KESKUspflNKIN LUOTONflNTOPOLITIIKKfi.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen Yhdistyksen
helmikuun 22 p:nä 1939 piti

kokouksessa

1]aavo Korpisacbri.

Keskuspankin päätehtävät ovat rahananto ja maksuliikkeen
helpottaminen, rahan arvon vakaana pitäminen ja luottorakenteen
tukeminen. 19. vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan alussa vallinneen käytännön mukaisesti keskuspankki suoritti ensimmäisen

päätehtävänsä siten, että kultaraha, vaihtoraha ja keskuspankin
oinat setelit tulivat liikkeeseen sen kautta, minkä lisäksi keskuspaiikki järjestämällä clearingselvityksiä y.m. helpotti maksuliikettä. Rahan ai.von vakaana i)itäminen käsitti kaksi päätehtävää:
rahan kotimaisen ai`von ja rahan ulkomaisen arvon vakaana pitämisen. Ensiksi mainittu tehtävä käsitti kultakannaii vallitessa sen,
että keskuspankin piti kyetä aina lunastamaan setelinsä kullalla

ja noudattamaan niitä kateinääräyksiä, jotka sen ohjesääntö määräsi. Jälkimmäinen tehtävä hoidettiin osittain kultakannalle oininaisella mekaanisella tavalla, osittain valuuttapolitiikalla. Keskusi]ankin kolmas päätehtävä, luottorakenteen tukeminen, asetti keshspankille velvollisuuden estää rahapulien s).ntyminen.
Keskuspankin luotonantopolitiikan tehtävänä oli klassillisen
raha- ja ijankkiteorian inukaan setelien liikkeeseen laskeminen siten
ja sillä tavalla, että keskuspankki kykenisi täyttämään edellä mainitut päätehtävänsä. Ohjesäännöt inääräsivät tarkoin, minkälaista
luottoa ja mitä vakuutta vastaan keskuspankin oli sitä annettava.
Periaatteena oli, että luotonanto oli sen set,elistön osan katteena,
jota ei katet,tu kullalla tai kultavaluut,oilla. Luotonannon tu]i olla
sellaista, että se likviditeettinsä ja varmuutensa puolesta kykeni
takaamaan keskuspankille inahdollisuuden seteliensä lunastami-
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seen, jot,a paitsi sen piti ant,aa pankille osviittoja kansant,alouden
vaihtelevasta setelintarpeesta j€i tel]dä mahdolliseksi setelinaniion
sovellutt,aininen

setelintari)een

inukaisesti.

Klassillisen

teorian

mukaan oli tavaravekselien diskonttaaminen luotonannon ihaniieinuoto. Ta`'aravekseli takasi luotonannon varinuuden ja likvi disyyden, koska sen kat,sottiin ikäänkuin itsest,ään kuoleutuvan sen
aiheena olleen tavarakaupan tultua likvidoiduksi. Tavaravekselien
tarjonta taas vaihteli suhdanteit,ten mukaisesti ja antoi siten keskuspankille mahdollisuuden seurata talouselämän kehit,ystä.
l)iskonttopolitiikalla keskuspankki kykeni vaikutt,amaan talouselämän
kulkuun ja rahamai.kkinain keliitykseen.
Talletusi)ankkilaitoksen kehit}Tttyä tuli kuitenkin pakko laajentaa keskuspankkien luotonantomahdollisuuksia. Tavai`avekseleistä
alkoi rahamarkkinoilla t,ulla puut,etta. Osittain tämä johtui siitä,
et,tä `rekselien kä}'ttö tavarakaupassa alkoi vähetä, osittain siitä,
että talletuspankit kilpailivat niistä keskuspankin kanssa. Keskus-

i]ankkien täyt}.i ryhtyä diskonttaamaan pankkiaksepteja tai pankkien siii'tämiä vekseleitä, joitten alkuperää ei enää voitu tarkalleen
selvittää. Samoin tuli yleiseksi ryhtyä diskonttaamaan valtiovekseleitä. Erinäisissä maissa keskuspankit tietoisesti pyrkivät kehittyinään pankkien pankeiksi, se on, antamaan luottoa diskonttausten
ja lainain muodossa talletuspankeille.
Nykyaikainen raha- ja pankkiteoria samoiii kuin käytännöllinen

elämä on siinä määrin muuttuiiut, ett,ä I"skuspankin luotonantopolitiikkaa ei enää voida ryhtyä selvittämään klassillisen teorian
oppien mukaisesti.
Seuraavassa pyritäänkin kysymystä valaisemaan n}'t vallitsevien olosuhteitt,en pohjalla.
Rahateorian mukaan voidaaii nyt käytännössä oleva raha jakaa
kahteen pääryhmään, joita Adolph Wcbgnerin terininologiaa käyttäen voimme kutsua tuottajarahaksi ja kuluttajarahaksi. Tuottajarahalla tarkoitamme nykyajan ylivoimaisesti tärkeintä raharyhmää,
pankkimaksuvälineitä, siis shekkejä, tilisiirtoja y.m. Tämän i.aharyhmän antajia ovat pääasiallisesti talletuspankit. Kuluttajaraha,
siis raha sen alkuperäisessä merkityl#essä, käsittää nyt metallisen
vaihtorahan, keskuspankin setelit ja valtion paperirahan. Kumpikin raharyhmä on melko kiint,eässä yhteydessä toisiinsa sekä siten,
että tuottajarahan ja kuluttajarahan keskinäinen suhde muuttuu
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hitaasti ja vähitellen niin kauan kuin talouselämässä ei tapahdu
suui`ia häiriöitä, että siten, että tuottajarahaa on kyettävä lunastamaan kuluttajarahalla, se on pankkien on kyettävä tarvittaessa
lunastamaan shekkinsä seteleillä tai vaihtorahalla. Sitä vastoin epäsäännöllisissä oloissa, kuten epäluottainuksen syntyessä, rahapulissa

y.m., tämä kiinteä suhde äkkiä voi muuttua siten, että tuottajaraha
menettää suureksi osaksi käypäis}-ytensä maksuvälineenä ja on
korvattava kuluttajarahalla. - Kansantalouden vaihteleva maksuvälineitten tai`ve kuvastuu ensisijaisesti tuottajarahan tarpeessa, ja
tuottajarahaa luomalla voidaan myöskin suhdannevaihteluihin vaikuttaa.
Kuluttajaraha on täydellisesti muuttanut inuotoaan. Kultaraha
on hävinnyt liikkeestä. Keskuspankin toiminnan painopiste, setelien lunastaminen kullalla, on menet,tänyt inerkityksensä, koska
seteleitä ei juuri missään kullal]a lunasteta kiinteään kulta-arvoon.
Setelit, jotka klassillisen teorian mukaan olivat vain rahan sijakkeita, ovat saaneet itsenäisen i.ahaluonteen, ja niitten käypäis}T}'s
perustuu nyt pääasiallisesti siihen, että ne ovat laillisia maksuväljneitä eikä siihen, ett,ä niillä on määrätty kultakate. Keskuspaiikin
tehtävät rahan ulkomaisen arvon vakaana piLämisessä ovat samalla

myöskin muutt,uneet ja vaikeutuneet. Kullan vapaa liikehtiminen
maasta toiseen inaksutaseen tasoittaiiiiseksi ja rahan ulkomaiseii
arvon vakaana pitämiseksi kuuluu menneisy}'teeii. Nyt hoidetaan
i`ahan ulkomaisen arvon vakavuus kokonaan valuuttapolitiikaii
kautta, jota eräissä inaissa hoitaa erikoinen valtion valuutan tasoitusrahasto, kun taas toisissa maissa tehtävä on edelleenkin keskuspankilla.
Samalla on keskuspankin tehtävä i`ahaii kotiinaisen arvoii
vakaana pitämisessä vaikeutunut. Liikkeessä olevan rahan pääosaii,

tuottajarahan, antavat keskuspankista riippumattomat, voimakkaat talletuspankit.

Ei.inäisissä olosuhteissa on keskuspankilla san-

gen vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tuottajarahan antoon. Toiselta puolen on teoria laajentanut keskuspankin tehtäviä asettamalla sille kolmen edellä mainitun päätehtävän lisäksi neljännenkiii
tehtävän, suhdanteitten ohjaamisen ja tasoittamisen. Tämä tehtävä asettaa keskuspankille velvollisuuksia, jotka tähtäävät i)aljon
pitemmälle kuiii ne tehtävät, j()itten tarkoitukseiia `t-ain o]i luotto-

rakenteen t,ui.vaaminen.
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Edellä mainitut muutokset on ot,ettava huomioon harkittaessa
keskuspankin luotonantopolitiikan nykyistä sisältöä ja tehtäviä.
Sen lisäksi on ot,et,tava huomiooii maksutavoissa tapahtuneet muutokset. Klassillinen tavai`avekseli on yhä enemmän hävinnyt liikkeestä. Kansainvälisessä kaupassa on sen tilalle tullut pankkishekki
tai pankin kautta menevä maksumääräys. Kotimaisessa kaupassa
on yhä enemmän kaikissa rriaissa siirrytty käteismaksuun. Tehtailija myy tavaransa tukkukauppiaalle käteismaksuehdolla, tukkukauppias pyrkii samoin, mikäli inahdollista, saamaaii maksun
samassa ajassa. Tavai`avekselien inääi`ä on täinän johdosta entisestäänkin vähentynyt ja esiintyvien vekselien yhte}'s johonkin konkreettiseen tavarakauppaan tullut yhä häinärämmäksi.
Keskuspankit eivät näin ollen parhaalla tahdollakaan enää kykene luotonannossaan noudattamaan klassillisen pankkiteorian oppeja.
Jos nyt otetaan huomioon, että tuottajaraha on liikkeessä olevan rahan tärkein ryhmä ja et,t,ä tämän i`aharvhmän määrän vaihtelut
ratkaisevasti vaikuttavat rahan kotimaisen arvon vakaana pysyttämisessä ja myöskin osaltaan suhdanteitten kulkuun, ja kun vielä
muistetaan, että täinän raharyhmän käypäis}'ys erinäisissä olosuhteissa syntyneen epäluottainuksen takia saattaa suureksi osaksi
hävitä ja saat,taa koko luottorakente;n horjumaan, seuraa siitä,
että keskuspankin toiminta pääasiallisesti on suunnattava tämän
raharyhmän antajiin, s.o. talletuspankkeihiii.
Talletuspankit on
raha- ja pankkipolitiikan kautta saatava noudattamaan tuottajarahan annossa sellaisia periaatteita, jotka rahapolitiikka on omaksunut. Talletuspankeille taas asettavat likviditeettinäkökohdat jarrun pankkimaksuvälineitten annolle. Niitten täytyy taloudellisesti
säännöllisissä oloissa kyetä vaihtamaaii tuottajai`ahaa kuluttajarahaan, mikä käytännössä merkitsee sitä, että niillä täytyy olla
kassa, joka on määräsuhteessa talletuksiin. Tämä suhde saattaa
muuttua vuodenaikain ja suhdanteitten mukaan, mutta muutokset
ovat etukäteen arvioitavissa. Se saattaa myöskin hitaasti muuttua
vuosikyinmenien kuluessa, tähänastisten kokemusten mukaan alenevaan suui.itaan. Toiseksi on pankkien otettava ansionäkökohdat
huomioon. T\'iitten toiminta pei`ustuu pääasiallisesti korkoeroon, joka
taas i.iipp`iu rahamarkkinoilla yleensä vallitsevasta korkokannasta.
Kolmanneksi on talletuspankkien muistettava, että eriiiäisissä olo4
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suhteissa saattaa pankkimaksuvälineitten käypäisyys rahana epäluottamuksen johdosta suurelta osalta heikent}'ä, jolloin pankkien
on pakko asettaa asiakkaittensa kä}.tettäväksi tavallista paljon suurempi määrä kuluttajarahaa. Kun keskuspankki on kuluttajai.ahan
ainoa antaja, täytyy talletuspankkien aina pitää hallussaan riit,tävästi sellaisia likviidisiä sijoituksia, jotka tarpeen tullen voidaan
keskuspankissa joko suoranaisesti taikka epäsuorasti avointen rahainarkkinain välityksellä muuttaa kuluttajarahaksi. Talletuspankkien riipi)uvaisuus keskuspankista ja keskuspankin mahdollisuudet
\'aikuttaa tuottajarahan antoon kä}Tvät edellä mainituista olosuhteista selville.

Keskuspankin luotonantopolitiikan ylin ohje on, että sen on
toimittava pankkien pankkiiia. Sen tulee siis pyi`kiä, mikäli inahdollista, antamaan luottoa talletuspankeille joko diskonttaainalla
niitten tarjoamia vekseleitä tai antamalla niille lainoja sopivaa
\-akuutta vastaan. Sellaisissa oloissa, jolloin talletuspankit ovat
tottuneet käyttämään sääiinöllisesti keskuspankkia ja sen johdosta
ovat pakotettuja seuraamaan keskuspankin korkopolitiikkaa, voi
keskuspankki täten ohjata tuottajarahan antoa.
Jos olosuhteet
muuttuvat, kuten maailinanpulan jälkeen on käynyt, siten että talletuspankit rahamarkkinain helppouden takia ja tuottajarahan heikon kysynnän johdosta joutuvat pitämään suurempaa kassaa kuin
tai`vitsisi, ja kokonaan vapautuvat riippuvaisuudesta keskuspankista, voi keskuspankki vaikuttaa tuottajarahan antoon ja koi`kopolitiikkaan kilpailemalla talletuspankkien kanssa avoimilla i`ahamarkkinoilla sellaisista sijoituksista, joita pankit likviditeettinsä

turvaamiseksi ehdottomasti tarvitsevat taikka jotka tuntuvasti vaikuttavat niitten ansiomahdollisuuksiin. Tähän perustuu viime vuosina eräissä rahakeskuksissa yleiseksi tullut keskuspankin n.s. open
inarket policy. Jos taas tot,unnaistavat ovat sellaiset, että talletus-

i]ankkien ei katsota voivan suoranaisesti ottaa luottoa keskuspankista, järjestyy asia avoimien rahamai`kkinain välityksellä ja ei`iiiäisiä välittäjäliikkeitä käyttäen, kuten Englannissa pitkän aikaa
on tehty. Kun avoimilla rahamarkkinoilla. tavaravekselit muodostavat vain pienen ryhmän, niillä tarjottavien sijoitusten i)ääasiallisesti ollessa pankkiaksepteja ja valtiokamarivekseleitä, ovat mainit,ut vekseliryhmät keskuspankin luotonannossa tulleet saamaan
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tärkeän aseman. Sen johdost9, että valtio-obligatiot valtioitten
suui.esti kasvaneen luotonoton takia ovat tulleet pankkisijoituksena
yleisiksi ja muodostavat nyt monissa maissa talletuspankkien likviidisten sijoitusten pääosan, on keskuspankkien sijoitustoiminta
rahakeskuksissa myöskin yleisesti alkanut suuntautua niihin. Ostamalla ja myymällä valtio-obligatioita avoimilla rahamai.kkinoilla
keskuspankki pyrkii vaikuttamaan korkokantaan ja talletuspankkien rahanantoon.
Voimme siis todeta, että klassillisen pankkiteorian antamia
ohjeita keskuspankin luotonanto-ja sijoituspolitiikalle ei enää voida
seurata. Myöskin voidaan todeta, että keskuspankin asema täinän

politiikan muuttumisen takia on vahvistunut rahamarkkinoilla ja
scn mahdollisuudet vaikuttaa tuottajarahan antoon kasvaneet.
Raha-ja pankkiteoria on yleensä luotu silmällä pitäen suurten
keskuspankkien toimintaa ja olosuhteita suurissa rahakeskuksissa.
Yhtä vähän teoriaa kuin käytäntöäkään ei sen takia sokeasti voida
sovelluttaa pienten maitten keskuspankkeihin, jotka toimivat toisenlaisissa olosuhteissa. Käytäntö onkin aina tämän ottanut huomioon. Suomella esimerkiksi ei koskaan ole ollut kultakantaa sanan
klassillisessa mielessä. Meillä kullalla ei milloinkaan ole ollut suui'ta

merkitystä setelien kotimaisen arvon takaajana, ja sen merkitys
maksutaseen tasoittajana on ollut mitätön. Me jouduimme kultayd'inkantaan vuosikymmeniä ennen kuin koko käsite ilmestyi tieteelliseen kirjallisuuteen ja yli puolivuosisataa ennen kuin kultaydinkanta tuli yleiseksi. Meidän teoriallamme on ollut paljon heLpompi sopeutua teoriassa ja käytännössä tapahtuneisiin muutoksiin kuin suurten maitten teoi`ian, koska monet uutuudet oli meillä
käytännössä entuudestaan.
Varsinaista keskuspankkipolitiikkaa
ruvettiin meillä harjoittamaan vasta maailmansodan jälkeen. Sitä
ennen Suomen Pankki oli luonteelt,aan rahavirasto, joka toimi passiivisesti ja mekaanisten periaatteitten mukaisesti. Toiselta puolen

on huomattava, että luottorakent,een laajentuminen meillä on tapahtunut myöhemmin kuin suurissa maissa, että pankkimaksuvälineitten merkitys vai.sinaisen i`ahan rinnalla ei ole niin valtava kuin
suurissa maissa sekä että avoimet rahamarkkinat eivät ole päässeet
l"hittymään. Mutta merkille pantava on myöskin, et,tä Suomen
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Pankki aina 1890-luvulta saakka oli pankkien pankki suuremmassa
määi`in kuin .monet `muut keskuspankit.
Suomen Pankin luotonanto }'ksityisille ja talletuspankeil[e ja
viimeksi mainittujen osuus siitä oli vuoden lopussa :

Suomen Pankin Talletusluotonanto
pankkien

Vuonna

osuus siitä
milj. Ink

O/o

1910

92.3

13.o

1911

97.0

10.o

1942

..

115.2

21.8

1913 ,

..

110.o

15.4

1914

90.Ö

1915

63.7

1916..............................

43.9

1917..............................

48.8

`1918..............................

104.6

•1919..............................

300.8

/1920..............................

430.o

1921..............................

778.3

1922..............................

653.9

1923..............................

716.6

1924

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

551.1

1925..............................

478.9

1926...........-..................

654.4

1927..............................

810.3

.

.

'

1928

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

1

556.o

1929

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

1

381.7

1930..............................937.9

1931

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

1

309.3

1932

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

1

218.2

1933..............................715.6

1934..............................672.4
1935..............................781.9

1936..............................949.5
1937
1938

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

1
1

079.7
416.6

3.2
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Luvut, vuosilta 1910-1914 on otet,tu virallisesta pankkitilast,osta; talletuspankkien luotonotto Suomen Pankista ei tästä tilastosta käy aivan tarkalleen ilmi. Muut numerot on otettu Suomen
Pankin vuosikiriasta. Miljoonamääi.ät ovat kulloinkin vallinneen
rahayksikön mukaiset.
Käsiteltävänä oleva aika voidaan jakaa viiteen jaksoon. Vuodet

1910-1914 kuvastavat Suomen Pankin asemaa rahamarkkinoillamme, sellaisena kun se yleensä 20. vuosisadan ensi kymmenellä
oli. Talletuspankit ottivåt Suomen Pankista luottoa rediskonttaamalla vekseleitä ja lainoittamalla obligatioita. Suurehkot pankit
käyttivät keskuspankin apua vain pulavuosina, pienet usein säännöllisesti. Keskimääi`in meni näinä vuosina 12.7 °/o Suomen Pankin
luotonannosta talletuspankeille. - Toisen jakson muodostavat
sotavuodet 1915-1917, jolloin rahamarkkinoilla vallitsi runsautta.
Talletuspankkien luotonotto Suomen Pankista loppui kokonaan
kesäkuussa 1915. Suomen Pankin suoranainen luotonanto väheni
suuresti. Sen sijaan tuli uusi luotonottaja, jonka nuinerot eivät
sisälly edellä oleviin lukuihin, nimittäin Suomen valtio. Auttaakseen valtion rahantarvetta keskuspankki jo syyskuussa 1914 alkoi
ostaa kiinteästi tai ehdollisesti Suomen valtio-obligatioita. Näitten
määrä nousi vuoden 1917 lopussa 127.4 milj. mk:aan. Sen lisäksi
valtio v. 1917 alkoi diskontata vekseleitä Suomen Pankissa; määrä

ylitti aika ajoin 50 milj. mk. Tämän jakson lopulla valtion luotonotto jo ratkaisevasti vaikutti pankin asemaan.
Kolmas jakso käsittää vuodet 1918-1925, ja on sille leimaa
antava valtion suuri velka keskuspankille. Tämän jakson ensimmäisinä vuosina valtio säännöllisesti Suomen Pankista otti vekseliluottoa, jonka määrä v. 1920 ylitti 352 milj. mk. Valtion koko
luotto obligatioitten, vekseleitten ja ylitrasseerausten muodossa

ylitti kotimaisen luotonannon kokonaismäärän. Obligatiot ja valtion vekselit voitiin vuodesta 1918 lukea setelinkatteeseen. Talletuspankit alkoivat huhtikuusta 1918 jälleen turvautua Suomen
Pankin apuun. Paitsi liikevekselien rediskonttausta pankit rediskonttasivat valtiovekseleitä ja möivät takaisinostovelvollisuudella
valtion obligatioita. Nämä valtion sitoumukset muodostivat aika
ajoin pääosan pankkien luotonotosta Suomen Pankista. Kun valtio
pankeilta lunasti pois diskonttaainansa vekselit, 1oppui näitten
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rediskont,tauskin ma.i.raskuussa 1921.

