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•    Puuläkää     lähempiä
tietoja  lästä englanti-
la isesla laatukoneesta .
Maksuehdot    i)oirrme
helposti   jäi.jestää  loi-
uomuksenne     mukai-
sesli.

Puuttuuko
kirjoituspöydältänne
KIRJ0lTUSKONE?
Se    olisi   työssänne   uskomatt,oman    suureksi    avuksi,
sillä  koneella  kirjoit,taa paljon nopcammin  kuin käsin.
Konekirjoit,us  on  sitäpaitsi  crittäin  selvää,  antaa  hy-
vän   käsityksen  kirjoituksen  pituudesta  esim.  painet-
tuna,   ja   tckee  mahdolliseksi  useiden  kopioiden  otta-
misen     -      seikkoja,    joille    juuri    Te   varmaankin
annattc  suuren  arvon.

Imperial
PORTABLE
KI   RJ   01   T   U   S   K   0   N   E

on   ensiluokkainen   mutta   huokea   kotikone,  erit-
täin   vankkarakenteinen   ja   samalla  siro.     Sitä  oppii
käyttämään  aivan vaivattomasti ja sillä kirjoittaminen
oii harvinaisen miellyttävää.    Kun kirjoitusrivi on  aina
näkyvissä,   voi   työn   edistymistä   koko  ajan  seurata.

Näyttelyssämme   Vilhonk.   7,  Helsinki,  on  Teillä  aina
tilaisuus  tutustua  tähän  pieneen  mutta kätevään  Dyk-
sityissihteeriin)).       Pyyi)nöstä    esitämme    sitä    auliisti
myöskin  kotonanne.



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

nojen  määräaikana suorittaminen

muuttuu
helpommaksi

jos     asianomainen    säännöllisesti

kuuka,usittain  panee  pankkitilille
]/18 suurten  menojensa summa,sta.

Suosittel,emme  tähän  tarkotiukseen  säästötihä t>amkissa/imine

SÄÄSTöPANKKIEN   KESKUS-OSAKE-PANKKI

Pankkiaika  ]/2 io-L/8 4  (lauv.  [/8 3)



mEmEi-___=rlt._
eli      runsaasti     400      markkaa      maan

jokaista      työkykyistä      miestä      kohden
lisään+yivät   KOP:n   talletukset   v.1934

KANSALLIS-OSAKE-PANKINtalle-
tusten  kasvu  vijme vuonna  oli yli 219
miljoonaa   markkaa.    Maan  kaikkien
muiden   pankkjen   talletusten   kasvu
teki  yhLeensä  159  miljoonaa markkaa.

KANSALLI S-OSAKE-PANKIN mer-
kitys    suomalaisten   säästäjien   varo-

jen   talletuspaikkana  käy  näistä  nu-
meroista    kyllin    vakuuLtavasti   ilmi.

Helmikuun  s  päivänä  KANSALLIS-
OSAKE-PANKKl   täytti  /i5  vuotta
-  UUSI  SUKUPOLvl  jatkaa  pan-
kin    perustajien    työtä    maan   kau-
pan  ja   talouselämän  elvyttämiseksi.

Viime vuodcn tallelusmäärän valtava
kasvu todistaa, eLtä siomalainen kan-
sanosa  luot,taa  Kansallis-Osake-Pank-
kiin    ja    haluaa   talletusLensa   avulla
edistää     suomalaista      talouselämää.

Suomalaincn    .uurpankki.    Pääkonttori:     Helsinki.    188    haarakonttoria.



ROBERT  MnLTHUKSEN  sflTflvuoTISMulsTo.

Puhe,   jonka    Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   vuosikokouksessa

joulukuun 28 päivänä  193/±

piti

Leo  Harmaia.

Iluomenna     tulee    kuluneeksi    täsmälleen    vuosisata     TÄomcös
fioberf     A4c!Ztht4/f6.cn    elämän    päättymisestä.     Tämä    merkkipäivä
antaa   ei.ikoisen  aiheen  palauttaa  mieleen  hänen  muistettavan  elä-
mäntyönsä, joka  viiine vuosien aikana on eri syistä, vai.sinkin väestö-
kysymyksen  ja  sosia]ipolitiikan  tutkijain  taholla, joutunut  huomion
esineeksi.

Mitä  Malthus  aikoinaan  mei`kitsi kansantaloudelhsten kysym}'s-
ten   käsittelijänä,  siitä  on  jokaisella,  joka  on  tutustunut  vaikkapa
vain  tämän  tieteenhaai`an  alkeisiin,  jonkunlainen  käsitys.    Kaikki-
han   me  olemme  lukcneet,  miLen  englantilainen  ])appismies  jouduL-
tuaan  isänsä  kanssa  `.äittelemään  ihmiskunnaii  vastaisen  toimeen-
tulon  ja   hyvinvoinnin   mahdollisuuksista   i)ani   paperille   huolestu-
neita,  synkkiä  ajatuksiansa,  ioista  sit,temmin  muodostui  mitä  mei`-
killisin   teos.     Koko   kansantaloudellisessa   kirjallisuudessa  ei  juuri
lienekään  toista  julkaisua,  joka  olisi  antanut  aihetta  se]laiseen  tie-
teelliseen  ajatusten  vaihtoon  kuin  Malthuksen  ))An  Essay  on  the

principle   of  populationy),   joka  pian  käännett,iin   monille  kielille  ja
ilmestyi   useina   painoksina.     I]ikä   väittely   väestön   lisääntymis-

pyi`kim}'ksen  ja  elintarvikkeiden  vastaisen  riittämättömyyden  ai-
heuttainasta  ristii.iidasta  suinkaan  jäänyt  vain  oppineiden keskus-
teluksi,  vaan  se  laajentui  suuren yleisön mieliä kiinnostavaksi, jopa
kuohuttavaksikin  kysymykseksi.   Ennen  pitkää  se  ai`vostelu,  jonka
Malthus  oli  antanut  Englannin  köyhäinhoitolainsäädännöstä, tun-
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tuvasti  vaikutti  tähän  sosialipolitiikan  alaan  ei  vain  kotimaassa,
vaan    kaukana    sen    ulkopuolellakin.      Mciz!htÅS£o7ti.6ma.    muodostui
aivan   kuin   erikoiseksi   oppisuunnaksi,   joka   levisi   vapaamielisen
kansantaloustieteen   voittokulun   mukana   sangen   laajalle,   ja   sit-
temmin,   etupäässä   viime   vuosisadan   jälkipuoliskolla,   kehittivät
n.  s.   7teomcb!!/tL4sjcmjs£j£   edelleen   oppi-isän   ohjelmaa.     Ei   ole   ihme,

että  Malthus  on  kaikkein  tunnetuimpia  nimiä, mitä kansantalous-
tieteen  alalla  on  esiintynyt,  ja  epäilemättä  myös  enimmän  vääi`in
käsitettyjä   ja   vääristelyn   alaisiksi  joutuneita   oppineita,   ainakin

yhteiskunnallisen  tutkimuksen  alalla.
Mutta  mihin  tämä  maailmanmaine  sitten  oikeastaan  perustui?

Oliko   se,  mitä  puheena  olevassa  kirjassa  esitettiin,   niin  uutta  ja
merkillistä  ja  hänen  lausumiensa  ajatusten  vaikutus  niin  tavatto-
man laajakantoinen,  että  silloisten ja  seuraavien sukupolvien niihin
kohdistama  huomio  on  täysin  ymmäri`ettävissä?

Ainakin  tieteellisille  piii`eille  on  jo  kauan  ollut  tunnettua,  ettei-
vät   Malthuksen   esittämät   mielipiteet  väestökysymyksestä  uppo-
outoja  olleet.     0livathan  aikoinaan  jo  JJL4me  ja  4dc*m  SmL.!Ä  sekä
etenkin   Wal!cice   huomanneet   puheena   olevalla   alalla   vallitsevan
ristiriidan;     heihin     Malthuskin    teoksensa    johdannossa    viittasi,
samoin   Prjceen.     Mutta   nämä   tutkijat   eivät   olleet   oivaltaneet,
miten mainitusta pulasta  selviydyttäisiin.   Sen  ajatuksen,  että  elin-
tai`vikkeiden  riittäväisyys  määrää  väestön  luvun,  oli  tanskalainen
kansantaloustieteilijä O!!o Lti!keJ? (hänkin pappi)  esittänyt jo vuonna
1764     ju]kaisemassaan    teoksessa    väestökysymyksestä;    tästä    on
tanskalainen    tilastotieteilijä    Z=Jcwcizcz    Wes£erg¢cwcZ    aikoinaan    huo-

mauttanut ].   Mutta   nähtävästi muutamia  vuosikymmeniä  varhai-
semmin  »aika   ei  ollut   vielä  tä?-tetty»  puheena  olevan  teoi`ian  leve-
nemiselle,   eivätkä  jonkun  tanskalaisen  oppineen  esittämät  ajatuk-
set   tietenkään   saavuttaneet   yleistä   huomiota,   yhtä   vähän   kuin
meidän   nei`okkaan   AJt!£j   Ch2/de7tjwksemme   samoihin   aikoihin  esit-
tämät  uudet  vapauden  opitkaan  kykenivät  kansainvälistä  mielen-
kiintoa   herättämään.      Mainittujen   ajatusten   julkisuuteen    saat-
tamisesta   tu]eva   kunnia   jäi   näin   ollen   suurten  sivistyskansojen
omien  miesten osalle.

1   Nationalokonomien   i   Houedtraek,    I<tzibenhaNn   1908.    S±v.   68.



I  '`ol:El``.r.`IAI,TliuKsl.:N   s.,\T \\  lTOTls.\lulsTo                                                            3

Lisäksi   on  tässä  todet-iava,  etLei  sitä  käsit}'stä,  jonka  Malthus
`'äestökysymyksestä    esitti,   käy   läliimainkaan   pitäminen   täysin

perusteltuna   ja  varmana.    Päinvastoin  on  sangen  usein  osoitettu
härien  väittämänsä väkiluvun lisäänt}-iiiisestä  olleen vai.sin heikolla

pohjalla.    Lausuipa   niin   ai`vovaltainen   väestöolojen  tutkija  kuin
juuri  mainit,tu  Wes£eJ.gmJ.d  aikoinaan,  että  ehkäpä  ei  koskaan  ole
niin  laajalle  ulot,tuvaa  oppia  kuin  Malt,huksen  }'leistä väest,öteoi`iaa
esitett}-   niin  heikosti  perustellen;   hän   on  `'aistomaisella   varmuu-
della    viitannut   suui`een   kysymykseen   kansantaloustieteen  alalla,
todella todistamatta  sen olemassaoloa.1

Miten  on  siis  Malthuksen  kuuluisuus  käsitettävissä?
Ilmeisesti  on  sen päätekijänä  ollut  hänen koskette]emansa  k},.s}--

in`'ksen  äärettömän  laajakantoinen  merkitys.    Sen  vaikutuksethan
ulottuvat    ihmiselämän   keskeisimmist,ä   ongelmista   koko   yhteis-
kunnan   perustekijöihin   saakka,   ja   väestöolojen   kehitys   määrää
suorastaan ratkaisevalla tavalla ihmisten hyvinvoinnin, jopa yhteis-
kunnan   olemassaolonkin.

Mut,ta  se tavaton huomio, jonka Malthuksen t,eos herätti ja joka
saattoi sen ensiinmäisen, vailla tekijän nimeä ilmestyneen painoksen
lopi)umaan   jo  vuoden  kuluessa  sen  julkaisemisesta,  ei  tietenkään

johtunut   }'ksinomaan   esillä   olleen  kysymyksen  tärkeydestä,  vaan
m}-ös    siitä    tavast,a,   jo]]a    hän    sitä    esitti.     Ilmeisesti   hän   osasi
käsitellä  asioita  siten,   että  hänen  ajatuksiinsa  halusivat  tutustua
niin  h}rvin  oi)i)ineet  kuin  oppimattomat,  sekä  häneii  oppiensa  kan-
nattajat  että  niiden  vastustajat,  jotka  kukin  osaltaan  sitten  levit-
ti`'ät   hänen   mainet,t,aan.    Millä  tavoin  Malthus  lukijainsa  mielen-
kiintoa   herätti,   sen   osoitukseksi  riittänee  tässä  yhteydessä  lyhyt
selonteko  eräästä  vei`tauksesta,  jota  hän  käytti  teoksensa  -toisessa

painoksessa   ja   jota   sittemmin   on   kirjal]isuudessa   sangen   usein
mainittu.      }'1althus     ju]isti,     että    ihmisen  syntyessä    maailmaan,

joka  jo  on  otett,u haltuun,  ja  hänen  voimatta  saada  avustusta van-
hemmiltaan  sekä  }Thteiskunnan  ollessa  ilman  mahdollisuutta  kä}'t-
tää  hänen t,}.ötääii, hänellä  e;  o]e niinkäänlajsta oikeutta vähimpään-
kään  i`avintoon.     I-Iänellä   ej   todel]isuudessa   ole  lainkaan   oikeutta

\   I)en  acldre   Xctiionalokonomis  Op|allelse   a|   del  sot:iale   .Sp®rgsmaal.   Et   Bi`ud-

s`iic.ke   a|    .\ationalol{onoiniens   llistoi`ie.    I<®benh2Nn   18\i6.    S.iv.   73.
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olla  siellä,  missä  hän  on.   Luonnon  suui`issa  pidoissa  ei  ole  vapaata

paikkaa   hänelle.    Luonto  käskee  hänen  mennä  pois  ja  panee  käs-
k}'nsä   nopeasti  tä}'täntöön,  jollei  hän  saata  voitt,aa  joidenkin  vie-
raiden   myötämielisyyttä.    `Tos  nämä  vieraat  nousevat  ylös  ja  tar-

joavat   hänelle   paikkaa,  tu]ikeut,uu  silmänräpä}'ksessä   muita  vaa-
timaan   samaa  suosiota.    Jos  leviää  hul)u,  että  i`uokaa  on kaikille,

jotka   tulevat,   niin   salin   tä?.tt,ää  vaateliaiden  henkilöiden  joukko.
Juhlan  järjestys  ja  sopusointu  on  sekaantunut;  entinen  `.ltäkylläi-
syys   on   muuttunut   niukkuudeksi;   viei-aiden   viihtym}'s   häiriyty}-
siitä,  et,tä  nähdään  kurjuuden  ja  riipi)uvaisuuden  kaikkialla  vallit-
sevan,  sekä  niiden vaat,eliaasta häpeämätt,ömyydestä,  jotka  liyvällä
syyllä   ovat   katkei.ia  siit,ä,  etteivät  löydäkään  sitä  runsautta,  jota
heidän oli annettu odot,taa.  Liian myöhään `'ieraat huomaavat ereh-
tyneensä rikkoessaan niitä ankaria käskyjä, joita juh]an koi.kea pitä-

jätäT  oli  tunkeutujia  vastaan  ant,anut,,  toivoen  kaikkien  vieraid6n
saavan  runsaan  kestityksen  ja  tiet,äen,  ettei  hän  voinut  huoleht,ia
rajattomasta   vierasmäärästä,   minkä   vuoksi   hän   ihmisi.akkauden
mukaisesti   oli   kieltäytynyt   ottamast,a   vastaan   uusia   tulokkait,a,
kun   hänen  pöytänsä  jo   oli  täynnä.  --  r\Täistä  lauseista  -  joita
Malthus   ei   enää   ottanut   teoksensa   in}.öhempiin   painoksiin   -
näk`'`-  hänen  yleinen  kantansa;  hän  oli  vai`ma  siit,ä,  ettei  ihmisellä
ollut  oikeutta  saada  toiineentuloa,  inilloin  hänen  t}'önsä  ei  voinut
sitä   hänelle  hankkia.   Kun  Englannin  lait  myönsivät  ihmisellä  ole-
van tämän  oikeuden,  niin  ne  koettivat kääntää }'lösalaisin luonnon-
Iakeja.    Tältä   pohjalta  lähtien  oli  sangen luonnolliiien se  vaatimus,
että   moiset  lakisäännökset  oli  lakkaut,cttava   asteittain.

Malthuksen  mielestä  Eng.lannin  köyliäinhoit,olaiiisäädäntö  yllyt-
tämällä työntekijöitä kevytmielisiin avioliittoihin s}'nn}.tti kurjuutta

ja  hätää.   Sellaisia  miehiä  kohtaan,  joiden  perheiden  luult,iin  joutu-
van   köyhäinhoidon   taakaksi,   ja   naisraukkoja   kohtaan,   joilla   oli
synnytys  tulossa,  harjoitettiin  vainoamista,  joka  hänen  inielestään
oli  häpeällisintä ja vastenmielisintä tyraimiaa.   Jollei  köyhäinhoito-
Iakia   olisi  ollut,  olisi  ehkä  ollut  muutamia  harvoja  kovan  hädän
tapauksia   enemmän,   mutta   h}'vinvoinnin   yhteenlaskettu   määi`ä
rahvaan  piirissä  olisi  ollut  paljon  suui`enipi  kuin  silloin.    Malthuk-
sen  mielestä  voitiin  liioitte]ematta  väittää,   että  köyhäinhoitolait
olivat   saattaneet   häviöön  paljon  useampia  ihmishenkiä,  kuin  ne
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olivat    pelast,aneet.    ~    Pääinääi.äksi    oli    asetettava    työntekijän
kohottamincn  korkeanmialle  asteclle,   niin  että  hän  itse  olisi  tun-
tenut,  vastuun  kaikist{`  tcoist.aan.    Piti  olla  häi)eäksi  ottaa  vastaan
köyhäinai"a .---  Oli  säädettävä  laki,  jonka  mukaan  kaikki  oikeus
köyhäinai"iun  lakkaisi  jokaiselta  aviolai)selta  vuoden  kuluttua  lain
hyväks}'misestä  ja  kultakin  aviot,tomalta  lapselta  kahden  vuoden

i)ääst,ä.     Ken  halusi,  häiiellä   piti  olla  lupa  i)erustaa  pei`he,   inutta
jollei hän  k`-ennyt  sitä  elättämään,  hänen piti itsensä  saada palkka
kevytinielis`-`-desLään;    hän    ei    ollut,    noudattanut,    luonnon]akeja,

ja   hänellä   ci   siis   ollut   oikeut,ta   pienimmänkään   avun  saamiseen.
Yaiihemi)icn    vel`J.o]lisuus   oli   hu(tlehtia  lapsistaa)i,  ja   jollei\.ät   he

tätä  tchiiect,  ei  I{ii)si]]a  o]lut  mitään  oikeutta  saada  apua;  jos  heille

suot,iin  joiakin  tHkea,  sen  sai  t,ehdä  }'ksit}'inen  hyvänteke\'i.iisy}.s.
Malthus   m`tönsi  kuitenkin  eräiti.`  iw)ikkeuksia  tästä  jyrkästii  (`hjel-
))iastaai],   iii.  ni.   kalliiii   ajan   johdosta   tai  ]a])siril{kaiden  ])erheiden

a`TusL€`]iiiseksi,   kö}Thien   asiintojen   pai.tintamise]{si   ja   ilmaisen   lää-

kärina`,.un   antaii`iseksi  ki.)yhille.    Ei`iki)isen   mci`kit,yksen   hän   antoi

?Tlcisclle    kaiisaiiopctukse]Ie    ja    tärkeiden    i)o]iittisten    totuuksien
]e\'ittän`isclle köyhiä koskevista asioisla.   Tät,ä hän  ]>ii,i et`kä  {iii]oam

keinona   heidän   t,ilansa   parantamisel*i.     Niinikäi.in   hä)`   kamaiti
työntckijäin    si.iästämish£\l`in    lisäämis\ä    kä)Ttännölliscsti   jäTjestet-

t,}'jcn    säästölu`ssojcn    a\`tilla.     Pakollista    s€`irauskassi`]ait,ost,a  hän

`'astust,i.     Niistä   haitoista,   joita   suurteollisuus   aihcutti   työnteki-

jöille,   hän   oli   selvillä   ja   toivoi,   citä   ]ains:.`i.\dännölli.\   kie]]ettäisiin
lapsia    kä}.ttämästä    tehtaissa    ]icidän    o]lessaan    iiiääi.äLt}'il    ikää
nuorempia  ja  i.ajoitettaisiin  heidiln  1}'öaikaansa.

