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seutunne  talouselämän  hyväk-

si,   tahi   säästöpankkien   omis-

tama
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Nykytärkeä  teos.    --520  sivua.180:--,  sid.  200:-.
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» Mahtava taloudellinen kirjasat.j a. jonka verois+a
vain suurimmat sivistysmaat voivat esi+täå». (K&ikn).
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Antakaa Suomen vanhimman
PANKKINOTARIAATIN

valvoa etujame.l

Omaisuutenne   hoidosta  huolehtii   pankin   teo-

reettisesti   ja  käytännöllisesti  kouliutunut  hen-

kilökunta,   johon   kuu[uu   eri   alojen  talous-ja

lakimiehiä.   -Notariaattiosasto  hoitaa  ja säi-

Iyttää  omaisuuksia  ja  arvopapereita  -   pitää

hu`olta     säätiöitten,     kassojen     ja    rahastojen

asioista  -tekee  ehdotuksia  pääomansijoituk-
sista  -   huolehtii   lainhuudoista   ja  ajaa  ilmoi-

tusasioita  tuomioistuimissa   ja   virastoissa   jne.

Käyttäkää   muutenkin   hyväksenne   Suomen

vanhimman    liikepankin   kokemusta,   varoja

ja  suhteita  -

valitkaa

POHJOISMAIDEN

YHDYSPANKKI
omaksi   pankiksennel

Omat  varat   540.000  000  markkaa I
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Kirjoittanut

A.    E.   Tudeei..

1.

• T\-iinkuin   ?'ksityiselle   henkilölle   tai   liikeyritykselle   on   tärkeätä

tietää, minkälainen sen tiliasema on, suuretko velat ja saatavat  ovat

ja   miten  ne  muuttuvat,  niin  myös  valtion terveelle kehitykselle  on
edullista,  että  tiedetään,  mitä  ulkomaisia  velkoja  sillä  itsellään,  sen
kansalaisilla  ja  siinä  toimivilla  liike-  ja  luottoyrityksillä  on,  ja  vas-
taavasti,  mitä  saatavia  muista  maista  niillä  on.     Ellei  näissä  suh-
teissa    tapahtuvia   muutoksia   oteta   huomioon,   voi   näet   helposti
tapahtua,    että   kehitys   käy   asianomaisen   maan   kansantaloudelle
turmiolliseen  suuntaan.

Kun   ei   ole   olemassa   sellaista   kansantalouden  kaikkia  haaroja
käsittävää  kirjanpitoa, jota  liikeyritykset  ovat velvolliset  pitämään,

ja   kun  niiden  ulkomaiset  suhteet  ovat  paljon  moninaisempia  kuin
vksitvisten  liikeyritysten,  on  yleensä  vaikeata  ellei  mahdotontakin
saada  tietoja  maan  kaikista  veloista  ja  saatavista.   Nämä  syntyvät
vain   pieneltä   osalta  varsinaisina  luotto-operatioina,   joiden  tarkoi-
tuksena   on  ulkomaisen  pääoman  hankkiminen  maahan  tai  lainaksi
antaminen  toiselle  maalle.      Hyvin  suuri  osa  ulkomaisia  velkoja  ja
saatavia    on    seurauksena   eri   maiden   välisestä   kanssakäymisestä,

joka  s}Tnnyttää muodoltaa.n mitä vaihtelevimpia ja ehdoiltaan, m.m.
kestävyydeltään  mitä   erilaisimpia  luottosuhteita.     Useat  taloudel-
liset   toimenpiteet  samalla  kertaa  saavat  aikaan  sekä  velkoja  että
saatavia.      Jos   esim.   otetaan  ulkomailta  pitkäaikainen  laina,   siten
saadut   varat    aluksi   suoritetaan   jonkin   ulkomaisen   pankin   tilille
lainanottajan   hyväksi,   ennen   kuin  ne  vähitellen tavai`an  muodossa
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vedetään   maahan.     Toiset   velkasuhteet   ovat   pitkäaikaisia,   toiset

jonkin   kuukauden   taikkapa   vain   päivänkin   kestäviä,   toiset   ovat
määrältään  satoihin  miljooniin  nousevia,  toiset  koskevat  vain  joi-
takin   tuhansia   tai   satoja   rahayksiköitä.     Velkasuhteet   tehdään
milloin    luotonantajan,   milloin   luotonsaajan,   milloin   taas   jonkin
kolmannen  maan  rahayksikössä.    Muissakin  suhteissa  luottosuhteet
ovat  erinomaisen  kirjavat.     Toisinaan  ei  muodollisesti  katsoen  ole
kysymys    luottosuhteesta,  vaan   i)ääomansijoituksesta   toisen   maan
realiomaisuuteen.

Yleensä  ei  ole  mahdollista  saada täyttä  selvit}-stä  näin kirjavista
ve]kasuhteista.      Kun   julkisuudessa   esitetään   tietoja    eri   maiden
u]komaisista  ve]oista  ja  saatavista,  ei  useimmiten  olekaan  kysymys
näiden  kokonaismääristä,   vaan   on  tyydytty   tärkeimpien  tai  hel-

poimmin   selvitettyjen   ryhmien   esittämiseen.     Kenties   tavallisinta
on,  että  tiedot  koskevat  vain  vakautettuja  velkoja ja saatavia sekä
mahdollisesti    näiden   ]isäksi   luottolaitosten   tilailmoituksissa   mai-
nittuja  velka-  ja  saatavamääriä.     Näiden  yli  menevät  tiedot  ovat
harvinaisempia  ja  perustuvat  suurelta  osalta   arvioihin.

