitamiseen  ei  tarvita  sel-
laista  joukkoa  pankinkonttoreita, kuin  meillä  nykyjään  on.   Onhan
eräillä   pienillä    paikkakunnilla,   kuten   liyvinkäällä,   Kouvolassa,
Lauttakylässä, Pieksämäessä ja Vöyrissä  kokonaista  kolme  tai neljä
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liilmpankin  konttoria  kussakin.   Eiköhän  vähempi   lukumäärä olisi
l.iittävä?

Kustannusten  suuruuteen vaikuttaa  edelleen  tietenkin  se  seikka,
miten  pieniin  eriin  pankkien  otto-  ja  antolainaus   on  jakautunut.
Edellisellä     sivulla    olevasta    taulukosta     näkyy,     kuinka    suuret
meidän   maamme  samaten   kuin   Ruotsin   eri   ryhmiin   kuuluvissa
osakepankeissa   säästö-  ja  talletustilien   sekä  kotimaisten  vekselien

ja  lainojen  keskimääi`ät  ovat   olleet,   kaikki   ilmoitettuina   meidän
pienissä   kultamarkoissamme.

Numeroita  tai.kastaessa  panee  merkille,   että   Ruotsissa  säästö-
tilit   ovat   kauttaaltaan   pienempiä   kuin   meillä  ja   että   varsinkin
Ruotsin  llI:n  ja  IV:n  i`yhmän  pankeissa  niiden  keskiarvo  on  huo-
mattavasti   alhaisempi   kuin   vastaavissa   meikäläisissä     pankeissa.
Aivan   päinvastoin   on  talletustilien   laita.   Ruotsissa   ne   ovat  kes-
kimäärin 2-4 kert,aa  niin suuret kuin  meillä.   Ja  kuii talletustilien
merkitys  on  Ruotsin  pankeille  monta kertaa niin suuri kuin säästö-
tilien,  on  siis  tosiasia,  että   Ruotsin   pankkien   ottolainauksen   yli-

päänsä    muodostavat    keskimääi'in    suuremmat    sijoitukset,    kuin
mitä  on  laita  meidän  maamme  pankeissa.

Antolainauksessa ei sitä vastoin  ole  selvää  eroa   huomattavissa.
Ylipäänsä   näyttävät   kotimaiset   vekselit   olevan   Ruotsissa   melko

pieniä,   pienempiä   kuin   iiLitä   mei]lä   on   tavallista.    Ennen   sotaa
F\uotsin  suurpankit  myönsivät  keskimäärin  paljon  suurempia  lai-
noja  kuin vasta.vat  ineikäläiset pankit,  mutta sodan jälkeen suhde
on   muuttunut   päinvastaiseksi.    Pikkupankkien   myöntämien   lai-
nojen  keskisuui`uus  on  Fluotsissa  aina  ollut  pienempi  kuin  meillä.

0losuhteet  ovat  meillä  sodan  jälkeen  muuttuneet  sillä  tavalla,
että  talletusten  ja  lainojeri  keskiai`vot  ovat  suuresti  pienentyneet,
mutta  Ruotsissa ei näin ole tai)ahtunut kuin varsin vähäisessä mää-
rässä.    Siellä   pikkupankit  esim.   ovat  kehittäneet   antolainaustaan
siten,  että  niiden  myöntämien  lainojen  keskiarvo  on  kasvanut  n.
kolme  kertaa  niin  suureksi,  kuin  se  oli  ennen  sotaa.  Kustannusten
kannalta  se  tietenkin  on  edullista.

Taulukkoon  mei'kittyjen  keskiarvojen  välillä  ei  ole  niin  suui`ia
eroavaisuuksia,   että   ne   selittäisivät,   mistä   ].ohtuu,   että   Ruotsin
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keskikokoiset   ja   pikkupankit   toimivat   suhteellisesti   pienemmin
kustannuksin  kuin  vastaavat  meikäläiset  pankit.    Näin  ollen  jää

päätekijäksi se seikka, että puheena oleviin ryhmiin kuuluvissa Ruot-
sin  pankeissa  on  kutakin  koiittoria  kohden  varoja  n.  neljä  kertaa
niin paljon kuin inei]lä.  Tästä johtuu, että kustaiinusten suhteellinen
osuus jää vähäiseksi, vaikka esim. palkat tai muut hoitokustannukset
absoluuttisesti  voivat  olla   paljonkin   suuremmat.

Tuloksena  edellä  suoi`itetusta  vertailusta  voimnie  siis  todeta:
että  meidän  maaiiime  liikepankit  maksavat  veroja  suhteellisesti

laskien  n.   3-8  kertaa  niin  paljon  kuin  vastaavat  liikeyritykset
Skandinaavian   niaissa;

että  suurpankkien  palkat  ja   muut  kustannukset   eivät  meillä
ole  suhteellisesti  suuremmat  kuin   Ruotsissa;

että    meikäläisten   keskikokoisten   ja   pikkupankkien    suhteel-
lisesti  suuremmat  kustannukset  aiheutuvat  siitä,  että  niillä  kuta-
kin konttoria  kohden  on varoja  vain noin  neljäsosa  siitä,  mitä  vas-,
taavilla   i`ahalaitoksilla   Ruotsissa.

Vaikka onkin osoitettu, että pankkiliikkeen kustannukset vähäi.-
sessä  määrässä  aiheutuvat  niiden  haarakonttoriverkosta,  näyttäisi
kansantalouden  kannalta  kuitenkin  olevan  eduksi,  että  haai`akont-
torien luku supistettaisiin siten,  että  verraten  pienissä liikekeskuk-
sissa, joissa iiykyjään on 3-4 pankinkonttoria, niitä sopivasti yhdis-
tettäisiin,