Vuonna   ]834,   samana  vuonna,  jolloin  Malt,hus  kuoli,   Ei`glanti
saikin  uuden  kö}Thäinhoito]ain,  jota  v()idaan  piLää  hän{m  teoi`iainsa
tuloksena.    T€.`i,cn  Malthus,  vaikka  häneii  `.äestöoi)illisct  väitteensä

eivät   sellaisinaaii    pitäneetkään   paikkaansa,    `'aikutti   tuntuvasti
silloiseen  ja  seuraavan  ajan  huoltolainsäädäntöön.

Tässä   yhte}'dessä   ei   voida   jättää   inainitsematta,   että   libera-
lististen  oppien  tullessa  vähitellen  tunnetuiksi  myös  ineidän  maas-
sain]ne   iiämä   Malthuksen   ajatukset   köyhäinhoidon   tehtävästä ja
luonteesta    saivat    vastakaikua    Suomenkin    julkisia    kysymyksiä
hai.rastavan     }'leisön    keskuudessa.      1800-lu`-un     puolivälissä     ne
]iäyttävät  meillä   o]leen  vie]ä  vailla  tuntuvampaa  vaikutusta,  kos-
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kapa  vuonna  `1852  annetun  köyhäinhoitoasetuksen   mukaan  jokai-
nen  seui`akunnan  jäseii,  joka  tarpeellista  elatusta  vailla  ollen  kärsi

puutetta,   oikeutettiin   saamaan  `-älttämätön  toimeentulo   vaivais-
hoidolta,  työhönkvkenevä  kuitenkin vain t}'övelvollisuutta  `.astaan.
Mutta   saman  vuosik}'inmerien  loi)ulla   meillä  oli  julkista  `.äittel`+ä
Malthuksen  opeista; siihen ottivat osaa PcÖc®(Jo Tt.ÅÄcmcn, joka `.uonna
`1859  julkaisi  `-äitöskirjan  nimeltä  t)Väki-luvun  ja  Asukas-suhteiden

vaiheita   Suomessa)),   ja    y7'/.ö.   Å'osÅ`i.7ten,   joka   puolestaan   ai`vosteli
mainittua  tutkimusta  »Mehiläisessä»  ju]kaisemassaan  kirjoituksessa,
samalla  kosketellen  Malthuksen  oi)pia;  t,ätä  hän  piti  »todistettuna
toteiia))   eikä   antanut   ai.voa   Tikkasen   ))Suomettaressa»   esittämille
vastaväitteille.    Sittemmin,   4870-luvun   alussa,   r}.hd}-tLiin   `-almis-
telemaan  köyhäinhoitolainsäädännön  uudistamista,  ja  loi]ulta  saa-
tiinkin  aikaan  vuoden  1879  asetus  yleisestä  vaivaishoidosta.    Siinä
velvoitettiin  jokainen  työhöii  kvkenevä  mies  tai  nainen  e]ättämään
itsensä    ja   asetett,iin    avunanto    puutetta   käi.siville   t}-ökyk}.isille
henkilöille    vaivaishoito}rhdyskunnan   oinasta    hai`kinnasta   i`iippu-
vaksi.    Tässä  kohden  oli  siis  Lapahtunut  sangen  huomatta`-a  kat-
santokannan  muutos,  joka tuskin lienee  ollut  saamat{a `'aikutuksia

puhcena  olleesta  vapaamielisen  koulukuiman  ja erikoisesti  }[althuk-
sen   esittämästä   oi)ista.

Kun    Malthuksen     lausumien    ajatuksien    pohjalla    sittemmin
kehittyi    uusmalthusianistinen   suunta,   joka   puolsi   aikaisia   avio-
liittoja,  mutta  tahtoi  \-äkilu`'un  i)}'s}Ttettäväksi  enna]laaii  i`ajoitta-
inalla   lasten  lukua,  tätä  oi)pia  saarnasi  läntisessä  mai)ui`imaassam-
ine   iii.  m.   kuuluisa   J\-7tt4t  W{.cÅ.selz  (sittemmin  kansi`ntaloustieteen

professori) ,  ja  se  levisi  meillekin.   Tämä  lienee  osaltaan `raikuttanut
siihen,     että     tunnettu    tilastomies     Å-.  F.  Jg7tafi.i4s    keväällä  ']892
erotessaan    Suomen    Tiedeseuran    puheenjohtajan    toimesta    ])iti
esitelmänsä  malthusianismista ja  sen  suhteesta `'äestök}-s}-m}-kseen.
Teht}.ään    selkoa   Malt,huksen   opeista   lgnatius   tuli   siihen   loppu-
tulokseen,   että   tämän   h}-ökkäys   väestön   lisä}'ksen   keinotekoista

jouduttamista vastaan lakisääimösten ja palkintojen avulla oli o]lut
oikeutettu,  samoin  hänen  esiint`'misensä  avioliittojen  kev}-tmielistä

päättämistä     vastaan.      Mutta    samalla    esiLelmäni)itäjä,    etenkin
Lerog/-BecHtJt.eL4n  tunnettuihin  vastaväitteisiin  `-edoten,  esitti  ai`\.os-
teluja   sekä   Malthusta   että   uusinalthusianisteja   `.astaan.
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Myöhemmin   on  puheena  olevia  oi)peja  meillä  vain  ohiinennen

julkisuudessa  jonkun kei`ran kosketeltu, eikä niillä nykyään, väestö-
olojen  kehityksen  jo  niin  kauan  kuljettua  toiseen  suuntaan,  kuin
mitä   1800-luvun  alussa  otaksuttiin,  ole  ajankohtaista  merkitystä.
Itse  väestökysymys  ei  Lietenkään  ole  mielenkiintoaan  menettänyt;

päinvastoin    se,   kuten   tunnettua,   on   tullut,   vaikkakin   uudesta
syystä,   ehkäpä  entistäkin  suui.emman  huomion  alaiseksi  julkisessa
elämässä.

Malthuksen   muusta  kirjallisesta  työstä  ei  tässä  yhteydessä  ole
tilaisuutta  tehdä selkoa; sen merkitys onkin edellä mainitun i`innalla
ollut   toissijaista.     Toimiessaan   histoi.ian   ja    kansantaloustieteen

professorina   ltä-Intian  komppanian  perustamassa   collegessa  vuo-
desta   1805  alkaen  hän  julkaisi  useitakin  teoksia  ei`äistä  talouselä-
män   täi`keimmistä   ongelmista,   vai.sinkin   maankorosta   ja   vilja-
tullista  sekä pulakysymyksestä.   Työpalkkoihin  nähden hän  aset,tui

palkkavarateorian   kannalle,   vaikkei   sit,ä   nimenomaan   sanonut.
Aikalaisensa,    kuuluisan    kansantaloustieteilijän    Z}£cc"czon    kanssa
hän   oli   pitkät   ajat   jatkuvassa   kirjeenvaihdossa,   mutta   sangen
monissa asioissa heidän käsityksensä erosivat toisistaan.

Malthus   vietti  koko  ikänsä  hiljaista  oppineen  miehen  elämää,

jonka  ainoita huomatta'via tapahtumia olivat ei'äät matkat.   Vuonna
1799  hän  kävi Pohjoismaissa, kulkien Ruotsista  Suomen läpi Venä-

jälle  päin.    Tästä  matkastaan  hän  mainitsee  myös  teoksensa  suu-
resti   laajennetussa   toisessa   painoksessa,   johon   hän   sai   Ruotsin
aikaisin  aloitetusta väestötilastosta  melko  paljon  aineistoa.   Matka-
havainnoista   julkaisi  eräs  hänen  inatkatovereistaan,  tohtoi.i  E. D.
CJcirÅe   sangen  seikkaperäisen  ja  mielenkiintoisen  kuvitetun  kerto-
muksen; 1   sen   eräissä   kohdissa   tulee   myös   Malthuksen  tekemiä
havaintoja esille.

Niihin   väittelyihin,   joita   Malthuksen   esittämistä   ajatuksista

julkisuudessa  syntyi, hän kyllä  otti  osaa,  mutta  ei koskaan antanut
loukkaavimpienkaan   lausuntojen,   joita   häntä   vastaan   sinkautet-
tiin,  omalta  puoleltaan  johtaa  jyrkkiin  sanoihin,  vaan  hän  säilytti
aina  tasaisen,  arvokkaan  sävynsä.   Siit,ä  huolimatta  hänen  nimensä

1   Trai)els   in   i)arious   counti`ies   o|   Europ.`,   Asia   aml   Afrlca   I-.X !.      l.ondon

1800-24.
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tuli   hyvinkin  huonoon  huutoon;  vieläpä   vuonna   1856  merkittiin
t)Dictionnaire   d'Economie   politique))  katolilaisten   kiellettyjen   kir-

jojen  »Indexiim)  si]1ä  perustuksella,  että  se  o]i  malthusianismin op-
pien   saast,uttama.

Malthuksen yksityiselämästä  lienee  s}.}'tä  mainita,  että  oppiensa
]nukaisesti  hän  meni  naimisiin  vasta  38-vuotiaana,  ja  avioliitossa
hänellä  oli  kolme  lasta,  joista  kaksi jäi  eloon  hänen  jälkeensä,  kun
hän,  viettäessään  joulua  appelassaan,  kuo]i  joulukuun  29  päivänä
4834.    (Tämä  päiväinäärä  on  ei.äissä  hakuteo]{sissa  väärin  merkitty
23  päiväksi.)

Malthuksen eläiiiäntyötä arvosteltaessa on ennen niuuta otett,ava
huomioon  se  merkimnen vaikutus, joka  hänen  esittämi]lään  ajatuk-
silla   oli  sekä  väestökysymyksen  käsittel}'}.n  että  välillisesti  myös
biologisiin   tutkimuksiin.      Tunnettu   asiahan   on,   miten   kuuluisa
Ch¢rzes  /)¢J.wj}t  juuri  Malthuksen  opeista  sai  lähtökohdan  maineik-
kaalle  selektsioniteorialleen,  jolla  hän  lajien  s}'ntyä  selitti.  Alkuaan
Malthus    muodosti    käsityksensä    niin    h`-vin    väestön    kuin   elin-
tar`'ikkeidenkin ]isäänt`'misestä vastaisu`idessa vain vleisLen  deduk-
tiivisten  päätelmien  pohjalla,  mutta  hän  i)iti  eriLLäin  tärkeänä  nii-
den   tukemista   historiallisten   ja   tilastollisten   todistuskapi)aleiden
avulla,   kuten   hän  itsekin  laajaksi  paisuneessa  teoksessaan  väestö-
kys}'myksestä    teki,   esittäen   väestön   kehit}-ksen   esteit,ä   vanhim-
mista   ajoista   alkaen.    Iiän   lausui   selvästi  julki   sen  `'aatimuksen,
että kokemuksen avulla on tutkittava, pitävätkö t,eoriat i)aikkaansa,

ja   siten   on   liian   aikaista   yleistämistä  välteitävä.     Omasta   puo.
1estaan    Malthus    ei   kyllä,    suurista    ponnisteluistaan    huolimatta,

pääss}'t   yleispätevään   totuuteen   väestöteorian   alalla,   mutta  hän
antoi    aiheen    sangen   lukuisiin   tutkimuksiin   t,ämän   k}.symyksen
selvittämiseksi   etenkin   tilastollisen   menetelmän   avulla,  siten  vai-
kuttaen   hedelmöittävästi   sekä   aikalaistensa  että  seuraavien  suku-

polvien  tieteelliseen  työhön.
Ma]t,huksesta   on   sanottu,   eLtä   tuskini)a  ketään  kansantalous-

tieteilijää   on   jo   pienimmissäkin   kansantaloustieteen   oppikirjoissa
muistet,tu   mainita   niin  varmasti  kuin  häntä  ja  hänen  oppejaan,
siit,ä huolimatta, että ne olivat verraten heikosti perusteltuja eivätkä
oikeastaan  aivan  uusiakaan.   }'Iut,ta  hän  kosketteli  kaikkien  kanso-
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jen    vakavinta   elink}'sym}'stä   sellaisella   tavalla,    että   se   hei`ätti
mitä  suui`inta  huomiota,  saaden  niin  hyvin  kannattajia  kuin  vas-
tustajia  eri tahoilta.   Eivätkä  hänen  ajatuksensa  jääneet  vain  kuol-
]eeksi  kirjaopiksi  tiedemiesten  teoksiiii,  vaan  ne  vaikuttivat,  myös

yhteiskunnallisiin   oloihin   sangen   tuntuvasti.    Merkillistä   on,   että
lämminsydäminen  pappi  joutui  edustamaan  ja  t`ikemaan  se]laista
ohjelmaa,  jonka  täytyi  tuntua  kovalta  ja  armot,toinalta  ja  joka  sai
kannattajikseen   yhteiskunnan   varakkaita,   ]`arempiosaisia   piirejä.
I-Iänen   oma   tarkoituksensa   ei   suinkaan   ollut   esiintyä   rikkaiden
asianaja,iana,  niinkuin  häntä  moitittiin,  vaan  ilmeisesti  häntä  johti
henkilökohtaisen  vakaumuksen  vel`'oitus.

Meidän  päivinämme,  jolloin  väestösuhteiden  tiedeiään  jo kauan
kehitt}-neen     aivan    toisin,    kuin     mitä    Malthus    suunnitteli,    ja

jolloin   hänen   esittämänsä   oi)iL  ovat  siltä  osalta  menettäneet  mei`-
kityksensä,  yhä  cdelleen se vaatimus  oman vastuun tunnon vahvis-
iaiiiisesta,   joka    (tli   hänen    ankarien   sanojensa   }.timenä,    saattaa
i`\'k`'isel]e,   kaikcnlaiseen  `7hteiskunnan   huolt,oon  tot,tuneel]e   suku-

itolvelle    (tlla    h`.vinkin    tarpec]]inen.    Malthuksen    kuolenian    100-
\.uo+isi)äi`'än   j()hdosta   on   näin   t]]]en   paikallaan   muistclla   liänen
\.at{avia    var()ittiksiaan,   samalla   kuin   selvitelläiin   hänen   oppiensa
t,uiituvaa  vaik`itiista   niin  h}'vin  iieteellisecn   i,utkimust}'öhön  kuin
kä`'tännöl]iseen    sosialip()liittiseen    Lojmintaan.



HENKIvflKUUTUKSEN   YHTEISKUNNflLLINEN
MERKITYS.

Esitelmä,     jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa

joulukuun   28   p:nä   1934   piti

Heikki,   Renvall.

1.

Tänä   vuonna  on  Suomen  henkivakuutus  viettänyt  60-vuotista
toimintansa  juhlaa  ja  sanomalehdistömme  on  auliisti  ollut  mukana
siroittamassa    kiitoslauseitten    muodossa    kukkia    juhlijan    tielle.
Mutta samalla kaikuu korvissamme tuon tuostakin esitetyt moitteet
siitä,  etteivät  henkivakuutusyhtiöt  aina  olisi  ymmärtäneet  yhteis-
kunnallisia    velvollisuuksiansa.    Kun    kysymys    henkivakuutuksen

yhteiskunnallisesta   merkit}.ksestä   on   siinä   määrin   ajankohtainen
meillä  kuin  muuallakin,  että  ensi  vuonna  Tukholmassa  pidettävän

pohjoismaiden   henkivakuutuskongressin   toimikunta   on   }.ksimieli-
sesti  asettanut  kongressiin  ohjelmansa   kaikki  kysymykset   sosiali-
selta    näkökulmalta    ai`vosteltaviksi,    ei   liene   sopimatonta   minun

yrittää  l}.hyessä   esit}.ksessä  selvittää   tätä   samaa  asiaa  ja   seii   eri
puolia.  Monessa  kohdin  mielipiteet  menevät  yhteen,  mutta toisissa
kohden   ne   eivät   ole   vakiintuneet   taikka   ovat   ne   vai`sin   erilleen
menevia.

Saanemme  kai  lähteä,   tarvitsematta   asiaa  todistaa,   siitä   tosi-
asiasta,   että  vakuutus  ja  semminkin  henkivakuutus  on  niin  kas-
vanut  yhteen  nvkvaikaisen  kapitalistisen  järjestelmän  kanssa,  että

jos   kapitalisini   on   henkivakuutuksen   edellytys,   ei    kapitalistinen
talous  tulisi  toimeen  ilman  kaikinpuolista  vakuutusta.    r\Tyk}.aikai-
nen  talouselämä  laajoine  koko  maapalloa  käsittä`.ine  ku]ku]aitok-
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sineen,   jotka   siirtävät   tavaroita,   omaisuutta   ja   henkilöitä   halki
mantereitten, valtamerten ja ilmojen,  oii niin täynnä tietämätl,ömiä
vaaroja,  että  näitten rajoittaminen ja  tasoittaminen  on  suuri,  vält-
tämätön }i.hteiskunnallinen t}'öala.    Kun koko yhteiskunta on perus-
tettu  vaihdolle  ja  jokaisen  työ  tarkoittaa  toisten  ihmisten  tai.peit-
ten   tyyd}'ttämist,ä,   on   epäonnistumisen   vaara   yltynyt   yleiseksi
kohdistuen  sekä  }.i.ittäjään  itseensä  että  hänen  tarjoamaansa  hyö-
d}'kkeeseen  ta°i  palvelukseen.   Mikäli  tämä  vaai`a  kohdistuu ihmisen
kuolinhetken  epävarinuuteen  ja  siitä  johtuvaan  taloudelliseen  häi-
riöön,    tai`joaa    henkivakuutus   palve]ustansa   vaaran  tasoittajana.

Minun  ei  tarvitse  selittää  henkivakuutuksen  teknillista  raken-
netta  sen  laajemmin  kuin  sanomalla,  et,tä  henkivakuutuksen  poh-

jana  on  tarkka  tieteellisesti  tehty  kuolleisuuslaskelma,  korkokanta,
joka  jokaiseen vakuutukseen  kolidistu`'ana  on  m u u t t u m a t o n,
sekä  kokemusperäinen  kustannuslaskelma.    Tätä  vastaavasti  ovat
henkivakuutusyhtiön    voittomahdollisuudet:    mahdollinen    alikuo]-
leisuus,    mahdollinen    v]ikorko    ja    mahdollinen    kustannussäästö.
Kuolleisuuslaskelma    pitää    paikkansa    ainoastaan    suuria    lukuja
vastaavien  i`unsaitten  tapausten  sattuessa.    Sen  antamat  tulokset
ovat   keskiarvoisia   lukuja,   jotka   eivät   pidä   paikkaansa   }'ksityis-
tapauksissa,    vaan    ainoastaan   lukuisten   t,ai)austen   keskilukuina.
Mitä   suuremi)i   henkivahutusyhtiö   on,   s. o.   mitä   lukuisammat
vakuutukset  o`-at,  sitä  ])aremmin  vastaavat  lasketut  luvut  todel-
lisuutta.