Edellä   sanottu  koskee  myös  niitä   tietoja,   jotka   eri   aikoina  on
esitetty    Suomen   ulkomaisista   ve]oista    ja    saatavista.     Melkoista
monipuolisempi  on  se  selvitys  näistä  seikoista,  joka  viime  syks},'nä
suursodan    puhkeamisen    johdosta    kiristyneen    va]uuttatilanteen

johdosta   tehtiin  siinä  mielessä,   että   saataisiin  selville  ulkomaisten
valuuttojen  tarve  ja  saanti.

Viimeksi    mainittu   selvitys   ansaitsee   yleisempääkin   huomiota.
Ei   siksi,    että   sillä   nyt   enää   olisi   suurta   aktuaa]ista   ai`voa.    Sen

jä]keen   kun  lyhytaikaiset  velat  ja  saatavat,  jotka  säännöll.sissäkin
o]oissa    vaihtelevat   kuukaudesta   toiseen,   ovat   s}'ksyn   ja   talven
tapahtumien  johdosta   muuttuneet   aivan   toisiksi   sekä   sisäll}rksel-
tään   että  määriltään ja kun myös maamme vakautettu ulkomainen
ve]ka   on   ehtinyt   muuttua  tuntuvasti,   ei  mainitulla  selvityksellä
ole   merkitystä   nykyhetken   olojen   valaisemisen   kannalta.      Mutta
se   ansaitsee  ede]leen  huomattavaa  mielenkiintoa  sem  johdosta,  että
se   antaa  läpileikkauksen  siitä,   minkälaiset  maamme  kansantalou-
den  u]komaiset  velka-ja  saatavasuhteet  rakenteeltaan  rauhan  val-
]itessa   olivat.    Se   antaa   samalla   tukea   myös   myöhempien   olojen
velkasuhteiden     ar.vioimiselle.
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Ennen kuin  seui`aavassa  esitetään mainitun tiedustelun tulokset,
on syytä muutamin piirtein antaa kuva  Suomen ulkomaisten velka-
suhteiden   aikaisemmista   vaiheista,   sikäli  kun  eri  aikoina  kerätyt
tiedot  niitä  valaisevat.

11.

Viime   vuosisadan   lopussa   ja  tämän   vuosisadan   alussa  ennen
maai]mansotaa,   tarkemmin   sanoen  vuosina   1887-1914,   Suomeen
kaikkiaan   otettiin   ulkomailta   54   obligatiolainaa,   joiden   yhteen-
]askettu  nime]lisarvo   o]i  suunnilleen  500  miljoonaa  silloista  mark-
kaa.     Nämä   eivät   kuitenkaan   läheskään  kokonaisuudessaan   mer-
kjnneet uuden  pääoman  saantia maahamme.   Toisaalta  osa lainoista
merkittiin   kotimaassa   tai   obligatiot    ostettiin   ulkomailta  kotiin,
toisaalta   niiden   varoja   käytettiin   aikaisemmin   otettujen  lainojen
kuo]ettamiseen.   Lisäksi  on  huomattava,  että  ]ainoista  saadut  varat
melkoiselta   osalta   jäivät   valtion   sekä   Suomen   Pankin   ja   liike-

pankkien  ulkomaisten   saatavien  tileille  muodostaen  siten  vähitel-
len   vahvistuvan   vararahaston.     Laskelmat   Suomen   ulkomaisista
velkasuhteista   eivät   tuolta   ajalta  käsitäkään   sanottavasti  muita
ve]koja  ja  saatavia  kuin  juuri  mainitut  erät.    Sen  lisäksi  on  vain
mainittava   ulkomaiset   obligatiot,   joita   ensi   sijassa   valtiokonttori

ja   eräät   luottolaitokset   ennen   maailmansotaa   pitivät   hallussaan
ulkomaisena   vararahastona.    Tiedot   vakautetuista   veloista   olivat
siten  sangen  täsmälliset,  mutta  i]meisesti  melkoinen  määrä  lyhyt-
aikaisia  kauppa-  y.m,  luottoja  ja  vastaavia  saatavia  jäi  huomioon
ottamatta.

Mainitussa  laajuudessa  on  tietoja  kerätty,  ei`äiltä  kohdin  ai`vioi-
malla,    vuosilta   1893-1913.     Maamme   ulkomaisen   velkasuhteen
kehityksestä  saa  näiden  pohjalla  seuraavan  kuvan:

1893        1898        1903       1908        1913
Milj.mk   Milj.mk   Milj.mk    Milj.mk   Mi]j.mk

Velat
V akautetut
Ulkomaisia    lainoja      ........

Siitä:     kotimaahan     sijoitetut
obligatiot..............

87.4      183.5        267.4        285.8        423.5

4.5            18.i           31.8            42.0           46.8

Netto      82.0        165.4        235.6        242.7        377.2
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`]893       1898       1903       1908       1943

Milj. mk  Milj. mk  Milj. mk  Milj. mk Milj. mk

Lyhytaikaiset
Suomen   pankin    ............           2.6               0.0               1.o            11.5            11.2

Liikepankkien    ..............           4.o                o.o                2.8             21.0             16.8

Yhteensä        3.6
Kaikkiaan    velkoja   ..........       86.5

Saatavat
Vierasmaisia  obligatioita
Suomen  Pankin   .......
Liikepankkien........