Samoin hävisivät ehdollisesti
m}'ydyt valtio-obligatiot vuoden 1922 päätt}ressä, minkä jälkeen

i)ankkien luotonotto tapahtui vksinomaan liikevekselieii rediskonttaamisen muodossa.
Vuosina '1918-1925 oli pankkien luotonotto keskuspankista
vuosikeskimääränä /±£.7 °/o kotimaisesta luotonannosta, valtiolle
m}.önnettyä luot,toa lukuun ottamatta. Todellisuudessa oli keskus-

i)ankin merkitys talletuspankeille vielä suureinpi. Paitsi sitä, että
keskuspankki aika ajoin i)iti poikkeuksellisen korkeata diskonttokorkoa, se vielä lisäksi otti pankeilta aika ajoin rediskonttauksista.
sakkokoi`koa sekä silloiii tällöin myöskin oman asemansa heikkouden takia epäsi lisäluottoanomukset kokonaan. Syyttä ei i]ankin
vuosikirjassa v:lta 1923 sanota »Suomen Pankki läheni niiden keskuspankkien tyyppiä, jotka ovat pääasiassa pankkien pankkeja.
Tämä kehityssuunta johtui olosuhteiden omasta kehityksestä, eikä
tarkoituksellisesta pyrkimyksestä.))
Neljännellä kehitysjaksolla v`'. 1926-1932 Suomen Pankki
toimi vuoniia 1925 vahvistetun ohjesääntönsä pohjalla.
Valtion
luotonotolla ei enää ollut suoranaista vaikutusta setelinantooii.
Tätä kehit}rsjaksoa voidaan tavallaan pitää »säännöllisenä)), ja se
on lähinnä verrattavissa jaksoon 1910-1914. Suoinen Pankin luotonanto oli alimmillaan v. 1925, mutta kasvoi sen jälkeen vuosi
vuodelta suhdanteitten kehittyessä nousuksi, tullen huippuunsa
v. 1928. Vuonna 1927 keskuspaiikki alensi diskonttoaan yhteensä
11/2 °/o:Ila aikaansaaden hieman alennusta yleisessä korkokannassa.
Noususuunta oli verrattain voimakas, mutta talletuspankit kykenivät vähentämään luotonantoaan keskuspankista. Vuonna 1928
noususuunta kehittyi huippuunsa ja ajoi maan vaikeaan rahapulaaii.
Keskuspankki korotti kaksi kertaa diskonttoaan yhteensä 1 °/o:lla

ja ryhtyi lisäksi vuoden lopulla suorastaan toimenpiteisiin pankkien
liian suureksi paisuneen rakennustuotannon rahoittamisen supistamiseksi. Sekä yksityiset liikkeet että tal]etuspankit ottivat ulkomailta lyhytaikaista luottoa, mutta siitä huolimatta luotonotto
keskuspankista kasvoi ennätysmäärään. Pankkien osuus oli lähes

puolet koko keskuspankin luotonannosta.
Varsin korkeana se pysyi seui`aavanakin vuonna huolimatta
siitä, että talletuspankit eivät kyennöet täyttämään edes omille
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asiakkaillecn aikaisemmin annettuja luottositouinuksia.
Vuonna
1930 rahamarkkinain tila jonkin verran helpponi., diskont,to laski

ja i`ankkien rediskonttaus huomattavasti väheni.

Vuodet 1931-

1932 olivat inonessa suhteessa erikoisia. Mai`kan ii`taantuminen kullasta syksyllä 1931, maailmanpulan vaikutukset, pankkien edelli-

siltä vuosilta periytyneet tappiot y.m. seikat synnyttivät epäluottamusta pankkeja kohtaan, mikä epäluottamus häii`itsi pankkimaksuvälineitten käypäisyyttä ja uhkasi johtaa luottorakenteen täydelliseen luhistumiseen. Talletuspankkien luotonotto Suomen Pankist,a
p}'syi edelleen korkeana.
Yleisvaikutus tästä jaksosta on, että Suomen Pankki oli pankkien pankki ainakin samassa määrässä kuin edellisellä jaksolla.

Talletuspankkien luotonotto oli vuosikeskimääränä tällä jaksolla
25.9 °/o keskuspankin koko luotonannosta. Huomattava on, että
valtion luotonotto tällä jaksolla ei vaikuttanut liikkeessä olevaan
setelistöön sekä että Suomen Pankki aika ajoin ei voinut tyydyttää
ta]letuspankkien koko luotontarvetta. Toiselta puolen on merkittävä, että Suomen Pankki muullakin tavoin kuin luotonannolla

pelasti maan luottorakenteen uhkaavasta luhistumisesta. Tunnettua
on, että keskuspankki suoi`anaisesti tai epäsuorasti avusti vaikeuksiin joutuneitten talletuspankkien asiain järjestämisessä. Myöskiii
on inuistettava, et,tä keskuspaiikki vuoiina 1931 ja vai`sinkin 1932
suoi.anaisesti työskenteli koi.kokannan laskeiniseksi muulla tavoin
kuin diskonttopolitiikkansa kautta. Jääköön tässä käsittelemättä
kysymys siitä, oliko Suomen Pankin diskontto- ja luotonantopolitiikka v. 1926 ja varsinkin 1927 oikea ja eikö keskuspankin jo tällöin olisi ollut aihetta ryhtyä toimenpiteisiin talletuspankkien liiaksi
laaj entuneen investoimistoiminnan ehkäisemiseksi.
Viimeinen aikajakso 1933-1938 on poikkeuksellinen ja vastaa
läheisesti aikajaksoa '1915-'19`17. Talletuspankkien i`ediskonttaus
Suomen Pankista loppui lokakuussa 1933 eikä sitä seii jälkeen ole
esiintynyt. Pankkien pano- ja ottotilit Suomen Pankissa ovat sitä
vastoin melkoisest,i kasvaneet. Ainoastaan tässä inuodossa on Suomen Pankki tällä jaksolla i)ys}'nyt i)aiikkien pankkina.

Luotuamme edellä katsauksen Suomen Pankin luotonantoon ja
erikoisesti talletuspankeille menevään luotonannon osaan, oii inei-
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dän nyt r}'hd}7ttävä tarkastamaan, mikä on keskuspankin, erikoisesti Suomen Pankin tehtävä sellaisissa oloissa, jotka meillä viime
vuosina ovat `/.allinneet. Sivuutamme sen lyhyen ajan, joka v. 1933
vielä tarvittiin punnan kui.ssin p}'s}'ttämisessä 227: - mk:ssa ja
siitä Suomen Pankille johtuneet tehtävät, sekä lähdemme siitä, että
tämän kui.ssin alentaminen ei tähän saakka ole ollut kansantalouden etujen vaatima eikä siis vaatinut Suomen Pankilta toimen-

piteitä. Näin i.ajoitettuna on tilanne lyhyesti sanoen ollut seuraava.
Maan maksutase on joka vuonna ollut aktiivinen, ei`inäisinä vuosina
sangen voimakkaastikin. Ulkomailta maahan vii.ranneet pääomat
ovat aikaansaaneet rahanrunsautta, jota maassa ei ennen ole koettu,

ja painaneet korkokannan alas. Pankit eivät ole voineet sijoittaa
niihin virranneita varoja. P\Tiitten kassavarat ovat olleot liian suurct, eivätkä ne ole tunteneet mit,ään tarvetta tui`vautua keskus]]ankin luottoon.
Pankkimaksuvälineitten liikkeessä oleva inääi`ä on
`'iime vuosina ilmeisesti kasvanut ja niitten kiertonopeus lisääntyii}`t, mutta mitkään seikat eivät viittaa siihen, että oltaisiin inenossa
iiankkimaksuvälineitten liika-aiitoon. Liikkeessä oleva setelistö on
sekin kasvanut, osittain suoranaisena seurauksena pankkimaksu-

vä]ineitten kasvamisesta, osittain siitä s}'ystä, että suhde i)ankkimaksuvälineitten ja setelien välillä on muuttunut viimeksi mainittujen eduksi.
Metsänostojen ja -hakkuitt,en kautta maaseudu]le
viime vuosina vii`ranneet entistä suui.emmat rahasummat ovat
vaatineet huomattavaa setelistön lisäystä ja samalla hidastut,taneet

setelien keskimääräistä kiertonopeutta.

Mitään oii`eita siitä, että

seteleitä olisi liikaa liikkeessä, ei ole esiint}.n}'t.

Selvitett,äväksi tulee n}rt k)'s}'mys, mitä keskuspankin on näissä
olosuhteissa tehtävä, erikoisesti miten sen on luotonantopolitiikkansa järjestettävä.

Ulkomailla on viime vuonna sekä teoi`iassa että käytännössä
keskuspankkien tehtäväksi annettu toimia maailmanpulan seuraamusten lieventämiseksi ja talouselämän elvyttämiseksi. Keskeisenä

p}'rkimyksenä on ollut saada hintataso nousemaan. Siinä mielessä
ovat monet maat huonontaneet i`ahansa arvoa kultaan ja kultavaluuttoihin vei`rattuna. Hetke]lisesti nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet helpottamalla `'ientiä ja elv}.ttämällä vientiteollisuutta.
Mutta kun kaikki muut maat ovat ryhtyneeL samanlaiseen toimen-
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ititeeseen, ovat p}-syvät vaikutukset t,ulleet kyseenalaisiksi. Toiiien
]inja, jota kaikkialla on seurattu, on niin sanottu helpoii rahan politiikka. Keskuspankit ovat itse alentaneet diskonttokorkonsa varsin alhaisiksi ja lisäksi ostamal)a arvopapereita avoimilla markkinoilla lisänneet maksuvälineitten määrää.
Pitkäaikaisen luoton
korkokantaa on alennettu järjestämällä suui`ia valtiolainain kon-

verttauksia. Seuraukset näistä toiinenpiteistä ovat kyllä tuntuneet
korkokannassa, mutta vaikutukset talouselämään yleensä eivät ole
vastanneet odotuksia. Lyhytaikaisen rahan korko eräissä i.ahakeskuksissa on liikkunut vähän nollan yläpuolella, Yhdysvalloissa
viime joulukuussa ollut tasan nollassa (valtiokamarivekselit).
Mutta yrittäjäluokan oma-aloitteinen toiminta talouselämän vilkastuttamiseksi on jäänyt hetkelliseksi ja epävai.maksi. Täydellä
s}'yllä on teoriassakin alet,tu epäillä, että huokean rahan i)olitiikkaa
on hoidettava `/'ai`ovaisuudella ja että koi.kokanta voidaan painaa

niin alas, että sen vaikut,ukset talouselämään eivät ole edullisia,
`.aan suorast,aan vahingollisia.
Suomen Pankin t}'öskentely korkokaiman alentamiseksi ei vuodeii 4933 jälkeen yleensä ole voinut tapahtua tavallisia menettely-

tapoja käyttäen. Jo sitä ennen ja varsinkin vv. 1933~1934 pankki
ityrki vaikuttamaan korkotasoon painostamalla n.s. korkolautakuntaa. Tämä paiiiostus on epäilemättä edistänyt korkotason alenemista. Kun pankin suoranainen luotonanto yleensä on suhteellisesti pieni, ei se sanottavasti tätä tietä kykene yleiseen koi.kokantaan vaikuttamaan. Virallinen diskontto on joulukuusta '1.934 ollut
muuttumatta 4 °/o. Suomen Pankilla olisi epäilemättä ollut monta
kertaa mahdollisuuksia mennä alempaan diskonttokorkoon. Kun
keskuspankkimme ei tähän ole mennyt, vaan päinvastoin eräillä
toimenpiteillä pyrkinyt estämään i`ahamai`kkinain helpottumista,
on sillä täytynyt olla pätevät syyt menettelyynsä. Nämä syyt

perustuvat kahteen, nähdäkseni oikeaan lähtökohtaaii. Kun Suomella vuoden 1931 valuuttaromahduksen sattuessa oli suuri lyhytaikainen ulkomainen velka ja tämän velan hoitaminen silloin ja
lähivuosina tuotti suuria vaikeuksia, oli kansantalouden edun
mukaista, että tämä velka kokoiiaisuudessaan tuli maksetuksi, niin
että maalla sittemmin lyhytaikaisissa maksusuhteissa on ollut nei,tosaatavaa.
Työskenne]lessään tämän tarkoitusi)erän h)'väksi on
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pankki pyrkin}'t tui.vaainaan rahamme ulkomaisen arvon varmuutta.
Sainoin on pankin työskentely ulkoinaisen pitkäaikaisen velan poismaksamiseksi ja konverttaukseksi ollut kansantalouden pysyväisen
edun mukaista. Oikeata rahapolitiikkaa on m}'öskin ollut se, että

pankki on käyttänyt melkoisen osan maahan virranneista ulkomaan
valuutoista kultavarastonsa lisäämiseksi ja pysyväisiin valuuttavarastoihinsa.
Näitten lisähankintojen »sterilisoiminen}) on kyllä
vastannut ulkomailla viime aikoina käytettyä tapaa, mutta kyseenalaista on, onko mitään käytännöllisiä seuraamuksia saavutettu.
Ster.ilisoimisestahan on muuten n}'ttemmin luovuttu. Lopputulos
edellä mainituista toimenpiteistä on kuitenkin ollut, että Suomen
Pankki on pyrkinyt estämään korkokannan jatkuvaa laskua ja
siis toimiiiut päinvastoin kuin monet ulkomaiset keskuspankit.
Mutta tässäkin suhteessa voidaan keskuspankkimme menettely
hyväksyä. Kansantalouden pysyväiseii edun mukaista ei ole ainoastaan, että korkokanta laskee, vaan enemmänkin että alempi korkokanta jää pysyväiseksi. Kun maassamme viiine vuosina vallinnut
korkokanta on oloihimme katsoen ollut poikkeuksellisen alhaineii
ja kun seii vakiinnutt,aininen ilmeisesti on kansantaloutemme etujen
mukaista, on oikein, ettei vii`allisen rahapolitiikan kautta sitä ole

p),.ritty enemmän laskemaan. Vahvistamalla oinaa asemaansa ja
antamalla talouselämälle aikaa sopeutua eiitisestä suui`esti alentuneeseen korkokantaan Suomen Pankki on luonut pohjaa vallitsevan
koi`kokannan pysyttämiselle.

Edellä sanottua ei kuitenkaan ole siten käsitettävä, ettei Suomen Pankki käsiteltävänä jaksona olisi ensinkään vaikuttanut
korkokantaan. Päinvastoin on merkittävä, että pankki on pyrkinyt
saamaan ainakin lyhyen luoton koron laskemaan niin lähelle virallista diskonttoa kuin mahdollista. Keskuspankkipolitiikan yleisten
periaatteitten mukaisesti on keskusi)ankin diskonttopolitiikallaan
pyrittävä vaikuttamaan n.s. avointen i.ahamarkkinain korkomääriin. Tällaiiien vaikutus voi tapahtua joko siten, että keskuspankki
moniaita kertoja alentaa diskonttonsa, tai siteii, että keskuspankki

pysyttää pitkähkön ajan saman diskonton ja koettaa luotonannolIaan saada tämän diskonton mai`kkinoilla vallitsevaksi. Tehtäväksemme jää n}t't tarkastaa Suomen Paiikin luotonannon kehitystä
vv. '1927-1938 todetaksemme, mikä rahapoliittinen vaikutus sillä
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on saattanut olla ja miten talletuspankkien rediskonttauksen loppuminen on pankin luotonantoon vaikuttanut.
Suomen Pankin suoranainen luotonanto suhteessa keskuspankin
ja talletusi)ankkien yhteiseen luot,onantoon oli vuoden päättyessä:

Numerot osoittavat, että Suomen Pankin suoi.anaisen luotonannon osuus kaikkien pankkien luotonannosta oli pienimmillään
v. 1930, jolloin se oli vain 7.87 °/o, ja suurimmillaan v. 1936, jolloin

se oli 11.4i °/o. Keskimäärin oli keskuspankin suoranainen luotonanto vv. 1927-1932, jolloin talletuspankit vielä suuressa määrin
kä}rttivät keshspankin luottoa, 8.59 °/o, kun taas suhdeluku v`..
1933-1938 oli kohonnut 9.88 °,/o:iin. Näitten numeroitten nojalla
voisi siis tehdä sen johtopäätöksen, että Suomen Pankin merkitys
luot,tomarkkinoillamme olisi kasvanut. Niin ei kuitenkaan ole asian
laita. Suomen Pankin suoranaista luotonantoa on vei`rattava kaikkien luottolaitosten luotonantoon, jotta oikea suhde saataisiin. Riittävää tilastoaineistoa tämän vertailun tekemiseksi ei ole saatavissa.
Sen sijaan voidaan vei`taamalla ei.i luottolaitosryhmien ottolainausta
todeta, että talletuspankkien merkitys viime vuosina pn huomattavasti pienentynyt. Vii.allisen pankkitilaston mukaan laskettuna o]i
talletuspankkien osuus kaikkien luottolaitosten ottolainauksesta
v. 1927 61.3 °/o, mutta v. 1937 ainoastaan 47.9 °/o. Näitten nuineiioitten nojalla voidaan tehdä se johtopäätös, että pankkien antolainauskin on suhteellisesti laskenut. Näin ollen uskaltanee tehdä
sen johtopäätöksen, että Suomen Pankin suoi.anaisen antolainauksen suhteellinen kasvaminen ei niin paljon johdu keskuspankin antolainauksen kasvamisesta kuin talletuspankkien antolainauksen vähenemisestä ja että keskuspankkimme asema luottomarkkinoilla ei
olekaan vahvistunut, vaan jonkin veri`an heikentynyt.
Suomen Pankin luotonannon osuus kaikkien pankkien luotonannosta on siksi pieni, että suoranaista ja nopeaa vaikutusta pan-
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kin luot,onannon kasvamisesta tai vähenemisestä samoin kuin pankiii dislmnttopolitiikasta ei vallinneissa olosuhteissa ole voinut odottaa. Pankin luotonannon kokoonpaiio samoin kuin siinä tapahtuneet muutokset osoittavat kuitenkin, että pankilla on tä}tt}.nyt olla
vaikutusta eräisiin korkomääriin.
Suomen Pankin koko suoranaisesta luotonannosta olivat vekselit v.1927 76.i °/o, v.1932 76.5 °/o, v.1934 80.7 °/o, v.1935 85.6 0/o,

v. 1936 86.7 °/o ja v. 1937 89.7 °/o.

Toteamme siis, ett,ä vekselien

diskonttaus muodostaa ylivoimaisesti Suomen Pankin tärkeimmän
luotonantomuodon ja että diskonttausten osuus koko luotonannosta
on viime vuosina kasvanut. Keskuspankin ja talletuspankkien vekselien kehitys kyseessä olevana aikana selviää seuraavasta taulukosta:

Suomen Pankin suoranainen diskonttaus
milj.mk
°/o kaikkien
Talletuspank-

pankkien

kien vekselit

diskontt.auksesta

milj.mk
2 576.8
3 257.8

3 297.3
2 696.3
2 273.1

1 828.5
1 355.3
1 249.6
1391.4

1 347.4

1 692.o
1 770.o

Voimme ensinnäkin todeta, että talletuspankkien vekselisalkku
saavutti huippunsa v. 1929, alkoi sen jälkeen nopeasti laskea ja
saavutti pohjamääi`än v.1934. Nousu sen jälkeen on ollut suhteellisen vähäistä. Talletuspankkien koko kotimaisesta luotonannosta
o]ivat vekselit v. 1929 35.5 °/o, 1936 18.3 °/o ja v. 1938 19.3 °/o. Suomen Pankin suoranainen diskonttaus oli huipussaan v. 1928,
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laski sen jälkeen hitaasti, noustalween uuteen huippuun v.1932. Tämän

iälkeen saavutettiin pohja v. 1934, mutta neljänä viime vuotena on
diskonttaus voimakkaasti noussut, ylittäen vv. 1937 ja 1938 huomattavasti vuosien 1928 ja 1932 huiput. Vielä merkittävämpi on
todeta, että kun Suomen Pankin suoranaisen diskonttauksen osuus
kaikkien pankkien diskonttauksesta v. 1929 oli 16.7 °/o on se sen
jällmen säännöllisesti ja vuosi vuodelta noussut, saavuttaen v. 1936
37.9, v. 1937 36.4 ja v. 1938 3/±.4 °/o. Tämän ilmiön selvittämiseksi

on meidän vielä tarkast,ettava Suomen Pankin vekselisalkun kokoonpanoa, josta numeroita on saatavissa vuodesta 4924 alkaen. Suomen Pankin suoraan diskonttaamat vekselit jakautuivat vuoden

päättyessä seuraavasti °/o:ssa:

Vuonna

Vientiteollisuus

Kotimarkkinateollisuus

1924....59.53
1925....35.87

1926

....