Tämän  muistaen  }'mmärtää,  iniksi  henkivakuutus  vaatii  tarmo-
kasta   hankintat}-ötä.     On   k}-Ilä   olemassa   henkivakuutusyhtiöitä,

joilla  ei  ole  lainkaan  hankintajäi`jestöä.    Se  on  kuitenkin  mahdol-
list,a   vain  taloudellisesti  kehitt}rneimmissä   ja   talousälyllisesti   eT`it-
täin  korkean  kannan  saavuttaneissa  maissa.    Englannissa  on  joku-
nen tällainen }'htiö.  Meillä  puuttuvat sellaiselta t,yystin edellytykset.
Rahataloutemme  on   nuori  ja  pääoinamuodostuksen  heikkous   kjl-

pailee  meillä  vajanaisen  taloudellisen  ajattelun  kanssa.
Kun henkivakuutusyhtiöitten siis on pakko kerätä vakuutuksia,

on  henkivakuutusyhtiöittemme  kaikkein  tärkeimpiä  toimintapuolia
hyvin  järjestett}-  ja  vii`keä  vakuutushankinta.    Se  tapahtuu  aktii-
visten  asiamiesten  eli  n.  s.  kenttäjärjestön  kautta.   Kilpailu  ja  luoii-
tainen    laajennustarve    i)akottavat    }.htiöitä    yhä    laajemmalle   ja
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syveminälle   ulottamaan   henkivakuutustyötänsä.    Nyk}'ääii   toimii
maassamme  lähemmäksi  parikymmentätuhatta  henkivakuutusasja-
miestä.    Kukai)a   olisi    päässyt   niitä   tiellään  tapaamasta?    Nämä
asiamiehet     o`'at    joko    vakinaispalkkaisia    tai    i)a]kkioasiamiehiä,
vakinaisia    asiamiehiä    tai    vai)aaehtoisia.      Kaikkein    useimmissa
tapauksissa  perustuii  asiamiehen ansio ainoastaan palkkioon,  mutta
vhä   eneminän   ollaan   siirtymässä   vakinaisten   asiamiesten   käyttä-
miseen,  jotka  kuitenkin  saavat  i,}-östääii  `'akinaisen apalkaii  ohessa
in}'ös   hankinta€`i`sa   vastaavaa   palkkiota.

Pa]kkiojärjestelmä    on    henkivakuutus}'htiöille    `-ä]ttämätön   ja
s(Jiitähde]i   `'leimn:    muLta    se    on    m}Tös    ai`ka    Akilleen    kantaijää.

.\siamies  `.oi  teh(lä  t`7öllään  i)erin  huon()ja  palvcluksia  sekä  edusta-
iiialleen   `.htiölle    cttä    koko    henkivakuutusasialle.      Ilön    voi   tyr-
k`-ttåmäl]ä   t`-rk}-ttäå   ehkå   liian   siiurta   vakuut,usta,  josta   vakuu-
tett,u    ei   jaksa    su(trittaa   vakuuLusmaksuja,    hän   ehkä    kehoittaa
`.akuutettua   ottarii.ian   hänel]e   so])iinattomaan   `.akuutusiiiuotoon
\.akuutuksia  tai  hän  suorastaan  ehkä  j(thtaa  vakuutett`ia  harhaan

i)uhiimalla   [ierältön`iä   vaku`ituksen   laina-   ja   takaisinostoarvosta`
antaa   chkä   \.oittoliiiiauksia,   jotka   i)et,tävät,  tai]{ka   muiLa   harha-
kuvitteluja.     Tällaist,a   esii]it,}'mist,ä   eivät   lienkival"utusyhtiöitten

johdot,   h}.våks`-,  ja   scn   vastustamiseksi   kä}'tetään   paljoii   työtä.
^\siamiehiä  `'i`];tiaessa  i)annaan  k}'Iläkin  suuri  paino  heidän  }'hteis-
kunnal]iseen    ai-\'o(insa,    iiiutt,a    ei    voida    kie[tää,   etteikö    kaiki]la

`.htiöillä  olisi  `ielä  \'ajaal%li)oista  \'äkcä  ]ialve]uksessaan.    O]ietus-
ja   aminattikas\.atus   on   o]lut,   usein  vajanaista.     Kuitenkin   on  ko-
koustcn  ja  kurssien  vä]it,`rksellä   koetettu   tasoa   nostaa,  ja  johtajia
m}'öten   on   valistustarkoituksess.i   runsaasti   matkoja   t,ehty.     Vii-
]neksi   o`.at   `-htiöt   }-htcis])ääiöksellä   ryhtyneet   toimittamaan   kjr-

jallista  opintokui.ssia  hankinta-asiamiehilleen.     S}'Temmät  amiiiatti-
tiedot  ovat varmasti o]iiansa  nostamaan  henkivakuutustyön  nienes-
t}-stä  ja  }'hteishiinallista  arvoa.

Toinen  silmäänpistävä  seikka  on t?'ön muodostumi]ien ennätys-
ha]ikintat}'öksi:  hankitaan  suurilla  ]ionnistuksilla  vakuutuksia  kiin-
nitt,ämättä   aina   tarpeeksi   huomiota   niiden   laatuui`.    Tämän   voi
se]ittää  yhtiöitten  väliseksi  tai  niiden  sisäiseksi  asiaksi,  mutta  tällä
ilmiöllä   on   sosialinenkin   merkit}.ksensä.     Yhteiskunnan   kannalta
katsottuna  ci  `.oi  olla  muuta  kujn  vahing.o]lista,  että  tuntuva  osa
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hankinnasta juoksee hiekkaan, ct,tä vakuutusturva jää ohimeneväksi

ja  että  säästöstä  ei  tule  mitään.     On  selvinnyt,   että  vakuutetut,
jotka   vuoden  tai  kaksi  olLuaan  vakuutettuja  heittävät  vakuutuk-
sensa,  ovat  vakuutustyön  pahimpia  vastustajia  ehkäpä  suorastaan
sen  leppymättömiä  vihollisia.    Tällaiset  suui.ella  työllä  ja  runsailla
kust,annuksilla  hankitut  vakuutukset  muodostuvat siteii  - tuott,a-
matta   initään   -   vain   taakaksi   ja   työn   esteeksi.    Tuntuukin
silt,ä,   että  yhtiöt  yhä   selvemmin   panevat   pääpainon   laatutyölle.
Tässäkään   kohden   ei   auta   muunlainen   asian   korjaaminen   kuin
asiamieskunnan   kehitt,äminen.

On eräs  erikoispiirre  suomalaisen henkivakuutustyön alalla,  joka
selvästi   todistaa   sen   yhteiskunnallista   luonnetta.    Valtiollispoliit-
tiset   tai  talouspoliittiset  vii`taukset   ovat   suoi`astaan  ratkaisevasti
vaikuttaneet      useiinpien     henkivakuutusyhtiöittemme      synt}'.vn.
Kielitaistelu,   valtiolliset   vastakohdat   sortovuosina,   luokkaei`istäv-
tymiset tai  muu  siihen veri`attava liike ovat useimpien henkivakuu-
tusyhtiöittemme  kehdon  ääi`essä  seisoneet  mikä  isänä,   mikä  syli-
kummina.   Tuskinpa  on  missään  muussa  maassa  tällaista  mainitta-
vassa  määrässä tavattavissa.  Ensi aikaiia,  yhtiön matkalle lähtiessä,
on  sillä  tällaisesta  poliittisesta  svnLvtarinasta  varmasti  ollut  suurt,a
hyötyä,  mutta  kentällä  on  tästä  ollut  alusta  pitäen  haittaa  asial-
lisen työn kannalta.   Kilpailu yhtiöiden välillä on sen kautta saanut
epäterveen  ja   useasti  asiattoman  luonteen.    Siitä   ovat  riippuneet
kevytmielisesti   tehdyt    suuret   vakuutukset,    sillä    se    on   tehnyt
asiamiehille   helpommaksi   johtaa   harkitsematont,a   vakuutettavaa
harhaan  vakuutuksen asiallisissa k()hdissa.    Siitä on riippunut   nyös
kilpailijain  asiaton  halventaminen  ja  puoluekinastelun  sotkeminen
vakuutustyöhön.

Kun   muissakin  pohjoismaissa,  Ruotsissa  v.1907,  sekä  Noi.jassa

ja  Tanskassa,  molemmissakin  v.  4915,  katsottiin tarpeelliseksi saada
aikaan   sopimus   epäterveen  kilpailun  vastustamiseksi,  ei  mielestäni
suinkaan   ollut   liian   aikaista,   että   meilläkin  v.  4927  kolmen  van-
himman  yhtiön  kesken  tehtiin  tällainen  gentlemannisopimus,  joka
muutettuna    tänä    vuonna    uudistettiin    miltei    kaikkia    yhtiöitä
koskevaksi.
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2.

Henkivakuutuksella  on  kaksi  tai`koitusta:  turvan  antaminen  ja
säästöjen  kokoaminen.    Yksilön  useimpiin  taloudellisiin  laskelmiin
sisältynee   momenttina   elämän   i)ituus,  useimmissa  tapauksissa  hä-
nen   omasta   tai   myöskin  toisten  (perheenjäsenten,  liikekumppanin

j.  n.  e.).     Ihmiselämän   iiituus   on   kuitenkin   i.iippuvainen   monesta
epävai`masta   seikasta.    Joskin   henkilöllä   tuntuu  terve`.dentilansa,
ikänsä  tai  syntymänsä  puolesta  o]evaii  odotett,avissa  pitkäkin  ikä,
voivat  kulkutaudit,  tapaturmat  tai  muut  odottamattomat  vaiheet
tuottaa  kuoleman  ja  siteii  paljastaa  vakavapohjaisenkin ]askelnian
epävarmuuden.     Tästä   laskuvirheestä   voi   riippua   perheen   koko
toimeentulo  tai  voi se  ainakin häiritsevästi vaikuttaa  sen vastaisiin
oloihin.    I-Ienkivakuutuksen   asiana   on   tätä   ei)ävai.maa   laskelman
moinenttia   lieventää.    Seii   lieventämiseksi  tarjoaa   henkivakuut,us
vakuutusturvaa,  jonka  suuruuden  ja  i`ajan  vakuutettu  it,se  määrää

päättämänsä vakuutuksen kautt,a.  Kuitenkaan ei ainoast,aan vakuu-
t,uksen  suui.uus  ole  `.akuutet,tavan  määrättävissä.    I]enkivakuutus
on   monipuolisesLi  taipuisa   soveltuen   milt,ei  jokaisen   tui`vatari)een
mukaisesti,   minkä  vakuutettava  tuntee  täikeäksi.    Vakuutustarve
on  ei.i  oloissa,  eri  kansan]uokissa  ja  eri  sukupuo]illa  erilainen.    Per`-
heen  isän  henkivakuutus  on  usein  tärkein.    I-Iänen  kuolemansahan
mei`kitsee  useimmissa  tapauksissa  suurinta  vaui`iota  tai  mullistusta

perheen  taloude]lisissa   oloissa.   Mutta  perheen  äidinkään   merkit}'s
ei  ole  koskaan  mitätön.    Perheessä,  jonka  tulotalouteen  hän  ansio-
työ]Iään   vaikuttaa,   se   kuitenkin   on   t,oinen   kuin   perheessä,   jossa
hänen   ei   tai.vitse   hakea   t}'öalaa   kodin   ulkopuolelta.     \rauraalla
kodilla   on  toinen  vakuui,ustarve  kuin  varattomalla,   ]apsirikkaalla
toinen   kuin   lapsettomal]a.      Eri   kansan]uokissa   \'akuut,ustarve   ja
sen  tyydyttämismahdollis`iudet  ovaL erilaiset.  Ei  pien'eläjän, ei ai[ia-

kaan  päivätyöllä  elävän, ole  mahdollista .suorittaa vakuutusmaksuja
vuosittaiii,  ehkä  ei  ecles  ne]jännesvuosittainkaaii.   Samoin  `'aihtelee
vakuutusturvan  tarve  ammattien  mukaisesti  samoin  kuin  m`'öskin
se  i.iii)puu  siitä,  onko  yksilöä  odottamassa  vanhuuden  päivinä  eläke
`'ai   ei.     T\Täinä   esimerkit   nä}.ttävät,   et,tä   elävä   elämä   luo   runsaita
vakuutustarpeen  vivahduksia; vakuutus}Thtiöitten tchtävä on keksiä,
muodostaa   ja   sommite]la   \'akiiutusmuotoja   kaikkia    ei.ilaisuuksia
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tyydyttämään. -Vakuutusyhtiön päätehtäviä onkin ai`vata vakuu-
tustarpeen   monipuolisuudet   ja   keksiä   vakuutusmuotoja   kaikkia
eri   tilanteita   vastaaviksi.     Meillä    on   tavallinen    henkivakuut,us,

jossa    vakuutussumma   vakuutetun   kuoltua   suoritetaan;   sen   voi
järjestää koko  ajan kestävin maksuin tahi voidaan vakuutusmaksut
suorittaa   määrävuosina   tai   kerta   kaikkiaan   tai   määräikään   asti
taikka   voidaan  iie  suorittaa  nousevin,  1askevin  taikka  pysyväisin
maksuin.    Vakuutus  voidaan  päättää  joko  yhdelle  hengelle  taikka
kahdelle    hengelle   yhtä    aikaa.     Aviopuolisot   tai   liikekumppanit
voivat    sen   suorittaa   yhteiseksi   tai   toistensa   hyödyksi.     Henki-
vakuutus  voi  tarkoittaa  vakuutetun  koko  ikää  tai  voi  se  rajoittua
ainoastaan   määrättyyn   aikaan   j. n. e.    Sanalla   sanoen   se   liittyy

yksilöitten   yhteiskunnallisten   olojen   ja   tarpeitten   mukaan.    Vai.-
sinkin  äsken  eletyt  pulavuodet  pakottivat yhtiöitä laatimaan  uusia
vakuutusyhdistelmiä  hyväkseen  käyttäen  henkivakuutuksen  ihan-
teellista  taipuisuutta.

Alkuaan   otettiin  henkivakuutukseen  ainoastaan  täysin  terveet
henkilöt.    Mikäli   heikommat   ja   sairaalloiset   saivat   vakuutuksen,
laskettiin    vakuutusmaksu   korotetun   iäii   mukaan.     Esim.   isäni,

joka kuoli  81  vuoden ikäisenä,  sai vakuutusta nostaessaan -J. W.
Snellman   sen  muuten  päätti  -  muistaakseni  15  vuoden  ikäkoro-
tuksen.     Kauan  oli  vakuutuksen  edellytyksenä  lääkärintarkastus.
Vasta   v:sta  1900  otettiin  käytäntöön  meillä  n. s.  karenssivakuutus,
s. o.   vakuutus    ilman   lääkärintarkastusta   ja   ainoastaan    hakijan
itsensä   antaman  terveysselityksen  pohjalla.    Täten  laajeni  vakuu-
tusala,   sillä   kaikkialla  ei  ole  vieläkään  eikä  vielä   silloin  lääkäriä
läheisy}.dessä.      Ulkopuolelle    vakuutusniahdollisuuden    jäi    kauan
myös  suuri  joukko  henkilöitä,  joit,a  ei katsottu voitavan terveyden-
tilansa    johdosta    edes    koi`cttetuin   maksuin    ottaa    vakuutukseen.
Kuitenkin   juuri  tällaiset  ihmiset  etupäässä  tarvitsevat  vakuutus-
turvaa;  eiväthän tei.veet tarvitse lääkäriä,  mutta sairaat.   Tähänkin
ajatukseen   perustuen    on   vakuutettavien   piiriä   yhä   laajennettu.
Vuodesta   1919   asti   toimii   meillä  Varma   yhtiö,   jonka   perustivat
kolme   vanhinta  henkivakuutusyhtiötämme,  näitä  n.  s.   erikoisvas-
tuiden    vakuuttamista    varten.     Tällaisen   työn   yleistäminen    on
kieltämättä    yhteiskunnallisesti   tärkeäksi   katsottava.   -   Yhteis-
kunna]lisiin  oloihin  pei`ustuu  n.  s.  kansanvakuutus.    Yleisessä  hen-
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kivakuutuksessa    suoritetaan    vakuutusii-iaksut    koko-,    puoli-    ja
neljännesvuosittain.     Laajoille   kansankerroksille   tällainen   maksu-
tapa  ei  sovellu,  ja  sen  tähden  on  luotu   erikoinen  kansanvakuutus,

jonka   tuntomerkkinä   on,   että   maksut   maksetaan   ja   kannetaan
kotoa   viikoit,tain   tai   kuukausittain.    Tämä   vakuutushaara,  joka
varsinkin   taajaan   asutuissa   ja   teollisuusmaissa   on   saanut   laajaa
kannatusta,    kasvaa    vai`masti    meidänkin    maassamme    tärkeäksi
olojemme   kehittyessä   yhä   suuremniassa    määrin    industrialismia
kohti.

Kun    on    k}'syin}.ksessä    vakuutuksen    yleiseksi    saattamineii,
mainittakoon,   että   henkivakuutusyhtiöt   ovat   ijoistaneet   monta
ennen  voimassa  ollutta  rajoitusta.    Niinpä   on  poistettu  ammatti-
rajoitukset,  matkustus-  ja  oleskelurajoitukset,   mikäli  ne  koskevat
matkustusta  ja  oleskelua  iiiaapallon  eri  osissa,  samoin  kaikki  sään-
nölliseen   lent.oliikkeeseen   kohdistuvat   rajoitukset   j.  n.  e.     Asevel-
vollisuuttaan    suoritLaneille    tehdään    vakuutuksen    voimassapito
erikoisin  määräyksin  helpoksi, ja  tuberkuloosia   sairastavia  vakuu-
tettujaaii  avust,avat  yhtiöt  erilaisin  keinoin.

Uusi    työala,    mikä     meillä    vast,a    viime   vuosina    on   käynyt
tärkeämniäksi,   on  ryhmävakuutukset,   sekä   ryhmähenkivakuutuk-
set    et,tä    erittäinkin   ryhmäeläkevakuutus.     Tämän   jälkiminäisen
kaut,t,a  voi  eläketai`ve,  joka  }Tksityisillä  toiinialoilla   meillä   on vielä
vajanaisesti   ja   heikosti   järjestetty,    ulottaa   vakuutusturvan   yhä
laajemmalle.

Uudenaikaiset   pyrkim}'kset   kohdistuvat    myös   suuremman   ja

pysyväisemmän   vakuutustui`van   antamiseen   perheelle.     Usein   on
nähty,    että    vakuutussumma,    joka    maksetaan   yhdellä    kertaa,
on  pian  kulutettu.    0lisi  siis  'Ljaikallaan,  että  meilläkin ]aajemmin,
kuin   tähän   asti  on  tapana,   vakuutussumiiian  suoi`itus   jaettaisiin
useammalle   vuodelle.   Tämä  muoto,  joka  Skandinaviassa  on  voit-
tamassa   alaa,   ei  ole  meillä  päässyt   sanottavaan  suosioon.    Osaksi
i`iippunec  se  suomalaisten  henkivakuut,usten  suhteellisesta  i)ienuu-
desta,  mutta  varmasti olisi  meilläkin tilaisuutta  suuremmassa  mää-
i`in  kuin nykyään kehittää tätä vakuutusmuotoa varsinaiseksi eläke-
vakuutukseksi.     Sen  edellytyksenä  kuitenkin  on,   että  verovapaus
henkivakuutusmaksuista    suotaisiin   paljon   suuremmassa   määrin,
kuin  mitä  nykyään  on  sallittu  ja  mitä valmisteillakin oleva tulo-ja
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omaisuuslakiehdotus   suo.     Sellaisessa   maassa   kuin   Suomi,   inissä

pääomanmuodostus   on   perin  heikko   ja   hidas,   olisi  yhteiskunnan
kannalta  katsottuna  perin  tärkeätä,  että  henkivakuutuksen  inu(j-
dossa  vojtaisiin  yksilön  oman  toimen  kautta  järjestää  taloudellinen
turva  }-ksityisen  henkilön  perheelle   senkin  jälkeen,   kun   hän  itse
on  kuollut.    Skandinaviassa  onkin  tällainen  henkivakuutiismuoto,

joka  vai`sinkin  alenevien  korko-olojen  vallitessa  on  vakuut,ettavi]Ie
mieluinen,  viime  aikoina  saanut  tuntuvaa  kannatusta.