Valtiokonttorin.....

T\Tettovelka
211.2

193.4

1\'iinkuin m. m.  Lc®vori£zAS  on  osoittautunut,   otettiin ennen maail-
mansotaa   ulkomailta   lainaa  yleensä  noususuhdanteen  aikana,  kun
investoimistoiminta  täällä  oli  vilkasta,  ja  lyhennettiin taas  velkoja
]amakausieii aikana.1 Ulkomaisten lainojen liikkeessä olevien obligati-
oiden  määrä lisääntyi  kuitenkin melko säännöllisesti, puheena  olevan
20-vuotiskauden    aikana   yhteensä   viisinkertaiseen    määräänsä    eli
336.i   milj.   mai`kkaa.    P\Täistä   obligatioista   kasvava   osa   sijoitettiin
kotimaahan,   pääomamarkkinain   täällä   kehittyessä.     Tämän   joh-
dosta   vakautettu   ulkomainen   velka   todellisuudessa   pysyi   jonkin
verran   pienempänä;   sen   lisäys  vuosina   1893~1913   oli  294.3   milj.
mai`kkaa.

Mitä    lyhytaikaisiin   velkoihin    tulee,    ne    enimmäkseen    olivat

pienet.   Suomen  Pankin  osalta  lisäys  johtui  pankin  ottamasta  ulko-
maisesta   ki`editiivistä,   joka  samalla  esiint}'i  myös  saatavana,  liike-

pankkien  osalta  ilmeisesti  ulkomaankaupan  vilkastumisesta.
Viimeksi mainittu  seikka  oli myös  osaltaan selityksenä  saatavien

voimakkaaseen   nousuun,   joskin   tämän   kehityksen   pääsyynä   oli
ulkomaisista   lainoista   muodostetun   vararahaston   synt}/'minen   ja

1   V..  A.   LAvoNius,   Huuäf  /.ci  f!zJono/  a/.cr/.    Yhteiskuntataloudellinen  Aikakaus-

kirja  1928.  Siv.  317  ja  seur.
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vahvistuminen.    Näkyyhän  äskeisestä  taulukosta,  että  kun  velko-

jen   kokonaissumma   puheena   olevana   ajanjaksona   lisääntyi   318.i
milj.  mai`kkaa,  tästä  käytettiin  165.o  mi]joonaa  eli  runsaasti  puolet
erilaisten   sijoitusten  vahvistamiseen.      Kun  jälkimmäisistä  y.leensä
saatiin    paljon    alhaisempi   korko,    kuin     lainavaroista     oli    mak-
settava,  tiesi  tämän  vararahaston  kartuttaminen  taloudellista  rasi-
tusta   maalle,    mutta   siten   saatu    suurempi   varmuus   ja   paremi)i
maksuva]mius     koi`vasivat    epäilemättä     epäsuoi`asti   tuon    mene-
tyksen.

Maailmansota katkaisi maamme ulkomaisten suhteiden sääimölli-
sen   kehityksen.    Ulkomailta   ei   sen  kuluessa   otettu  uusia  lainoja.
Päinvastoin   myönnettiin   melkoisia   luottoja   ulkomaille,   nimittäin
Venäjälle,   ja   ne  jäivät  ruplan  menettäessä   ai`vonsa   takaisin   saa-
matta.   Suomen  markan  ai`von  aletessa  sodan  aikana  ja  sen  jälkei-
sinä   vuosina   maamme   ulkomaisten   velkasuhteiden   seuraaminen
tuottaa  suuria  vaikeuksia,  eikä  siihen  ole  syytä  tässä  puuttua.   Sen
sijaan  on  kehityksen valaisemiseksi  paikallaan  esittää  käytettävissä
olevat tiedot  muutamalta  ajankohdalta,  sen jälkeen  kun  olosuhteet
jälleen  olivat  alkaneet  tasaantua  ja  rahan  arvo  vakiintua.   Vuoden
1921   ulkomaanrahan   määräiset   velat   ja  saatavat  on   seuraavassa
asetelmassa     yhdenmukaisuuden     vuoksi     muunnettu     markoiksi
vuonna    1925    suoritetun    rahanu-udistuksen    jälkeen   vallinneiden
vekselikurssien    mukaan.

1921     1925        1929     1930
Milj . mk Milj . mk Milj . mk Milj . mk

Vakautettu velka  . . .
Lyhytaikainen  velka

3390     4700      5060     6000
3280     2820      4280     3560

Yhteensä     6670     7520     9340     9560
Saatavia   ..........................            320142011801400

r\Tettovelka     6350     6100     8160     8160

Yllä olevasta  laskelmasta,  jonka lukujen kantavuuteen alempana

palataan,   näkyy,  että  vakautettua  velkaa  nopeasti  lisättiin  1920-
luvun  kuluessa  ja  että  nettovelka  samalla  kasvoi  tuntuvasti, vaik-
kakaan   ei  samassa  määrässä,  kun  osa  lainattuja  varoja  kerääntyi
maan  erinimisille  saatavatileille,  ensi  sijassa  Suomen  Pankin  ulko-
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maisten  kirjeenvaihtajien  tilille.    Täten  vakaantui   maamme  ulko-
mainen     velkasuhde     kokonaisvelan     ]isääntymisestä     huolimatta.
Lyhytaikaiset  velat  olivat  näet  vuonna   1921   2 960  milj.   mai`kkaa
vastaavia    saatavia   suuremmat,  joten  jälkimmäiset   peittivät  vain
kymmenesosan   edellisistä.      Vuonna   1930   lyhytaikaisten   velkojen
enemmyys   oli 2 '160 milj.  markkaa,  ja  saatavat  riittivät  peittämään
melkein  kaksi  viidennestä  lyhytaikaisista  veloista.