46. i 2

1927....53.86

1928.....55.82

1929....59.07
1930....63.o2
'1931....64.4i

1932....65.47
1933....78.53
1934....87.98

1935....85.3i
1936....87.84

1937....89.4i
1938....87.`2i

Edellä esitetyt numerosarjat antavat pohjan arvostella Suomen
Pankin vekselidiskonttauksen kehitystä viime vuosina. Ensinnäkin
todettakoon, että saatavissa oleva vekseliaines Suomessa on suui`esti
vähentynyt. Syyksi voidaan mei`kitä seuraavaa: 1) liikkeitten i.ahallinen aseina on yleensä huomattavasti parantunut, omat varat ovat
kasvaneet, luotot konsolidoitu, ei.inäisissä tapauksissa muutett,u
obligatioluotoiksi, 2) apuvekselien (finanssivekselien) käyttö, joka
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rahanpuutteen aikoina 1927--1932 oli suuri, on tästä syystähuomattavasti vähentynyt, 3) kaupassa on vekselien käyttö vähentyn}.t,
osittain liikkeitten raha-aseman paranemisen, osittain maksutai]ain
muuttumisen johdosta. Suomen Pankin suoranaisessa diskonttauksessa on vientiteollisuus aina muodostanut tärkeimmän ryhmän.
Merkille pantava on kuitenkin, että tämän ryhmän osuus on vuosi
vuodelta kasvanut, niin että se nyt muodostaa lähes 90 °/o koko
vekselisalkusta.
Kot,imarkkinateollisuuden osuus on laskenut
23.39 °/'o:sta 3-4 °/o:n paikk;ille ja kauppaliikkeitten (tukkuliikkeitten) 37.44 °/o:sta 7.76 °/o:iin. Molemmat viimeksi mainitut kuvasta-

vat maksutavoissa tapahtuneita muutoksia. Sen jälkeen kun yksityinen tukkukauppa keskitti ostonsa käteisellä maksaviin keskus]iikkeisiin, on kotimarkkinateollisuude)la hyvin vähän asiakasvekseleitä. Mikäli vekseleitä käytetään, ovat ne luonteelt,aan pääasiallisesti apuvekseleitä. Tukkukaupan osuuden pieneneminen johtuu
myöskin vekseliaineiston puutteesta. Tämä ryhmä saavutti alimman prosenttinsa juuri v. 1937, jolloin myynti oli suui'immillaan.
Vähittäiskauppiaitten aseman parantuminen on johtanut siihen,
et,tä esim. vv. 1937-1938 valtaosa tukkuliikkeitten asiakkaista oli
käteismaksajia. Muutamissa osissa maata esiintyi ®asiakasvekseleitä
vain sellaisissa tapauksissa, jolloin asiakas oli tullut huonoksi. Toisissa osissa maata esiintyy vieläkin asiakasvekseleitä säännöllisesti.

Tukkuliikkeit,ten aseina on siinä määi.in vahvistunut, että monet ;
kymmenet liikkeet tulevat toimeen vain tilapäisen pankkiluoton
varassa.
Suomen Pankin vekselidiskontt,auksen suhteellisen kasvamisen
selvittämiseksi on vielä inainittava, että pankin ja sen asiakkaitten
välillä on kiinteä asiakassuhde, s.o. asianomaisen liikkeen diskonttausm.ahdollisuus riippuu tehdystä sopimuksesta ja siinä vahvistet,usta diskonttovastuun maksimirajasta.
Suomen Pankki joutui
pulavuosina ottamaan useita uusia asiakkaita sen takia, etteivät
talletusi)ankit vaikeuksiensa takia jaksaneet niitä rahoittaa. Viime
vuosina on otet,tu vain pari uut,ta puunjalostusteollisuuslaitosta,
mutta sen sijaan on muutama asiakas siirtynyt takaisin yksityispankkeihin. Asiakkaat ovat joko }'ksinomaan Suomen Pankin luot,on varassa tai pääasiallisesti Suomen Pankin ja jonkin talletusiiankin }'hteisiä asiakkaita.

Tällöin on tavallista, kauppaliikkeisiin
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nähden miltei sääntöiiä, että asiakas nauttii diskonttoluottoa keskuspankissa, mutt,a p}'syvää luottoa muussa muodossa talletuspankeissa.

Arvioitaessa syitä Suomen Pankin diskonttauksen suhteelliseen
kasvuun on ensinnä inuistettava, että vv. 1930-1932, jolloin talletuspankkien vekse]isalkku jo jyrkästi laski, keskuspankin suoranainen diskonttaus pysyi jokseenkin paikoillaan siitä syystä, että pankit eivät jaksaneet rahoittaa kaikkia asiakkaitaan, osaksi siitä
syystä, et,tä v. 1932 ulkomaisten ]yh}'taikaisten luottojen poismaksaminen pakotti lisäämään luotonottoa keskuspankista. Viimeksi
inainitt,u tekijä oli myötävaikuttamassa siihenkin, että Suomen
Paiikin diskonttauksen aleneminen vv. 1933-1934 oli suhteellisesti
vähäistä. Vuosina 1935-1938 tapahtunut jyrkkä keskuspankin
diskont,tausten nousu, joka kokonaisuudessaan tulee puunjalostusteollisuuden osalle, johtunee pääasiallisesti siitä, että pankin asiak-

kait,ten liikevaihto vuosina 1935-1937 suuresti kasvoi, tavaran
hinnat nousivat ja suhdanne yleensä pakotti lisäämään luotonkäyttöä.
Vuonna 1938 ilmeisesti menekkivaikeudet lisäsivät luoton
kysyntää.
Suomen Pankkia vastaan esitet,tiin viime keväänä ankai.ia moitteita seii johdosta, että §e lisäsi luot,onantoaan. Moitteet perustuivat
osittain siihen ajatukseen, että keskuspankin ei tulisi kilpailla talletuspankkien kanssa, joilla oli suuret kassavarat, osittain siihen,
että Suomen Pankin käyttämätön setelinanto-oikeus tämän johdosta oli supistunut aivan vähiin. Ensiksi mainittu väite on teoreettisesti arvostellen vääi`ä. Keskuspankin tulee hoitaa rahapolitiikkaa, jonka päätehtävä nykyisin on pankkimaksuvälineitten
annon valvominen, joko vaikuttamalla niihin antamalla pankeille
luottoa taikka kilpailemalla niitten kanssa avoimilla rahamarkkinoilla. Luoton myöntäminen talletuspankeille ei vuoden 1933 jälkeen ole tullut kysymykseen. Avoimia rahamai`kkinoita ei meillä
ole. Meillä ei ole myöskään valtion vekseleitä, joihin Suomen Pankki
olisi voinut turvautua. Obligatiot Suomen rahassa eivät kelpaa
setelien katteeksi. Pankki on kuitenkin siitä huolimatta lisännyt
obligatiosalkkuaan (sekä Suomen rahan että ulkomaan rahan määräisten) 315.6 milj:sta 496 milj. mk:aan. Ainoa keino, jolla keskus-

pankki viime vuosina on voinut vaikuttaa talletuspankkeihin, on
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ollut suoranainen kilpailu pankkien kanssa vekselisijoituksista.
Pankin rahapoliittisena tehtäväiiä vuoden 1934 jälkeen on ollu.t

saada 4 °/o:n diskontto vaikuttamaan lyhytaikaisen luoton korkomääriin. Ellei kilpailua talletuspankkien kanssa vekselisijoituksista
olisi ollut, on tuskin luultava, että talletuspankkien alin diskonttokoi`ko jo v:n '1936 alusta olisi ineimyt »virallisesti» /± 1/2 °/o:iin, eri-

koistapauksissa vähän tämän määrän allekiii. On lisäksi muistettava, että talletuspankit itse auttavat Suomen Pankkia kilpailussa
parhaimmasta vekseliaineksesta pitämällä itsepintaisesti alimman
diskonttokorkonsa korkeammalla kuin Suomen Pankki. M`iualla
tavallisesti talletuspankit diskonttaavat vii`alliseen diskonttoon tai
sitä alempaan korkoon.
Toinen edellä mainituista väitteistä on teoreettisesti oikea, iiiutta
käytännössä merkityksetön. Onhan yleisesti tunnettua, että Suomen Pankin setelinkatteena olleet kulta ja saatavat ulkomaisilta
kirjeenvaihtajilta keväällä `1938 olivat kirjatut h}'vin paljon alle
todellisen arvonsa. Lainmuutoksen kautta olisi asia silloin yhtä
pienillä vaikeuksilla voitu toteuttaa kuin se tehtiin viiine vuoden
lopulla. Toiseksi oli selvää, että initään todellista aihetta otaksua

pankkieii tulevan tarvitsemaan luottoa Suomen Pankista ei tällöin
ollut. Ensinhän .olisi pankkieii saatavien pano- ja ottotilillä täyt}.n}.t vähent}'ä ainakin puoleen. Vasta sitten olisi rediskonttaus astunut päiväjäi.jestykseeii. Kuten etukäteen saattoi laskea, ei mitään
sellaista väheiinystä v. 1938 tai)ahtunut.
Lopputuloksena edellä olevasta tarkastelust,a Suomen Pankin
luotonannosta viinie vuosina on siis todettava, että pankki on hoita-

nut luotonantopolitiikkaa oikeitten periaatteitten mukaisesti.
Vielä on syytä tarkastaa, vastaako keskuspankkimme luotonannon laatu niitä vaatimuksia, joita teoria. asettaa. Jätämme tarkastamatta historiallisesti perityn kasvannaisen, hypoteekkilainat
ja kassakreditiivit, joita teoria i)itää keskLispankille aivan sopimattomina, mutta joita Suomen Pankissa aina on jossain määrin esiintynyt, ja kiinnitämme huomiota }.ksinomaan vekselisalkkuun.
Voimme heti todeta, että Suomen Pankin diskonttaamien vekselien
laatu ei vastaa klassillistå ta\/'aravekselikäsitettä. Puunjalostusteollisuuden diskonttaamat vekselit ovat luonteeltaan selviä apuvekseleitä eivätkä kaupi)avekseleitä.
\'iitten i]erustana on kuitenkin
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aina valmis- tai puolivalmis tavara, iie ovat lyhytaikaisia sesonkivekseleitä, jotka lunastetaan tavaran tultua myydyksi. Kotiinai`kkinateollisuuden vekselit ovat suurelt,a osalta samanluontoisia.
Tukkuliikkeitten diskonttaamat vekselit muistuttavat tavar.avekseleitä siinä, että ne edustavat velkaa kauppiaalta kauppiaalle. Mutta
monissa tapauksissa, milloin vähittäisliilu on tunnustajana, on tunnustajan nimi vähämerkityksellinen, ja milt,ei kaikissa tapauksissa
ei vekseli perustu muuhun kuin tarpeelliseen tilitasoitukseeii. Klassillista tavaravekseliä, joka perustiiu konkreettiseen tavarakauijpaan
ja tulee maksetuksi itsestään silloin, kun kyseellinen tavai`a myydään, ei Suomessa esiinny juuri ensinkään. Käytäntö on siis olosuhteitt,en pakosta vienyt siihen, että t,eoreet,tisia vaatimuksia keskus-

pankin luotonannosta ei ole voitu seurata. Mutta toiselta puolen
on todettava, että edellä mainitun luontoisetkin vekselit yleensä
ovat varmoja ja lyhytaikaisia sekä antavat keskuspankille, varsinkin kun sen asiakaspiii.i kuuluu eri ammattir}'hmiin, hyvän mahdol1isuuden seui`ata talouselämän kehitystä ja sen maksuvälineitten
tarvetta. Vielä on merkittävä, että klassillisen teorian ajatukset
siitä tavallaan mekaanisesta tavasta, jolla keskuspankkien tulisi
seurata talouselämän kehitystä, eivät käytännössä enää paljoa merkitse. Onhan Suomen Pankilla oma suhdannetutkimuslaitos, joka
epäilemättä paljon paremmin kykenee selvittämään suhdant,eitten
vaihtelut ja talouselämän kehit}'ssuunnan, kuin initä vekselisalkun
vaihtelut sen kykenevät tekemään.
Arvosteltaessa keskuspankin luotonantopolitiikkaa meillä on,
kuten alussa jo huomautettiin, muistettava, että suurten rahakeskusten olosuhteet ja niitten keskuspankkien politiikka eivät sellaisenaan kelpaa ohjeeksi meille. Samoin oii pidettävä mielessä historiallinen kehit`rs. Suomen Pankki on kehittynyt pankkien pankiksi.
Se kykene täyttämään tehtävänsä parhaiten toimimalla pankkien
luotonantajana. Mutta sellaisissa olosuhteissa, jolloin pankit eivät
tai.vitse luottoa, voi keskuspankkimme hoitaa valvontatehtävänsä
m}'öskin kohtuullisissa rajoissa pys}vän suoranaisen luotonannon
kautta.
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Sokerin kulutus Suoinessa oli t,ämän vuosisadan alkuun asti jotenkin vähäistä. Sokei`i olikin siLloin melkein yksinomaan vain nautintoaine, jonka kä}/'ttö liitt}.i varsinkin maaseudulla läheisesti kahvin

käyttöön. Tulojen lisääntyessä ja elintason kohotessa on sokerin
kulutus t,ällä vuosisadalla nopeasti lisääntynyt, ollen nykyisin yli
100 milj. kg vuodessa. Viisivuotiskautena 1891-1895 oli meillä
sokerin kulutus vajaata 6 kg henkeä ja vuotta kohden. Nyt kolmena
viimeksi kuluneena vuonna on se ollut keskimäärin jo yli 30 kg
henkcä ja vuotta kohden, mikä on huomattavasti eneminän kuin
esim. Saksassa ja Ranskassa, puhumattakaan ltä- ja Etelä-Euroo-

pan inaista. Toisaalta sokei`in kulutus asukasta kohden on Suomen
kulutusta paljon suuremi)i sellaisissa maissa kuin Tanskassa, Eng]annissa, Aust,i`aaliassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ruotsissa ja
Sveitsissä.

Kaikissa korkean elintason maissa sokeri onkin n}'kyisin jo täi.-

keä, vaikkakaan ei ilinan muuta suositeltava ravintoaine. Niinpä
Suomessa sokerin osuus ravinnon koko kaloriamäärästä on n. `11 °/o.
Sokei.illa, joka on tehokas ravintoaine, sekä samalla kaikkien
ikä- ja yhteishiitaluokkien suussa miellyttävältä maistuva mausto

ja nautintoaine, on aivan poikkeuksellisen hyvät käytön levenemismahdollisuudet. Mikään välttämätön ravintoaine sokeri ei kuitenkaan o]e, kunhan \Jain muita ravintoaineita on riittävästi.
Ih-
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inisruumis k}.kenee niinittäiii muuttaiiiaan kaikki sokeriinaisethiilihydraatit ja tärkkel}'ksen sokeril{si ja kä)'ttämään ne sellaisena

hyväkseen.
Tavallisen sokerin i)uute ravinnossamme ei siis ole henkeä
hätyyttävä eikä mit,enkään vei`rattavissa esim. valkuaisen, kivennäisaineiden tai vit,amiinien puutteeseen, joita ilman on mahdoton elää.
Seikka, joka on hyvä pitää mielessä esim. sodanaikaista elämisen
]nahdollisuutta

ajatellessa.

Varsinaiseksi ravintoaineeksi onkin sokei`i havaittu
rateii inyöhään.

vasta vei`-

Sokei`i tunnettiin kyllä jo vanhalla ajalla

m. m.
Kreikassa, jonne sitä tuotiin sokerin kotimaasta,
Itä-Intiast,a.
Sokerin käyttö oli tällöin kuitenkin siksi vähäistä, ettei sitä voitu

i)itää edes nautintoaineena, i`avintoaineesta puhumattakaan, vaan
ainoastaan harvinaisena lääkkeenä.
Muut Eurooi)an maat eivät.
i,unteneet tällöin sokeria vielä ollenkaan.
Vähitel[en sokeriruo'on, josta sokeria }'ksinomaan valiiristettiin,
viljel)'s levisi muihinkin maihin: Kiinaan, It,ä-Intian saarille ja myöskin länt,een päin, ensiksi Persiaan, sieltä sitten Egyptiin ja arabialaisten mukana Espanjaan, josta tulikin huomattava sokerin tuoti,aja.

Tärkeiii tuotantomaa oli kuit,enkin yhä edelleen ltä-Intia,

ollen sokerin välittäminen Euroopan maihin pääasiallisesti Venetsian
hallussa.
Keski- ja Länsi-Euroopan maissa sokei:in käyttö tuli
tunnetuksi vasta keskiajalla ristiretkeläisten välityksellä.

.\merikan löytö merkitsi sokerin tuotannon suurta laajeneinista.
Jisi)anjalaiset kuljettivat nimittäiii sokei`iruo'on ennen pitkää sinne.
Vai`sinkin 1|änsi-lnt,ian saarilla ilmast,o ja maai)erä olivat sille sove-

liaita ja halpa orjatyövoima teki sen viljelyksen taloudellisesti hyvin

kannattavaksi. Kuba muodostuikin ennen pitkää tärkeimmäksi sokerin vientimaaksi, josta Eurooi)an valtiot ostivat raakasokeria jalostaen sen omissa tehtaissaan.

Tällainen sokei`itehdas

perustettiin

m. m. Ruotsiin jo v. 1647.

Tasan sata vuott,a myöhemmin, siis v. 1747, onnistuttiin Saksassa valmistamaan sokeria siellä jo aikaisemmin viljellystä valko-

juurikkaasta.
Juurikkaan alhaisen sokeripitoisuuden, heikkojen
satojen ja myöskin epätarkoituksenmukaisten valmistusmenetelmien
vuoksi juurikkaasta valmistett,u sokeri tuli kuitenkin siksi kalliiksi,
että ruokosokei`i säilytti }'ksinvaltiaan asemansa aiiia siihen asti,

kun Napoleonin mannet`maansulku esti sen saannin.

Juurikassoke-
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i`in t,uotanto pääsi silloin h}'vään vauhtiin, mutta kaupan vaitauduttua ruokosokei.i kyl%ni sen kuitenkin taas s}.rjä}t.ttämään. Vasta
1800-luvun lopulla solurijuurikkaan viljel}-s alkoi saada merkittävän laajuuden. Vuonna 1860 juiirikassokerin tuotanto oli 0.4 inilj.
tonnia eli 22 °/o sokeriii tuotannosta, mutt,a v. 1900 vastaavat luvut
olivat 5.4 milj. tonnia ja 65 °/o.

Kehit}rs nä.`'tti siis kulkevan siihen
suuntaan, että juurikassokeri valtaisi }'hä enemmän alaa viljelystekniikan kohotessa, juurikkaiden
sokei.ipitoisuuden
noustessa
kasvinjalostuksen ansiosta, ja valinistusinenetelmien itse raakasokeriteollisuudessa kehitt}'essä, minkä lisäksi tuli sokerijuurikkaan
viljelyksen Euroopan maissa saama voimakas tuki valtion taholta.
Kehitys kuluvalla vuosik}'mmenellä on kuitenkin kulkeiiut päiiivastaiseen suuntaan. Ruokosokerin tuot,anto on kehittynyt moleinmissa suui.vientimaissa Kubassa ja Jaavassa vallan toiselle tasolle,
alentaen siten tuotantokustannuksia.
Ijauhkeiden vyöhykkeiden

juurikassokeri ei kestänyt enää tässä kilpailussa, paitsi tullien suo-

jaamilla markkinoilla.
Ruokosokei`in tuotanto kasvoikin vuosien
1900 ja 1910 välisenä aikana kolminkertaiseksi ja sen jälkeen vielä
kaksinkei.taiseksi, niin että esiin. t,ällä vuosikyminenellä ruokosokerin tuotantomääi`ä on vaihdelLut 16 ja 18 milj. tonnin välillä, tnikä
on 2/3 sokerin koko tuotannosta.
Seuraavat Rooinan maatalousinstituutiii tilastost,a saadut luvut
osoittavat, miten suui.i on viime vuosina ollut koko maailman sokei`in tuotanto ja miteii se on jakautunut eri maanosien kesken. Neuvostoliiton alue esiint}'}T tässä oinana inaanosaiia.

Euroopi)a ja

Neuvostoliiton alue edustavat jotenkiii iiuhtaasti juurikassokerin

tuotantoa ja kaikki inuut maat, ottamatt,a huoinioon suurinta osaa
Yhdysvaltojen ja hyvin pientä osaa Aasian tuotannosta, edustavat
taas ruokosokerin tuotantoa.

(Taulukko 1.)
Viisivuotiskautena, jonka muodostavat satovuod.et 1927-28/
1931-32, oli maailman sokerin tuotanto lähes 25 000 milj. kiloa
vuodessa. Satovuonna 1932-33 tuotanto oli yli 3 000 milj. kiloa

pienempi, mutta sen jälkeen se on jatkuvasti noussut, ollen satovuonna 1937-38 lähes 28 000 milj. kg..
0len katsonut tämän l}'hyen selostuksen maailman sokerin tuotannon kehit}'ksestä tarpeelliseksi, koska se antaa vast,auksen kysymykseen, joka on kotimaisen sokerin tuotannon lisäämistä ajatellen ratkai-
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'1`a,ulukko 1.

Maatiman Sokerintuotanto, mili. kg.
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sevan täi`keä, niinittäin k}'s}-mykseen, niinkä tähden sokeri on kansainvälisillä inarkkinoilla jatkuvasti niin hali)aa.

sanoa tämän johtuvan siitä,

Voimme lyhyesti

että sokerin t,uot,antokust,annukset

(tvat troopillisissa maissa erit,täin alhaiset, inutt,a sen vientimahdol-

lisuudet ovat rajoitetut, koska lauhkeideii \'}'öh}'kkeiden suurissa
kuluttajamaissa

t}'}'dytetään

sokei`intarve

pääasiallisesti

omalla

tiiotannolla, onpa ei`äillä niistä }'lituotantoakin. kuten äsken hajaantuneella Tshekkoslovakialla ja Puolalla.
•
Suomessa tehtiin ensiminäiset
sokerijuurikkaan viljel}'skokeet

Voipalan kartanossa Sääksmäellä noin 100 vuoita sit,ten.

huono.

Tulos oli

^sia otet,tiin kuitenkin 50 viiotta m\'öhemmin uudelleen

esille 1.ounais-Suo]iiessa, ja perustettiinpa v. `1899 Turkuun tehdas-

kin sokei`in erottaniiseksi. Tämä yritys epäonnistui. Noin 10 vuotta
in}Töheinmin ryhd}.ttiin verraten laajoihin sokerijuurikkaan vilje-

l)'skokeisiin Etelä-Suomessa ja näiden kokeilujen anLainan tuloksen
iiohjalla imrustettiin \'. `1919 Salon raakasokeritehdas.