Henkivakuutus   ei  tarkoita  ainoastaan  tui`vaa,  vaan  on  aikojen
kuluessa   tämän,   sen   ensimmäisen    alkuperäisen   tarkoituksen   rin-
nalle  tullut  toinen,  nimittäin  tarkoitus   palvella  säästämistarvetta.
Henkivakuutussuminan  suoritusta  ei  tarvitse  rajoittaa  vakuutetun
kuoleinan   sattumiseen,   vaan   }rhtä   hyvin   voidaan   suoritus   tehdä
riippuvaiseksi  jostakin  muusta  tai)auksesta.   Tämä  n. s.  vakuutiis-
tapaus  voi  olla  vakuutetun  oma  määräikä  tai   toisen  saavuttaina
ikä   taikka  jokin   muu   päivä,   jona   tahdotaan   saada   i`aha  käteen.
r\Täin   s?rnty}'   t)pääomavakuutusJ)   erotuksena   vain   vakuutustui`vaa
tarkoittavasta  »henkivakuutuksestat).   P\Te vhdistäen  saamme »henki-

ja    pääorpavakuutuksenJ),   jonka    mukaan   vakuutussumma   suori-
tetaan määräpäivänä tai sitä ennen, jos vakuutettu kuolee.  Nykyään
ovat   miltei   kaikki  vakuutukset   inuodollisesti   henki-   ja   pääoma-
vakuutuksia,   koska   vakuutusyhtiöt   kaikista   vakuutuksista   suo-
rittavat  vakuutussumman  viimeistään  vakuiitetun  täyttäessä  80-
90 vuot,ta.   Vaikka henkivakuutuksen molemmat tar.koitusmomentit
täten  ?.htyvät, on  kuitenkin  i)idettävä  mielessä, että  t,ässä  on  kaksi
e\ri   sosialista   tarkoitusperää   olemassa:   varsinaisessa   henkivakuu-
tuksessa vakuutettu hakee vakuutusturvaa t o i s i 11 e  siltä varaTta,
että  hän  itse  kuolisi;  i)ääomavakuutuksessa  taas  hän  i)yrkii  i L s e 1-
1 e e n  turvaamaan  pääomaa   siltä  vai`alta,   että   eläisi  määi`äikääii.
Valaisen esimei`killä  asiaa:  29 vuot,ias  mies  menee  naimisiin, ymmär-
tää  henkivakuutuksen  h}-ödyn  ja  laskee  voivansa  henkivakuutuk-
seen  käyttää  vuodessa   4000   mk.     Sillä   hän  saa  200000   markan
suur.uisen   Takuutuksen,   joka   suoritetaan   hänen   kuollessaan   tai
viimeistään  90  vuotta  täytettyään,  mut,ta  400 000  markan  suui.ui-
sen,  jos  vakuutussumma  on  suoi.itetLava  50  ikäiselle.    Siinä  hänen
on ratkaistava, tahtooko  hän 200 000 markan turvan perheelleeii  vai
1()0 000   markan   säästösumman   itselleen   tävttäessään   50   viiotta.

2
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Vai`maan vanhapoika valitsisi m}'öhemmän  muodon, perheenperusta-

jal]e  on punnittavana  vastakkain  itsekkyytensä  ja  perheensä  turva.
Iienkivakuutusvhtiön    lu(jnteesta    seuraa,    että    sen    säästötoi-

mintaa   ei  voida  veri.ata   esim.   säästö])ankkien  vastaavaan  toimin-
taan.   Väittel}'t  siit,ä,  hm]iiko  antaa  enemmän  säästäjälle,  on  h`-ö-
dvtöntä    saivarte]ua.      I-Ienkivakuut,us    antaa    i)aitsi    epätietoista
korkoa,   vai.masti   tavotepääoman,   säästöpank]{i   taas   antaa   jota-
kuinkin  varmasti  lupaamansa  koi.oii,  mutta  perin  epävarmasti  sen

pääoman,  jonka  muodostamiseen  säästäjä  p}'rkii.    Säästölaitoksina
säästöpankit   ja   heiikivakuutus}'htiöt   voivat   toisiaan   tä?'dentää,
ei  koskaan korvata.

3.

Henkivaku`it,us    johtaa    huomattavaan    i-ahastomuodostukseeTi.
Tämä   tosiasia   selvemniiii   kuin   mikään   muu   on   suurelle   \'leisölle
t,odistuksena  henkivakuutusyhtiöitten  sosialiscsta  merkit}Tksestä  ja
\'oimasta.   Ileiikivakuutussopiinuksessa  sitout uu  vakuutuksenottaja
suorittamaan   vakuutusmaksuja  tietyn   ajan  ku]uessa  sitä  `'astaan,
ett,ä     vastapuoli,      vakuutusyhtiö,    täyttää     oiiian     sitouiiiuksensa
vasta     in}Töheinmin,    vuosien,    usein   k}-mmenien    vuosien    jälkeeii.
Iienkivaku`itus rakeiituu tasaisiin vakuutusmaksuihin.   Kuo]leisuus-
vaara   aikaisemmalla   iällä   o]i  i)ienempi  kuin   m`'öhemmällä,   inutt{i
vakuutusmaksut koko `'ak`iutuskaudelta  o`-ai  samat.   .\ikaisemiiiiia
vakuutusvuosina   maksaa  vakuutettu  siis  `.akuutusmaksiija,  jotl"
ovat   kuolinvaaraa   suureiiiiiiat,   iiiutta   sen   sijaan   hänen   m\-öheii`-
miltä    `-`iosilta    suoi`ittamansa    \'akuutusmaksut    o`'at    `'astaa\.€`f.si`
inäärin   i)ienemmät.    Osan   näistä   ctukätcen   nostamista   `'aku`iti-s;-
maksuista    siirtää    \.htiö    t.ahastoon,    `'oidakseen    tämän    rahaston
\.aroilla    tä`'ttää    sit,ouinuksensa    tulevaisuudessa.      Täten    s`.nt\-v
vakuutusrahasto,  joka  on  jokaisen  henkivakuutus}'htiön  selkäi.anka.
Valtion  vjranoiiiaiset  valv(tvat,  h}-`'äks\'essääii  ]askuperusteet,  näii-
{en   siirtojen  suuruudeii;   laki  mi.iäi`ää  myös,   )iiiten  täinän  rahast(ni
]isäksi    variiiuusrahastoja    on    i)ei-ustet,ta`'a,    ja    laki    `-et,ää    rajoja
vakuutus]aitosten    sijoit,uspolitiikalle.      Paitsi    sitä    määrää,    jonka
\.htiöiden     tulce     liikkeensä     tur\.aaniiseksi     `-lijäämästään     siirLää

varmuusrahast,oon,   \.oi   \-htiö   mielens!.`   mukaan    muun   ylijäämän
osalla   inuodosiaa  m`iit<`kin  rahastoja.    Kun   lainsäätäjä  `-lima]kami
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on  vain  rajoittanut  yhtiön  oikeudet   vapaasti  sijoittaa  vakuutus-
rahastonsa  varat,  ovat  yhtiöt  y]eensä  katsoneet   et,unsa  mukaiseksi
muodostaa    ylimääräisiä   rahastoja,    joidenka    sijoituksista    yhtiöt
saavat   mielensä   mukaan   päättää.

Osoittaakseni,    miten    suuria    rahastoja    pohjoismaiden   henki-
vakuutusyhtiöt ovat muodostaneet,  mainitsen,  että v.  1933 nousivat
neljän pohjoismaan henkivakuutusyhtiöiden koi.koa tuottavat  vai`at
seuraaviin   määriin,   laskettuina   nvkvmai.koissa:

Suomi         ................           '1660     mi]j.

Ruotsi       ................       19 087

Norja          ................          6521           „

Tanska     ............       n.         9900         „

Näemme,  miten   takapajulla   maamme  henkivakuutus  vielä  on
veri`attuna läntisiin naapurimaihimme.  Jos henkivakuutusyhtiöitten

yllä  mainitut rahastot jaetaan tasan maan asukasta kohden, niin  ovat
luvut:

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

..         475  markkaa
'.      3230           "
•.      2300           "
n.     2800          „

`Jos   vielä   haeinme   vertauskohdan   henkivakuutusyhtiöitten   ja
muitten   säästölaitosten   säästöönpanoista,   niin   näemme,   että   v.
1933    oli   Suomen   t,alletus-   ja   säästöpankkien,   osuuskuntien-   ja
kassojen   sekä  postisäästöpankin  talletukset  11760  milj.  ja  henki-
vakuutusyhtiöitten   korkoa   tuottavat   vai.at,    siis   vakuutettujen
säästöt,   1660  milj.   mk  eli   14  °/o  edellisestä.    Ruotsissa .on   suhde-
Iuku   nykyään   noin   17  °/o.    Vuonna   4913   olivat   vastaavat   luvut
Suomessa  kultamai`koissa:  pankkien  y.  m.   965  milj.   mk  ja  henki-
vakuutusyhtiöiden   110  inilj.  mk  eli  :l.1.Ji  °/o.    Näistä  numei`oista  jo
näkee,   että   henkivakuutusyhtiöt   ovat   suhteellisestikin   menesi}.-
neet.   Rahamme  romahdus  koski  aluksi  kovemmin  henkivakuut,us-

yhtiöitä,   .i.oiden   pääoman   kasvu   on   lukuisten   pienten   säästöön-
itanojen eli henkivakuutusmal#ujen varassa.  Siten teki yllä mainittu
itrosenui  vielä  v.   4928  vain  9  °/o, iiiutta  on  sitten  noussut,  ollen
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v.    1929    ..............       10    °/o      v.     1932

„      1930     ..............        11      »         „       1933

„       193'1     ..............         12      »

13   0/o
14»

Suuret   i`ahastonsa   on   `''htiöiden   tehtävä   koi`koa   tuottaviksi.
Kyetäkseen  tulevaisuudessa  täyttää  sit,oumuksensa  yhtiöiden  täy-
tyy  voida  varmasti  laskea  saavansa  j a t k u v a s t i  niin   suuren
tuoton  rahastost,aan,  että  se  ainakin  vastaa  laskupei`usteitten  edel-
lyttämiä  tuloja.   Kuten  sanottu,  on  henkivakuutus}'htiöitten  i`aho-

jen  sijoitus  ainakin  osaksi  lainsäädännön  kautta  rajoitettu.   Valtio
on    i)idättänyt    itselleen    valvontaoikeuden    yhtiöiden    vakuutus-
rahastoon.    Yl#ityiskohtainen   esitys   tästä   seikasta   jääköön   syr-

jään.      Ylimalkaan    sanottakoon,    että    lainsäätäjäin    i`ajoittavien
määräysten  tarkoituksena  on  meillä  kuten  muuallakin  pääasiassa
varmentaa  vakuutettujen  saamisoikeutta  vakuutussummaan.    Mo-
nissa maissa on lisäksi pyritt}. siihen, että vakuutusyhtiöitten  rahas-
tot  pysytetään  palvelemassa  kotimaisia  rahamarkkinoita.

Näistä  lainmääräyksistä  ja   henkivakuut,uksen  erikoisluonteesi,a
riippuvat   ne   }'leiset  pei`iaatteet,  joiden  mukaan  henkivakuutusyh-
tiöitten  sijoituspolitiikkaa  tä}J'tyy  hoitaa.  Tärkeimmät ovat sijoitus-
ten   varmuus,  i)itkäaikaisuus  ja  likviditeetti  sekä  sijoitusten  halpa
hoito.    Kun   henkivakuutusyhtiön   toiininnan   peruslaskelmat   teh-
dään,  ei  ole  edellytetty  mitään erää  mahdollisten  sijoitustappioiden

peitLämiseksi.   On sen tähden i)idettävä ehdottomana vaatimuksena,
ettei   mitään   sijoitustappioita   saa   tapahtua.    Tästä   johtuu,   että
sijoitukset,  koska  niiden  tä}-t}'y  olla  ensiluokkaisia,  tuottavat  sään-
nöllisesti vain alhaisen koron, joka useasti lähenee sitä korkokantaa,
mikä    on   i)antu   henkivakuutus.\'htiöiden   laskuperusteisiin.     Nor-
maalioloissa  eivät  sen  tähden  ne  `'arat,  jotka  muodostavat  vakuu-
tusrahaston,   anna   initään   suuremi)aa   korko\'oittoa.     Toinen   on
asian laita  n.  s.  vapaiden rahastojen.  T\-äitä  voi  yhtiö  }rleensä  täysin
vapaasLi    sijoittaa,    ja     näiden    rahastojen    vai`assa   ovat    yhtiöt
lujittaneet    asemansa.       T\Tämä   rahastot   kuitenkin    ovat    meidän
maassamme   verraten   pienet,  noustcn   noin  2:')0  milj.  mai'kkaan  eli
noin  44   °/o:iin  }Thtiöitten  kaikista  rahastoist,a.

Toinen  vaatimus,  joka  on  kohdistettava  henkivakuutusyhtiöit-
ten   rahansijoitukseen,  on  sijoitusten  tuoton   j  a t k u v a  pys}rväi-
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syys.    Sijoitusten  täytyy  tuott,aa  j  a t k u v a s t i  ainakin  niin  pal-

jon,   kuin  minkä  laskuperusteissa  käytetty  korko  osoittaa.    Meillä
tämä  korko  on  n}.kyään  5  °/o.   Yhtiön  asema  olisi lopultakin kestä-
mätön,   jos   se   joutuu   sellaiseen   tilaan,   ett,ä    sijoituksessa   kcski-
korko   olisi   i.ahastokorkoa   alempi.     Ainakin  i`ahastokoron suurui-
ne.n  korko  on  koko  vakuutusajalta  jatkuvasti  välttämätön.    Moni
asiaa  ymmärtävä  henkilö  iiudisti päätääii,  kun i`ahastokoi.on  meillä
sallittiin nousta 5  °/o:iin, ja nyt kun korkokanta maassamme yleensä
nopeasti  on  alentunut  ja  ehkä  laskeutuu  vielä  alemmaksi,   on  sekä
meillä  että` muissakin  maissa,  missä  sama  ilmiö  on  havaittavissa,
huolestumirien   yhtiöitten    sijoitusten   tuotosta   käynyt    yleiseksi.

Vii`allisen   tilastomme   mukaan   olivat   henhivakuutusyhtiöitten
sijoitukset  v.   1932   seuraavat:

obligatiot     ...
kiinnityslainat
kunt,alainat     .
muut  lainat   .

216   milj.  mk.
870      "       „
208
84„

Jätän kokonaan syrjään vakuutuskirjalainat, jotka eivät ole mitään
sijoituksia.   r\Tehän ovat vakuutusturvaa varten koottujen säästöjen
vähennyksiä    ja    johtavat    useimmissa    tapauksissa    vakuutuksen

peruutukseen.    Näitten  sijoitusten  ohessa  on  yhtiöillä  sijoitettuna
varoja  omiin  osakekiinteistöihin, joiden  osakkeet  kuuluvat  henki-
vakuutusyhtiöille.    Näiden  sijoituksien  tarkoituksena  on  pääasial-
lisesti  olla  vastapainona  raha-ai`von  mahdolliselle  huonont,umiselle.
Henkivakuutusyhtiöthän   ovat   saaneet   nähdä   rahastojensa   pää-
oma-ai`von   Suomen   rahan   i.omahduksen  takia   menettäneen   suu-
remman  osan  arvostansa.

Kiinnityslainat   ovat   henkivakuutusyhtiöille   hyvin   sovelt,uvia

pitkäaikaisuutensa  ja  verraten  halvan  hoitonsa  takia.   Useimmissa
tapauksissa    nämä    lainat   on   otettu   kuoletuslainoina   ja   ne   on
sovittu   koko  ajalta  taikka  useilta  vuosilta  lainanantajan  puolelta
irtisanomattomiksi  samoin  kuin  korot  pysyviksi.   Saman  luontoisia
ovat    myöskin   kuntalainat.     Teoreet,tisesti   pai'as   ja   luonnollinen
henkivakuutusyhtiöitten    sijoitusmuoto    ovat    obligatiot.      Niiden
vai.inuus   on  helposti  todettavissa  ja  pitkäaikaisuus  kuuluu  niidcn
ominaisuuksiin.    Nc  muodostavat  likviidin  sijoituksen  ja   ovat  hei-
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posti   hoidetta`'ia.     `Te  täyttävät  kaikki  ne  `.aatimukset,  jotka  on
asetett,u  henkivahutus}Thtiöitten  sijoituksille.    Voimme  pitää  vai`-
maiia,    cttä    henkivakuutus}Thtiöt    t,ulei'at    olemaan    i)äätekijöinä
obligatiomarkkinoiden   aikaansaamisessa   ja   kehittämisessä.     Siinä
onkin  hcnki`.akuut us`.htiöillä  eräs  täi.keä  kaiisantaloudellinen  mei`-
kit}'s.    Kotimaisct  ohligatioinarkkinat  ovat  meillä  nyk}.ään  välttä-
inättöiiiät.    Ilenki`-akuutusvht,iöiden   merkit`'s   tässä   kohden   tulee
tulevaisuudessa   kasvamistaan   kasvamaan.

Me   elämme  n}.k}.ään,  kuten  sanottu,   aikaa,  jolloin  lainakorko
meillä,   kuten  useiinmissa  muissa  maissa,   alenee.    Iienkivakuutus-

yhtiöiltä  tällainen  tilanne  vaat,ii  suurta  valppautta,  inutta  samalla
myöskin  selvää  kantaa  sijoitusten hoidossa.   Me  olemme  nähtävästi
hyvinkin  lähellä  sitä  hetkeä,  jolloin  nykyiset  henkivakuutusinaksu-

perusteet  eivät  enää  kestä,  jolloin,vaikkapa   uudestaan  t,ai'kastai-
simmekin  kuolleisuusseikat  viimeisten  kokeinustemme  nojalla,   me
emnie  saata  }r]läpitää  samaa rahastokorkoa,  5  °/o,  mikä  nykyään  on
v:sta    4926   vakuutuslaskelmien   pohjana.     Kustannuksista    emme
voi  i)aljoakaan  säästää  lasketuista  menoista  tässä  kohden.

Laskukoron    aleneminen    tiet,änee    sen,    että   vakuutusmaksut
m}/'öskin  nousevat.    Ruotsissa,  jossa  ollaan  samantai)aisessa  tilan-
teessa  missä  mekin  (siellä  on kuitenkin korkokanta  4  °/o),  on pakko
samanlaisen askeleeii ol,tamiseen.   On kuitenkin tällöin inuistettava,
että  jos  henkivakuutusmaksut  iio`isevat,  niin tämä  maksujen koro-
tus  koskee  ainoastaan  vastaisia  vakuutuksia,  mutta  ei  tule  kohdis-
tumaan  nyk}-ään  voiinassa  oleviin  vakuutuksiin, joista  yhtiö omien
korkotulojensa   aleneinisesta   huolimatta  täytyy  vast'edeskin hyvi-
tyl#eksi  laskea  5  °/o.    Tästä  taas  johtuu,  että  vakuutusmaksujen
koi`otus  ei  henkivakuutusyhtiöille  mei`kitse nykyisiin koi`komenolas-
kelmiin  mitään, vaan että ne helpottavat yhtiöiden toimintaa ainoas-
taan  tulevaisuuteen   nähden.   Voi  käydä   niin,   että   jos   yhtiöiden
on  pakh  alentaa  laskukorkonsa,  se  tapahtuu  ainoastaan  varovai-
sesti,  ja  että  yhtiöt  ensiksi  ottavat  arvioidakseen,  missä  määi.in  ne
supistamalla   nykyisiä   voittojaaii   voivat   rajoittaa   vakuutusmak-
sujen  korotusta.     Mutta  tämähän  taas  i)uolestaan  mei`kitsee,  että
vanhat   vakuutetut   tulevat   saamaan   iiienemmän   hyvityksen   yh-
tiölle  uskomistaan  säästövai`oistaan.   llenkivakuutusyhtiöitten  koi`-
kopolitiikassa  täyty}'  sen  tähden  ei-ottaa  kaksi  ei`i ryhmää  sijoituk-
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sia,  toiset  ovat  henkivakuutusyhtiöitten  nyt voimassa  olevat sovit-
tuun  ]ainakoi`koon  annetut  lainat,  toiset  taas  ovat  ne  sijoitukset,

jotka   }-htiöt   tekevät   alenevan   korkokannan   aikana.    Näistä   vii-
ineksi mainituista saavat yhtiöt tarjonnaii ja kysynnän lain pohjalla
sen  koron, mikä  ensiluokkaisista  sijoituksista  kulloinkin maksetaan.
Että   nämä   koi`ot   tulevat-olemaan   suhteellisesti   alhaiset,   johtaa

juuri   siihen,   että   vakuutusmaksuja   on   nähtävästi   korotettava.
Mitä  taas  tulee  koi`koihin  niistä  lainoista,  joita  aikaisemmin toisissa
olosuhteissa  on  annettu  ja  joista  on  sovittu  korkeampi  korko   ja

joita vastaavat yhtiöitten sitoumukset korkean koi`on suoi.ittamiseksi
vakuutetujlle,  niin  näitä korkoja yhtiö  ei voi loukkaamatta vakuu-
tettujaan   mip.lin   määi'in   alentaa.