Seuraava    vuosi,    1931,    oli   kriisivuosi,   jolloin   Suomi   yhdessä
useiden  muiden  maiden  kanssa  luopui  kultakannasta.  Kun  vekseli-
kurssit   tämän johdosta kohosivat, maamme ulkomainen velka nousi
suuremmaksi    kuin    aikaisemmin.     Mainittu    vuosi    oli    kuitenkin
samalla   käännekohta:  sitä  seui`anneina  vuosina  maamme  ulkomai-
nen  velkasuhde  nopeasti  parani.    Tämä  kehitys  näkyy  seuraavasta
asetelmasta,  joka samalla osoittaa, minkäluontoiset ne lyhytaikaiset
velat  ja   saatavat  olivat,  jotka  on  otettu  huomioon  noiden  vuosien
samaten kuin edellisenkin ajanjakson laskelmissa.

1931          1938
i\ililj.  ink.  Milj . mk

VciÅ¢zt£e££L4vezÅCJ  ..............................             8910                2500

Lyhytaikaiset  velat
Valtio..........................

Kaupungit......................

Pankkitakuut...................

Liikepankit.....................

Tuontikaupan tilivelat ja remburssit
Vientiyhtymät...................

Osuustoiminnalliset  keskusliikkeet   .
Muita  velkoja   ................... 111

Yhteensä       2 202          1725

Kaikkiaan  velkoja     11112          4 225

Saat,cwat,
Valtio......................................

Suomen  Pankin kirjeenvaihtajat  ...............

Suomen Pankin ulkomaiset vekselit    ............
Liikepankkien kirjeenvaihtajat   ................

Liikepankkien  ulkomaiset  vekselit  ..............
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Vientiyhtymät
Muita  saatavia

229              539
5J

Kaikkiaan  saatavia        1111          3 655

Nettovelka      ..................................        10001                   570

Yllä olevan  laskelman  luvut  ovat suurimmalta osaltaan täsmälli-
set,  vain tuontivelkojen  määi`ä  on  ai`vioitu.   Mutta  laskelma  ei  suin-
kaan  ole  tävdellinen.   Loppusummat  eivät  niin  ollen  aivan  tai`koin
ilmaise  maamme  ulkomaisten velkojen ja  saatavien  suui`uutta,  vaan
ovat   todellisia   määriä   pienemmät.    Ne   antavat  kuitenkin   suurin

piirtein   oikean   yleiskuvan   maamme   ulkomaisesta   velkasuhteesta
ja  varsinkin  siinä  tuona  aikana  tapahtuneista  muutoksista.

Vuosina    1932-1938    maamme    ulkomainen    nettovelka    siten
väheni  ]ähes  9 500  milj.  mai`kan  veri`an  painuen  melkein  olematto-
maksi.     Tähän   vaikutti   osaksi   eräiden   ulkomaisten   valuuttojen,
ennen   kaikkea   Yhdysvaltain   dollarin   ja   Ranskan   frang.in,   deval-
vointi,   mutta   päätekijänä   oli   kuitenkin   Suomen   finanssiaseman
tuntu`/.a  vahvistuminen,  joka  vuorostaan  ensisijaisesti  oli  seurausta
tuon  ajan  edullisesta  kauppa-  ja  maksutaseesta.    I-Iuomattava   on
myös,  että  samalla  kun  vakautettua  ulkomaista  velkaa  on  konver-
toitu  kotimaiseksi,  myös  maamme riippuvaisuus  ulkomaisesta  liike-
luotosta,   lähinnä   viennin  ja  tuonnin  rahoittamisesta   ulkomaisella

pääoma]la,    on    pienentynyt.      Tuontikaui)an    velkojen    melkoinen
lisäänt}'minen  näyttää  tekevän poikkeuksen tästä kehityssuunnasta,
mutta  todellisuudessa   nousu  johtui  siitä,   että  tuontivelat  vuoden
193'1   loi)ussa  vallinneen  valuuttakriisin  johdosta tilapäisesti   olivat

painuneet   poikkeuksellisen  vähäiseen   määrään.
Saatavien  voimakas   kasvaminen   on  sekin   hyvänä   osoituksena

maamme   ulkomaisen   maksusuhteen   paranemisesta.     Huomattava
on,   että  kun  vuonna  1931  lyhytaikaiset  velat  olivat  kaksi  kertaa
saatavia suui`emmat, oli suhde vuoden 19381oppuun mennessä muut-
tunut  sellaiseksi,  että  saatavat  olivat  enemmän  kuin  kaksi  kertaa
suuremmat kuin lyhytaikaiset velat.   Edellisenä  ajankohtana lyhyt-
aikaisten   velkojen   ja   saatavien   }'hteinen   tili   pääLtyi   tasaluvuin
1100  milj.   markan  nettovelkaan,   mutta  kahdeksan  vuotta   myö-
hemmin  runsaasti  1900  milj.  mai`kan  nettosaatavaan.
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Viime  vuosi  tiesi  jälleen  uutta  käännettä  Suomen  ulkomaisten
velkasuhteiden  vaiheissa.  Tunnettujen  tapausten johdosta  on jälleen
tullut   pakko   turvautua  ulkomaiseen  ]uottoon  sellaisessa  mitassa,