Suomen sokerin tuotanto on viime vuosina ollut noin 10 milj. kg,
ja n}'t, jolloin jo Etelä-Karjalan raakasokerit,ehdas toiinii, on kotimainen sokerin tuotanto noin 14---I.T) milj. kg..

Kidesokerin hintakehitys maailman inarkkinoilla on ollut jatlm
\.ast i sellainei],että Suomen nvk`'isiä raakasokeritehtaiden perustamis-
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hankkeita on pysähdyttävä vakavasti tarkastelemaan, ennenkuin tel`dään jotakin sellaista, joka ei m}röhemmin enää katumallakaan korjaudu.
Kotimaisen sokerin tuotannon puolesta voidaan
tää useita sangen painavia syitä. Tärkeimmät niistä
4) Maatalous tarvitsee ne tulot, joita sokei`in
sille antamaan.
2) Sokerista menee paljon rahaa ulkoinaille,
epäedullisesti kauppataseeseemme.

meilläkin esit,ovat seui`aavat:
viljelys kykenee
vaikuttaen tämä

3) Sodan tai saarron sattuessa jäämme sokerin puutteeseeii,
ellei meillä ole riittävästi kotimaista tuotantoa.
Missä määrin nämä kotimaisen sokei.in tuotannon edut ovat
todellisia, selviää niitä lähemmin tarkastellessa.
Kokemus osoittaa, että meillä on keinoja saadå sokerijuurikkaan viljelys yksityistaloudellisesti hyvästi kannattavaksi niille,
kylläkin vaiii vei`raten hai`voille maanviljelijöille, joilla on ne
edellytykset, joita onnistuminen juurikkaan viljelemisessä vaatii.
Erikoisesti maatalousnäkökannalta voidaan sokerin tuotantoa puolustaa m. m. seui.aavilla näkökohdilla:
a) Aikana, jolloin liikatuotanto siitä johtuvine menekkivaikeuksineen on uhkaamassa, voidaan sokerijuurikkaan viljelyksellä suunnata maataloustuotantoa alalle, jossa pienen,
12 å 13 °/o:n omavaraisuuden vuoksi on paljon tuotannon
sijoittamistilaa.

b) Sokerijuurikkaan viljelyksellä voidaan lisätä maatalouden
rahatuloja niin huomattavalla tavalla, että sille on vaikea
löytää vertauskohtaa mistään muusta kotimaisten markkinoiden varassa olevasta maataloustuotannon lisäämismahdollisuudesta.
c) Sokerijuurikkaaii viljelys on erinomainen koulu voimaperäiseeii viljelykseen muutenkin.
d) Sokerijuurikkaan viljelys antaa paljon työtä vaativana yrityksenä lisää työtilaisuuksia, jotka ovat heikoillekin työvoimille sol,ivia.

Tarkastelemme vähän näitä näkökohtia.
Miten on liikatuotannon laita? Liikatuotannon mahdollisuus
on kyllä seikka, joka nimenomaan maatalouden edun kannalta on
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pidettävä muistissa, ]nutta onhan ineillä vajausta vielä muussakin
kuin sokerin tuot,annossa. Esim. i`ehuaineita tuotiin v. 1938 maahamme 269 milj. markan arvosta, s. o. lähes 74 milj. mk suuremmalla
summalla kuin sokei`ia. I.ukuisat ammattimiehet ja edustavien
maanviljelijäin suuret kokoukset ovat tänä talvena lausuneet yksimielisenä käsityksenään, että suurimmalta osalta, kenties kokonaankin, voidaan maahan tuotu rehu korvata kotiinaisella tuotannolla. Lieneekin pidettävä selviönä, että nykyistä runsaamman ja
nykyistä ai`vokkaamman tuoreen laidunruohon samoin kuin miiunkin nurmiviljelyksiltä korjattavan sadon ja vieläpä i`ehuviljankin
tuottamiseen on maamme varmasti sopivampi kuin sokerijuurikkaan kasvattainiseen. Pienellä murto-osalla niistä varoista, joita valtion olisi meillä vuosittain uhrattava sokei`iomavaraisuuden hyväksi,
voidaan maamme tehdä rehuomavaraiseksi, jolloin saavutetaan
myöskin se etu, että toimenpiteen tuottama hyöty jakaantuu kaikkien maatalouden harjoittajien kesken. Rohkenen ai.vella, ettei
liene viimeistellyn viisasta rientää omavaraisuutta tavoittainaan
ensi sijassa siinä tuotannossa, jossa se on vaikeimmin toteutettavissa, kun kuitenkin kaikkein helpoiinmallakin alalla on vielä runsaasti tehtävää. Tai jollei tämä pidä paikkaansa, niin miksi sitteti
tyytyä vain sokeriin, sillä onhan niitä vieläkin vaikeammin aikaansaatavia viljelystuotteita.
Maatalouden rahatulojen kannalta on sokerin tuotanto täydeii
huomion ansaitseva.
Tuotettaessa sokeria omassa maassa maataloutemme ja osaksi myöskin teollisuutemme saisivat siitä tuLoiiia
paitsi sen, mikä tulee ulkolaisen sokerin tuontiarvon osalle, inyöskin vastaavan tullisuojan, joka on nykyisin 3: 25 kilolta. Kun sokerin tuontimäärä on viime vuosina ollut keskimäärin 100 milj. kg,
niin tarvitaan tämän sokerimäärän kotimaiseen tuottamiseen noin
800 milj. kiloa juurikkaita, joiden hinnan saisi maatalous, riippuen
kokonaissumma juurikkaiden hinnasta. Juurikkaiden hinnan inuodostaa vai`sinainen hinta ja siihen liittyvä palkkio, joka saamieni
tietojen mukaan nykyisin on Salon tehtaan tuottajille 3 penniä

juurikaskilolta ja Etelä-Karjalan tehtaan tuottajille 5.5
kilolta. Juui`ikkaan lopullinen hinta riippuu vielä siitäkin,
hinnan raakasokeritehdas sokei`istaan saa.
Jonkinlaisena
hintana tällä kertaa on 5: 35 kilolta, mutta jos tämä hinta

penniä
minkä
pei`usnousee
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15 iieniiillä,
inakseiaan juurikkaista lisähintaa 1 penni kilolta.
Täl]ä kertaa s€iavat siis maanviljelijät keskimäärin noin 40 i)enniä

juurikaskilolta, t,iet,äen sokerioinavaraisuuteen tai`vitt,avan juurikasmäärän kokonaishinta täinän )nukaan 320 milj. markkaa. Tämä
olisi k}-]läkin suuri tuloerä, iiiut,ta tuonnempana tulemme näkeniään, mistä t,äniä erä on oikeastaan otettava.
Oppi viljel}.ksen \.oimaperäistämiseksi on kyllä arvokas, iiiutt,a
asian luonnosta johtuu, että tämä oppi joutuu niille, jotka muut,enkin jo }'mmärtävät voimaperäisen viljelyksen merkityksen, eikä
niille kaukaist,en seutujen viljelijöille, joiden viljelys juuri laaja]ieräi-

syyden vuoksi pahiinmin pot,ee.
Puolikyinmentä vuott,a takaperiii voitiin sokei.ijuurikkaan viljelystä i)uolustaa m).öskin paljon t,yötä antavana viljelyskas\.ina.
Tällä kertaa, jolloin maata[ous on työvoiman ja eniien kaikkea nais-

työvoiman puuttecssa, on tämäkin näkökohta kadot,tanut tehonsa.
Päinvastoin on hyvin todennäköistä, että m. m. juuri t}-övoinian
saantivaikeuksien vuoksi inuodost,uu juurikkaiden viljel}'s niin kalliiksi, että n}Tk}'isenkin tullin lisäksi on juurikkaan viljel}'stä tuet-

tava yhä huoiiiat,tavaminilla viljelyspalkkioilla.

L\.äist,ä vast,anäkökohdista huoliinatta on hyviii yininärrettävää
se harrastus, jota liikeneuvojen läheisyydessä olevat ja voimaperäiseen viljel}.kseen tot,Luneet

maanviljelijät nykyisten olosuhteiden

\'allitessa sokerijuurikasta ja raakasokei.iteollisuutta kohtaan tunte-

\'at.

Heitä ei täsi,ä hari.astuksesta voida vähiinmässäkään iiiää-

rässä moittia.

Kokonaan toinen asia on, onko valtion näille muut,a-

mille tuhansille viljelijöille annettava voiinakas apunsa iiimenomaaii

tässä muodossa ja o\.alko lie Suoinen maaiiviljelijöistä sit,tenkään

niitä, jotka edes ensi sijassa tuon avun tarvitsevat.

.\'Iutta niin

kauan kuin asiat ovat n}'k}risellään, olisi vähintään ihmeteltävää,
elleivät näinä etuoikeutetut maanviljelijä.t olisi kysyinyksestä kiin-

nostuneita ja rientäisi aminentamaan siitä, missä aminentamista on.
Mut,ta }-leisenä maatalouden auttamis- ja elvyttämiskeinona näyttää sokerin tuotannon lisääminen, juuri edellä mainitusta sy}+stä,
mahdollisimman vähän tarkoituksenmukaiselta.
Tarkastelemme tämän jälkeen sokerin vaikutusta kauppataseeseeinme.

Sokei`in tuotannon inäärää, sen raha-arvoa ja osuut,ta t,uontimme
koko arvosta vv.1925-38 osoittavat seuraavat luvut. (Taulukko 2.)

ONKO SYYTÄ LISÄTÄ SUOMEN SOKERINTUOTANTOA?

73

Taulukko 2.
Sol+erin tuormi,n määi.ä ja arvo sekä sen osuus tuontimme koko arvosta
vv. 1925-38.
Vuoima

Milj. kiloa

Milj. markkaa

1925

111.0

387.6

1926

34.0

104.1

1927

66.7

227.9

1928

92.1

276.0

1929

92.0

225.2

1930

122.0

223.4

1931

70.4

107.2

1932

58.2

111.4

1933

74.2

131.7

1934

75.4

118.4

1935

79.3

108.2

1936

107.8

150.6

1937

86.8

146.0

1938

117.6

°/o tuonnista
7.0

196.8

Sokerist,a `menee Losiaankin rahaa melkoisesti ulkoinaille.

Pro-

seiit,t,iluvut kuitenkin osoittavat, ett,ä mitään ihmeitä ei kauppataseessamine kyetä kotiinaisella sokerin tuotannolla saamaaii aikaan,
vaikka tarve kokonaisuudessaankin tyyd}t'tettäisiin omalla tuotannolla. Tämän lisäksi on vielä huomattava, että sokerin tuonnin
väheneminen aiheuttaa tuonnin kasvamista toisaalla.
Sokerijuurikkaan viljelykscssä tarvittavien ulkomaalaisten väkilannoit,teiden
ja ainakin toistaiseksi vielä siemenieiikin tuoiitiin menee varovaisestikin laskien enemmän kuin puolet sokerin tuont,iarvosta. --

Tällaisen t,uonnin kansantaloudellisesta vaai`allisuudesta on m. m.

tänä

talvena

i)idetty

Maatalousseurojen

Keskusliiton

kokous lausunut vahvat epäilyl#ensä.

edustaja-

Iiienee muuten soveliasta jo
tässä yhteydessä mainita, ett,ä Suomessa, jonka verraten korkea
elint,aso riippuu juuri huomattavan suuresta viennistä, on nimenomaan tämän vuoksi mahdotonta jatkuvasti pitää kovin suuressa
määrin vientivoittoista kauppatasetta. Vastavuoroisuus vaatii jatkuvaa ja vientiä vastaavaa ostamist,a ulkomailta. Tämän vuoksi
oii t,arkoin harkittava, initä soi)ii jatl"vastikin ostaa ja missä koh{Iin o[i ensi sijassa omavaraisuutta lisät,tävä.
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Kun Salon i`aakasokeritehdas perustettiin v. 1919, olivat hintasuhteet tälle uudelle tuotannon alalle suhteellisen suotuisat. Niinpä
viisivuotiskautena 1920-24 kidesokei.in tuontihinta oli keskimääi.in
6: 79 kilolta, mikä on 16 kertaa korkeampi hinta kuin vv. 19,11-13.
Vertauksen vuoksi sopii mainita, et,tä rukiin hinta oli samaan aikaan
kohonnut vain 12-kertaiseksi, voin hinta samoin 4.2-kertaiseksi ja
lautojen hinta 10-kertaiseksi.
Voidaan siis sanoa, että ainakin

suhteellisesti arvosteltuna sokerin tuotanto oli näihin aikoihin kansantaloudel]isesti kannattavampaa kuin se olisi ollut ennen sotaa.

Taulukko 3.
Kid,esokerin, rukiin, voin Ja lautoien hintakehitgs.
Rukiin
tu ontihin t,a
mk |kg

Sokerin

Vuonna

tuontihinta
mk/k8

V oin
vi entihint a
mk/kg

0:17

;

2:75

0: 18

0.42

2:90

0: 17

2:78

0: 19

2: 83

iE-

0: 32

4: 05

1:15

0: 32

5: 30

1:74

0:90

10:-

8:37

1: 85

17:25

3:29

1: 55

11: 20

2: 97

!

8:43

2: 76

,

4:48

2: 24

20: 13

25: 88

45: 70

37: 68

5:19
4:65

1

::::

!

::;;

1

::;:

::':::

2:2: 05

::;;:

31:50
1

34: 21

1: 68

32:36

0: 91

25: 96

0: 82

22: 78
1

1: 17

22:36

0:98

18: 27

0:81

14: 78

1: 49

19:-

1: 05
1: 91

1: 62

18:86
1

20:29

21:40

Lautojen
vientihinta
mk/m3
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juuri vallinneen sokeripulan o]lessa tut)-

i`eessa muistissa on Salon raakasokeritehtaan perustamista pidettävä ei ainoastaan ymmärret,tävänä, vaan myöskin kaikin Tiuolin
oikeaan osuneena toimenpiteenä.
Tämä sokei.ille edullinen hintasuhde loi)pui kuitenkin v. t92/i.
Sen jälkeen sokerin hint,a laski jokseenkin yhteen mittaan ei vain
absoluutt,isesti, vaan myöskin muihin maataloustuotteisiin veiTattuna, kuten seuraavat luvut osoittavat. (Taulukot 3, 4 ja 5.)

Taulukko 4.
SoJ".in, i.ukitn, `.oi,n ia l(iutoien hintalwhitys viJ.1911~38.
Voi
mk/kg

\' u o n 11 a

i

,

Laudat

mk/m3

1911-13

0: 42

2: 81

39: 70

1916-20

5: 15

15: 71

139: 46

1921-25
1926-30

5: 24

37:10

[

2: 71

31:29

!

1931-35

1: 60

19: 41

1: 56

20: 18

1936-38

1

428:21

442:93

359: 38
1

486: 10

Taul,ukko 5.
Sokerii. l.int[ikeliitys i.ukiiseen, vo±hin ia Lautoi,hi,n, veri.(i,tt,uiui.
Vuollna

1911~13

1916-20
1921-25

1926-30
i

1931-35
1936--38

---- ~~ ruis-1o0

Sokerin

hinta,
jos
L`-T-o i=iTÖTiTUTii-ä--t`=
-i o-O

'
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.\'u]neroista iiäk}.}-, et,tä näissä tuontimme ja vientimme kan-

nalta merkityksellisimmissä inaatilatuotannon tavaroissa on kyllä
kuluneiden vuosien aikana ollut suui.ia vaihteluita, mut,ta et,t,ä hinnan putoaminen ei ole missään tavarassa ollut niin säännömnen ja
niin kaikki laskelmat l`ihistava kuin sokerissa.

Sokerin hinta laskikin siksi alas, et,tei se k}`ennyt turvaamaan
tuottajille kohtuullista hintaa siitä huolimatta, että sokerilla oli
vv. 1923~30 tullia 2: 50 kilolta (w. 1926-27 3: 50). Heikko kan-

nattavaisuus ei johtunut kuit,enkaan yksinomaan siitä, että hinta
olisi sinänsä ollut alhainen, vaan siitäkin, ett,ä satotulokset olivat
kovin heikot, keskiinääi.in vv.1920--29 vain `13 530 kg juurikkaita

ha:lta.
Tuottajien siiaman hinnan kohottamiseksi maksettiin vv.
]924-30 juurikkaista `'iljel}'s]ialkkiota:

\'uonmi

Sokerikiloa

kohdell

kohden

192/L

(): 2()

1:88

J925

0: 20

]:76

J926

0: 16

_1 : /+6

1927

0: 12

1:15

I(J28

0: 08

(': 90

J929

0: 08

(): 7/L

lt)3()

l<ul`ivalla

.luurikaskiloa

():

1()

1:31

vuosik}.iiiiiienellä sokerin t,uoi`tihinta on ollut entistä

alemi)i, mutta sen sijaan tulli on ollut korkeampi, ininkä lisäksi

v:sta 1936 lähtien on taas inaksettu vähäisiä viljelyspalkkiota.

.\Iai-

iiittava myöskin on, että sat,oinääi`ät ovat ei.it,täin huoinattavasti
itara]it,uneet, ollen n}'k}.isiii jo keskimäärin }'li 20 000 kg` juurik-

kaita lia:lta.
Joka tapaul#essa voidaan todeta, että kotimainen
sokerintuotanto kehittyi alussa melko kohtuullisen tuotantosuoji`n
\.arassa, mutta että se on tä]lä vuosik}Tmmenellä saanut osakseen
iiiin paljon tuotantosuojaa, että se }.littää juurikkaista maksetun
liinnan, kuten seuraa\'ista luvuista nähdään.

(Taulukko 6.)
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Taulukko 6.
Kot,i,mai,sen
t

Vuollna

sokeri"luot;aniwn suoJa,.
Sokerikiloakohden

Sokerin

hinta

•

Tulli

Palkkio

|Prosent-

tia
tuontii Yhteensä
hinnasta

Juurikas-t
kitoa
kohden \

0:75
0:87

2:2: 5()

4:10
4:10

4:78

3:80
4:50
4:50

Tällainen tuotantosuoja on tarpeellinen sen vuoksi, että maailman sokerintuotarinon kustannukset ovat suunnattomasti alentuneet,ja missä ei näin ole riittävässä määrässä tapahtunut, siellä on
vientipalkkiojärjestelmällä ja
muilla
toimenpiteillä
kidesokerin
markkinakelpoisuutta korjattu.
Toiveet siitä, että tuotantosuojaa ineillä olisi voit,u laskea jonkinlaiselle, muuii maataloustuotannon nauttiman suojan tasolle
ja että kysymyksessä olisi siis vain varsinainen »kasvatussuoja»,
eivät ole siis ainakaan toistaiseksi toteutuneet.
Sokerin tuotantosuoja onkin nykyisin kokonaan eri suuruus-

luokkaa kuin muiden maataloustuotteiden, joiden hintoja tuetaan
tulleilla. Tämä kä}' i]mi seuraavista luvuista v:lta 1938. (Taulukko 7.)
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Taulukko 7.
Sokeri,n. luotcmtosuoJ a eräi,si,i,n ri"ihirunaat,aloustuotteisiiiwermtturw.
Tuotantosuoja

+----Ty.-hii=

Tuontihii`ta

i

mk/kg

|

nasta

Perullat.
Ruis

\,'ehnä
Perunajauhot
Soijarouheet
Pellavansiemenet.............

Pella\,a
Villa

38: 60

1

Juuri näillä peTtisteilla inaataloustuotantolautakunta, n. s. L\.issisen komitea, jonka mietintö valmistui lähes 3 vuotta sitten, tuli
siihen tulokseen, ettei silloisissa olosuhteissa ollut syytä lisätä soke-

]-in tuotantoa maassamme, lausuen lautakunta asiasta m. m. se`il'aavaa:

»Kotimaisen sokerintuotannon lisäämistä puoltavista näkökohdista huolimatta lautakunta ei katso voivanså suositella nykyisten
edelLytysteii vallitessa kotimaisen sokerin tuotannon lisäämistä.
Sokerin tuontihinnan ollessa niin alhainen kuin se on ollut useina
vuosina, kotiinainen sokerintuot,anto kannattaisi ainoast,aan korkean tullisuojan tui`vin, inerkiten valtiotaloudelle tavattoinan suuria
t,aloudellisia

uhi'auksia.

Valtio

meiiet,t,äisi

iiimittäin

tullit,uloina

nykyisen tullin vallitessa 280 milj. nik viiodessa,-siis huomattavasti

suui.eminan summan, kuin ininkä inaanviljelijät tulisivat juurikkaista saamaan. Mut,ta tämän lisäksi tulisivat ne suoi.anaiset uhraukset, jotka valtio joutuisi tekemään uusien tehtaiden tukerniseksi
sekä inahdollisen viljelyspalkkion maksainiseksi, koska edellä o|e-

tettu 35 pennin hinta on siksi alhainen, ettei se ole ainakaan uusilla
\.iljel}.salueilla

i`iittävä)).

h'äin maataloustuot,antolautakunta.