I+enkivakuutusyhtiöt  edustavat  vakuutettujeiisa  etua.    1ieidän
vakuutettunsa   o`'at  suuressa  määrin  sel]aisia  säästäjiä,  jotka  ovat
nähneet  pääomansa  i.ahanromahduksen  kautta  menettäneen  90  °/o
arvost,aan.   Ne ovat lisäksi melkein poikkeuksetta maamine piensääs-
täjiä.    Ainoastaan  suuret,  vakuutetut  ovat  siinä  taloudellisessa ase-
massa,  että heille henkivakuutus on vain turvana eikä säästökeinona.
Mutta  näitä  on  hai`vassa.     Sen  sijaan  useimniat  keskisuui`uiset  ja

pienet  vakuutuksenottajat  käyttävät  henkivakuutusyhtiöitä  ehkii
pääasiallisena  säästölaitoksenaan.    T\Täitä  sääsLäjiä  on  henkivakuu-
tusyhtiöillä ineidän maassamme noin 1300 000.   Ile ovat  oikeutetut
vaatimaan  varman  pääomasuorituksen  vakuutustapauksen  sattues-
sa,   samoin  kuin  heil]e   on   myöskin   annettu  toivoa   mahdollisesta
maksupalautuksesta.     Alennettu   korko   ei   voine   yhtiöitten   var-
muutta  horjuttaa,  inutta  nähtävästi  se  riistää  suuren  osan  maksu-

palautustoiveista.    Ei  saa  unoht,aa,  että  lainanottajat,  jotka  ovat
saaneet   lainan   henkivakuutusyhtiöiltä    aikaisempina   vuosina   ja
siitä  sopineet  koi'keamman  koron  maksamisesta  määrävuosien  ku-
luessa,   ovat   saamillaan  lainavaroilla   useassa  tapauksessa  hankki-
neet  itselleen  vaikkapa  vain  ohimenevästi  suui`ia   pääomavoittoja
tai  ainakin  sellaisia  tavoitelleet.    Miksikä  henkivakuutussäästäjäin,

jotka   ovat   saaneet   kärsiä   pääomanmenetystä   90    °/o:iin saakka,
tulisi  lahjoittaa  niille,  joilla  paljon  on  tai  jotka  kaikissa  tapauk-
sissa  ovat  vähemmän  ]nenettäneet  kuin  säästäjät,  osaii  säästönsä
tuottamasta   voitosta?     Yhteiskunnan   etu   on   minun    mielestäni
kokonaan  henkivakuutussäästäjien  puolella.    On  ikävä,  että  henki-
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vakuutussäästäjät   eivät   ole   vie]ä   päässeet   mihinkään   yhteyteen
keskenään.   Näin  kuitenkin  äskettäin,  että  Ruotsissa  on  perustettu

}'hdistys,   joka   tarkoittaa   henkivakuutettujeri   yhtymistä   omien
etujensa   valvomista   varten.     Yhteiskunnan   perusedun   inukaista
on, että  l,aloudellinen  sopimus  pidetään  pyhänä,  että  se,  mikä  kah-
den  täysivaltaisen  sopimuspuolen  välillä  sovitaan,   on  lain  suojan
turvassa,  samoin  kuin  sekin  on  yhteiskunnan  edun  mukaista,  että
henkivakuutus voidaan helppojen vakuutusmaksujen turvissa saada
niin yleiseksi kuin suinkin.

I-Ienkivakuutustyö  Suomessa  on  aina  tapahtunut  isänmaallisella

ja ihanteellisella pohjalla.   Sen työ on saanut tunnustuksensa yleisön
kasvaneen   luottamuksen   muodossa,   josta   kauniina   esimerkkinä
oli,  että  vaikka  vapaussoLa,  espanjantauti  ja  rahani.omahdus  niin
hävittävästi  vaikuttivat  sekä  yhtiöitten  vai`arahastoihin  että  ylei-
sön   vakuut,uslaitosten   huostaan   uskottujen   varojen   i`aha-ai.von
hävitykseen,   yleisö   kuitenkin   luottamuksella   jatkoi   henkivakuu-
tusyhtiöitten   turvissa   sitä   uudestaanrakennustyötä,   mitä   henki-
vakuutusyhtiöt meillä nyt toivottavasti pysyvämpien ja parempien
olojen   vallitessa   suoriLtavat.     Missä   suomalaiset   henkivakuutus-
laitokset olivat 20 vuotta sit,ten ja missä ne  nyt ovat, osoittanee par-
haiten   vei`taukset  henkivakuutussummien  välillä  asukasta  kohden,
nvkvmarkoissa   laskettuna,   pohjoismaiden   eri   maissa:

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

v.1914          v.1933.

2460 mk.     2480mk.
3810     „       8891    „
4970     „        7470    „
3990     „       5940    „

Niinkuin näkyy, olemme joutuneet pahasti takapajulle, ja paljon
t}.ötä  vaaditaan  saavuttaaksemme  entisen  asemamme.   Siihen  tar-
vitsemme  sekä  yleisön,  julkisen  sanan  ja  valtiomahdin  suosiollista
suhtautumista.

En  voikaan  lopettaa   esitystäni   mainitsematta  kiitollisuudclla,
että  valtio  on  vuoden  1933  vakuutuslakien  kautta   -  vakuutus-
sopimuslaki 12. V. 33, laki kotimaisista vakuutusyhtiöistä 27. V. 33 -
antanut  henkivakuutussopimukselle  sellaisia  etuja,  joista  ei  ainoas-
taan   ilmene,   että   valt,iovalta   täysin   käsittää   henkivakuutuksen
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yhteiskunnallisen   merkityksen,   vaan  tahtoo   myöskin   auttaa   sen
edistystä.   Laissa  on  luotu  uusi käsite  »edunsaajat),  johonka kohdis-
tuu  erinäisiä  hyvin  huomattavia  henkivakuutusta  turvaavia  mää-
räyksiä.    F.dunsaajalla  meillä  ymmäiTetään  niitä  henkilöitä,  joille
vakuutussumma    on    vakuutuskirjassa    määrätty    maksettavaksi.
Tällaisia  ovat:  vaimo,  lapset,  omaiset,  perilliset  j.  n. e.    Vakuutus-
sopimuslaki  määrää   104  pykälässään,  että  edunsaajalle  määrätty
vakuutussumma  ei kuulu vakuutuksenottajan  kuolinpesään.   Tästä
seuraa  ensiksi  se  etu,  että  vakuutussumma  tällaisessa  tapauksessa
ilman  kuolinpesän  välitystä  siirtyy  edunsaajalle,  joka  siis  välttyy
maksamasta  säästäjään  tuhoisasti  kohdistuvaa  perintöveroa.    Toi-
seksi seuraa siitä, että koska vakuutussumma ei kuulu kuolinpesälle,
niin, jos kuolinpesä julistetaan konkurssiin, ei edunsaajalle merkitty
henkivakuutussumma  joudu  konkurssipesän  omaisuudeksi.   Toinen
samanlainen   määi`äys   on   vakuutussopimuslain   116   §:ssä,   missä
nimenomaan  säädetään,  että  »milloin  vakuutus  on  otettu  vakuu-
tuksenottajan   tai   hänen   puolisonsa   hengelle,   älköön   jommalle-
kummalle   heistä   vakuutussopimuksen   nojalla   kuuluvaa   oikeutta
ulosmitattako  kummankaan  velasta».   Väärinkäytösten  estämiseksi
on   tässä   säädetty  tarpeellisia  poikkeuksia,  joita  kuitenkaan  tässä

yhteydessä  ei  tarvitse  sen  lähemmin  kosket,ella.    Pääasia  on,  että
tavallisissa   tapauksissa   tällaiset   vakuutuksenottajan   tai   hänen

i]uolisonsa    hengelle    otetut    vakuutukset    ovat    ulosmittauksesta
vapaat.   Tästä  taas  johtuu,   että  tällainen   vakuutussumma   ei  voi

joutua  vakuutetun  konkurssipesälle,  koska   laissa  määrätään,   että
velallisen   konkurssipesään   kuuluu  se  omaisuus,  joka   laillisesti  saa-
daan   ulosmitata.

Kunhan   se   käsitys   henkivakuutustoiminnan   suui`esta   ja  laa-

jasta    yhteiskunnallisesta    merkityksestä,    mikä   tässä   lainsäädän-
nössä    ilmenee,    pääsee   yleisön   keskuudessa   syvent,ymään   ja  tie-
dot     ]ainsäätäjän     henkivakuutussopimukse]1e     suomista     eduista
laajemmalle    leviävät,    avautunee     suoinalaiselle     henkivakuutus-
t}`ölle    uusi    aika,    jolloin   henkivakuutuksen    iiierkitys   tulee   yhä
ilineisemmäksi.



TflLOUDELLINEN  KEHITYS  VUONNfl  1934.
Esitelmä,     jonka     Kansantaloudellisen    Yhdist`'ksen     kokouksessa

helmikuun   s   päivänä   19.35   ])iti

A.  E. Tudeer.

Kun  vuosi  sitten  tässä  sainassa  paikassa  loin  katsauksen  talou-
delliseen  kehit`.kseen  `.lcensä  maailmassa  ja  erikoisesti  meillä  Suo-
messa  vuoden   4933  aikana,   saatoin  viit,ata   ei`inäisiin   edullisiin   ke-
hit}Tstendensseihin,   mutta   samalla   minun   oli   pakko   osoittaa,  että
monenlaiset  esteet  olivat   oinansa   häii`itsemään,  kenties   estämään-
kin   kaikkien   toivomaa   taloudel]ista   elpymistä.    T\T}tt   voin  todeta,
että  kulunut  vuosi  ei  ole  tuonut  mukanaan  ylläL}tksiä  suuntaan  tai
toiseen.  Kehitystä on jatkunut eri linjoilla, mutta vain hitaassa tah-
dissa.  Ei  ole  s}-nt,}m}-t  niitä  mullistuksia,  joita  i)ahimmin  pelättiin,
mutt,a  ei  myöskään  sitä  taloudellisen  aseman  ratkaisevaa  parane-
mista,  jota   niin  hartaasti  toivottiin.    Ei`äissä  suhteissa  on  päästy
eteenpäin,  mutta  toisaalla  samat  ongelmat,  jotka  vuosi  sitten  odot-
tivat   ratkaisuaan,   edelleenkin   ovat   kysym},-smerkkeinä   lähiaiko-

jen   kehit}.ksen   tiellä.
Mitä  ensiksikin  tulee  taloudelliseen  asemaan  ulkomail]a  ja  maail-

manmarkkinoiden   kehityssuuntaan,   on   kenties   nyt   vaikeampaa
kuin  milloinkaan  aikaisemmin  antaa  niistä  selvää  kuvaa.   Tämän
hetken  tilanteelle  on  ominaista  sen  epämääräisyys  ja  epävarmuus
sekä  ennen kaikkea  yhtenäisyyden  puute.   0lisi väärin  puhua  maa-
ilmanmarkkinoiden  yleistilasta,  kun  asema  eri  aloilla  ja  ei`i  maissa
on  niin  erilainen,  kuin  tällä  hetkellä  on.   Maat  voidaan  suurin  piir-
tein  jakaa  kolmeen  ryhmään,  jotka  kukin  kulkevat  omaa  tietään.
Ensimmäiseen   kuuluvat  ne  maat,  jotka  edelleen  ovat  pysyttäneet
vanhan   kultakantansa,   s. o.   etupäässä   Ranska,   Belgia,   Hollanti,
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Sveitsi,  Puola ja Lat,via.   Toisena r}'hmänä ovat i)untar`'hmän maat,
ensi   sijassa  Suurbi`itannia  ja  sen  dominiot  sekä  Skandinavian  maat

ja  Suomi.    T\Täihin  ]iitt`.}r  joukko  m`iita  iiaperikannalla  olevia  maita.
Ko]mannen   ryhmän   muodostavat   ne  kolme   maata,   Yhd}'svallat,
Saksa   ja   ltalia,  joille  on  ominaista  voimakas  vallan  keskit}rs,  pit-
källe   menevä   valtion   sekaantuminen   t,alouselämään   ja   erikoise]`
aktiivinen   elv}.t}.spo]itiikka.

0lisi  mahdotonta   lyhyen   esitelmän   iiuitteissa   antaa   t}7hjentä-
vää   kuvaa  kaikista   niistä   moninaisista   ilmiöistä   ja   problemeista,

joiden   kehit}'ksestä   eri   maiden   taloudelliset   olosuhteet   riippuvat.
En   sitä   yritäkään,   vaan   i`ajoituii   muutamien   harvojen  ilmiöiden
esit,tämiseen.

Katsokaamme   aluksi,   miten   teollisuustuotanto   on   kehitt}.n`7t,
sillä  tuotannon  vilkkaushan  ensisijaisesti  määi`ää  talouselä]iiän  ku-
lun  .ia  siksi  myös  ihmisten  elinkannan.   Viime  vuodcn  alkupuolem`
maailman  teollisuustuotanto,  käytettä`Jissäni  olevan  indeksin  mu-
kaaii,  nousi  98:st,a  tammikuussa  106:een  huhtikuussa  ja  oli  20-25
°/o  suurempi kuiii  vastaa`'ina  kuukausina  1933.   Sen  jälkeen  se kui-

tenkii`  on  alentunut  vaihdellen  syksyllä  95-96:n paikkeilla.   Silloin
se  o]i  vähän  alempikin  kuin  vuonna  1933.    Keskimäärin  teollisuus-
tuotanto  viime  vuonna  oli  noin  9  °/o  suuremi)i  kuin  vuonna   193:}.
Vaikka  indeksi  edelleen  oli  16  °/o  alemi)i  kuin  huippuvuonna  192!),
voisi  tulost,a  pit,ää  h?7vinkin  t}T}rdyttävänä,  ellei viime  syksynä  olisi
ilmcnn}.t   juuri  mainitsemani  takaisku  ja  ellei  kehit}rksen  erilaisuus
eri    niaissa   o]isi  omansa   `'aarantai`iaan   saav`itetun  tason  ylläpit`ä-
mistä.

Yleensä  voidaan todeta,  että  teollisuustuontanto  on  lisäänt`-n\.i
niissä  maissa,  jotka  ovat luopuneet kultakannasta tai  muuten  alen-
taneet  rahansa  arvoa.     Tämä  nousu  johtuu  suui`elta  osalta  talous-
elämän   sisäisistä  voimista,  mutta  näille  on  antanut  tukea  valtion
samanaikainen  talous-  ja  työttömyyspolitiikka.

Samansuuntainen  kehitys  oli  myös  kolmanteen  ryhmään  kuu-
luvissa  Saksassa  ja  ltaliassa.    Erotuksena  oli  vain  se,  että  tuotaii-
non   lisääntyminen   suui`emmassa   määi`in  joht,ui  valtion  toinienpi-
tein  järjestetyistä  yleisistä  töistä.    Mitä  taas  tulee  tämän  r}'hmän
kolmanteen  maahan,  Yhdysvaltoihin,  jotka  monesta  syystä  hei`ät,-
tävät  erikoista  mielenkiintoa,  oli  tuotanto  viime  vuoden  alkupuo-
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liskolla   me]koista,  s.  o.  48.5  °/o, vilkkaainpi kuin alkupuolella vuotta
'1933,   mutta   sen  jälkeen  sikäläinen  tuotanto  jälleen   supistui,   niin

että se s)'}.s~]okakuulla jälleen o]i kymmenisen  °/o alempi kuin edel-
]isenä `'uor]na.   Vuoden päättyessä tapahtui taas käänne parempaan.
Kun  Yhd}-s`'altain  talouselämän kehitys  mitä  lähimmin  liitt}'y  pre-
sidentti  Roose`.eltin  elvytys-  ja  uudistuspolitiikkaan,  ei  näiden  hei-
lahtelujen  mcrkitystä  talouselämän  kehit}'ssuunnan  osoittajina  saa
liioitella.    }[ut,t,a  katsoen  siihen,  että  Yhdysvaltain  tuotantoindeksi
oli  alhaisempi  kuin  minään  ajankohtana  vuoden  1932  alhaista  ta-
soa   lukuun ottamatta,  voi   joka   tapauksessa   todeta,  et,tei  elvytys-
toiminta    inoneiilaisine    säännöstelymääräyksineen    ja   usein   vaih-
tuvine   lainsäädäntöineen   ainakaan   vielä   ole   johtanut   toi`'ottuun
nousuun.

Poikkeusasiimassa   yleisestä   kehityssuunnasta   ovat   varsinaiset
kultakantamaat,  jotka  ovat  noudattaneet  deflatoorista  politiikkaa
alentaaksensa  tuotantonsa  kustannuksia  ja  sitä  tietä  lisätäksensä
vientinsä  kilpailukykyä  ulkomaisilla  markkinoilla.   Tämä  politiikka
on   johtanut   teollisuustuotannon   vähenemiseen.     Esim.    Ranskan
tuotantoindeksi   elo-lokakuulla   1934   o]i   noin   13  °/o   alempi   kuin
samaan   aikaan   `1933.

Tuotannon  vilkastuessa  työttömyys  useimmissa   maissa   on   al-
kanut   \'ähenL}Tä.    Siitä   huo]imatta   se   edelleen   on   suuri.     Saksan
Stat,istisches   Reichsamt   arvioi  koko   maailman  työttömien  luvun
viime   s}-yskuussa  edelleen  o]leen  21  L/2  miljoonaa.   Verrattuna  edel-
liseen   syyskuuhun   tämä   tietäisi  yhden   miljoonan   vähennystä   ja
vei`rattuna  syyskuuhun  1932,  jolloin  työttöinyys  oli  suurimmillaan,
vähennys  oli  3  1/2 miljoonaa.   Parannus  on  siis toistaiseksi vähäinen,
`-hcl}-svalloissa   on  työttömien  luku  suorastaan  lisääntynytkin  vii-
me  vuoden   aikana.

Aika  ei  salli  minun  kosketella  ei`i  ali)jen  tuotantotoiminnan  ke-
hit}'stä.    \rain  se  tosiasia  on  todettava,  että  elp}'minen  kohdistuu

pääasiallises[i kunkin  maan  omaa  tarvetta  palvelevaan  tuotantoon.
Sitä  \-astoin  ei  vielä  voida  puhua  kansainvälisen  kaupan  vilkastu-
misesta.    Päin`'astoin  on  tätä  edelleen  pyritty  entisestään  i`ajoitta-
maan,    milloin   autarkisten    pyrkimysten   takia,   milloin   valuutan
suojelemiseksi,  milloin  muuten  tuonnin  estämiseksi.    Tuloksena  on

joka   tapauksessa,   että   maailmankaupan  ai.vo  kullassa  laskien  oli
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3  °/o  pienempi  kuin vuonna  1933 ja  että se vastaa vain kolmannesta
vuoden   1929   inaailmankaupan   arvosta.    Vähän   lohdulliseinmalta
näyttää   asema,   jos   tarkastaa   kansainvälisen   kaupan   `rolv`.inia.
Tämä  kasvoi  näet  `-iime  vuonna  hiukan,  noin  2  %,  johtuen  pää-
asiallisest,i  raaka-aineiden   suuremmasta  kysynnästä.     Kaupan   vo-
lyymi  oli  tosin  vie]ä   melkein  kolmannesta   pienemi)i  kuin  vuoden
1928  vastaava  volyymi,  mutta tämä lisäys  ansaitsee  kuitenkin huo-
miota  ensimmäisen  kaui)an  elp}.misen  oireena.