joka  tuskin  olisi   ollut  mahdollista  ilman  edellisen   kauden   aikana
tapahtunutta   maamme   taloudellisen   aseman   voimakasta   i)arane-
mista.    Tätä   käännettä   seuranneesta   uusimmasta   kehityksestä   ei
kuitenkaan  vielä  ole  kä}'Lettävissä  tietoja,  joten  se  jää  tämän  esi-
tyksen  ulkopuolelle.    Sen  sijaan  on  syytä  tutustua  maamme  ulko-
maisiin  velkoihin  ja   saataviin,  se]laisina  kuin  nämä  olivat  käänne-
hetkenä,  suursodan puhjetessa,  koska  niistä  on  saatavissa tai`kempia
tietoja   kuin   miltään   aikaisemmalta   ajankohdalta.

111.

Suursodan   sytt}'essä   viime   syksynä   valtioneuvosto   katsoi   tai`-

i)eelliseksi   ryhtyä   erikoisiin   toimenpiteisiin   suojellakseen   Suomen
markan   arvoa  ja  rahamai.kkinoita.    Kokemuksesta  tiedettiin  näet,
että  tuollainen  sota  olisi  omansa  tuottamaan  niillekin  maille,  jotka

puolueettomina   jäivät   taisteluista   syrjään,   melkoisia   taloudellisia
häii`iöitä m.m.  sikäli,  että kansainväliset luottomarkkinat -ainakin
väliaikaisesti  -  romahtaisivat   ja   luotonantajat  pyrkisivät   vetä-
mään   saatavansa   muista   maista   kotiin,   mikäli   se   kävi   mahdolli-
seksi,   sekä  että  kansainvä]isessä  kaupassa  luovuttaisiin  totutuista
maksutavoista    ja    siirryttäisiin   käteismaksuihin.     Jotta    Suomen
Pankki   näin  muuttuneissa   oloissa  voisi  ha]lita  valuuttatilannetta,
sen   täytyi  tietää,  mitä  ulkomaisia  velkoja  oli  voimassa  ja  ininkä-
Iuontoiset   ne   olivat,   milloin   ne   lankesivat,   missä   valuutoissa   ne
olivat  j.n.e.   sekä  vastaavasti,   mitä  ulkomaisia   saatavia  mahdolli-
sesti  oli  käytettävissä  noiden  velkojen  maksuun.    Tämän  johdosta
annettiin  syyskuun  s  päivänä  valtioneuvoston  päätös,  jolla  \.elvoi-
tettiin   jokainen,   jolla    oli   joko    ulkomaanrahaa,    ulkomaanrahan
määräisiä  saatavia tai  Suomen rahan määi`äisiä saatavia ulkomailta,
ulkomaisia    arvopapereita,     ulkomaille     sijoitettua    kultaa    taikka
ulkomaanrahan    määräisiä   velkoja   tai   Suomen   rahan   määräisiä
velkoja  ulkomaille,  tekemään  siitä  määräajan  kuluessa  ilmoituksen
Suomen  Pankille,  jos  näiden  velkojen  tai  saatavien  arvo  oli  \'ähin-
tään  5 000  markkaa.    Saman  kuun  12  päivänä  annettiin valtioneu-
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voston  päätöksellä tarkempia määräyksiä ulkomaanrahan määräisten

ja  ulkomaisten  vai`ojen  ja  ve]kojen  i]moittamisesta.
Näiden  päätösten  nojalla  saapui  Suomen  Pankkiin  ilmoituksia

noin  4 500  toiminimeltä,  yhdyskunnalta  ja  henkilöltä.    Ilmoitukset
käsittivät  milloin  yhden  tai  harvoja  velka-  tai  saatavamääriä, mil-
loin  useita  satoja  eriä.    Kaikkien  velka-  ja  saatavaerien  kokonais-
luku  oli  siten  useita  kymmeniä  tuhansia.    Tämä  laaja  aineisto  tar-
kastettiin,    täydennettiin,   korjattiin   ja   karsittiin   pankin   tilasto-
osastolla,    minkä   jälkeen   tiedot   lävistettiin   korteille   lajiteltaviksi
Hollerith-koneilla.   Tässä   ei   ole   syytä   tai`kemmin   kosketella   tässä
työssä   noudatettuja  periaatteita  ja  menettelytai)oja.      On  kuiten-
kin   mainittava,   että  työn   aikana  havaittiin  olevan  syytä  jättää
kaikkien  vakuutuslaitosten  u]komaiset  velat  ja  saatavat  selvityk-
sen   ulkopuolelle,   koska   ei   ollut   mahdollista   saada   niistä   yhden-
mukaisia  tietoja  ja  katsoen  siihen,  ett,ä  ne  maksutaselaskelmia  vai`-
ten   saatujen  tictojen  mukaan   suurin  piirtein   olivat  tasapainossa.
Sen   sijaan tilastoon sisältyy eräitä  muunlaisten toiminimien ja yksi-
tyishenkilöiden     ulkomaisia    vakuutusmaksuvelkoja    ja    -koi`vaus-
saatavia.    Selvityksen  ulkopuolelle  jäivät  sitä  paitsi  eri  syistä  ei`äät
velka-  ja  saatavaryhmät.   Tällaisia  olivat  lainojen  korot,  arvopape-
rien   tuotto,    Suomen   Pankin   ulkomaiset   setelit,   tilaukset,   jotka
olivat   saapumatta`  tai   lähettämättä   syyskuun   s   päivänä,   koska
näiden  ei  katsottu  kuuluvan  kysymyksessä  olevan  ajankohdan  ]as-
kelmaan.     Edelleen   jätettiin   pois   kaikki   epävarmat   saatavat   ja
ve]at,   yleensä  kaikki   saatavat   Puolasta   samaten  kuin  puolustus-
ministeriön    sitoumukset,    jotka    käteismaksujärjestelmän    yleisen
käyttämisen   takia   olivat   vähäiset.     Kyselyn   laatuun   katsoen   ei
saatu  tietoja   ulkomaalaisten  hallussa   olevista   suomalaisista   osak-
keista   ja   markkamääräisistä   obligatioista   enempää   kuin   heidän
omistamistaan   Suomessa   olevista   kiinteistöistään.    Samoin   jäivät
syrjään  suomalaisten  ulkomailla   omistamat  kiinteistöt.