Kot,imaisen sokerintuotannon edell\.t\.kset eivät ole tämänkään
jälkeen muut,tuneet,

päin\-astoin kehitti'neet juur;

sjihen suuntaan,
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kuin lainatussa lautakunnan mietinnön kohdassa sanotaan. Sokei.in tu]li on jonkin verran alentunut, mutta alentuneen tullin avuksi
on pitänyt ottaa käytäntöön viljelyspaLkkiot.
Viime vuonna tuotiin maahan 117.5 milj. kg sokeria t,ullin
ollessa kidesokei.ille 3: 25. Tästä sokerin tuonnista oli valtiolla
tuloja kidesokerin tullin mukaan laskien 381.9 milj. mk. Jos
otaksutaan, että
kotimainen sokei'intuotanto viime vuonna.
oli 1/± milj. kg, niin menetti,valtio sen kohdalla tullituloina 45.5
inilj. mk. Jos viime vuonna olisi koko sokorin tarve tyydytetty kotimaisella tuotannolla, olisi tullitulojen menetys ollut 427.4 milj. mk,
jonka lisäksi olisi viljelyspalkkioina 32 pennin mukaan sokerikilolta
(koko sokerin tuotanto olisi edellyttånyt 1052 milj. kg juurikkaita)
suoritettu 42.o milj. mk.
Sokei`iomavai`aisuus olisi maksanut valtiolle jo näinä menoina viime vuonna 469.4 milj. markkaa. Onneksi
ei se nyt sitä vielä tehnyt, mutta tämän alan asioiden hoidon kehitt,äminen tähtää tällaiseen lopputulokseen, ja sen vuoksi on ollut tar]>eellista Juoda tässä silmäys aina kehityskulun lopulliseen tulevai-

suuskuvaan asti.
))Näin epäedulliseksi muodostuu tulos kotimaisesta sokerintuotannosta ennen kaikkea sen vuoksi., että raakasokei`in hinta kansainvälisillä markkinoilla on tavattomasti laskenut, niin että tulli muodostaa meillä nykyisin suurimman osan hinnasta.i} Näin sanoi jo
inaataloustuotantolautakunta, ja se pätee vielä nytkin.
Edellä on jo myönnetty, että Salon raakasokeritehtaan perustaminen oli aikoinaan aivan luonnollinen asia, samoin kuin on luon]iollista sekin, että sen toiininnan jatkaminen tehdään edelleenkin
mahdolliseksi. »Näin on meneteltävä jo yksistään t,ähän tuotantoon
kiinnitettyjen pääomien jatkuvan käytön turvaamiseksi.
Vielä
tärkeämpänä on kuitenkin pidettävä sitä, että tällä alalla kehitettyä
korkeata ammattitaitoa ei päästetä maasta häviämään.)} Oiihan
iiäet sekin mahdollisuus olemassa, että Suomen kotimaisella sokerin
tuotannolla on joskus aivan toisenlaiset taloudelliset edellytykset
kuin nykyään.
Etelä-Kai`jalan sokeritehtaan perustaininen ei ollut enää ollenkaan niin selvä, vaikka sitä voitiinkin puolustaa jonkinlaisenarajaseutupolitiikkaan kuuluvana toimenpiteenä samoin kuin myöskin yrityksen i]erustamistoimenpiteiden aikana vallinneen työttömyydenkin
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poistamiskeiiiona.
Sokerin hinta kansainvälisillä markkinoilla oli
kuitenkin jo siihen aikaan sellainen, että uuden tehtaan perustamiselt,a puuttui tä}.dellisesti varsinaisen taloudellisen }'rit}.ksen kannatt,avaisuuden varjokin, muodostuen tehdas valtiolle sangen raskaaksi laitokseksi. Samoin on selvää sekin, että Etelä-Karjalan
maatalouden nostamiseksi olisi ollut paljon halvempia ja maakuntaan kokonaisuudessaan paljon tepsivämpiä keinoja kuin tämä mainittu raakasokeritehdas. Mutta n}'t kun tehdas on, on sen luonnollisest,i annettava olla ja pidettävä myös huoli seii toiminnan malidollisuuksist,a.

Erehdykset eivät kumminkaan uhkaa rajoittua tähän. Parasta
aikaa ollaan vilkkaassa toiminnassa uuden, Etelä-Hämettä ja osaa
Uusimaata tarkoittavan raakasokerit,ehtaan perustamiseksi.
En
tiedä, mitä näkökohtia yrityksen puo]esta on esitett}', mutta ainakin
yksi asiallinen näkökohta on siinä, että tässä on, niinkuin kokenius
jo osoittaa, oiva tilaisuus iiost,aa rahaa valtion pussista, jota muuten
koetetaan visusti suojella. Siellähän on satoja miljoonia markkoja
sellaisia varoja, jotka voidaan asioiden nyk}'isellään ollessa sokerikysymyksen yhteydessä vuosittain yhä uudestaan ja uudestaan t}'hjentää maakuntaan.
Kukapa ei` käyttäisi tilaisuut,ta h}'väkseeii.
Päinvastoin saamme olla varmoja siitä, että jatkoa seui.aa.
Jokaiselle pitäisi kuitenkin olla selvää, että valtio ei voi luopua
sadoista miLjoonistaan vuotuisia tuloja ilman, et,tä sille hankitaaii
vastaavat tulot muista verolähteistä. Näitä veroja joutuvat maksamaan saiigen laajat kansalaispiirit, vieläpä maanviljelijäväestönkin valtava enenimistö ja juui.i ne maanviljelijät, joiden taloudelLinen veronmaksuk}'k}' on r,ienempi kuin niiden harvojen, joilla oii
tilaisuus juurikkaan viljelykseen. Toiiien mahdollisuus on kuitenkiii

siinä, että valtio supistaa menojaaii, kieltä}.t).}. panemast,a
nykyisiä määriä esim. maaii puolustukseen, opetustoiinintaan,
erilaisiin sosiaalisiin tarkoituksiin, valtion viran- ja toimenhaltijain

palkkaukseen ja myöskin maatalouden yleiseen edistämiseen ja tukemiseen.
Luulisi tässä valaistuksessa olevan sy}'tä ajatella esim.
eräiden vientipalkkioiden edelleen säil}'ttämismahdollisuutta, joilLa

palkkioilla kuitenkin edes hiukan vaikutetaan syrjäistenkin seutujen
maanviljelijäin toimeentuloon, ja näideri i`innalla niitä toimeni]iteitä,
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joilla ehdytetään valtion tuloja perin harvalukuisten ja muutenkin
jo edullisessa asemassa olevien maanviljelijöiden hyväksi.

]]itkälti napapiii-iii kaht,a puolta ulottuvassa

o|lut

vaikea

löytää

sellaisia

maatalouden

maassainme on

tukemistoimenpiteitä,

jotka olisivat oikeudenmukaisesti jakautuneei eri seutujen maatalouden hyväksi, vaikeuttaen t,ämä m.m. inaatalouden harjoittajien
maatalouspoliittista järjestäyt}rmistä. Sen vuoksi ei voi olla ihmettelemätt,ä sitä välinpitämättömyyttä, jolla esim. inaataloustuottaja-

järjestö seuraa koko sokerikysymyksen kehitystä, antaen sillä tavalla
työiityä erottavan kiilan omaan olemassaoloonsa.
Maat,alouden

tukeminen ei saa muodostua muutamien etuoikeutettujen tukemiseksi, vaan siinä on haettava yleispäteviä menettelytapoja.
Aikaisemmin olen osoittanut, että sokei`itulli viljelyspalkkioineen
on tuotantosuojaksi kohtuuttoman suuri muuhun maataloustuo-

tantoon verrattuna, mutta tällä en ole tahtonut vähiinmässäkään
määrässä moittia sokeritullia valtion kassaan varoja tuovana yle||isyystullina.

Sellaisena sokeritulli meillä on aivan poikkeuksellisen

arvokas, ollen siinäkin suhteessa kokonaan omaa luokkaansa. Tämä

johtuu ennen kaikkea`siitä, että vaikka sokerin hinta nostetaan verotuksella 3 å 4-kertaiseksi, iiiin sokeri on siksi haluttua, että sitä ku|utetaan yhä lisääntyvässä määi`ässä ja kuluttajien varallis`iuteen ja
veronmaksukykyyn nähden i]aljon oikeainmassa suhteessa kuin esim.
leipää ja eräitä muitakin verotuksella rasitettuja elintarpeita. Korkeasta tullista huolimatta ei sitä saiiottavammin salakuljeteta, eikä
sille ole löydetty sellaisia korvikkeita, joiden kä}'ttö uhkaisi sokerin
antamaa verotuloa. Tai`vinneeko sanoa, että mahdollisena lamakautena on tällainen verotusesine kultaakin kalliimpi ja tulee sen
merkitys näkyviin kokonaan toisella tavalla kuin hyvinä aikoina,
jolloin valtiokin joka tai)auksessa jotenkuten tulee toimeen.
Kansainvälinen työnjako, jonka iiiukaan jokaisen maan olisi

pyrittävä tuottamaan ensi sijassa niitä hyödykkeitä, joiden tuotantokustannukset ovat luonnon y. m. suhteiden vuoksi siinä maassa
erikoisen alhaiset, ja sen sijaan hankittava muista maista vaihtamalla sellaiset h}'öd}Tkkeet, joita se ei itse kykene edullisesti triotta-

maan, on joutunut viime aikoina huonoon huutoon. Tämän ajan
tunnussanaksi on sen sijaan tullut omavaraisuus, jonka saavuttamiseksi ollaan `talmiit tekemään mitä suurimpia uhrauksia.
6

M}'ön-
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nettävä kai lieneekin, et,tä kun kansojen väliset suhteet ovat kehittyneet asteelle, jonka silminnäkijöinä me olemme joutuneet olemaan,
niin määi`ättyyn rajaan asti viety omavaraistumineii on tai.peellista,
ei vain kansallisista ja valtakunnallisista, vaan myöskin taloudellisista syistä, koska kovin yluipuolisesti vientituotannosta riippuva
maa saattaa varsinkin laskukausina joutua suuriin vaikeuksiin.
Mutta toiselta puolen on toki huoinatt.ava, että kaikenlainen omavaraisuus ei sovi edes tämän ajan pyrkimykseksi ja kaikkein vähimmän maalle, jolla on runsas vienti. Sokeasti tavoitet,tavasta omavaraisuudesta saattaa muodostua kiinanmuui'i, jonka sisällä kehitys
hakeutuu muotoihin, jotka eivät olekaan sopivia siihen kansainväliseen vuorovaikutukseen, jonka normaalisena palautumista kuitenkin kaikkialla odotetaan. Arvelen, että viisaudellakin voidaan
hankkia tuloja ja toimeentuloa eikä yksinomaan työnteolla, niinkuin
jo vanha sananparsikin ohjailevana neuvoo.
Omavaraisuuspyrkimyksessäkin on otettava, jonkin tuotantoalan inerkityksestä päätettäessä, meillä i.atkaisevina huomioon seuraavat kaksi seikkaa:
1) Tuotannon kustannukset kansaiiivälisiin hintoihin verrattuna.

2) Tuotannon välttäinättömyys tuonnin keskeytyinisvaaraa ajatellen.

Jos t,arkasteleinme sokerin tuotantoa näitä näkökohtia

silmällä

pitäen, niin on ensiksikin t,odettava, että aikaiseminin esitt,äinänime
luvut, osoittavat kiistattomast,i sokeriii olevan tuotantokustannuksiinsa

nähden inaataloustuotteista ei vain epäedullisiiiiinan, vaan

siinä suhteessa kokonaan oniaa suuruusluokkaansa.

Tämän seikan

i)itäisi siis kavahduttaa ineitä n}-k)-isten maailmanmarkkinahintojen vallit,essa lisäämästä kot,imaista sokerintuotantoa.
Mit,ä taas toiseen esittämäämme näkökohtaan, tuonnin keskeytymisvaaraan tulee, ei sekään ole riittävä syy sokei`in tuotannon
lisäämiseksi. Sokeri ei ensiksikään ole sellainem aivan välttämätön
tavara, jota ilman ei voitaisi pitkiäkin aikoja tul]a toiineen, varsinkin juuri meillä käytännössä olevassa ruokavaliossa. Pi`ofessori
j-1r£twrj J. T''jrlcwte7t sanoi vuosi sitten pitämässään Suomen kansan

ravintoa koskevassa radioesitelmässään m. m. »LTseissa muissa maissa

ei kansamavinnosta voida antaa niin hvvää orvost,elua kuin meikä-
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läisestä. Tämä johtuu en§i sijassa siitä, että maito ja maitotuotteet
]nuodostavat meillä suuren osan raviiinosta ja että sokeri
ei
ole
tullut
meillä
`'arsinaiseksi
i`avintoa i n e e k s i.» Prof. Virtanen voi sanoa näin siitä huolimatta, et,t,ä
nyk}-inen sokerin kulutus on 5 kertaa suurempi kuin 45 vuot,ta takaijeriii. Joka tai]auksessa on kuitenkin selvää, ,että sokei`iin nähden
\.oidaan tarvittaessa panna suu säkkiä inyöteii.
Mutta vaikkapa sokeri myönnettäisiin iiiinkin tarpeeLlisel«i kuin
sen nykyinen käyttö antaa aihetta ai`vella, niin ei kotimaisen sokerin
tuotannon lisääininen sellaisenaan, ellei sokeriomavaraisuut,ta kohoteta jo vai`sin koi.keaksi, tuo mitään varinuutta sokerin saantiin esim.
keväisiii, joka onkin tässä suhteessa pahin vuoden aika. Tämän
varmuuden antaa vai]i sokerin varastoiminen, eikä suinkaan kädestä
suuhun eläminen, vaikka tuote olisi kuinka kotimaista. Tämän
kannan on omaksunut in. in. Taloudellinen Puolustusneuvosto, ja
muuta inielipidettä ei kaiketi voidakaan asiast,a olla. Tuonnin mahdollisen l"ske)rt}.misen pelossa ja eniien kaikkea valtion jatkuvien
i`ahatulojen tur\.aainiseksi olisikin viipyinättä ryhdyttävä toimenijiteisiin sokerin varastoimiseii järjestäiniseksi. Täinä olisi kokonaaii
toisenlaista asioista huoleht,iinista kuiii n}.kyisissä hintasuhdaiiLeissa

uusien

raakasokei.itehtait,t,en

suuniiitteleininen.

Sokerissa

\.oidaaiikin vai`ast,oida raviiitoaineit,a nyk}.isillä markkinahinnoil[a

iliiieisest,i halvciiinialla kuin inissään muussa elintarvikkeessa, ja

sokerin

varastoiiiiiskelpoisuus

clintarvikkeen
iässä

on

inelkein

varastoimiskelpoisuuden

\'hte\'dessä

minkä

tahaiisa

yläpuolella.

-

inuun

SopirLee

sivuineimen sanoa, et,t,ä iiiaataloudeii tiiotanLo-

suunnan ohjaainisessa puolustusvaliiiiutta ja sodan vaai.aa silmällä

iiitäen ennen i]iuuta on pääpaino pantava inaan viljatalouden kehit,täiniseen siiheii kuuluvine \'iljan varastoimisineen ja tämän ohella
kenties vieläkin suui`eminassa määi`ässä kotieläintalou(len voima!{-

kaana säil}'ttämiseen. Jos inaassa oii jathvasti suui.i kotieläinkanta,
inuodostaa se sodan sat,tuessa, rehuvai`astot inukaan oLettuina, millään muulla koi.vaamat,toman elintarvikemääi`än. Tämän lisäksi on
\'ielä

muistettava,

että

voiinakas

kotieläintalous

jonkinlaisen viljel}.sten kasvukunnon, vaikka
\-ajauksineeii kestäisi useampiakin vuosia.

sota

säilyttää

edes

väkilannoite-

Ennen kuin i)äätän tämän sokerik`.s}myksen tarkastelun, i,ekisi
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mieleni esittää jotakiii, josta voisi odottaa tosiasiallista parannusta

nykyiseen asiain tilaan. Omasta puolestani olisin jo edellä sanotuii

perusteella valmis esittämään, että valtiovallan on lyhyesti ja
päättävästi ilmoitettava kaikille uusien i`aakasokeritehtaitten hankitsijoille, ettei heidän }rrit?'stään tulla tukemaan niillä eduilla,
joita tähänastisella raakasokei`iteollisuudella maassamme on.

Tässä
yhteydessä en kumminkaan tuollaista esitystä tee. Minä i.ohkenen
näet otaksua, että sokerik\.s`'mvs joka tapauksessa läpikotaisin
tutkitaan, ennenkuin millekään uudelle ?Titykselle annetaan mitääii
toiveita sen tuen saamisesta, jota n?.kyinen, ei`ikoisolosuhteissa
syntynyt raakasokeriteollisuutemme nauttii.

K I R j n L L 1 s u U T T fl.
LEo HARMA]A, Tz.ZcLs£ot{e!ee7? oppjÅ.z.r/.cb.

koulun julkaisuja
4939.

11.

Yhteiskunnallisen Korkea-

Kustannusosakeyhtiö

Otava.

Helsinki

Siv. 256.

Kanslianeuvos Hcw77?cv.cm ahkeran työn tuloksena on äskettäin
i]mestynyt julkisuuteen yllä mainittu teos. Esipuheessa tekijä mainitsee sen synt?7neen niiden luentojen pohjalla, joita hän useiden
vuosien aikana on pitänyt tilastosta pääasiallisesti Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa ja Helsingin Yliopistossa. Samalla hän, kutsuen täten syntynyttä esitystään alkeisoppikii.jaksi, mainitsee sen
ohje]masta, että tilastotieteen matemaattisten perusteiden esitys
on supistettu tärkeimpiin pääkohtiin osaksi siitä syystä, että opiskelijain matemaattiset tiedot eivät meillä yleensä ole varsin laajoja,
osaksi sen johdosta, että meillä jo aikaisemmin on painosta ilmestynyt todennäköisyyslaskua ja siihen kuuluvia kysymyksiä käsitteleviä suomenkielisiä esitvksiä.
Esiteltävänä o]eva oppikirja alkaa, niinkuin asiaan kuuluu, esityksellä tilaston tehtävästä.
Sen jälkeen kosketellaan vanhaa

kiistakys}'mystä, onko tilasto itsenäinen tiede vai ainoastaan eriTaisten tieteenhaarojen käyttämä aputiede tai tutkimusmenetelmä.
Toisessa luvussa tekijä luo katsauksen tilaston syntyyn ja kehitykseen kosketellen n.s. hallinnollisia selontekoja, `T]iopistostatis-

tiikkaa, poliittista aritmetiikkaa, todennäköisyyslaskua sekä vihdoin uudemman tilastotieteen ja hallinnollisen tilaston kehitystä.
Sangen suppeaan katsaukseen tekijä on koonnut suui`en määi`än
tietoja tilaston alkuvaiheista ja sen kehitykseen vaikuttaneista miehistä. Suomalaista lukijaa kiinnostaa erityisesti tähän liittyvä esit,ys niistä omassa maassamme esiintyneistä miehistä, jotka ovat
\tieneet tilastollista tutkimusta eteenpäin.
Kolmas luku koskee aineiston hankintaa. Tehtyään selkoa tutkimussuunnitelmien ja kyselykaavakkeiden laatimisesta tekijä tarkastaa edustavan menetelmän käyttämismahdollisuuksia ja monograafisten tutkielmain arvoa. Edelleen hän tehostaa aineiston tarkast,uksen tärkeyttä ja esitt,ää siinä käytettäviä menettelytapoja.
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r\Teljännessä luvussa tekijä luo katsauksen tilastoaineiston kä}.t-

te]yyn ja käsittelyyn esittäen lukijalle aineiston rvhinittel`'n, tilastotaulut, lukusarjat, suhdeluvut, keskiarvot, indeks.iluvut sekä lopuksi
hajaannon. T\Tiinkuin alkeisopT)ikirjassa on luonnoltista, tekijä ei voi
s\.ventvä ei.i menettelvtaT)ojen kä`'ttämisen t,ai`kastamiseen, vaan o]i

pakote`ttu esittämään vain niiden täi.keimmät }rleis])iirteet„ Poikkeuksen hän kuitenkin tekee indeksilukuja käsitellessään.
Silloin
hän antaa ei.äitä tarkempia tietoja eliiikustannus- ja tukkuhintaindeksien rakenteesta esittäen samalla indeksilukujen sarjoja. Tässä
hän taval]aan rikkoo oTti)ikirjansa }.leisen suunnitelman, inutt,a se
h}.öt`T tästä on, että hän raottaa inääritelinien ja yleisten selit}rsten
muodostamaa verhoa ja antaa lukijan heittää silmäyksen sen taakse.
I,ukija saa siten tällä kohdalla vähän käsitystä tilastotyön tuloksista
ja tilaston materiaalisesta sisä]löstä, joiden esittämiseen ei mu`iten
ole ollut tilaa.