Eri  maiden  kansainvälisen  kaupan  kehitys  ei  ol]ut  }.htenäinen.
Erikoisesti   on  huomattava   se   erotus,   mikä  tässäkin   suhteessa   il-
menee  toisaalta  kultakantamaiden,  toisaalta  kultakannasta  luoi)u-
neiden  maiden  välillä.   Kun  edellisten  vienti  ja  enimmäkseen  myös
tuonti  on  ai`voltaan  supistunut,  on vienti niistä  maista,  joiden raha
on  alentunut  arvossa,  ?J.leensä  kasvanut.    Lisäys  oli  pieni  kullassa
laskien,  Suurbi`itannian  osalta  vienti  vieläpä  väheni,  mutta  ]asket-
tuna  kunkin  maan  omassa  rahassa  viennin  lisäys  oli  huomattavan
suuri.   Tätä  erilaisuutta  valaisee  seuraava  yhdistelmä,  jonka  ]uvut
osoii,tavat, paljonko  toisaalta  tuonti,  toisaalta  vienti `.iime  \-uoden
1-111  neljänneksen  aikaiia  oli  suurempi  tai  i)ienempi  kuin  vastaa-
vana   ajanjaksona   1933.

Tuonti         Vienti
O/o                     O/o

Maita, joilla on entinen kultakanta:
Ranska
Belgia.........................

I-Iollanti.......................

Sveitsi
Saksa.........................

Italia.........................

Maita,  joiden  rahapariteetti  on  alentunut:
Suurbritannia

Kultapunnissa................

Paperipunnissa................

Ruotsi
Kuli,akruunuissa.............

Paperikruunuissa.............

-18.3        -3.1
-   9.6       -  2.0
-10.6        -2.6
-  8.8       -  2.o
+    7.2        -14.3
+    2.Q         -14.6

-  0.2       -   3.o
+10.1           +    7.6

+    7.8          +10.o
+  20.3         + 22.,
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Suomi   1
Kultainarkoissa
Paperimarkoissa

Yhdysvallat

+    9.8         +    6.,
+  2-1-.5            +  17.4

Vanhoissa    kultadollareissa  ..........-  12.8           +     1.2
Uusissa   dollai.eissa

Jal,ani
Kulta-yenia....
Paperi-}'enia....

+  20.0          +  41.4

+    2.3          +    1.6
+  18.o           +  46.3

Mainita  sopii  myös,   et,tä   ulkoeurooppalaisten   maiden  kauppa-
tase  viime vuonna yleensä parani,  mutta  Euroopan maiden kauppa-
tase, kun maat otetaan }.htenä kokonaisuutena, sitä vastoin huononi.
Jälkimmäiseen   tulokseen   vaikuttivat   tuntuvasti   m. m.   Saksa   ja
ltalia,   joiden   tuonti   lisääntyi  vienniii   supistuessa  tuntuvasti.

Siirryn  sitten  hintoihin,  joiden  merkitys  talouselämän  kehityk-
sessä  ja  suhdannevaihte]uissa  on  suuri,  vaikkakaan  niille  ei  saa  an-
taa  niin ratkaisevaa  asemaa,  kuin  usein  t,ehdään.    Nähtiinhän taka-
vuosina,    miten   talouselämä   kehitt}'i   nousukauteen   ja  koi`keakon-

junktuuriin  i]man  hintainnousua.
Viime   vuoden   hintakehitys   oli   h}'viii   ei)äyhtenäinen.     `'iissä

maissa,  jotka  edelleen  ovat  p}'s}'neet  vanhassa  kultakannassa,  hin-
tataso  on  alentunut.    Alennus  oli  tosin  vähäinen,  inutta  kuitenkin
aivan   ilmeinen  ja   ilman   merkkiä   kehit}'ssuunnan   muuttumisesta.
Tämä   onkin  luctnnollista,  koska  juuri  hintainlasku  oli  niiden  poli-
tiikan   päämääränä.    Ilintainlasku  oli  erikoisen tuntuva  Ranskassa,

jossa  hint,aindeksi joulukuusta  1933  marraskuuhun  1934  aleni 8.2  °/o.
Muissa  tämän  r}-hmän maissa hintataso vastaavasti aleni 4 .3-5.`2  °/o.
Sitä   vastoin  i)untar`'hmään  kuuluvien  maiden  hintataso,  kun  hin-
nat  ilmaist,aan kunkin maan oiiiassa `'aluutassa, nousi jonkin vei.ran,
Suurbritanniassa    l..rj  °/o    sekä   Skandinavian   inaissa   3.3-5.4  °/o   ja
Suomessa  J .i  °/o.    }'Iutta  jos  näiden  Tiiaiden  hinnat  lasket,aan  kullas-
sa,  saadaan  tulokseksi,  että  niidenkin  hintatasot  viime  vuonna  jat-
kuvasti   aleni`Tat.    Erikseen   on   mainittava   Yhd}.svallat   ja   Saksa,

joiden   talousi)olitiikka   ei`ikoisen   ]tonte\'asti   on   p}'rkinyt   hintain-

1   Koko   \'uosi.
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nousun  aikaansaamiseen.    Yhd}.svalloissa   tukkuhintojen   nousu  oli
melkoinen   eli   8.i  °/o,  mutta  Saksassa  5.3  °/o,  siis  suunnilleen  saiiia
kuin  Tanskassa.   Tämän  r}'hmän  kolmannessa  maassa,  Italiassa,  ei
hintataso  ole  lainkaan  noussut  vaan  päinvastoin  hiuk.m  alentunut.

En  voi  ku]uttaa  aikaa  tehdäkseni  selkoa  eri  tavaroiden  hinta-
kehityksestä.   Osoitukseksi  siitä,  miten  seka]ainen  täinäkin  kehitys
oli,  inainitsen vain,  että  esim.  vehnän,  rukiin,  maissin,  sokei`in,  rau-
dan,  puuvillan   ja  kautsun  hinnat  viime  vuoden  lopulla  olivat  koi`-
keammat  kuin  vuott,a  aikaisemmin,  mutta  että  m. m.  kuparin,  lyi-

j}'n, tinan, petroolin, villan  ja vuotien hinnat päinvastoin ovat alen-
tuneet.

Rahamarkkinat   ovat  useimmissa   maissa  kcveät;   rahanrunsaus
on  suuri ja korkokanta  ent,isestään vielä  alentunut.   Tämä  helppous
on puntaryhmän maissa ulot,tunut myös pääomainarkkinoihin: laina-
konverttauksia  on  suoi`itet,tu  menest}'ksellisesti  ja  siten  helpotettu
sekä   tuotantolaitosten  toimiiit,aa   et,tä   ju]kisten   talouksien   finans-
seja.   Saksassa  on valtion  tarmokkaan  luottopolitiikan  a`'ulla  saat,u
korkokanta  alenemaan.    Siellä  on  m.  m.  äskettäin  alennettu  kaik-
kien   valtiolainojen   korko   6:sta  /±  ]/2  °/o:iin.    Italiassa  on  pääinäärä
ollut   sama.     Sielläkin   on   suoi`itettu   joukko   ]ainakonvertoimisia;
in.  m.  alennettiin  viime  vuoden  alussa  eräiden  valtiolainojen  koi`ko
5:stä   3  ]/2  °/o:iin.     Ilmeisesti   yliarvioitiin   siel]ä   kuitenkin   finanssi-
mahdollisuudet,   sillä   vuoden   lopulla   oli  pakko   nost,aa   diskontto-
korko  3:sta  4  °/o:iin  ja  äsken  mainittujen  konverttausobligatioiden
kurssi  on  laskenut  85  °/o:iin.   Mitä  sittcn  tulee  Yhd}'svaltoihin,  val-
litsee  siellä  erinomainen  rahanrunsaus.   Suuresti  aktiiviiien  kauppa-
tase  johti  viime  vuoden  lopulla  jälleen  melkoiseen  kullan  virtaami-
seen  tähän  maahan,  joka  jo  ennestäänkin  omistaa  niin  suhteetto-
man  osan  maapallon  rahakultavarastosta.

Myös  varsinaisissa  kultakantamaissa  i`ahanrunsaus   on  tuntuva

ja  lyh}'en  luoton  koi`ot  kovin  alhaiset.     }Iutta  niissä  Liiinä  keve}-s
ei   ole  samalla  tavalla  ulottunut  pääomamarkkinoihin,  vaan  pitkä-
aikaisten  luottojen korot ovat korkeat ja eiiiissionitoiminta vähäistä.

Yleensä   voidaan  l,odeta,   että   useimmissa   maissa   oii    olemassa
telmilliset   mahdollisuudet   h}rvinkin   tuntuvaan   luottovol`'`.min   li-
säämiseen,  jos  vain  yritteliäisyyttä  i]menisi.     Mutta  inonet  seikat,
scllaiset   kuin   valtioiden   }.hä   }.leisempi   sekaantui`iinen   talouselä-
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mään  ja  tämän  kasvava  sidonnaisuus,  kansainvä]iselle  kaupalle  ja

pääomaliikkeelle  asetetut  esteet  ja  yhä  jatkuva  valuuttasekasorto
ovat  omansa  pelottamaan  yrittäjiä,  koska  he  eivät  voi  tehdä  vai.-
moja   liikelaskelmia  ja  koska   heidän  on  mahdotonta   tietää,   mitä
uusia  muutoksia ja  mullistuksia kenties  on tulossa.   Monilla tahoilla
on  odotettu,  että  kultakantamaiden  tulisi  pakko  alentaa  rahansa
ai`voa,  mut,ta  nämä  maat  ovat  itsepintaisesti  jatkaneet  entistä  def-
Iatoorista  politiikkaansa  siitä  huolimatta,  että  se tuottaa  niille  suu-
ria  taloudellisia  vaikeuksia ja  että  on pelättävissä  sen johtavan  yh-
teiskunnallisiin   levottomuuksiin.     Usko   tämän   devalvation   vält-
tämättöm}ryteen   on   saanut   uutta   vii`ikettä   siitä   t}.öttömyys-   ja
avustuspolitiikasta,   joka   aivan   äskettäin   on   otettu   käytäntöön
Ranskassa.  Toivokaamme vain, että jos tai kun tämä devalvatio kei`-
ran  tehdään,  se  suoritetaan yhteisymmärryksessä  muiden johtavien
finanssimaiden   kanssa,  niin  ettei  seurauksena  ole  uusi  kilpa].lu  ra-
hanarvojen  huonontamiseksi.

Sivuuttaen   kaikki  valtiolliset  ja  yhteiskunnalliset  tekijät,  niin
suui`i  kuin  niiden  vaikutus  talouselämän  kehitykseen  onkin,  totean
lyh}resti   edellä   esittämiini  tosiasioihin  viitaten,   että   taloudellinen
asema  sekä  puntaryhmän  maissa  että  eräissä  muissakin  maissa  on

parantunut,  mutta  että  kultakannalla  p}'syneissä  maissa  lania  on
jatkunut  entisellään,  jopa  osaksi vaikeutunut.   Kaikesta  huolimatta
näyttää  yleistilanne  vähemmän  synkältä  kuin vuosi  sitten ja  mieli-
ala  on  iii}'ös  toivorikkaampi.    Monet  uskovat,  että  kun  teollisuus-
koneistojen,  kulkuneuvojen  ja  i`akennusten  korjauksia  ja  uudist,uk-
sia  vleisesti  lamakauden  aikana  on  lykätty  pareinpiin  aikoihin`,  tu-
1ee  vähitellen  i)akko  r}'htyä  näihin  töihin,  joiden  määrä  vuosi  vuo-
delta  on  kasvanut.    Eikä  voida  kieltää  t,ämän  näkökohdan  paina-
vuutta,  sillä  epäilemättä  tämänluontoisilla  töillä  aina  on  huomat-
tava   merkit}Ts   noususuhdanteiden   syntymiseen.

Siirrvn   sitten   tarkastamaan   oman   maamine   oloja.    Suomi   on
epäilemätt,ä   niitä   maita,   jotka   suui`immalla   tyyd}'t?Tksellä   `.oivat
katsella  menneen  vuoden  taloudellisia  saavutuksia.    Vaikka  täällä
edelleenkin  kuulee  puhuttavan  lamakaudesta  ja  huonosta  ajasta  ja
niihin vedoten vaaditaan  valtion avustustoimenpiteitä, on kuitenkin
tosiasia,  että lamakausi  ~ ainakin useimmilla  aloilla  - on takana-

päin ja että olemme ehtineet melko pitkällc toipumisen tiellä.   Onpa



TALOUDELLiNEN   KEHITYS   VUoNNA   1934                                                 33

ei`äissä  suhteissa  syytä  puhua  jopa  nousukaudesta  ja  hyvistä  suh-
danteista.

Tällaista   yleisarvostelua   asemasta   epäillään   monilla   tahoilla,
mutta se vastaa kuitenkin todellista tilaa.   Sitä  osoittaa  myös osal-
taan  tämä  piirros,  jossa  on  esitetty  eräiden  taloudellisten  ilmiöiden
kehitys  viime  nousukaudesta  läpi  lamakauden  tähän  päivään  asti.
Näemme,  että kaikki käyrät, saavutettuaan huippunsa vuonna 1928
tai   1929,   alenevat   aina  vuoteen   1931   asti,   osittain  vielä  vuonna
1932,  mutta  että  ne  sen  jälkeen  jälleen  ovat  nousseet.    Enimmäk-
seen   ne   ovat  sivuuttaneet  vuoden  1926  tason,  joka  on  indeksilu-
kujen   pohjana,  ja  lähenevät  jo  viime  korkeakonjunktuurin  tasoa.

Teollisuustuotanto   vilkastui  huomattavasti,   mutta   voi  panna
merkille,  että  vilkastumisen  vauhti  vähitellen  hidastui.    Unitaksen
tuotantoarvoa  osoittava  indeksi  nousi  viime  vuonna   113:een,  kun
vuoden  1933  keski-indeksi  oli 97.   Tämän  mukaan teollisuustuotan-
non   arvo   oli   jonkin  verran  pienempi  kuin  vuosina   1928  ].a  1929,
mutta   40 °/o  suurempi  kuin  vuonna  1931  saavutettu  pohja.    Tuo-
tantovolyymi  lisääntyi  viime vuonna  vähemmän  kuin  arvo,  mutta
sen  sijaan   voidaan  todeta,  että  teollisuustuotannon  volyymi  jo  on
7  °/o   suurempi   kuin   viime   nousukonjunktuurin   aikana,   vuonna
1928,  saavutettu  huippu.

Viime  vuoden  nousuun  vaikutti  vientiteollisuus  tuntuvasti  voi-
makkaammin  kuin  kotimarkkinateollisuus.    Edellisen  tuotantovo-
lyymi  kasvoi  iiäet  17.4  °/o  arvon  noustessa vielä  enemmän  eli   24.7
°/o,  kun   sitä  vastoin  kotimarkkinateollisuuden volyymin nousu oli

10.7   °/o ja tuotannon arvon kohoaminen  4.2.6  °/o.  Vientiteollisuuden
volyymi-indeksi  oli  142  ja  siis  tuntuvasti korkeampi  kuin   vuoden
1928  huippu,1'J9,  mutta arvoindeksi  jäi 114 :een, kun se viime  kor-
keakonjunktuurin   vallitessa   oli  noussut   117:ään.    Kotimarkkina-
teollisuuden  volyymi-indeksi oli viime vuoniia 124, s.  o. parisen pis-
tettä  alempi  kuin vuosien  1928 ja  1929  huiput;  ai'voindeksi oli   116

pistettä  ja  jäi  siten  kauaksi  mainittujen  vuosien  huipuista,129  ja
4`24 pistettä.

Iluomattavin nousu tapahtui sahateollisuudessa,  jonka suhdan-
teet  viime  vuoden alkaessa olivat hyvät.   Kysyntä oli jo  edellisenä
vuonna vilkastunut varsinkin Englannissa`, jossa rakennustoiminta,
melkoiselta  osalta  slummikorttelien  puhdistamisen  takia,  oli  poik-

3



34                                                                         A. E. TUDEER

keuksellisen  laajaa,  ja  puutavarain  hinnat  olivat  standai`tilta  noin
3  puntaa korkeammat kuin  syksy]lä  1932.   A]kuvuoden vilkkautta
seurasi  kuitenkin  pitkällinen  hiljainen  aika,  ja  vastoin  odothksia
markkinat  s}Tksyllä  heikkenivät.    Syynä  tähän  oli,  paitsi  mannei`-
maan  markkinoiden  yleinen  heikkous,  Kanadan  kiihtyvä  kilpailu
Englannissa, Venäjän kilpailu mannermaalla ja ennen kaikkea  tuo-
tannon laajeneminen ja sitä seuraava tarjonnan kasvaminen.  Näistä
syistä  puutavaramarkkinain  tila  edelleen  on  hyvin  epämääräinen,

ja tosiasiaksi  jäänee, että viennin täytyy supistua vähintään  10  °/o,
ellei  haluta  markkinoita  kokonaan  i)ilata,  ja  ettei  sahatuotteista
enää  saada  yhtä  hyviä  hintoja kuin viime vuonna.

Joka   tapauksessa   viime   vuoden   sahatuotteiden   vienti   nousi
4  086 900  standarttiin, kun  se  vuonna   1933  oli 982,000  ja  vuonna
1932    736  100   standarttia.    Sahatuotteiden  vienti  oli  siten  viime
vuonna  suurempi  kuin  }T]eensä  aikaisempina vuosina lukuun otta-
matta   vuosia  1927,  1928  ja  1929,  joina  vienti  oli  vielä   suurempi.

Myös  pyöreän  puun  vienti  lisääntyi  tuntuvasti.    Kaivospuita
vietiin  1808 000  m3  eli  26  °/o  enemmän  kuin  edellisenä  vuonna   ja

paperipuiden vienti nousi 68  °/o  aina  1333 200  m3:iin.    Paperipuun
vienti  ei  tosin vielä  noussut  samoihin  määriin  kuin   viime  koi.kea-
konjunktuurin  aikana,  mutta  oli joka  tapauksessa  niin  suui`i,   että
kysymys  sen rajoittamisesta tullee  päiväjärjestykseen.

Useilla  muillakin vientiteollisuuden haaroilla oli, joskaan ei yhtä
hyviä markkinoita kuin sahateollisuudella, joka tapauksessa pai.em-
mat  suhdanteet  kuin  lähinnä  edellisinä  vuosina.   Valitettavasti  on
vain  todettava,  että  hinnat viime vuoden lopulla jälleen ovat alen-
tuneet   ja   menekkisuht,eet   huonontuneet.     Seui`aavat   vientiluvut
antavat  kuvan  näiden  teollisuudenhaarojen  kehityksestä.   Mainit-
takoon   vain,  että  faneerin vienti kasvoi 20  °/o,  mekaanisen vanuk-
keen  samoin  20 °/o, paperin  11  °/o, i)ahvin 7  °/o sekä sellulosan  1/2 °/o.
Kaikkien vienti oli määrältään suurempi kuin minään aikaisempana
vuonna.   Eräitä uudistus-ja laajennustöitä on tehty vientiteollisuu-
den  alalla,  ja kaksi uutta  sellulosatehdast,a  on rakenteilla.