Tästä  syystä  eivät  saadut  loppusummat  anna  täydellistä  kuvaa
maamme  ulkomaisista  veloista  ja  saatavista,  vaan  nämä  ovat  epäi-
lemättä  jonkin  verran  suuremmat.    Kysymykseen,  kuinka  täydel-
1inen  ja   luotettava   aineisto,   näillä   rajoituksilla,   on,   ei  voi   antaa
aivan  vai`maa  vastausta.    Katsoen  siihen,  että  ilmoittajilla  yleensä
oli   se   käsitys,   että  heidän  vastainen  valuutansaantinsa  oli  riippu-
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vainen   asianmukaisen   ilmoituksen   tekemisestä,   voi   pitää   toden-
näköisenä,   että  tiedot  veloista   ovat   sangen  täydelliset.    Saataviin
nähden  ei  ollut  vastaavaa  kannustinta,  minkä  vuoksi  on   mahdol-
lista,  ettei  ilmoitusvelvollisuutta ole aivan yhtä  tai`koin noudatettu.

Tutkimuksen  tai`koituksena  oli,   niinkuin  on  mainittu, sen  käv-
tännöllisen  kysymyksen  selvittäminen,  mitä  ulkomaisia  velkoja  oli
maksettava  ja   milloin   sekä   mitä   varoja   oli   siihen   käytettävissä.
Tämä   antoi   leimansa   aineiston   käyttelyssä   noudatetuille   jaoitus-

perusteille.   Suui`in piirtein  saatiin kysymykset  täten  samalla  valais-
tuiksi   myös   niistä   näkökulmista,   jotka   yleiseltä   kannalta   olivat
mielenkiintoiset  ja   tärkeät.    Velkoja   käsiteltäessä   katsottiin  ensin
mainituista  svistä tarkoituksenmukaiseksi erottaa kokonaan muusta
aineistosta  ne  ilmoitukset, jotka  koskivat täkäläisten tytäryhtiöiden
velkoja  niiden  ulkomailla  oleville  emäyhtiöille.    Nämä  velat,  joihin
siis  ei  sisälly  osakeomistus,  esiintyvät  mitä  moninaisimmissa  muo-
doissa,  mutta  tästä  huolimatta  ne  on  katsottu  sijoituksiksi,  joita  ei
ole  tarkoitus  vet,ää  pois  maasta  ja  joiden  maksamiseen  ei  niin  ollen
myöskään   tarvinnut   vai.ata   valuuttaa.     T\Tämä   tytäryhtiöt   ovat
myös   kansantalouden   kannalta   erittäin   mielenkiintoinen   ryhmä,

joiden  velkasuhteita  emäyhtiöille  kannattaa  ei`ikseen  esittää.    Saa-
tavapuolella   ei   esiinny   vastaavaa   jaoitusta,    koska    meikäläisillä
liikeyrityksillä   hyvin   vähäisessä   määrässä   on   ulkomaisia   tytäi.-

yhtiöitä.
Maamme  ulkomaisisi,a  veloista  ja  varoista   suurin  osa  oli,   niin-

kuin   myöhemmin   esitetään,   ulkomaanrahan   määi`äisiä.     Yhteen-
vetojeii  aikaansaamiseksi  ne  seuraavassa  on  muunnettu  mai`koiksi
syyskuun  s  i)äivänä voimassa  olleiden vekselikui`ssien  mukaan.

T\Täin   saadun   laskelman   mukaan   maamme   varsinainen   ulko-
mainen  velka  määrältään  oli  5112.o  milj.   markkaa,   minkä   lisäksi
tuli  velkoja  ulkomaisille  emäyhtiöille  1295.o  miljoonaa,  joten  velka-
määrä  kokonaisuudessaan  nousi  6 407.o  milj.   markkaan.    Saatavia

y.m.  ulkomaisia  varoja  oli  ilmoitusten  mukaa.n  5117.3  milj.  mark-
kaa.    Palaamme  myöhemmin  näiden  summien  keskinäiseen  vertai-
1uun.    Sitä  ennen  on  paikallaan  tutustua  tarkemmin  velkoihin  ja
saataviin.
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IV.

Maamme   vai`sinaiset   ulkomaiset   velat   voidaan   niiden   laadun
mukaan   luokitella   seuraaviin   ryhmiin.
Pi,t,käai,kai,si,a  (Jeu€oj a
Oblig.atiolainoja
Kuoletuslainoja....................

Muita   lainoja   ......

Lyhytail{aisia  velkoJ a.
Vekseleitä.........