Seui`aavassa luvussa tutkitaan tilastollisia pääteliniä, syy-yhteyksiä, suurten lukujen lakia, päätelmien varmuutta ja tilastollisti`
]ainmukaisuutta sekä suhdannevaihteluita.
Viimeksi mainittujen
vhteydessä tekijä käsittelee eräitä inuitakin yhteiskuntaelämässä
ilmeneviä aaltoliikkeitä, vaikka ne laadultaan eivät kuulu siihen
iliniöön, jota tavallisesti tarkoitetaan suhdannevaihteluilla.
Kuudes luku käsittelee todennäköis}'}'slaskua. Esitys on, tekijän hyväksymän ohjelman mukaisest,i, aivan y]eispiirteistä eikä v(ii
antaa asiasta kenties kiinnostuneelle lukijalle paljoakaan johtoa.
Korvaukseksi hän viittaa ei.äisiin teoksiin, joista saa seikkaperäisempää selvit}'stä todennäköisy}'slaskun periaatteista.
Siirryttyään esittä-mään tilastollisia piirrol«ia, kuvioita ja karttigrammeja tekijä esittää ei`äitä havainnollisia kuvioita näiden menete)mien käyttämisestä ei`i tai`koituksiin. Siv. 158 esitetyssä kuvioss{`

on kuitenkin sattunut se erehdys, et,tä basis-1inja on jäänyt panemat,ta näkyviin - mikä ti)an puutteen takia usein kylläkiii on

välttämätöntä - ilman, että sitä on kuviossa esitetty totutulla
tavalla

nim. merkitseinällä pohjaviiva tai sen osa aaltoviivaksi.
Kahdeksannessa luvussa esitetään ulkomaiden tilastotyön järjestely.
Tekijä käsittelee siinä tilastotyön tekijöitä sekä hallinnollisen tilastokoneiston rakennetta eri maissa. Edelleen hän luo
katsauksen Ruotsi-Suomen tilastoviraston perustamiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön.
Yhdeksäs luku sisältää katsauksen oman maamme viralliseen
tilastoon, sen aikaisempiin vaiheisiin ja tärkeimpiin tilastohaaroihin.
Lopuksi tekijä koskettelee tilaston nykyistä asemaa osoittaen eräitä
siinä ilmeneviä puutteita, joiden poistaminen olisi tarpeellista, jos
mieli saada tilastollisesta tutkiinuksesta se hyöty, mikä siitä voi
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ol]a yhteisku[itaeLän`än ja }7hteiskunnallisten olojen ei`i puolien sel-

vittämiseksi.
Esiteltävänä oleva tilast,on allti3isoppikirja täyttää sangen korkeit,a vaat,imuksia.
Monessa kohdin saattaa ky]läkin syntyä ei.i
mieltä siitä, miten laajasti mikin asia olisi esitettävä, olisiko jotain

lisättävä tai supistettava t.m.s. Mutta tuohan on harkintakysymys,
jossa ei ole oleinassa absoluuttista arvostelur»erustetta, vaan ainoastaan subjektiivisia mielipiteitä. Pääasia oii, että täten vihdoinkin
on saatu suomenkielinen tilastotieteen oppikirja, joten kauan tunnettu iiuute on saatu poistetuksi. Siitä ovat sekä tilastotieteen ja
kansantaloustieteen opiskelijat että tilastotyössä jokapäiväisesti
ahei`tavat virkamiehet samaten kuin kaikki muutkin, jotka joutuvat t}'össään ja tutkimuksissaan kä}'ttämään tilastollista menetelmää, suuT`esti kiitolliset puheena olevan oT)T)ikirjan laatijalle.

A. E. T.
MyRA

CuRTis

Ap`'D

HUGii

TowNSHEr`'D,

G. Tlarrap & Co LTD. London 1938.

n4oczem

/\4o7te#.

Georgc

Siv. 320.

J. /14. Keynesin v. 1936 ilmestynyt teos »The General Theor}'

on Employment, Interest and Money» on jo nyt, kun vasta kaksi
vuotta sen ensi painoksen ilmestymisestä on kulunut, ehtinyt synnyttää laajan ja monipuolisen, kansantalouden eri aloja hänen teoriansa mukaisesti käsittelevän kirjallisuuden. Samoin kuin Keynes
pitävät otsakkeessa mainitun teoksen kirjoittajat kulutusta (spending) liiketoiminnan ainoana lähteenä ja päämääi`änä ja käsittävät
i`ah.m koi`on puhtaaksi i.ahailmiöksi. - Tekijät jakavat teoksen
yhteentoista lukuun, joissa käsitellään nykyaikaisen i`ahan olemusta,
rahan määi`ää, i`ahatuloa, i`ahan käyttöä, rahapääoman keräytymistä, rahan korkoa, arvopaperimarkkinoita, julkisten yhdyskuntien lainausta, i`ahaa ja hintoja, kansainvälistä i`ahaliikettä sekä
rahajärjestelmän välityksellä tapahtuvaa talouselämän valvontaa.
F`ahal]a tai`koitetaan seteleitä, vaihtoi`ahaa ja pankkitilejä, joiLta
voi nostaa i`ahaa shekillä. Näin käsitettynä sille on tunnusomaista,
että sen arvo ei sinänsä ole millään tavoin verrannollinen siihen.
mitä se voi ostaa. Rahan suuri vaihtokykyisyys sen pienestä sisäisestä arvosta huolimatta johtuu lain säännöksistä, että myyjä keri`an ai.vioituaan tavai`ansa rahassa ja tarjottuaan sitä kaupaksi
arvioimaansa hintaan ei voi kieltäytyä hyväksymästä tavai`ansa
vastikkeeksi hinnan arvosta seteleitä. - Rahajärjestelmä, sellaisena
kuin se pisimmälle kehittyneessä muodossaan esiintyy Englannissa
ja Yhdysvalloissa, on oikeastaan järjestelmä, jossa suurin osa maksuista suoritetaan asettamalla vastakkain eri yksilöiden velat toisilleen. Kansantalouden i`ahan tarjonta saattaa näin ollen vaihdella
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\T`.k}.aikainen rahajäi`jestelmä kaipaa »johtoat), se

on olemukseltaan ))johdettu rahakantay). Rahapolitiikan päätehtävänä on pitää raha niin niukkana, et,tä se säil`rttää arvonsa, ].a niin
runsaana, että se riittää rahoittamaan tuotantoa ja pitämään käynnissä mahdo]lisiminan suuren osan kansantalouden tvövoimasta.
P\Tvk\.aikainen T)ankkitoiminta i)erustuu kahteen T)ääperiaatteeseen: .en.siksikin pankin liiketoiminnan välineinä ovat sen sitoumuk-

set, joita se - päinvastoin kuin yl#ityiset henkilöt - pyrkii tietyissä rajoissa lisäämään, ja toiseksi sen sitoumuksia ei rajoita ta[]ettajien antaman käteisi`ahan määrä. Tallettajain i`yhtyessä y]eisesti vaatimaan takaisin talletuksiaan joutuvat pankit sen vuoksi
suuriin vaikeuksiin. Taloudel]isen eläinän norinaali kulku on kuitenkin niin riippuvainen pankkien toiminnasta, että valtiovalta ei
voi sal]ia ])ankki]aitoksen i`omahtamista.
Tulo]]a käsittävät, tekijät tu]ojakson aikana uuteen t,uotaiitoon
osa]listumisesta saatuja inaksuja. On kuitenkin tuloja, jotka eivät

johdu suoranaisesta osallistumisesta nyk}'iseen tai tulevaan tuotantoon. Tällaisia ovat esim. ne siirtotulot, joita hallitus verotuksen
avulLa ottaa joiltakin kansa]aisi'vhmiLtä ja siirtää t,oisille. Yrittäjän
voitto muodostaa erityisen tulor}.hinän. Se on hänen kaikkien tulo-

jensa (paitsi pääomatulojen) ja kaikkien kustannustensa (paitsi pääoinakustannusten) erotus. Yrittäjäin toiminnan laajuus riippuu siitä,
odottavatko he saavansa tiett}-nä ajanjaksona tulevaisuudessa voittoa toiminnastaan. Myönteisten odotusten tapauksessa he harjoit-

tavat toimintaansa, ja muut, joiden tulot ovat riippuvaisia heidän
toiminnastaan, saavat tulonsa huolimatta siitä, toteutuuko yrittäjän voiton odotus vai eikö. Tämä on ei`äs kapitalistisen talousmuodon tunnusmei`killisiä ominaisuuksia.
Yksit}7iset tulot ovat joko
suoranaisia inaksuja iehd}ristä palveluksista (paitsi siirtotulot) tai
voittoa liiketoiminnasta t,ai kustannuksia liikejakson aikana. Rahatulon jatkuvaisuus riiT)puu niin ollen uuden tuotannon jatkuvaisuudesta. Rahan määrä ei riipu pääasiassa siitä, kuinka paljon i`ahaa
on liikkeessä, vaan kuinka monta kei.taa i`ahayluikkö vaihtaa omistajaa korvaukseksi uusista i`ea]iarvoista.

Rahaa voi käyttää joko kuluttamalla tai säästämällä kulutuskykyä. Tavaran lopullinen ostaminen on tuotannon liikkeelle paneva
voiina. Rahavipanomaisten tehtävänä on i)ohjata» rahan käyttöä
siten, että i`iittävä määrä rahaa menee uusien tavai.oiden ja palve]usten ostamiseen tuotannon pitämiseksi kansantalouden kannalta
edullisimmalla tasolla.
Valtion menojen lisääminen on omansa
lamakausina elvyttämään yksityistä yritteliäisyyttä, jos sen ohessa
i`yhdytään asianmukaisiin rahataloudellisiin toimenpiteisiin.
Teoksen kirjoittajat eivät tunnusta oikeaksi vieläkin varsin y)eisesti esitett}'ä käsitystä, että säästäminen rikastuttaa kansan-
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taloutta. Kun sillä tarkoitetaan käteisrahan pidättämistä, se hidastuttaa rahan kiertoa ja pienentää kulutusta ja niin muodoin tuloakin. Väite, että säästäminen ja sijoittaminen olisivat yhtä suuria,
ei pidä paikkaansa. Tämä on täi.kein kohta, jossa tekijät eivät
hyväks}r opi)i-isänsä Keynesin oi)pia. - Koi`ko on rahan lainaamisesta suoritettu korvaus. Korkokannan ja yrityksen nettotuoton
ero on kansantaloudelle erittäin tärkeä. - Ei ole olemassa yhtenäistä korkokäsitettä, vaan useita eri korkokantoja, joiden kunkin
muodostumiseen vaikuttavat omat tekijänsä.
Valtion velan tarkoituksena ei nykyisin ole yksinomaan varojen
hankkiminen valtion toiminnan i`ahoittamiseksi, vaan se on väline,
jonka avulla valtio voi avomarkkinoilla ohjata talouselämän kulkua.
Talousarvion vajauksesta aiheutuva kotimaisen velan otto on luonteeltaan inflatoorinen, sillä se aiheuttaa i'ahan määrän lisääntymisen, valtion velan maksu taasen on deflatooi.inen, sillä silloin val-

tio käyttää obligatioidensa lunastamiseen rahoja, jotka muuten
olisi käytetty kulutukseen.
Hintajärjestelmä yhdistää rahan i`ealivai`al)isuuteen ja on kapitalistisen talousinuodon tärkein tekijä. Se tuottaa ja jakelee hyödyklmitä, ei aina eikä ehdottomasti kuluttajien todellisten tarpeiden mukaaii, mutta kuitenkin sen mukaan, miten he ai`vostavat
eri h}'ödykkeet toisiinsa veiTattuina edellyttäen, että rahatulojen
suuruus on määi.ätty. Kysyntä ja tarjonta määräävät yksityisten
hyöd}'kkeitten hinnat. Yleinen hintataso taasen johtuu suuressa
määrin omaksutusta tavasta. Hinnoilla on yleensä pyrkimys p`'syä
suunnilleen sanialla tasolla, inutt,a pitkiä aikoja silmällä pitäen
niillä on taiT)umusta nousta. Hiljalleen nousevat hinnat ovat luonnollinen seui`aus rahavai.ain aste.:ttaisesta kasvamisesta kansantaloudessa, joka on tot,tunut lainaamaan varallisuusesineitään vastaan ja joka hankkii lisää omaisuutta lainatakseen edelleen. T\Tousun

pysyessä vähäisenä luottamus tulevaisuuteen säilyy ja tuotannon
jatkuvaisuus on taattu.
Tekijät käsittelevät edelleen kansainvälistä rahajärjestelmää
sekä valtion mahdollisuuksia l"skusi]ankin avustuksella vaikuttaa
rahan määrään ja hinta- sekä palkkatasoon. Lopuksi he toteavat,
että rahataloudellisen valvonnan kannalta on yleisen psykologian
tuntemus ainakin yhtä täi`keä kuin rahateorian tunteinus.
Teoksen esitystapa on helppota.iuista ja selvää, ja sitä havainnollistavat lukuisat sekä tekst,iin että kunkin luvun liitteeksi sijoitetut
käytännölliset esimei.kit. Tekijäin johdannossa esittämä pelko, että
esit}'ksen selvy}'s ja helppotajuisuii.s o]isi saavutettu täsmällisyyden

kustannuksella, osoit,tautuu aiheettomaksi. Päinvastoin tekijät ovat
kiitettävällä tavalla ottaneet huomioon, että rahajärjestelmän toiiiii`tat }.ksilöt ovai jnh:tnimsiä olentoja eivätkä sellaisina täsmällisiin kaavoihin sijoitettavia.
J. Z'. Å'.
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TR¥GVE J. 8. ±-TOFr, ®koiwmisk Kalkulasion i Socialistislu Samfund.
H. Aschehoug & Co.

Oslo 1938.

Siv. 373.

Yksit}'istaloudellisen järjestelmän vallitessa tuotannon suuntautuminen tai)ahtuu vapaan liinnanmuodostuksen avulla }'hteiskunnalliselta kannalta katsoen automaattisesti. Taloudellinen laskelmointi esiintyy silloin vain liiketaloudellisena probleemana yksityisten talousyksikköjen ai`vioidessa, mitä hyödvkkeitä ja mihin hintoihin vielä kannattaa tuottaa. Tulonjakokin tulee hinnanmuodostuksen avulla ratkaistuksi. Varsinaiseksi kansantaloudelliseksi probleemaksi muodostuu taloudellinen laskelmointi, jos .ajattelemme
sosialistisen yhteiskunnan vallitsevan. Täst,ä huolimatta tätä kysym}.stä on verraten vähän kosketeltu sosialistisiakin talousjärjestelmiä käsittävässä kirjallisuudessa. Kun taloustieteen on kyettävä
tutkimaaii kaikkia ajateltavia talousjärjestelmiä T)oliittisesta kannanotosta riippumatta, on luonnollista, että JJo// on tahtonut kiinnittää huomiota tähän k}.s}'mykseen ja kirjoittanut siitä yllä mainit,un teoksen.
Kirjoitta.ia välttää onnistuneesti lopi)umattomat inääi`itelmät,
jotka niin usein muodostuvat tiet,eellisen tutkimuksen itsetai.koitukseksi.
Ilänen lähtökohtanaan on vain se, että sosialistisessa
yhteiskunnassa tuotantovälineiden }rksityinen omistusoikeus on
poistettu ja että on olemassa vain yksi keskitetty johto talouselämän alkuunpanevana ja suuntaa-antavana voimana.
Tutkimus
i`akentuu staattisille edellytyksille. Sitä paitsi oletetaan, että ihmisten egoistis-individualistinen asennoituminen on häviiinyt.
Esillä oleva teos, kuten on luonnollistakin, tutkii etupäässä sitä,
onko yleensä mahdollista tehdä minkäänlaisia taloudellisia laskelmia sosialistisessa yhteiskunnassa.
Ensimmäinen tehtävä, jossa
siinäkin jo joudutaan suuriin vaikeuksiin, on päämäärän asettaminen. Sosialistisen yhteiskunnan päämäärät voidaan vleensä jakaa
kahteen pääryhmään: hyödykkeiden tuotannoii lisäämi`seen ja oikeudenmukaiseen jakaantumiseen. Kumpikin näistä on ]iian epäselvä
objektiivisen esityksen pohjaksi. Sen tähden tekijä ottaa huomioon
tarpeentyydytyksen ja asettaa päämääräksi yhteiskunnan apulähteitten mahdollistmman suuren hyväksikäytön sen jäsenten tarpeiden tyydytystä silmällä pitäen.
Ensiksi tarkastellaan kalkvlatiomahdollisuut,ta luontoistaloudellisessa sosialistisessa yhteiskuånassa, jossa ei ole rahaa edes arvon
mittana. Silloin muodostuu pääkysymykseksi se, miten hyödykkeet

jaetaan yhteiskunnan jäsenten kesken. Jakotavat voidaan jakaa
kahteen ryhmään sen mukaan, jätetäänkö huomiotta eri talousyksiköiden osuus tuotannossa vai ei. Edellisen ryhmän ensimmäinen
taitaus on tasanjako. Tämä kuitenkin tuottaa käytännöllisiä vai-
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keuksia, koska varsinkin kollektiivisten kulttuurihyöd}rkkeiden palvelukset eivät ole samalla tavalla jaettavissa. Erilaatuisten hyödykkeiden vertailu toisiinsa oii taas teoreettinen mahdot,tomuus. Myöskään tällainen jako ei ole oikeudenmukainen, koska eri talousyksiköillä on ei`ilaiset tai`peet.
Hyödykkeiden jako talousyksiköiden
subjektiivisten tarpeiden perusteella on mahdoton, koska ei'i yksilöiden tarpeet eivät ole keskenääii mitattavissa. Toisaalta on julkisenkin vallan vaikeata määrit,ellä tarpeitten arvoasteikkoa. Sekä
kävtännöllisiä että teoi.eettisia vaikeuksia tuottaa yksilöllisen suoritiiksenkin perusteella määrätty hyödykkeiden jako, mitattakoon
tätä sitten suorituksen liiketaloudellisen merkityksen, työajan, yksi1ön ominaisuuksien tai työn hänelle tuottaman uhrauksen pei`usteella. Tuotannon kalkylation vaikeudet ovat samat kuin muissakin
sosialistisen yhteiskunnan muodoissa.
Täten tekijä tulee siihe]i
johtopäätökseen, että luontoistaloudellisessa sosialistisessa yhteiskunnassa ei voi olla taloudellist,a laskelmointia.
Tämän jälkeen tekijä tarkastelee sosialistista yhteiskuntaa, jossa
arvon mittana käytetään työtä. Nytkään ei ole taloudellisen periaatteen mukainen kalkylatio mahdollista. Jakaantumisten arvioimiseksi on nyt vaikeus erilaatuisen ja erilaisissa olosuhteissa suo-

ritetun työn vertaamisessa.
Tuotannon kannalta jää ottamatta
huomioon, että siihen tarvitaan myös pääomaa.
N}'t siis i`ahatalous on osoittautunut välttämättömäksi, koska
luontoistalous ei anna tai`peellista arvosteluperustetta. On kuitenkin ei.oavaisuuksia rahan käytössä yksityistaloudellisen ja sosialistisen yhteiskunnan välillä, koska viimemaiiiitussa esim. voidaan
kä},'ttää erilaista ai'von mit,taa tuotantoa ja tulonjakoa varten. Nyt,
on kaksi mahdollisuutta tuotannon suunnan määräämiseksi, joko
sen tekevät talousyksiköt tai talouselämän keskusjohto. Hyödykkeiden ja työn vapaa valintamahdollisuus voidaan jättää yksilöille
siinä tapauksessa, että keskusjohto määrää hyödykkeiden hinnat.
Silloin on kaksi mahdollisuutta, joko hinnat määrätään kiinteiksi
tai niiden annetaan vaihdella hyödykkeiden kysynnän mukaan.
Hyödykkeiden hintojen määi`äämisessä on otettava huomiooii

tuotantokustannukset. Näiden tulee ilmaista tuotantovoimain suhteellista niukkuutta ja siten estää niiden epätaLoudellista käyttöä.
Tekijän mielestä tuotantokustaiinuksiin on sosialistisessakin yhteiskunnassa luettava pääomankorko, maankorko, pääoman kuoletus,
vieläpä on rajoitetussa määrässä otettava huomioon yrittäjänvoitto
tappionvaaran peittämiseksi.
Mutta tuotantokustannuksetkin ovat hintoja, ja tällöin joudutaan siihen vaikeaan probleemaaii, miteii tuotantovälineiden hinnat nyt voidaan muodostaa, kun valtio on niiden ainoa omistaja.
Teoksessa keskuste]laan ei`i teoreettisista mahdollisuuksista.

Mate-
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[naattjnen ratkaisu ]iiiljoonien simultaniyhtälöi(len avLL]]a on käy-

t,ännössä mahdoton. Rajatuottavmiden avulla ei \Toida määrätä hintoja, koska tämä itse on hinnoista riiT)])uvaineii. KilT)ailua taas ei
sanan varsinaisessa mie]essä \.oida sosialistiseen vhteiskuntaan
saada.
Monia edellä mainittuja vaikeuksia ei esiinn}r, jos keskusjohto
määi.ää tuotannon ja kulut,Liksen auktoi`itatiivista tietä arvostele-

inansa päämäärän mukaisesti ant,amatta yksilöiden vapaasti valita
hyödykkeitä ja työtä. Eri asia on, miten sellaista päämääi`ää on
arvioitava, jossa ei ole otettu }'hteiskunnan jäsenten toivomuksia
huomioon, puhuinattakaan niistä poliittisista vaikeuksista, mitä
t,ällainen aiheuttaa.
Tekijä tä]lä tavalla tulee }'leensä negatiiviseen tulokseen; kalkylatio mahdollisimmaii suuren tarpeenty}'d}'t}'ksen hy`'äksi on käyt,ännössä mahdotonta sosialist,isessa vhteiskunnassa. Tätä asiain
Li]aa hän tarkastelee vain mahdollisiriman vksinkertaisten staattisten olosuhteitten vallitessa.
Puheena oleira negatiivinen tulos
ei tietenkään muutu sen johdosta, että ot,etaan lisäksi huomioon
monimutkaisempia tekijöitä, kuten konjunktuurivaihtelut, muuttuva rahanarvo ja }'ksityisen omistusoikeuden T)oistamisen ps}'lmIogiset vaikut,ukset. Tästä kaikesta ei `.oida tehdä sitä johtopäätöstä, ettei sosialistista }.hteiskuntaa voisi olla olemassa. 0lisi ehkä
lisättävä vielä, ettei edellä mainit,t,u kalkylatiomahdollisuuden puuttuminen tee sitä vksityistaloudellisLa `'hteiskuntaa huonommaksi,
koska viimemainitristakin kalkylatio itu.heena olevassa vhteiskuntat,aloudellisessa mielessä puut,tuu.
M}röskään ei ole siinä olemassa
aut,omaattista
pyrkimystä
mahdollisimman s`iuT.een tai`T)eent`.ydyt,`'kseen,

kuten

harmoniateoreetikot

liiu]ivat.
1,.