Kotimarkkinateollisuuden alalla tuotannon lisääntyminen,  niin-
kuin   mainittu,   oli   pienempi.    Ei.ikoisen  suuri  (noin  29°,/t,)  oli  tuo-
tantovolyymin   kasvu    edellisestä    vuodesta   rakennusaineteollisuu-
dessa   sekä   samoin   kutoma-   ynnä   nahka-  ja   jalkineteollisuuksissa
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(14   ja   15°/),  kun   sen  sijaaii   ]isäys   metalli   sekä  i`avinto-ja  nau-
tintoaineteollisuuksissa    oli    paljon    vähäisempi   (6~-7%).     Kaikki
täi.keimmät    teollisuudet    ovat   nyttemmin    sivuuttaneet   vuoden
1926   tason,   kutomateollisuus    samaten   kuin    nahka-   ja   jalkine-
teollisuus   hyvinkin   huomattavassa   inääi`ässä.

Mitä   lopuksi  tulee  rakennustoiminaan,  jonka  vilkkaus  on  niin
määräävä suomalaiselle suhdannevaihtelulle, oli siinäkin huomatta-
vissa  elpymistä.   Ellei muui`ai`ilakko olisi puhjennut viime keväällä,
olisi  rakennustoiminta todennäköisesti ollut  melko vilkasta, mutta
nyt  eli)yminen  jäi  vähäiseksi.   Mainittakoon,  että  Helsingissä  val-
mistui  1 636 uutta asuinhuonetta, kun vastaava luku vuonna  1933
oli  1359,  mutta  viime  korkeakonjunktuurin  aikana  noin  11000-
16 000   vuodessa.     Lisäksi   on   suuria   yleisiä   rakennuksia   tekeillä.
Päättäen  tarkastettujen piirustusten  luvusta   näyttää   rakennustoi`
minta kuluvana vuonna olevan vilkastumassa.

Mit,ä   tulee  maatalouteen,  ei  voida  puhua  sellaisesta  suhdantei-
den   paranemisesta   kuin   teollisuudessa.    Mutta   maatalousväestön
asemassa  oli  siitä  huolimatta  viime  vuonna  todet,tavissa  melkoista

paranemista.   Tämä johtui kolmesta  seikasta,  nimittäin meiko run-
saasta   sadosta,   valtion   tukemistoimenpiteistä   sekä   ei   vähimmin

yleisten   suhdanteiden  vaikut,uksesta.
Sääsuhteet   olivat   yleensä   edulliset   sekä   sadon   kasvukautena

et,tä  korjausaikana,  minkä  johdosta  saatiin  hyvin  tyydyttävä  sato.
Ennakkotietojen mukaan sato on arvioitu 3 645 milj. rehuyksiköksi,
kun  se  kahtena  edellisenä  vuonna  o]i  3185  ja  3  492  milj.  rehuyk-
sikköä.   Sato  oli  itse  asiassa  määrältään  suurempi  kuin  ininään  ai-
kaisempana  vuonna,  mikä  paitsi  edullisista  sääsuhteista  ja viljelys-
menetelmien  edistymisestä  oli  seurauksena  siitä,  että  uutta  peltoa
viime   aikoina   on   vuosittain   raivattu   40 000-50 000   hehtaaria.
Myöskin  i.ahassa  arvioituna  viime  vuoden  sat,o  oli  ennätyksellinen.
Ennakkoai`vion  mukaan  sen  arvo  oli  melkein  5  500  milj.  mai`kkaa,
kun  se vuonna  1933  oli  5116  sekä  vuonna  1932,  jolloin  tähänasti-
nen  ennätys  saavutettiin,  5 312  milj.  markkaa.    Vaikka  nämä  lu-
vut  eivät  ole lopullisia, ne kuitenkin antavat käsityksen siitä, miten
i.unsas  sato  oli  omansa  parantamaan  maaseudun  elinkantaa  ja  li-
säämään  maalaisväestön  ostokykyä.

Tämä  vaikutus  oli  ilmeinen  siitä  huolimatta,  että  hintasuhteet
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viime  vuoden  aikana  yleensä  olivat  maataloudelle  epäedulliset  ja
että  maataloustuotteiden vienti  sille  asetettujen esteiden takia koh-
tasi vaikeuksia ja osittain supistuikin.   Maataloustuottajain Keskus-
liiton laske]mien mukaan inaataloustuotteiden keskimääräinen hinta-
indeksi   näet   saavutti   uuden   pohjan   sen   painuessa   aina   70   pis-
teeseen,  kun  vastaava  keskiluku  vuonna  1933  oli  72.    Sainaan   ai-
kaan  maataloustarvikkeiden  keskimääi`äinen  hintataso  nousi 85:sta
86 pisteeseen.   Vasta vuoden loppukuukausina hintataso alkoi nous-
ta.`   Siten maataloustuotteiden  hintaindeksi joulukuussa  oli 77,  vas-
taten  vuotta  aikaisemmin  70,  samalla  kuin  maataloustai`vikkeiden
hintaindeksi  nousi  92:een, vastaten  84  joulukuussa   1933.    Mei`kille

pantava  on,  että  tämä  hintainnousu  ei  ole  ollut  seurausta   niistä
toimenpiteistä,   joilla  valtiovallan  taholta   on  koetettu  tukea   täi.-
keimpien   maataloustuotteiden   kotimaisia   hintoja.     Tuo   tukemis-

politiikka  on,   kansainvälisten  maataloushintojen  }'hä  heikentvessä
ja   menekkivaikeuksien   yhä   kasvaessa  ulkomaisilla  markkinoilla,
nähtävästi   vaivoin   p}-stynyt   estämään   vielä   suui`empaa   hintain-
laskua ja vakauttamaan tason,  joka oli noin 30  °/o  alempi kuin  kes-
kimääi`in vuosina  1926-1928.   Viimes}'ks}-inen hintainnousu,  jonka

pysyväisy}rdestä   emme   vielä   tiedä   mitään,   johtui   pääasiallisesti
ulkomaisesta   hintakehityksestä,   inutta   ilmeisesti   myös   ostohalun

ja  -kyvyn  paTaneminen  kotimaassa  vaikutti  sainaan  suuntaan.
Päätt}'neen  vuoden aikana tuo  hintainnousu ei inissään tapauk-

s.essa   chtinyt   suuresti   vaikuttaa   maatalousväestön   oloihin.    Kun
kuitenkin,    niinkuin  jo   mainitsin,   voidaan  todeta   iriaalaisväestön
elinkannan  kohonneen  ja  sen  ostok}'vyn  parantuneen,  on  vai`sinai-
nen  syy  tähän  etsittävä  ]nuualta,  nimittäin  puutavarainarkkinoi-
den  vilkastumisesta.    Puutavai-oiden  inenekin  kasvaminen  oli  näet
omansa  lisäämään  niitä  tuloja,  jotka   maalaisväestö   saa  toisaalta
metsänmyynneistä,  toisaalta  metsä-ja  uittotöistä.   Ennakkoai`vion
inukaan   inaalaisväestö   viime   vuoniia   näistä   lähteistä   sai   tuloja
imin  1950  milj.  mai`kkaa,  kun vast,aava  tulo  vuonna  1933  oli   :1.  .725
miljoonaa.   Vertailun  vuoksi  on  syyt,ä  mainita,  että  näiden  tulojen
määrä  vuosina  1932  ja  `1931  oli vain noin 830 ja  5`10  milj.  markkaa,
mikä  suurelta  osalta  selittääkin  maatalousväestön  silloisen  ahdin-
kotilan.

Yleisten  suhdanteiden  paraneminen  on  myös  toista  tietä  tuntu-
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vasti   helputtanut   maalaisväestön   asemaa,   nimittäin   mikäli   sillä
on  ollut velkoja.  Tarkoit,an sitä tunt,uvaa korkokannan laskua, mikå
viime  vuonna  tapahtui  ja  johon  edempänä  palaan.    Tämän  ilmiön
vaikutusta   velkaantuneihin   maanviljelijöihin   ovat   lisänneet   val-
tiovallan  jatkuvat  toimenpiteet  näiden  velkojen  vakauttamiseksi.

Tuloksena  tästä  kaikesta  on,  että  vaikka  ei  voi  puhua suhdan-
nenoususta    varsinaisen    maataloustuotannon    alalla,   on   Suomen
maalaisväestön   taloudellinen    asema   viime   vuoden   aikana   huo-
mattavasti   parantunut.      Lisääntyneitä   tulojaan   maanomistajat
enimmäkseen   ovat   käyttäneet   velansuorituksiin.    Sitä   vastoin  ei
ainakaan  vielä  ole  ilmennyt  merkkejä  sellaisesta  vilkkaasta  i.aken~
nus   y. m.   investoimistoiminnasta,   mjkä   maaseudullakin   oli   omi-
naista   viime  nousukaudelle.    Mutta  vaikka  maanomistajain  taloh-
dellinen   asema    yleensä   onkin   parantunut,   oli   edelleen   olemassa
suuri   luku   niitä,   joiden   tilaa   ei   voitu  pelastaa;  pakkohuutokau-

poissa  myytiin  kaikkiaan  3 428  tilaa,  kun vastaava luku edellisenä
vuonna   oli   4267   ja   vuonna   1932   3  537.

Luonnollisena   seurauksena   edellä   mainitusta   tuotantotoimin-
nan   vilkastumisesta  monilla   aloilla   on,   että   työmarkkinat jatku-
vasti   ovat   parantuneet.    Työttömyyslautakuntien  luetteloissa   oli
vuoden  1933  päättyessä  noin  41 000  työtöntä.   Tammikuussa tämä
luku  nousi  43 200:aan,  mutta  sitten  alkoi  väheneminen,  joka  tie-
tysti   melkoiselta   osalta  johtui  kausivaihteluista   mutta  ilmeisesti
toisaalta  myös  suhdannekehityksestä.    Heinäkuun  lopussa,  jolloin
työttömyys  oli pienimmillään, työttömiä  oli  11000 vastaten  19  700
vuotta  aikaisemmin.    Syyspuolella  työttömien  luku  taas,  niinkuin
tavallista  on,  lisääntyi  nousten  19 200:aan  joulukuun  päättyessä.
Työttömiä   oli  silloin   53 °/o   vähemmän  kuin  vuutta   aikaisemmin

ja  78 °/o  vähemmän  kuin  vuoden  1931  1opussa.
Mutta   vaikka   työttömyys    on   vähentynyt   huomattavasti,   ei

voida  kieltää  sitä  tosiasiaa,  että  työttömyyttä  eräillä  aloilla  edel-
1een  on  olemassa.   Varsinkin on paljon henkisen työn tekijäin työt-
tömyyttä,   joka  on  erikoisen  tuhoisa, se  kun  m. m.  demoralisoi toi-
mintaansa  vasta  valmistuneen  nuorison.

Työmarkkinoiden  parantuessa  loppui  lamakauden  aikana  val-
linnut  miltei  täydellinen  työrauha.    Työväestö  alkoi  liikehtiä  pa-
rantaakseen  työpalkkojaan.    I]uomattavin  täten  syntyneistä  työ-
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taisteluista  oli  rakennustyöläisten  lakko,  jonka  ansioksi  voitaneen
lukea,   että   viime   vuoden   rakennustoiminta   jäi   niin   vähäiseksi.
Työpalkkoja   on   eräillä   aloilla   korotettu,   varsinkin   niissä   töissä,

joissa ne laman aikana painuivat alimmilleen.   Enemmän työläisten
tulot  kuitenkin  ovat  lisääntyneet  siitä,  että  kaikkialla  on  siirrytty
täysiin  työviikkoihin.

Taloudellisen   aseman  pai`aneminen  tulee   selvästi  näkyviin  ul-
komaankaupasta, jonka vilkastuminen toiselta  puolen oli  tärkeänä
syynä  tähän  paranemiseen.   Koko  kauppavaihdon  arvo  oli  10 989
milj.  markkaa  eli  19  °/o  suurempi  kuin  lähinhä  edellisenä  vuonna.
Vuodesta  1931,  jolloin  ulkomaaiikauppa  oli  pienimmillään,  sen  ko-
konaisai`vo jo on ehtinyt nousta 3 068 milj. mai.kkaa eli lähes 39  °/o.
Toiselta  puolen  se  vielä  oli  3 269  milj.  markkaa  eli  23 °/o  pienempi
kuin  vuonna  1928  saavutett,u  ennätys.   Silloin  hintataso  kuitenkin
oli  aivan  toinen  kuin  nyt.

Kauppavaihdon kasvamiseen vaikuttivat  sekä vienti  ett,ä  tuon-
ti.   Tuonnin  volyymi  kasvoi  noin  29 °/o,  mutta  kun  tuontitavaroi-
den  hinnat  keskimäärin  olivat  6 °/o  alemmat  kuin vuonna  1933,  ei
sen   arvo  lisääntynyt  yhtä  voimakkaasti,  vaan  ainoastaan  21  °/o.
Vienti  ei  määrältään  kasvanut  läheskään  yhtä  paljon  kuin  tuonti,
vaan  ainoastaan 9 °/o,  mutta  sen sijaan tuontitavarain hintaindeksi
oli 8  °/o  koi`keampi kuin lähinnä  edellisenä vuonna,  minkä johdosta
viennin arvonnousu  oli  noin  17  °/o.   Vienti  oli  määi.ältään  suuremi)i
kuin  minään  aikaisempana  vuonna,  m.  m.  noin 20  °/o  suurempi vii-
me  korkeakonjunktuurin  aikana  saavutettua  ennätystä.   Sitä  vas-
toin  tuonti  volyymiltaan  edelleen  oli  pienempi  kuin  vuosien  1928

ja   1929  huippuluvut.    Rahassa  lausuttuna  maamme  vienti  viime
vuonna  oli  6 217  milj.  markkaa,  tuonti  taas  4 772  milj.  markkaa
vastaavien  huippujen  ollessa  6 430  ja  8 013  milj.  markkaa.

Kaikki  näinä  luvut  tarkoittavat  nykyisiä   Suomen  markkoja,
s. o.   viime   vuosina   ulkomaiselta   ostovoimaltaan   huonontuneita

paperimarkkoja.   Jos viennin ja  tuonnin  arvo  ilmaistaan kultamar-
koissa,  saadaan  aivan  toiset,  paljon  pienemmät  luvut,  jotka  tosin
ovat  vähän  suuremmat  kuiii  vuoden  1933  vastaavalla  tavalla  las-
ketut  arvot,  mutta  kovin  pienet  verrattuina  äsken  mainittuihin
huippulukuihin.    Viennin  arvo  oli  näet  kultamai`koissa  vain  3 253
miljoonaa,  siis  noin  puolta  pienempi kuin  vuonna  1929,  ja  tuonnin



TALoUDELLINEN   KEHiTVS   VUoNNA   1934.                                             39

arvo  noin  2 497  miljoonaa,  siis  vain  vajaa  ko]mannes  vuodeii  1928
huipusta.

Ulkomaankaupan tuloksena oli viime vuonna  1  /i45 milj. markan
vientienemmyys,   suui`in   mikä   Suomen   kaupi]atilastossa   koskaan
on   esiintynyt.    Vuosien   1930-1934   aikana   vientienemmyys   yh-
teensä oli 5 092 milj. markkaa, kun sitä edellisenä nelivuotiskautena
tuonti  o]i  2  432  milj.  markkaa  vientiä  suurempi.   Miten  syvälti  tä-
mä  muutos  on  ollut  omansa  vaikuttamaan  niin  hyvin  Suomen  ul-
komaisiin  maksusuhteisiin  kuin  myös  yleensä  maamme  taloudelli-
seen  asemaan,  on jokaiselle ilmeistä.

Viime vuoden  edullinen kauppatase johtui osaksi  siitä,  että  hin-
takehitys  oli  meille  edullinen.    Niinkuin  jo  mainitsin, tuontitava-
i`ain  hinnat  olivat  halvemmat,  vientitavarain  hinnat  päinvastoin
kalliimmat  kuin   lähinnä   edellisenä   vuonna.    Valitettavasti  täinä
tilapäinen  etu viime  syksynä  taas  i`iistettiin  ineiltä.  Tuontitavaiiain

yleisindeksi  oli  näet  viime  joulukuussa  87  eli  3  pistettä  korkeampi
kuin  vuotta  aikaisemmin, kun  sitä  vastoin  vientitavai.ain  yleisin-
deksi aleni 6 pistettä  ollen joulukuussa vain  76.   Hintasuhteet ovat
siten  taas  meille  sangen  epäedulliset.

Vielä on syytä tarkastaa,  minkälaisten tavarain tuonti ja vient,i
kasvoi  aiheuttaen  yleistuonnin  ja  -viennin  voimakkaan  nousun.

Mitä   edelliseen  tulee,  1isääntyi  sekä  kulutus-   että  tuotantota-
varoiden  tuonti  huomattavasti.   Elintai`vikkeita  ja  nautintoaineita
tuotiin  lähes  kymmenisen  prosenttia  suurempi  määrä  kuin  edelli-
senä  vuonna,  mutta hintainlaskun takia  ei näiden tuotteiden mak-
suun tarvittu suui`empaa rahasummaa kuin edellisenäkään vuonna.
Valmiiden,  kulutusta  palvelevien  teollisuustuotteiden,  ennen  kaik-
kea   ei`ilaisten  kudontatavai.oiden  tuonti  kasvoi  sitä  vastoin  sekä
määrältään   että   arvoltaan   huomattavasti.     Kaikkiaan   lisääntyi
siten   kulutustavarain   tuonti   1573   milj.   mai`kasta   vuonna   4933
1  775  miljoonaan  viime  vuonna.    Tuntuvasti  suurempi  oli  kuiten-
kin  tuotantotavarain  tuonnin  kasvu.   Koneita  ja  kuljetusvälineitä
tuotiin  näet  noin  192  milj.  mai`kan  ja  raaka-aineita  noin  451  milj.
markan  ai`vosta  enemmän kuin  vuonna  1933.   Erikoisesti  on  syytä

panna  mei.kille, että  rauta-ja  tei`ästuotteiden  tuonti  määrältääii  oli
enemmän  kuin  kaksi  kertaa  suui.empi  kuin  edellisenä  vuonna  ja
lähes  kolme  kei.taa  niin  suui.i kuin vuonna  1931.   Tämä  määrä  on-
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kin  taas  noussut  sille  tasolle,  jolla  se  oli  viime  lmrkeakonjunktuu-
rin  aikana.

Kaiken  kaikkiaan  siten  iioin  63 °/o  tuonnista  palveli  tuotantoa

ja  vain  37  °/o  välittömästi  kulutusta  vastaavien  suhdelukujen  ol-
tua  `'uonna  1933  60  ja  40  °/o  sekä  viime  nousukauden  aikana   noih
50  ja  50  °/o.    Tuonnin  kasvaminen  tällä  tavoin  osoittaa  siis  kyllä
kulutuksen  kasvaneen,  mutta  ennen  kaikkea  sitä,   että  tuotanto-
koneisto toimii entistä voimakkaammin ja että sen tehoa on lisätty.

Mitä  taas  viennin  kasvamiseen  tulee,   johtui  se   pääasiallisesti
sahatuotteiden  viennistä  ja  puutavaramarkkinoiden  paranemisesta.
Puutavaratuotteiden viennistä  saatiin  viime  vuonna  maahan  3 020
milj.   markkaa,  s. o.  750  miljoonaa  enemmän  kuin  vuonna  1933  ja
1  360   miljoonaa   enemmän  kuin  vuonna   1932.    Paperiteollisuuden
tuotteista   saatiin   noin   170   miljoonaa   enemmän   kuin   edellisenä
vuonna.    Sitä  vastoin  kolmas  tärkeä  vientiryhmä,  maataloustuot-
teiden,tuotti  vähemmän  kuin  edellisinä  vuosina,  johtuen  hintojen
alenemisesta  ja  sen  lisäksi  osaksi  myös  vientimäärien  pienenemi-
sestä.