Rembursseja.......

Muita  tavaravelkoja  .
Saatuja  ennakoita   ..
Pro`J.isioita,   palkkoja
Muita   velkoja   ......

Pankkitilejä.......

Milj.  mk
2  233.0

150.8

425.1

Yhteensä     2 809.8

45,1.8
•134.6

1081.0

52.8

14.o

75.3

492 . 6

Yhteensä     2302.2
Kaikkiaan     5112.o

Varsinaisista  veloista  siten  i`unsaasti  puolet  eli  55.o  °/o  oli  enem-
män tai vähemmän vakautettuja.   Jos  myös velat  ulkomaisille emä-

yhtiöille  otetaan  huomioon  sellaisina,  jotka  eivät  eräänny  makset-
taviksi,    voidaan    maamme    ulkomaisesta    kokonaisvelasta    katsoa
64.i °/o pitkäaikaisiksi.  Näiden tärkeimpänä  ryhmänä olivat oblig`atio-
lainat,  joihin  on  luettu  myös   n.s.  valtion  sotalaina   (vuoden  1923
3  %:n  dollarilaina),  vaikka  se  muodoltaan  on  velkakirjalaina.  Obli-

gatiolainojen  liikkeessä   olevasta  määrästä   on  vähennetty  se   obli-
gatiomäärä, mikä saatavissa olevien tietojen mukaan oli kotimaassa.

Erilaisia   lyhytaikaisia  velkoja  oli  45.o   °/o   varsinaisten  velkojen,
mutta  vain 35.9  °/o  kokonaisvelkojen määrästä.   Pääosana olivat eri-
laiset tavaravelat,  joita yhteensä  oli  1720.8  milj.  mai`kkaa  eli  kolme
neljännestä   kaikista   lyhytaikaisista  veloista.    Muut  ryhmät   eivät
kaivanne  selityksiä.   Mainittakoon  vain,  että  pankkitilien  pääosana
ovat   ulkomaalaisten   saatavat   suomalaisilta   pankeilta.

Tarkemman   kuvan   saamiseksi   velkojen   kiireellisyysjärjestyk-
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sestä oli ilmoittajat velvoitettu ilmoittamaan velkojensa  eräänt`.mis-
ajat.   Tämän  mukaan  velat  jakaantuivat  seuraavalla  tavalla.

Erääntymisaika
Ennen v:n  1939  päättymistä
Vuoden   1940       I   neljännes

„           „          11              „

„            „        111               „

„         "       IV           „
Vuonna 1941 tai myöhemmin

Milj.  mk

2  218.o

1338

35.1

28.5

29.3

217.5

Ei määi`ättyä tai ilmoitettua erääntymisaikaa  ....      2  4/±9.8

Yhteensä      5112.o           `100.o

Tavaravelat   on   yleensä,   mikäli   ei   toisin   ilmoitettu,    katsottu
vuonna   1939  Iankeaviksi.    Viimeisen  ryhmän  pääosana   ovat   obli-

gatiolainat.     Sen   lisäksi   siihen   on   viety   muutkin   ]ainat,   saadut
ennakot ynnä eräitä pieniä  eriä  muunlaisia velkoja.  Mitä tulee t}'tär-

yhtiöiden  velkoihin  ulkomaisille   emäyhtiöille,   kuului  muodollisesti
lähes  puolet  eli  47.5  °/o  vuonna  1939  ja  2.o  °/o  vuonna  1940  eräänty-
viin  velkoihin,  mutta  ne  on  kuitenkin,  niinkuin  edellä  on  mainittu,
]aatunsa  vuoksi  kokonaisuudessaan  luettu  sellaisiksi  veloiksi,  joilla
ei  ole  määrättyä  irtisanomisaikaa.   Siten  voidaan  todeta,  että  väli-
tön  valuutantarve  viime  syksyn  velansuorituksiin  rajoittui  2 218.o
milj.  mai`kkaan.

Ve]at  jakaantuivat  sen  mukaan,  missä  valuutassa  ne  oli  tehty,
siten,   että   kaikkiaan   esiintyi   40   eri   rahalajia.    Useimmat   näistä
olivat   kuitenkin   vailla   merkitystä.    Suurin   osa   velkoja   oli   tehty

punnissa,   Ruotsin   kruunuissa,   dollareissa   ja.   Suomen   markoissa,
jotka   yhteensä   edustivat   94.5   °/o   kaikista   veloista.    Tutkimuksen
mukaan oli Suomen kansantalous velkaa  ulkomaille  9.4 milj. i)untaa,
119.4   milj.   Ruotsin   kruunua,   22.5   milj.   dollai`ia,   9.5   milj.   Reichs-
markkaa,   25.3   milj.   Ranskan  frangia,  4.3  milj.   Tanskan   kruunua,
2.7  milj.   belgaa,   2.i  milj.   Sveitsin  frang`ia,1.8  milj.   liiraa,   `1.5  milj.

Luxemburgin  frangia,  1.o  milj.   Hollannin  £loi`iinia,  0.6  milj.   ^-orjan
ki`uunua  j.n.e.   Sen  lisäksi  oli  markkamääräisiä  velkoja  154.1.3  mil-

joonaa.   Suomen  omassa  rahassa  oli  siten  tehty  vajaan  neljäsosa  eli
23.6   °/o   kaikista   ulkomaisista   veloista.     Tämä   osa   olisi   ilmeisesti
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ollut  vielä  pienempi,  ellei  clearing-järjestelmän  käyttö  olisi  lisännyt
velkojen  ilmoittamista  mai`koissa.