0.11.

.l"F.s l)^`iu.i. P.^L`is, iMonetai`y l)olicie`8 o| the United St,ate$ 1938J.9.38. Columbia Universitv Pi.ess.
.\'e\`. `'ork 1938. Siv. XVI

+ 198.

Sen jälkeen kuin Amerikan Yhd)'svaltain rahalaitos järjestett,iin v. 4792, ei tässä maassa ole rvhdvtt}r niin laajakantoisiin rahaIaitokseen kohdistuviin toimenpiteisiin, kuin mitä tapahtui presidentti Franklin D. Rooseveltin ensimmäisenä presidenttikautena.
Pi`esidentti sai oikeuden saattaa voimaan kaksoisi.ahakannan sopivaksi katsomassaan ai.vosuhteessa kullan ja hopean välillä sekä valt,uuden vähentää kultadollarin painoa jopa 50 °/o. Sitä ennen oli

kultadollari tasavallan perustamisesta lähtien pysytetty muuttuinattomana vuosina 1834 ja 1837 tehtyjä vähäisiä muutoksia lukuun
ottamatta. Kynän i)iirrolla kumottiin kaikkien sopimusten kulta-
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lausekkeet, ja kaikille liikkeessä olevan rahan inuodoille aiinettiiii
lai]lisen inaksuvälineen käypäisyys. Vuoden 193/t hopean osto-

laki saattoi aikaisemmat Bland-Allison Actin ja Sherman Silver Purchase Actin näyttämään heikoilta eleiltä. Omaksuttu rahalainsäädäntö vahvistettiin kiinnittämättä erikoisempaa huomiota sen vaikutuksiin. Pei`usteellisia muutoksia tehtiin rahajärjestelmään suurpiirteisyydellä, joka huonosti soveltui olosuhteisiin. Näiden toimenpiteiden teoreettinen i)erusta, sikäli kuin sitä voi sanoa olleen, oli
lähinnä i`ahan ja luoton kvantiteettiteoi`ia.
Kullan hinnan sekä
i`ahan ja talletusten määrän toiselta puolen ja hintain ja liiketoiminnan vilkkauden välillä toiselta puolen edellytettiin vallitsevan
mekaanisen ai`itmeettisen suhteen. Uskottiin, että viennin määrä
ja arvo oli suoranaisesti riippuvainen kullan ja hopean hintojen
vaihteluista. Ai`veltiin, että noudatetusta rahapolitiikasta johtunut

alhainen korkokanta elvyttäisi pääomamarkkinoita ja että tarkoituksellisista talousarvion vajauksista syntynyt vaadittaessa maksettavien talletusten lisääntyminen aiheuttaisi vastaavan kasvun liiketoiminnassa.

Tosiasiallinen taloudellinen kehitys ei kuitenkaan ollut omansa
vahvistamaan oikeiksi edellä esitettyjä ekspansionistisen raha- ja
luottoteorian väitteitä, joita professori BecÅhor£ otsakkeessa mainit,tuun teokseen kirjoittamassaan lyhyessä esipuheessa hahmottelee.
Mainitun teorian harhakäsitykset taustanaan selvittelee Jci77ms D.
Pcbr£s Amerikan Yhdysvaltain rahapolitiikkaa vuosina 1932-1938.
Hänen lähtökohtanaan ovat vuosien 1931-1933 olosuhteet, joista
hän erityisesti käsittelee viimeksi mainitun vuoden helmi-maaliskuun pankkikriisiä sekä siitä aiheutunutta tilapäislainsäädäntöä.
Sen jälkeen hän viidessä seuraavassa luvussa pohtii Yhdysvaltain
määrät,ietoista politiikkaa dollarin »manipu]oimiseksi)), sui`ullisen
kuuluisaksi tullutta hopeapolitiikkaa sekä setelipolitiikassa tapahtuneita muutoksia. Sivumäärältään laajimmin käsitellään hopeapolitiikkaa. Seitsemäs luku sisältää Yhdvsvaltain viimeaikaisen raha-

politiikan arvostelua, joka ei ole ainak.aan suopea. Koko politiikan
leimaa tekijä haparoivaksi, usein erilaisiin päämääriin pyrkiväksi,
vaikkakin sen lopullisena tavoitteena lienee yritetty pitää hintatason nousua ja kotimaisen talouselämän ja ulkomaan kaupan elpymistä. Tätä politiikkaa vaikeutti t,avattomasti se, että taloudellisten näkökohtien rinnalla oli liian suui.essa määrin kiinnitettävä
huomiota eri poliittisten ryhmäkuntien painostukseen. Huomioon
ot,ettava syytös on myöskin, että hätätoimenpiteiden varjolla tehtiin rahajärjestelmään perustavaa laatua olevia rakenteellisia muutoksia, joita, jos ne yleensä olivat tarpeellisia, olisi joka tapauksessa

pitänyt tarkoin harkita ennen niiden toteuttainista.
Noudatettu
kultai)olitiikka, joka pyrki tasoittamaan kullan epätasaista jakautu-
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[iiista, johtikin päinvastaisiin tuloksiin, kärjistäen sitä vie]ä eiitises-

täänkin ja tehden Yhdysvallat }'hä suuremmaksi kaiken maailman
kullan »kaatopaikaksi».

Tekijä esittää Yhdysvaltain n}.kyhetken rahakannan epämääräiSeksi kolmivaiheiseksi järjestelmäksi, joka on osittain »virtaviivainen» kult,akanta, mikä saattaa lisäänt}'ä ja vähentyä, osittain hopeakanta, koska kaikki kotimaassa t,uotettu hopea sekä paljon maailn`anmarkkinahopeaa ostetaan valtioni.ahastoon kiinteään hintaan,
\.ieläpä
annetaan hopeasertifikaateiksi
nimitett}-jä
seteleitäkin.
r;amalla se on m}'ös kaksoisrahakanta. koska sekä ho]iea että kulta
ttvat i`ahajärjestelmän pohjana.
Ijopuksi esit,etään teoksessa (thjelma tilanteen selvit,tämiseksi.
Se voidaan tiivistää seuraavasti: ensiksikin olisi `'hdysvaltain palau(Iuttava kansainväliseen kultakantaan; toiseksi hopean sekoittaminen rahajärjestelmääii olisi lopetettava; kolmanneksi valtionrahaston setelit, n.s. ))greenbacks)), o]isi vedettävä i]ois liikkeestä ja niiden
antamisoikeus tulevaisuudessa evättävä.
l.iitteenä esit,etään ajaninukaiset luettelot kaikista kultaa, hopeaa
sekä muita rahalajeja koskevista tapahtumista, laeista ja asetuksista
liittovaltion perustamisesta lähtien vuoden '1938 kesään saakka sekä
otteita presidentti Rooseveltin aikana säädetyistä laeista, asetuksista, hänen pitämistään puheista y.m.
Vaikkakin selostetussa teoksessa esitet}'t tosiasiat ovat kaikkien
sanomalehtiä seuraavien sekä Yhd`'svaltain taloudellisista oloista
kiinnost,uneiden tuntemia ja vaikkå' yhd`,svaltain rahapo,itiikasta
jo onkin monia teoksia julkaistu, voidaa.h t,eosta suositella ajallisesti tuoreena sekä esit}Tksensä i)uolesta l"skitett}-iiä käsikirjana,
jonka asiallisen pätev`.}'den ta€innee se, ett,ä se on jull{aistu Colunil)ian }-]iopiston sarjassa.
J.1).

]i.

KflTsflus ULKOMfllDEN
fl I K n K fl u s L E H D 1 s T Ö Ö N.
EK0r\`0M1sKTIDsKRIFT.

N..o 3~4,1938. -P. G. Winster, Några kortfauade probtemstätlningar irbom det Sverbska, f o{khushållet särskih med hänsun till det
m;7td7.e /.orc!örLtÅs/ö.J.e!c}ge!.

Yhteiskuntatieteitä on välttämättä kehi-

tet,tävä siihen suuntaan, että liiketaloudelliset kysymyksen asettelut.
tulevat enemmän etualalle. Myöskin maatalousliike}rritystä on tai.kasteltava toisella tavalla kuin aikaisemmin, mikäli halutaan, että
yhteiskunnan t,uotantokoneisto toimii tyydyttävällä tavalla. Tällöin on ne monet erikoispiirteet, joita maatalousyrityksessä on havaittavissa, tarkoin huomioitava. - Dcwjd Dcb¢jczson, Sprjczczcb s!L4-

dier röi.ande de nationalekonomiska sammanhangen. Kir.]o±uaia kiii\nittää huomionsa rahan arvon vakavuuden säilyttämisen täi`keyteen
kansaLkurLtien taloudessa. - Eli F. Ileckscher, Städernas plats i
Sverjges scmhöJjshjs£o7.jcb. Kaupunkeihin kohdistunut historiankirjoi-

tus on Ruotsissa sangen ]aaja, inutta se on yleensä ottanut tarkastett,avakseen vain puhtaita paikallisia olosuhteita. Historiallisia tutkimuksia, jotka tarkastelisivat }.ksityisen kaupungin olosuhteita joko
yleisruotsalaista tai aikat}Typillistä taustaa vastaan sen sijaan puutt`uu.

N ..0 5-6,1938. -Pei. J acobsson, »V ärtdskonjunkt,ur» och penringpozj!jÅ. Kirjoittaja tarkastelee pulanjälkeisten rahapoliittisten muutosten vaikutuksia ei`i maiden suhdannekehitykseen sekä niitä uusia
tehtäviä, joita nykyinen aika asettaa keskuspankeille.
Samalla
hän huomaut,taa niistä vaikeuksista, joita on olemassa yhtenäisen
maailmansuhdanteen aikaansaamisen tiellä. - S¢er} Lj7tczh, jvy£ti.gÄetsbegreppe£s Cjdsdj//ere7ttjerjJtg. Tekijä vaat,ii kulutuksen teorialle
enemmän huomiota. Tällöin on ensinnä täsmällistettävä ja uudelleen muodostettava siinä keskeinen hyödykekäsite.
Ricardon ja

rajahyötyteorian vastakohtana on hyödykkeet käsitettävä enemmän
tai vähemmän pysyväisiksi esineiksi, joiden kulutus vaatii lyhyeminän tai pitemmän ajan. Yksikön käytettävissä olevan tulon ohella
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tulee

tällöin

in\.ös

hänen

kä\'tettä\.issään

ole\-a

€`ika

tiiloudel]isesti

"eTkitt:å`.åks.i..-1)a.iid l)a;iidson, JNågot oiii S..ei'ige.s peiu.ii.gvärde
J&34-JSÖO oc/. dd.).e/ier. Huomatta`'in i)iirre on ollut se, että Ruotsin rahan ai`vo jo h`'vin aikaisin saatiin i)}'s}.`i'äiselwi. ja tai)ahtui
tämä siten ja sel]aisissa olosuhteissa, että oli takeiti` stm sellaisena

ii`'s`'ttämiseen.
r\' A T 1 o N A L ¢ K o r\. ( ) ^N I 1 s 1< T I D s S K ] { I F` T .

.+ ..o 6, 1938. --Cai.l Otto llem.iques, Giildet og clet,s nye Rolle p{ia
czctt ®Åonon%.6Åe L''erdens6.c.cJL€.

Kirjoittaja sel`'ittelee ensinnä n\'k\.istä

kullan }.ksipuolista jakaantumista ja sen suurta i)aljoutta \`relkojamaissa. Viimeksi mainittu seikka on aiheuttanut, että usein on ollut

pakko estää kullan vapaata vaikutusta liikkeellä olevaan setelistöön
ja luottovol}r},'miin. Kullan monetaarinen tehtävä onkin taka-alalla,

ja sen uutena teht,ävänä on olla vastapainona n.s. hlkuripääomaa
(hot moner) vaLst`aLan. - Svend Laui`serb, Fra Lige(Jcegt`steoi.i till Kor./.L4riÅ'Cwrcwtc!jyb`e.
Lähtökohtana on tekijällä k}'s}-m`'s, voidaanh

yleisteoriaa laajentamalla saada se käsittämään m}.ös d}.naamiset
ilmiöt ja silloin ensi kädessä suhdannevaihtelut. Tekijä päät}'`-kieL-

teiseen tulokseen ja huomauttaa, että absti.aktista teoriaa ei. tässä
suhteessa voida tarpeeksi kehittää. EmT)iirinen tutkimus on näin
olleii tävsin välttämätön teoi'eettisen anal`.\rsin rinnalla.

JAHRBUCHER FUR NATIONALÖKONOMIE UI\.D STATISTIK

Band 148, Ileft 6. -Ilans Ritschl, Das Eigentum. Kir.]o.Ltuksen
alaotsakkeena on ))Lisiä yksityisomistuksen ar\.o``telu`m ja i)uolustukseen)).
Tekijä
toteaa,
ett,ä
viime
aikoina on talouselämässä
i)}.hteistaloudellinen
sektoi`i» pääss}Tt }'hä eneinmän etua]alle. Tämä ei ilmene vain siinä, et,tä valtio on i`}.ht`-n`-t itse
harjoittamaan }'rittäjätoimintaa,
vaan se merkitsee m?Tös sitä,
että valtio entistä suuremmassa määi`in kä`' käsiksi säännöst,el`tllään
inai`kkinata]outeen.
Siten havaitaan` selvää ri}.rkimystä

koko
omistusoikeuden
luonteen
muuttainiseen.
Tksitvisomistuksella on tosin monia sosiaalisia puutteita, iiiutta s.en edut
ovat haittoja suuremmat. `'hteiskunnan tulee epäkohtien poistamiseksi harjoittaa aktiivista talous- ja sosiaalipolitiikkaa. - fzej/trich voi` Staclwlbei.g, Das Bi.eclmungsgesetz des Vei.keiu.8.

K±rioLtuk-

sessa pohditaaii matemaat,tisten menetelmien soveltuvaisuutta kansantaloustieteeseen
ja
tutkitaan Thilnenin esikuvaan nojaten
liikenteen kustannuskysyinyksiä.
Band,
149, Ileft 1. - Edg`ar Scl".ei., Das hompLementcwL.Cö!sprL.7izL.p.

Lähtökohtana

on

komp]ementaai`isuuden

peri-
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aat,e.
toisin
sanoen
se
ilmiö,
että lukuisat hyödykkeet.
ovat käyttökelpoisia vain yhdessä toisten hyödykkeiden kanssa.
Tästä toteamuksesta kirjoittaja kehittää komplementaarisuuden
ajatusta laajemmalle, käsitellen talouselämän eri alojen vuorovaikutusta

ja

riipi)uvaisuutta

toisistaan.

-

w'l.!/.C7z77?

vjeL48ejs,

[/ztct.

Wesen und Bedewiung des »Pol,i,t,i,schen» i,n d,er Wirtschaftswissenschci/t.
Kirjoittaja ai`vostelee E. H. Vogelin teosta »Politik und
W±Ttsoha£tswissenscha£ty». - Emil Ki}ng, Die Subventi,onen in natio7?ciJökonom.6'cÄej.

Bezewch£t4ng.

Subventioiden

}tdin

on

käsitteelli-

sessä inielessä se, että julkisen talouden avustuksella tuotannontekijät voivat saavuttaa suurempia tuloja, kuin mitä olisi mahdo]lista vapaassa markkinataloudessa.
Valtion varoilla ehkäistään
täten sitä jännitystä, joka kilpailuhintojen vallitessa on toisaalta
tuotantovälineiden suoritusten, toisaalta kustannusten välillä. Subventiot hyödyttävät aina vain osaa talouselämästä. On jo yksistääi,
ajatuksellisesti muodotonta, että annettaisiin privilegioita kaikille
elinkeinoelämän haaroille. Väkistenkin joudutaan siihen, että toisia
aloja suositaan ja toisia taas lyödään laimin. Usein on tuloksena se,
että vähemmän elinvoimaiset alat saavat avustusta toiinintakykyisten kustannuksella.
Band 149, Ileft 2. -Robei.t Wilbrand,t, Inilatton und, J)eflctiion
- Sc2/ZJcb L47td CÄCLråbd£s.

Kirjoittaja tutkii laajan lähdeaineiston

pohja]la inflation ja deflation käsitteitä ja ei`ilaisia vaikutuksia.
M}-öhemmässä kirjoituksessa tekijän tarkoituksena on tai`kastaa,
miten olisi mahdollista -nimenomaan Saksan oloja silmällä i)itäei`
-- kulkea keskitietä inflation ja deflation välillä. - fioczerjch tJ.
Ungern-Stemberg, Di,e biologisch-d,emographische liage und di,e Weltgej£L47?g WescetmpcÄ. Länsimaista kulttuuripiiriä uhkaava synt}'neis}ryden aleneminen on vienyt siihen, että luonnollinen väestöii]isä}7s tulee ennen pitkää kyseenalaiseksi. Kirjoituksessa kiinnitetään huomiota lähinnä seuraaviin seikkoihin: 4) Länsi-Euroopan
väestökannan numei`olliseen muuttumiseen, 2) kansojen sielumseii
rakenteen kehitystaipumuksiin, kansojen »vanhentumiseen» ja 3,!

kansojen valioväestön --suorituskelpoisimman aineksen -taantumlseen.

WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCIIIV.
49. 13and, Ileft 1. - Georg Weippei.t, Vom Wei.t,ui.teil$8t,i.eit z,ur
pozt.f!.sche7t 7Theorje.

Kansantaloustieteen piiriin ei sisäll}. ainoastaan

y)`'mniärtäminen» Werner Sombartin ja Max Webei.in mielessä, vaan
ni}'ös oleininen yleisenä velvoituksena, s.o. olemisen sisin olemus.
Kirjoittajan käsit`'ksen mukaan arvoarvostelmat ovat tieteellisesti
mahdollisia. Tä]läiset arvostelmat ovat poliittista teoriaa laajeini[iassa mielessäJ) ja niihin liitt}'}' yksit`'isiä kansoja koskeva ))poliittiuen teoria suppeammassa mielessä». ' -E7rw./ /\-#7?6J, //öch6`Cpre/.``.7
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iiolitik (il`s l)r(]Iilem dei. theoi.etischen _\(i{,ional()kon()iiiie. \18\\Ls.ii\\.\ti`ntii-

rolitiikka aihe`ittaa aina kansantulon supistiimista ja häii.iöitä talou(lellisessa mekanismissa.
Kirjoittaja tai`kastelee näitä häiriöitä ja
t`iiden `.aikut,usteii ]eviämistä k`'s`-m\-ksen ollessa inaksimihintaiiolitiikasta, joka kohdistuu i)ääoi+ia.nlu;rkoon, i)ääomatavaroihin tai
kulutush`'öd?Tkkeisiin. -JJ. W..J.
Tl'i././t/io/d.`.. /)cw 7TÄeo7.em dcr
lmmp(ii.(iii..eii I+osten und, die Theoi.ie des intei.n(ition,(i,len lI(mde,1S.

iiihteellisten kustannusten teoria i)crustui alkuiteräisessä muodossaan Ricardon t`'öarvo-opT)iin.

.Jos täinä h`-läti.`äi`. on tuotteen t}-ö-

kustannusten ja hinnan eroavais`iuden sovitLamiseksi lö`'dettävä jokin inuu i]erusta. Kirjoittaja esittää luoniiokst`n [)aran.netuksi teoriaksi, jonka lähtökohtana on `'htenäiiien i`iaailmanmarkkinahinta

ja sen suhde `raihdettavan tavaran t,uottamisesia aiheutuvaan `'ai`'annäköön, jonka mittam` on t,iiotannon \'aatiii`a tvö- ja itääoiiiaiiiäärä tuote`.ksikköä kohden.
49. Band: Ileft 8. -Fred,erick (;eoi.gt' (`(molly. I)ie Be(I,e,utung (ler
^(Lpitatbeteiligung

an

atLsländisclieib

[`i.,temeJiniuiL¥en.

l`±r.]oittaiaL

kuvailee välittömien u]komaisten sijoitust.en vii]neaikaista Täheneinistä T)ääasiassa Yhd?'svalt,ojen kaupiiader)arten`entin ja Kanadan
tilast,otoimiston laatimiin laskelmiin n()jautuen.
- P/7,(t/ .JosfocÅ.,
Wie t+.eit sind Vol,kseinkoiiui.en inlei.ntitit)i.til (iergleicl.ljtu.? ++.äyt+;åeT\

h`'väkseen niitä tuloksia, joita Colin Clai.k \'u(isi sitten esitti aikakauskirjassa. kirjoittaja käsittelec kansainvälisissä kansi\ntulovertailuissa
tivntTviä `Tirhemahdollisuuksia. \Tämä johtiivat ttsaksi kansantulolåsk6lmien e]tätarkkuudesta ja niissä ii()`idatetuisti` erilaisista menetelmistä sekä sen ohel]a siitä, että ki`nsait\välisi)le \'ertailuiLle on
inelkein mahdoton lö`.tää luotet,t,a`'aa \'ei`tailuitoh.ia£i.
Kansantulo
\'oidaan laskea koko väestön henkeä kohden, aktii`risen väestönhen-

keä kohden tai kiilutus`'ksikköä ktihden, ja näistä kirioittaja pitää
\'iime[)`ainittua luotetta.vimpana, joskiTi siihenkin liittw virheinahtlolhsu`iksia. \''aikeuksia kohtaa edel[een kansantuloh` ostovoiman
n\:åår:å:.ii\\.meii.
-- Ai.t]uir Montgomei.y` ^oniunhtui.I]ei+`egungen i,n
/`'i./]7t/tt7icJ itncz SchwJeden 7932-J937. Kirj oitukses`a käsitellääit suoiiien
•;`ikana
sekä kotimarkkina-ja
finanssipoliLiikanvientiteollisu`'
vaikutuksia .---.den
/e¢;i
^l/o7.c/!rtj
Lmd `'uosien
Gj/bert
ja Rur, t5iii
l%hit}.s
tä viime
GL4e7%er, /)e7` /rcmzös{.sche GezdmflJ./`^f. Kirj oitLaj at selostavat Raiiskaii ra-

hamarkkiiiain rakennetta ja `'iiineaikaist,a kehit`.stä. -[`,'dg¢7. ScÄOJ.er,
I)ie _,\bwe'.t,ung d,es Sclweizer Franken. lI".e t;'.8ac,hen, I);„.chfi}I"Lnä
(4nd flL%.wt.7.Ä-z/7tgen.