Todennäköiseltä   näyttää,   ett,ä   näin   edullista   kauppasuhdetta
ei  enää  tule  jatkumaan kuluvana  vuonna.   Vienti tulee  todennäköi-
sesti   pienenemään, ei`ikoisesti  puutavaramarkkinoiden  mutta  myös
muiden  tärkeideii  vient,ituotteidemme   markkinoiden   huononLumi-
sen  takia, kun  vielä  toisille pannaan }.hä uusia esteitä ja kun vien-
tiä  Saksaan  uhkaa  clearing-sopimuksen  meille epäedulliset  seurauk-
set.    Tuonti  sitä  vastoin  lisääntynee  kansa]aisten  ostohalun  pai.a-
nemisen  seurauksena.    Mutta  onhan  tällä  kei.taa  varaa  pienentää
vientiy]ijäämää,  ilman  että  se  mi]lään  tavoin  uhkaa  maamme  ase-
maa.

Kun  ostokyky  monissa  väestöi)iireissä  kertoinusvuonna  pai`ani,
vilkastui  myös  kotimainen  kauppa.    Eräiden  tukkuliikkeiden  yh-
teen]askettu   kauppavaihto  nousi  10.3  °/o  ja  oli  suunnilleen  samalla
tasolla  kuin  vuonna   1930,   mutta  edelleen  pienempi  kuin  vuosina
1928   ja   1929.     Sanomalehdissä   näkyneiden   tietojen   mukaan   oli
myynnin  kasvu  rautakaupassa  30-35 °/o,  kangas-  ja  lyhyttavara-
kaupassa  22~25 °/o  ja  siirtomaatavarakaui)assa   12-15 °/o.

Talouselämän  vilkastuminen  tulee   selvästi   näk)'viin  myös   lii-
kenteestä.   Rautateillä  kuljetetun  ta`.aran  määi`ä  oli  tammi-mai`-
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i.askuulla   22.9  °/o  suurempi  kuin  samaan  aikaan  vuonna  1933  sekä
49.Q  °/u  suurempi  kuin   vuonna  1931,  jolloin  liikenne  oli  pienimmil-
Iään.    I]uomiota  ansaitsee  myös,   että  kuljetettu  tavaramääi`ä  oli
suurempi  kuin  minään  aikaisempana  vuonna.   Myös  lastissa  lähte-
neiden  laivojen  tonnimäärä  oli  suurempi  kuin viime nousukauden
aikana.    Lisäys  verrattuna  vuoteen  1933  oli  13.9  °/o  ja  verrattuna
heikoimpaan  vuoteen,193`],  se  oli  43.2  °/o.

Tuntuisi luonnolliselta,  että kun metsätyöt ja teollisuustoiminta
sekä  kauppa  ja  liikenne  tuolla  tavalla  ovat vilkastuneet,  tuloksena
olisi   rahamarkkinoiden   kiTistyminen.     Niinkuin   kaikki   tietävät,
kehitys  meillä  kuitenkin  oli  päinvastainen:  rahamarkkinat  olivat
koko  vuoden keveät ja niiden helppous lisääntyi yhä, niin että vuo-
den   lähestyessä  loppuaan  tilanne  oli keveämpi kuin  moneen  vuosi-
kymmeneen.     Tämä    helpottuminen   johtui    sekä  säästöpääomien
melko runsaasta muodostumisesta että luotonkysynnän vähyydestä.

Talletusten  kasvu nousi viime  vuonna  ennakkotietojen  mukaan
835.8  milj.  markkaan.     Kun  vastaava  lisäys  vuonna  1933  oli  441,i
miljoonaa   ja  kun  talletukset  vuosina  1932  ja  1931  vähenivät  179.o

ja   353.2   milj.   markkaa,   täytyy  viime  vuoden  tulosta  pitää  hyvin
tyydyttävänä,  vaikka  se  edelleen  oli  melkoista  pienempi kuin  vuo-
sien   1926-1928  1isäykset.    Talletusvarojen  yhteenlaskettu  määi`ä
nousi   vuoden   vaihteessa  i.unsaasti   12  200  milj.  markkaan  sivuut-
taen  siten  sen  tason,  mikä  saavutettiin viime  nousukauden  aikana.

Mitä  taas  tulee  luotonantoon,  ansaitsee  huomiota,  että  Suomen
Pankin kokonaisluottonanto vuoden vai.rella  väheni 43.i   miljoonaa
7 466.5   milj.   mai.kkaan.    Voidaan   siten  todeta,  että  luottovolyy-
min  supistumista,  tätä  lamakausille  ominaista  ilmiötä,  meillä  jat-
kui  vielä  viime  vuonna  joskin  heikompana  kuin  edellisinä  vuosina.
Pankkien   luotonannon   supistuminen   ansaitsee   sitäkin   enemmän
huomiota,   kun   liike-elämä   samaan   aikaan   on   vähentänyt    myös.
ulkomaisia  luottojaan.    Osaksi  tämä  johtuu  kotimaisten  obligatio-
markkinoiden    hai`vinaisesta    vilkastumisesta.      Uusia    kotimaisia
obligatiolainoja   emittoitiin  viime  vuonna   noin   740   milj.    markan
arvosta, kun vastaava määrä vuonna  1933  oli  noin  300  milj.  mark-
kaa,  mikä määrä sekin meidän oloissamme oli tuntuvan suuri.  Mai-
nitsemani  suureen  suinmaan  ei  ole  luettu  vai`sinaisia  konverttaus-
lainoja,   joiden   määrä  nousi  lähes  600  milj.  markkaan,  eikä  myös-
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kään  ulkomaisilla  markkinoilla  emittoituja  lainoja,   mutta   sen  si-

jaan  kyllä  sellaiset  ulkomaisten  lainojen  konverttaukset,  jotka  on
emittoitu   kotimaassa   ja   jotka   meikäläisillä   pääomamarkkinoilla
olivat  uusia.    Joku  pienehkö  määrä,  muutamia  kymmeniä  miljoo-
nia   markkoja,   näistä   obligatioista   on   todennäköisesti   sijoitettu
naapurimaahamme,   jossa   rahanrunsauden   takia   mielellään   oste-
taan  suoma]aisia  arvopapereita,  mutta  tosiasiaksi jää,  että  melkoi-
sia    määriä   pankkiluottoja   on   muutettu   obligatioluotoksi.    Lisä-
selityksenä   pankkien  luotonannon  väheneiniseen   on  teollisuusyri-
tysten  oman  rahallisen  aseman  tuntuva  paraneminen.    Ilmeisesti
ei  myöskään  uusinvestointi  vielä  ole  ollut  kovin  suuri  verrattuna

jo  käytettävissä  olevaan  koneistoon,  jonka  puitteissa  sitä  vastoin
on  suuremmassa  määrin voitu lisätä  tuotantoa.

Näissä   oloissa  pankkien   asema   on  kä}.n}rt  hyvin  kevyeksi,  ja
niiden  likviditetti  on  harvinaisen  suuri.    Jo  kertomusvuoden  alka-
essa   liikepankkien  lainanannon  ja  lainanoton  välinen  jännitys  oli

pieni,    nimittäin  141.7  milj.  markkaa,  kun  se  vuotta  aikaisemmin
oli  1063.9  miljoonaa ja vuoden  1929 päättyessä 2 084.8  milj.  mai`k-
kaa. Kertomusvuoden aikana jännitys kokonaan laukesi: maaliskuus-
ta alkaen lainanotto yleensä oli lainanantoa suurempi. Vuoden päätty-
essä  tämä»negatiivinen jännitys)}jo  oli noussut 493.b milj. mai`kkaan.
Tällainen  asema  on  ainutlaatuinen  Suomen  pankkihistoriassa.    On

ymmärrettävää,   ettei  rediskoiittauksia   tällaisissa   oloissa  lainkaan
ole   esiintynyt   liikepankkien   tilailmoituksissa.     Lisättäköön   vielä,
€ttä  myös  liikepankkien  suhteesta  ulkomaihin  samanlainen  keveys
tulee   näkyviin.    Kertomusvuoden   aikana   liikepankkien   nettosaa-
tavat   ulkomailta  kasvoivat  228.4   milj.   markkaa  nousten  vuoden

päättyessä  371.7  milj. mai.kkaan,  s. o.  tuntuvasti  suurempaan  mää-
i`ään  kuin  koskaan  aikaisemmin.

Aivan  samalla  tavalla  Suomen  Pankin  asemaa  valaisevat  luvut
osoittavat   yhä   jatkuvaa   rahamarkkinoiden   kevenemistä.    Edellä
esittämieni tosiasioiden lisäksi on  syytä  maiiiita,  että  Suomen  Pan-
kin   valuut,tavarasto  vuoden  päättyessä  oli  1328.o   milj.  markkaa
vastaten  954.o  milj.  vuotta  aikaisemmin,  mutta  vain  317.o  miljoo-
naa  vuoden   193`1  1opussa.    Käyttämätön  setelinanto-oikeus   nousi
kei`tomusvuoden   päättyessä  1136.i  milj.  markkaa  oltuaan  vuotta
aikaisemmin   819.3    miljoonaa   ja  vuoden   1931  lopussa  vain   306.2
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milj.   mai`kkaa.     Siten   varsinainen   setelikate,   joka   syksyllä   1931
.Suoinen  luovuttua   kultakannasta   painui  42.9  °/o:iin  ja  joka  kei.to-
musvuoden   alkaessa  oli  80.6  °/o, sen  loppuun  inennessä  nousi  aina
100.`2  °/o:iin  kaikista  Pankin  vaadittaessa  maksettavista  sitoumuk-
sista.   Näin  vahva  ei  Suomen  Pankin  asema  aikaisemmin  ole  ollut.
Vielä   mainittakoon,   että   setelistö,   jonka   liikkeessä   oleva   määrä
aina  seui.aa  suhdannevaihteluita  osoittaen  taloustoiminnan  vilkas-
tumista  tai  laimenemista,  viime  vuoden  aikana,  niinkuin  myös  jo
vuoiina  1933,  kasvoi  lähes  sata  milj.   mai.kkaa.    Se  on  kuitenkin
tuntuvasti  pienempi  kuin  viime  korkeakonjunktuurin  aikana.

Rahamarkkinoiden   jatkuva   keveneminen   tulee   näkyviin   hy-
vinkin   monella   alalla.    Ajan   voittamiseksi   viittaan   vain   vii`eille

pantujen   vararikkojen   ja   vekseliprotestien   luvun   väheneiniseen
sekä  pörssivaihdon kasvuun ynnä  osake-  ja  obligatiokurssien  nou-
suun.   Sitä vastoin  uusi  yritteliäisyys,  mikäli  se  tulee  näkyviin  uu-
sien  osakeyhtiöiden  perustamisessa,  ei  ole  päässyt  vauhtiin.

Kaikille  näkyvänä  seui.auksena  rahamarkkinain  kevenemisestä
on  koi.kokannan  aleneminen.   Suomen  Pankki  alensi  diskonttokoi`-
konsa  viime  joulukuun  alussa  1/2 °/o  eli  4°/o:iin.   Sitten  saavutettiin
taso,  jossa  Suoiiien  diskonttokorko  ei  ole  ollut  sitten  vuosien  1895
-1896 ja  myös  sitä  aikaisemmin  oli  harvinainen.   Myös  muut  ko-

rot   ovat   pitkin   linjaa   alentuneet,   mistä   m. m.   obligatiolainojen
runsas   konvei`toiminen   alhaisempaan   korkokantaan   on   hyvänä
todistuksena.    Talletuskorko,   joka   vielä   muutamia   vuosia   sitten
oli  7-9 °/o,  on  kuluvan  vuoden  alusta  lukien  vain  3 3/4-4 1/4 °/o,
joten  tässäkin  suhteessa  on  saavutettu  taso,  jossa  ei  aikaisemmin
ole  oltu  muuta  kuin  kaksi  kertaa  ohi.menevästi  1870-ja  4880-lu-
vuilla.   Ilmeisesti  Suomi  nyt  vihdoinkin  on  päässyt  siitä  korkeiden
korkojen  kirouksesta,  jossa  olemme  eläneet  aina  inflatiokaudesta
alkaen,  pääasiallisesti juuri inflation  seurauksena.

Talouselämän  vilkastuminen  ehti viime  vuonna  tuntuvasti  vai-
kuttaa  valtion  raha-asioihin.    Useat  tärkeät  tulolähteet,   sellaiset
kuin  tullit  ja  ei.äät muut verot,  samaten kuin valtion rautatiet ja
metsät,tuottivat melkoista suurempia tuloja kuin ede]lisinävuosina.
Voidaan  siten todeta,  että  lamakauden valtiotaloudelle aiheuttama
vaikea pulatilanne nyttemmin oh voitettu kanta.  Sen sijaan päivän

po]ttava  kysymys  on,  mille  urille  valtiotalouden  hoidossa  nyt  läh-
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detään.   Suuri näytt,ää  olevan  halu  lisätä  valtion  menoja  ja  siten
lähteä  uudistamaan  samat  erehdykset,  jotka   t,ehtiin  viime  nousu-
kautena.    Hallituksen taholta  on tehty kiitettäviä  yrityksiä  ohjata
raha-asioiden  hoito  oikealle  tielle,  m. m.  suhdannerahaston  perus-
tamisen avulla, mutta nähtävänä on vielä, jaksavatko järkevämmät
ainekset estää valtion tehtävien laajentamista ja menojen lisäämistä,
kun valtion tulojen kasvu houkuttelee avokätiseen i.ahapolitiikkaan.
On  kuitenkin  ilmeistä,  että  juuri  nousukauden  aikana  valt,ion, niin-
kuin  myös  muiden julkisten yhdyskuntien,  on  oltava  i)idättyväisiä
varojen  käytössä, jotta  ei  jouduttaisi  kärjistämään korkeakonjunk-
tuuria ja jotta valtiolla, sitten kun taas joudumme lamaan-ja se on
aina ennemmin tai myöhemmin edessä, sitä ei saa unohtaa -olisi mah-
dollisuus    silloin   lisätä  yleisiä  töitä ja  helpottaa  tilannetta.     Tällä
hetkellä   sitä   vastoin  olisi  kohdistettava   huomio   siihen,   et,tä   kaik-
kinainen   lamakauden   välttämättömäksi  tekemä  avustuspolitiikka,
tapahtuipa  se   missä  muodossa  h}'vänsä,  nyt,  mahdollisuuksien  mu-
kaan,  olisi  lopetettava.

Olen  y]lä  maininnut  viime  vuoden  suuren  vientienemmyyden  ja
viitannut  sen  merkit}'kseen  maamme  taloudellisen  aseman   parane-
misessa.    Vielä  ei  ole  mahdollista  saada  kaikkia  niitä  tietoja,   jotka
tarvitaan    maksutaseen   laskemiseksi,   mutta   aikaisempien   vuosien
kokemuksen nojalla  voidaan  päätellä,  että   maksutaseen  tulot   ylit-
tävät   menojen   summan   suunnilleen   vientienemmyyden   määi`ällä.
Toisin  sanoen,   noin   1400-4  500  milj.   markkaa  on   viime  vuoden
aikana voitu käyttää ja suurin piirtein m}'ös kä}'tetty  Suomen ulko-
maisten  velkojen  lyhentämiseen.   Tällä  hetkellä  ei  tosin  ole   käytet-
tävissä  lopullisia   lukuja   maamme   ulkomaisten  velkojen  ja   saata-
vien   kehityksestä,  mutta  ai`violta  voidaan  laskea,  että  pitkäaikai-
sia  lainoja  on  lyhennetty  kenties 400  milj.  mai.kkaa  ja  lyhytaikai-
sia    velkoja noin  3/±0   miljoonaa   sekä   että  lyhytaikaisten saatavien
määrä  on  kasvanut  noin  570 milj.  mai`kkaan.  Seui`auksena  on  siten,
että    kun  maamme  ulkoniainen   nettovelka  vielä  vuodcn   1930  Io-

pussa   oli   noin   8000   milj.   mai`kkaa,   se   n}-ttemmin  on  painunut
alle  4 000  miljoonan,  Iaskien  ulkomaiset  valuutat  vanhojen pariar-
vojen  mukaan.

En  voi  lopettaa  esit}'stäni  parilla  sanalla  koskettelematta  Suo-
men  markan  arvoa. Suomi kuuluu  puntaryhmään,  ja  täällä  on koko
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kertomusvuoden  ajan  kiinteästi  noteerattu  punta  kurssiin  227: -
mai`kkaa.    Tämän   johdosta   Suomen   markka   joutui   seui`aamaan

punnan  kehitystä,  toisin  sanoen  alenemaan  arvossa  kultavaluuttoi-
hin  vei`i`attuna.    Kertomusvuoden  alkaessa  markka  oli  menettänyt
42.8  °/o    kulta-arvostaan,  mutta   sen   päättyessä   arvonmenetys   oli
48.6  °/o.    Mutta  tämähän  vain  tietää  sitä,  että  vanha  rahametalli,
kulta,  on  koko  maailmassa  noussut  arvossa.   Mitattuna  tavaroiden
hinnassa  Suomen  markka  on  pys}'nyt  käytännöllisesti  katsoen  en-
tisessä  arvossaan.    Huomat,tava  on  m}'ös,  että  markan  kotimainen
ai`vo  edelleen  on  10  °/o  korkeampi  kuin  vuonna  1926  ja  noin  12  °/o
koi.keampi  kuin  hintojen  vuonna  1928  ollessa  huipussaan.    Se  jän-
nitys,  mikä  täten  on  olemassa  Suomen  markan  kotiniaisen  ja  ulko-
maisen  arvon  välillä,  ei  joutune  laukeamaan,   ennenkuin   maailman
valuuttaolot  kerran  taas  järjestyvät.

Niinkuin   edellisessä  olen   osoittanut,   oli  maamme  talous   viime
vuonna   useimmissa   suhteissa   edullinen.    Talouselämän    elpyminen

pei.ustuu kuitenkin huomattavalta osaltaan h}'vin kapeaan  i)ohjaan,
puutavarainarkkinoiden  vilkkauteen.    Tämä   yksipuolisuus   on   ti-
lanteen  heikko  kohta.    P\'iinkuin  jo  mainit,sin,  puutavaramarkkinat
nyt  ovat  joiikin  verran  heikommat  kuin  viime  vuonna.    Toisaalta

yhä   kiristyvä   omavai.aisuuspolitiikka   asettaa   viennillemme   uusia
esteitä.   Nämä  tosiasiat  ovat  vakavana  varoituksena  meille,  ettem-
me  yliarvioi  nousun  voimaa  ja  talouselämän  kantokykyä.    Se  va-
roit,taa   meitä   toisaalta   liiallisesta   vientiteollisuuskoneiston   laajen-
tamisesta,  toisaalta  valtion  ja  muiden  julkisten  yhdyskuntien  ta-
louden  i`asittamisesta  tehtävillä,  joita  ei  sitten  kenties  huonona  ai-
kana   enää   jakseta   hoitaa.    Mutta   jos   vai`ovaisuudclla   toimitaan,
ei lähimmän  ajan taloudellinen kehitys  nä}.tä antavan aihetta erikoi-
seen   huolestumiseen.    Juuri   kuluneiden   vuosien   aikana   on    myös
ehditty  vahvistaa  maamme  kansantalouden  perustuksja,  niin   että
se  paremmin  kuin  ennen  kest,ää m}'rskyjä.   Ja  jos,  iiiinkuin  toivot-
tavaa   on  ja   niinkuin  todennäköiseltä  näyttää,   saamme  tämänkin
vuoden  rauhassa  ja  menestyksellä  työskennellä,  voimme  taas   liit-
tää  eräitä   uusia  osia  siihen koneistoon,  jonka toiminnan tehokkuu-
desta  kansamme  h}-vinvointi  olennaisesti  riippuu.