Kulta])lokin liihistuessa Sveitsin oli i)akko alen-

taa I.rang.in arvoa ulkoinaankaui)i)ansa ja turist,iteollisuut,ensa suo-

jal#i.
De\Talvation jälkeen on talouselämän elp}'mistä havaittavissa, inutta kirjoittaja tulee siihen tulokseen, et,t,ä devalvation \-aikutukset sinänsä eivät ole olleet ei`ikoisia. .\Iuut,okset ovat ])ikemmiiikin
tai)ahtuneet
muut,aiiiien
ps`'lmlogisten
j:`
sekundääi.isten
ilmiöiden vaikutuksesta.

Z U S fl M M E N F Ä S S U N G.
pROFESSOR
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70.

GEBtTRTSTA(`,.

Dr. Kvösti Jäi`vinen, Pr.Jfessor und ei.ster Rektor der Handelshochschul.e in Helsinki, der am 34.. März seinen 70.
Geburtstag.
feiert, hat sich dur.ch seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebietc
der finnischprachigen vo]kswirtschaft]ichen Literatur, dui`ch seiiie

Untersuchungen vor allem tiber Handel, Verkehrs-, Bank- und
Finanzwesen einen bedeutenden Namen gemacht.
Im Volkswir.tschaft]ichen Vei.ein war er Schi`iftfiihrer, Kassenwart sowie
zweimal Vorsitzender. Die Volkswii`tschaftliche 7.eitschrift wiinscht
ihrem vei.dienten Mitarbeiter zu seinem 70. GebuTtstage noch manche erfolgreiche Arbeitsjahre.
j. H. VEr\TNOLA.
von Dr.

J14¢j.£fj Ä-ovc/.o,

Präsident des Statist,ischen 7jenti`alamtes.

Juho Heikki Vennola wui.de am 19. Juni 1872 in Oulu geboren.
T\'achdem er das Lvzeum seiner Vaterstadt besucht hatte, bezog`
er 1892 die Univer;ität Helsinki um hier volkswirtschaftliche u.€`.
Studien zu treiben. 1900 promovierte er zum Dr. phil. und wui`de
1904 zum Dozenten, 1908 zum Pi.ofessor der T\Tationalökonomie
an der LTniveisität Helsinki ernannt.
Professor Vennolas Forschungen beti'afen in dei` Hauptsache

Fragen der Wirtschaftsgeschichte. Seine Dissertation vom Jahre
1900 behandelte »Das ländliche Vermögen in Nord-Finnland iin
16. und 17. Jahrhunderti}.
1904 veröft.entlichte er seine ))Untei`suchungen Uber die Preisverhältnisse von Getreide und Brot in
den Städten Finnlands mit besonderer Beriicksichtigung des Pi`eisstandes zu Beginn der 90er Jahi`e des vorigen Jahrhunderts)).
Vennolas Hauptarbeit war eine gi`osse Untersuchung vom Jahi.e 1908
\)Der Kam])f zwischen der natural- und geldwirtschaftlichen Wirtschaftsstufe in der Volkswirtschaft und die Staatsfinanzent), iii
der er auf Grund von Urkunden aus dem 16. Jahrhundert beti.effend die wirtschat'tlichen Vei`hältnisse in Schweden-Finnland die
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I+age der Entwick]ung. der Wirtschaftsstufen näher beleuchtcte.
Im gleichen Jahre erschien auch eine grosse Untersuchung von ihm
>)I)er Gi`undbesitz in den ljandgemeinden Finnlands» als Vei.öffentIii`hung eines `1901 eingesetzten Komitees zur Behandlung. der
Bodenfrage der laiidlosen Bevölkerung in Finnland. Ausser diesen
Haurttwerken hat Vennola eine Reihe von kleineren wissenschaftlichen Untersuchungen veröffent,licht sowie zwei wirtschaftsgeschicht,liche Quellenwerl% her:!usgegeben: »Die. jähi`lichen Einnahmen Finnlands in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundei`ts» vom Jahre 1899
und »Die finanzielle Lage Schweden-Finnlands im Jahre 4582»
\'om Jahre 1908. Weiter stainmen aus seiner Feder zwei gi.össere
Tyolitische .L\rbeit,en »Die Demokratie in unsei.em WiT.tschaftsleben»
(1924) und »Die Po]itik Finnlands als selbständige Natjon».

Nachdem Finnland zu Ende des Weltkrieges selbständig gewoi.den wai', wurde Venno]a von dem politischen Leben angezogen.
\`'on 4948 bis 1930 sass er im Reichstag als Verti`eter der »Nationalen Fortschrittspitrtei)), zu derem bedeutendsten Persönlichkeiten
er gehörte. Während dieser Zeit war er mehrere Male Mitglied der
Regierung und zwar als Ministerpräsident, Handels- und lndustrieminister, Finanzminister und Aussenministei`.
Verdient gemacht
hat ei` sich vor allem um die Entwick]ung der wirtschaftlichen
Gesetzgebung, im .besonderen der Zollgesetzgebung in Finnland.

ln der 7mllfrage vertrat er einen gemässigten Protektionismus.
Grosse Verdienste hat sich Professor Vennola um unsern »Volkswirtschaftlichen Verein» ei`worben, dessen /jeitschrift er mit heg`rtindet, zuerst geleitet und sogar lange Zeit seit 1906 allein herausgegeben hat. Manche Jahre hat er ausserdem zum Vorstand des
\Tereins gehört. Weiter war V. u. a. Mitglied des »Wirtschaftsi`ates>),

\'.orsitzender der »Finnischen Exportvereinigung», Vorstandsinitglied
des »Koi.delinschen Fonds» und langjähriges Mitglied `und Vorsitzender der (tDelegation zur Förderung der Finnischen Literatur».
Am 3. Dezember 1938 ist J. H. Vennola mitten aus einein
ai`beitsreichen und aufopfernden Leben dahin gerissen worden.
l)IE STELLUNG DE.R T\TATIONALÖKONOMISCHEN FORSCHUNG BEI DER RATlor\TALisiERur\TG DER VoljKSWIRTSCHAFT.
von Pi`of. Dr. 0. W. J,owhjvwort..

Vei.fasser versucht zunächst seinen Standpunkt zu der Frage
nach den Aufgaben der Volkswirtschaftslehre zu bestimmen. Er
]ehnt einerseits den extremen Universalismus Spanns, anderseits
den ln`dividualismus in der von Cassel vertretenen Form, wonach
die Volkswirtschaftsl°ehre sich auf rein quantitative Fjrscheinungen
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y.u beschi`änken habe, ab und schliesst sich im al]gemeinen der
.\uffassung Amonns an, dass »die Volkswirtschaft . . ein hochabstrakter Begriff» sei . . .
»Sie ist aber eine Realität, \venn auch
keine reale Einheit, eine Realität, die sich in ganz bestimmten Er-

scheinungen und einem ganz bestimmten Zusammenhang von Erscheinungen manifestiert . . .» Dagegen kann Verf . ebenso wenig
.\monn beipflichten wie z. 8. dem Engländer Pigou, wenn sie behaupten, dass die Volkswirtschaftslehre schon an und fur sich ein

itraktisches Ziel habe und dass die Volkswirtschaftspolitik darum
{ils solche schon Wissenschaft sei. In dieser Beziehung durfte wohl
Tlesse tiefer in den Kem der Sache gedrungen sein, wenn er genau
I)estimmt, bis zu welcher Gi`enze die Volkswirtschaftspolitik als
\Vissenschaft anzusehen ist.

Nach einem kurzen t;Tberblick iiber die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus behandelt Vei.f. dann die beiden Formen
der Rationalisierung der kapitalistischen Volkswirtschaft.
Einer-

:|::tsub:,gerrennezf=iucEg:årwKearåietå,`isummusssoe`b=:hdradr::|g.hiatåssbieeriäå:.Sneå
in ihnen stattfindet und umso weniger dem Zufall und dem Risiko
i.ibei`lassen wii`d.
Die Kartelle, Trusts u. a. Verbände zeigen dies
7.u Gentige. Anderseits schenken der Staat und die Gesellschaft

den kapitalistischen Unternehmungen gerade wegen ihrer Grösse
`ind gesellschaftlichen Bedeutung Beachtung und beginnen ihi`e
13ewegungsfreiheit immer mehr einzuschränken. Dieses Eingreit.en
zeigt sich dai`in, dass das Wirtschaftsleben allmählich immei. mehr
i`eglement,iert wji`d. Die Rationalisierung der gesamten Volkswirtschaft geschieht somit auf zwei Linien, aber die Massnahmen des
Staates gewinnen bald die Oberhand. Während des Weltkrieges
]iahm die Rationalisierungstendenz einen solchen Umfang an, dass
in den kriegftihrenden Iländern sogar die Mentalität der Menschen
\'ei`ändei-t wui`de, indem sie sich auch auf wii`tschaftlichem Gebiet,t`
€`n Zucht und Ordnung gewöhnen mussten. Der Mensch von heut,e
ist nicht mehr das Subjekt, das den Markt bildet, sondern er ist
7.um grossen Teil ein Marktprodukt.
Die geistige Umwandlung des Menschen in bezug auf wirtschal'tliche Vorgänge kann man mit dei` religiösen Sektenbildung verg.leit.`hen. Auch auf wirtschaftlichem Gebiete wird das Verhalten der
.\Ienschen von Glaubensvorstellungen bestimmt, und die politischen
Parteien oder anderen gesellschaftlichen Organisationen, die oft
iiicht nur einen wirtschaftlichen Charakter haben, bestimmen sei-

nen Standpunkt.
Dadurch werden sowohl rein wirtschaftliche Erscheinungen wie
£iuch das Verhalten des Menschen zu ihnen Objekte der ökonomischen
Forschung. Die Entscheidung betreffend die erstei`en ist oft schon
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schwer, viel komplizierter aber noi`h is[ das letztere zu beurteilen.
Auch wenn der Forschei` ohjekt,i\T und unbeeinflusst `.on ldeologien
rein sachlich seine Untersuchungeii ausft.ihren soll, Iässt sich dot.h
nicht vei`meiden, dass er mit den \`'irtschaftlichen [nteresseng.egr;eiisätzen und den Glaubens\'orstellungen der Massen kollidiert. \'`tr
allem suchen die i)olitischen Pai`teien und Machthaber in der Volkswirtschaftslehre eine Stiltze und wollen die Wisseiis(.haft zu ihi`er

I)ienerin machen.
Verfasser lehnt dies ab. Die \'olks\`'ii.tschaftslehi.e hat i.iberhauitt
keine Stellung zu ii.rationalen Fragen und den ideellen Zieleii der

Tiolitischen

Grui)penbildung`en zu nehinen.

Verfasser stellt sich schliesslii`h die Frage, ob das Ziel der t.iherall
in die Augen fallenden wirts(`haftlichen Rationalisierung. schtm
sichtbar ist. Ftlhrt sie zu einem statischeii Zust,and in der Volkswii`tschaft oder wii`d sich das \\irtschaftsleben einmi`l wieder zu

grösserer individueller Freiheit hin entwickeln? Diese Frage dtirfte
auch praktische Bedeutung. haben. auf jeden Fall hande]t es sich
nicht um etwas lrrationales, Weltanschauliches. Als Antwort weist
Verfasser auf Spencers Entwicklungsgesetz hin, nach dem die Matei`ie
von einer unbestiminten, unzusammenhäng`enden Gleichartigkeit
zu einer bestimmteii, zusammeiihäng.enden Ungleichartigkeit tibei.g`eht, auf welche die Auflösung folgt. Wii. nähern uns damit wii.ischaftlich einem Zustand, in welchem die Menschen in ihrem wii`L-

schaftlichen Handeln in homogenen Gruppen auftreten, die zu
einer zusammenhängenden Heterogenität sti.eben.
Vielleicht wii`d
der tibei`all in der P\'atur lebende Freiheitsdrang diejenig.e Krafi
sein, welche die von Spencer angeki'indigte .\uflösung. her`'ori.uft.
worauf sich das Rad der Entwicklung daim wieder inehr odei.

minder gewaltsain dreht.
Aber es ist, fraglich, ob der statische Zustand t.iberhauiit eiii
absolut erstrebenswertes 7,iel ist und ob nicht die evolutionistische
Auffa5s.``ng recht hat.

Zusammenfassend kommt \'erfasser zu folg.endem Ergebnis. [)ie
augenfällige Verändei.ung, welche wähi`end dieses Menschenalters
in dei` Volkswirtschaft vor sich gegangen ist, könnte den `'ationalökonomen dazu verleiten weiter zu gehen als Erfahr`ing` und Log`ik
gestatten. Dazu ist er aber nur als }Iitbilrger, nicht als Wissenschaft1er bei.echtigt. Aber auch wenn er innerhalb der Grenzen der Wissenschaft bleibt, inuss er zu den allgemeinen \`'irtschafilii`hen Fi`agen
vom Staiidpunkt der Wissenschaft aus Stellung' nehmen und zwai`
oft auch zu Fragen, die wii.tschaftlii.he lnteressengru])iien und
ldeologien l)eruhi`en.
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voi\ Dr. Paavo lioi.pisatiri.

Verfasser stellt zunächst fest, (lass die Hauittaufgaben der /jenti.alltank die Kreditgewährung und die Erleichterung` des 7jahlungsverkehrs, die Stabilisierung der Währung und die Stutzung des
T{reditgebäudes sind.
Die praktische Entwick]ung' hat dazw geftihi`t, dass die Grundsätze dei. klassischen Geld- und 13anktheorie
hetreffend die Kreditpolitik der 7.entralbank sich nicht mehr durchf{ihi`en lassen.

\'Tor dem Weltkrieg nahmen die finriischen l)ei)ositenbanken
iii bedeutendem Masse Kredit von der Bank von Finn]and in .`\nspruch. Während des Krieges fand eine Unterbi.echung der Kre(litaufnahme statt.
In den Jahren '1918-4925 rediskontierLen (lie
Bankeii Geschäftswechsel und vor allem Staat,swechsel uiid kauft,en
`]nter Einlösungspflicht Staatsobligationen.
Seit `1921
und 4_922
\`'urden keine Staatswechsel und Staatsoblig`ationen mehi. g`ebi`aucht, und
clie Depositenbanken sttitzt,eii sich auf die Bank
\'on Finnland ]iur bei Rediskontierung von Geschäftswechseln.
l)ie Kreditaufnahme iler Bankcn hetrug in diesen Jahren /±4.7 °/o

t]er gesamten Kreditgewährung der Bank von Finnland.
In den
Jahren 492(j-1932 nahmen die DeTtositenbanken verhältnismässig
wenig Kredit in Anspruch; aber 1928-1932 erreichte die Ki`edit:`ufnahme einen ziemlich hohen Grad. Seit Oktober 1933 hal)en
*ich die Depositenbanken nicht, mehr iiuf. die /.enti`albank g`estutzt.

Damit ist die Frage der Aufgabe der /.entra]bank aktuell geworden. In inanchen Ländei`n hat inan die Belebung des Wirt,schaftslebens mittels eines niedrigen Zinsfusses sowohl in der Thct)i.ie verfochten wie aucli praktisch durchzufiihren versucht. Aber
tladui`ch sind doch keine dauernden Erfolge erzielt woi.den und
ilarum ist man in der Theorie zu der Ansicht gekominen, dass die
Politik des billigen Geldes vorsichtig zu handhaben ist und dass
sich, wenn der /jinsfuss allzu stai`k gesenkt wird, geradezu schä(lliche Folgen ftir das Wirt,schaftsleben dai`aus ergeben können.
Die Bank von Finnland beeinflusste den 7jinsfuss 1933 ---.`}4
hauptsächlich dadui.ch, dass sie einen Druck auf den sogenannten
t)7.insfussi.at» ausiibte.
Dei. amtliche Diskorit wurde im I)ezember
1934 aut' 4 °/o g`esenkt; seitdem ist der l)iskontsatz `mvei`ändert

g'eblieben. Möglichkeiten, ihn später zu senken, wurden nicht ausgenutzt, dagegen vörsuchte man die Verreichlic.hung. des Geldes
tlui`ch Bezahlung aus]ändischer Schulden zu vei.hindei`n.
Während des leLzten Jahrzehnt,s hat die Kreditgewährung der
13ank `.on Finnland iin Vergleich zu (lerjenigen des g.esainten Bank-
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weseiis etwas zugenoiiiinen. Wenn ina]i clagegeii alle Kreditinstitute

in Beti.acht zieht, dtirfte ihr Antei] sich etwas verring.ert habe]i.
Ihr Anteil an der Diskontjerung. von Wechseln ist seit 1930 gtisunken, was z. T. daher rtihrt, dass die voi`handene Wechselmenge
bedeutend abgenommen hat und dass der Kreditbedai`f der eigentlichen Kunden der Bank von Finnland gewachsen ist.
In dein
Wechselbestand der Zentralbank ist ausserdem die Vei`ändei`ung
eingetreten, dass die Diskontierung der Heimmai`ktindustrie und
Handelsbetriebe von Jahr zu Jahr abgenommen hat, so dass sie
in den letzten Jahren ungefähr 50 °/o der Gesamtdiskontierung` beti`ug. Diese Tatsache ist wiederum auf \'eränderungen in der
Zahlungsweise im Binnenhandel und auf die Erweiterung der Ausfuhi`industrie zuriickzufiihi.en.
Die relative Zunahme der Kreditgewährung. der Zentralbank
ist i.echt gering gewesen. Anderseits ist jedoch zu beachten, dass
die Zentralbank mit den Depositenhanken unter Verhältnissen zu
konkuri-ierem hat, die keine Beeinflussung ihres Zinsfusses dui`ch
Kreditgewährung ermöglichen. Vei.fasser stellt schliesslich fest, dass

die Bank von Finnland in den letzten Jahren ihre Kreditgewährungsptilitik nach richtigen Gesichtspunkten betrieben hat.
IST DIE 7.UCKERERZEUGUNG IN FINNLAND
ZU STEIGERN?
von ÖkonomieTat rcb£!4 jv£ssjnerL

Der Zuckerverbrauch in Finnland ist in ungefähr 50 Jahi.en
von 6 kg pro Kopf i`i](l Jahr auf reichlich 30 kg gestiegen. Eine
eigene Zuckererzeugur``ti. hat Finnland erst seit zwanzig Jahren.
Damals war der Rohzuckerpreis auf den Weltmäi`kten bedeutend
höher als heute. Seit,dem ist er aber so gefallen, dass die Vorausset,zungen fur eine wirklich gewinnbringende Zuckerindustrie in
Finnland recht gering sind. Die augenblickliche Zuckei`erzeugung`
in Finnland beträgt 14-15 Millionen kg, aber dieses Ergebnis
lässt sich nur dui'ch einen hohen Schutzzoll erreichen, der den Charakter eines Luxuszolles hat. Schon bei diesem verhältnismässig
geringen Produktionsumfang gehen dem Staate jährlich an 7jolleim
nahmen ca. 45 Millionen Mark verloi.en. Wenn unter den jetzigen
Voi`aussetzungen die gesamte heute in Finnland benötigte Zuckei.menge im eigenen Lande erzeugt wtirde, bedeutete dies an Zollverlust und Anbauprämien eine jährliche Belastung des Staates
\'oii ca. 470 Millionen Mark.
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Unter diesen Umständen sind die Vor- und Nachteile einer
einheimischen Zuckererzeugung in Finnland sorgfältig gegeneinander
abzuwägen. Ftir eine solche sprechen vor allem landwirtschaftliche
Gesichtspunkte, volkswirtschaftliche Vorteile (Handelsbilanz) und
die Sicherstellung der Zuckerversorgung während eines Ki`ieges
oder einer Blockade.
Verfasser zeigt, dass die letzteren Gesichtspunkte trotz allem
nicht schwer genug wiegen, um bei dem augenblicklichen Pi`eisstande

auf dem Weltmarkt eine Steigerung der einheimischen Zuckerer-

:ee:|guus:iggdg:åcehnzuzfåh|raesnsenu,ndwe!ceresdtearata|sdaå,uerucehr.£,9erk,Eibnens%:Eeer:

Be:igi:ehteab::ddieu:7geer#tå`iiscstäpjldl:gåf:en=g:,.:tohe:uåfå:b:ååf:tåi:
bisherige einheimische Zuckererzeugung beizubehalten und sie vor
a]1em durch Senkung` der Erzeugungskosten weiter zu entwickelii..
Verfasser weist schliesslich auf die Notwendigkeit hin, die
Zuckerfrage in Finnland in bezug auf alle Möglichkeiten grtindlich
zu untersuchen, bevor weitergehende Massnahmen, u.a. die Grtindung
neuei' Zuckerfabi`iken, erwogen werden.
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