Seuraava   asetelma   antaa  yleiskuvan   siitä,   miten  pitkäaikaiset

ja   l}'hytaikaiset  ve]at   sekä   velat   emäyhtiöille   erikseen  jakaantui-
vat    tärkeimpien   valuuttojen   kesken.     Ulkomaanrahan   määräiset
velat  on  muunnettu  mai`koiksi.

Pit,käaikaiset       I+yhytaikaiset       VelaL  emä-          Kaikki  velat
velat                       velat                   yht,iöille

Milj.  mk

£...........

Rkr.........

S...........

Rmk........

Muita   vieraita

Milj.mk     %     Milj.mk    °/o     Milj.mk

.4130.o      10.o     2039.5

225.7         9.8     251.419.41397.8

168.5         7.8112.8         8.71106.i

150.0         6.6         29.8         2.3           187.o

valuuttoja   ....       25.5         0.0     130.i        5.7           8.8        0.7          16/±.4        2.o

Smk     ..........           97.?         3.5      651.4      28.8       762.2    58.01511.3      23.o

Eri  `t-elkaryhmissä   jakaantuminen  valuutan  mukaan  oli  hyviii
erilainen.  Pitkäaikaiset  ve]at,  s.o.  lainat,  jakaantuivat  vai`sinaisesti
niiden kolmen maan,  Englannin,  Ruotsin ja Yhdysvaltain, valuutan
kesken,  joiden  pääomamai`kkinoilla  suomalaisia  obligatiolainoja  on
emittoitu.   Lyhytaikaisista  veloista  oli  enemmän  kuin  kaksi  viiden-
nestä  teht}'  punnissa.    Ulkomaanvaluutoissa  tehdyistä  tämän  ryh-
män  `/.e]oista  tuli  melkein  kolme  viidennestä  puntavelkojen  osalle.
Tämä  edustaa  tuntuvasti  suurempaa  osaa  velo:sta  kuin  maamme
kaupankäynti  Englannin  kanssa  edellyttäisi,  t.s.,  puntaa  käytetään
melko  }'leisesti  lasku-  ja  maksuvälineenä  myös  Suomen  ja  muiden
maiden  välisessä   kaupassa.    Myös   dollareita  ja   Ruotsin  kruunuja
kä}|ettiin  maksuvälineenä  monien  muiden  maiden  kanssa  tehdyissä
maksusopimuksissa,  joten eri rahayksikköjen yleisyys  ei  sellaisenaan
anna  kuvaa  suhteista  eri  maihin.    -  Lyhytaikaisista  veloista   oli
runsas  neljännes  tehty  oman  maamme  rahassa.

Mitä   tulee   tytäryhtiöiden   velkoihin   niiden   ulkomaisille   emä-

yhtiöille,  oli lähes kolme viidennestä markkamääräisiä, mikä lähinnä
lienee  seuraus  siitä,  että  suurelta  osalta  on  kysymys  tiliveloista  ja
että noiden tytäryhtiöiden tilit pidetään markoissa.   Vieraista valuu-
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toista  oli Ruotsin kruunu  ehdottomasti  ensimmäisellä sijalla  punnan

ja  dollarin  seuratessa  ]ähinnä.   Ruotsin,  Englannin ja  Yhdysvaltain
liikeyi`ityksillä   o]i   siten  enimmin  tai   suurimpia  tytäryhtiöitä Suo-
messa.

Ulkomaisten   velkojen   jakautuminen   ilmoittajan,  s.o.  velallisen
mukaan  eräisiin  pääryhmiin  antaa  mielenkiintoista   lisäva]aistusta
velkojen  luonteelle.    Kokonaisvelka  jakaantui  ilmoittajain  ryhmiin
seui`aavalla     tavalla:

Valtio............

Kunnat............,

Rahalaitokset.......

Vientiteollisuus.....

Muut  tuotanto]aitokset
Kulkulaitokset.......
Kauppayritykset.....
Yksityishenkilöt......
Muut..............

Milj.  mk
1119.1

420.7

1218.2

1015.o

815.5

144.7

1404.8

93.5

176.o

Yhteensä     6 407.o

Julkisilla  yhdyskunnil]a,  s.o.  valtiolla  ja  kunnilla,  oli  ulkomaista
velkaa   yhteensä   1539.8   milj.   mai`kkaa   eli   24.i   °/o   kaikista   ulko-
maisista   veloista.    Tästä   summasta   tuli   lähes   kolme   neljännestä
valtion   osalle.     Teollisuuden   y.m.   tuotannon   ulkomaisia   velkoja
oli  1830.6  milj.  markkaa  vastaten  28.Ö  °/o  kokonaisveloista.    Tästä
tuli    enemmän   kuin   puolet    vientiteollisuuden   osalle.     Erilaisilla
luottolaitoksilla   oli   u]komaista   luottoa   1218.2   milj.   markkaa   eli
19.o   °/o  ja  kauppayrityksillä   1404.3  miljoonaa   eli  21.o   °/o.    Muiden
ve]at   olivat  vähäiset.

Velkojen  jakaantuminen  ]aadun  mukaan  oli  hyvin  erilainen  ei`i
velallisten  ryhmissä.    Kunnilla  oli  yksinomaan  vakautettua  velkaa
ulkomailta,  ja  valtion  velka   oli  sekin  melkein  kokonaisuudessaan
vakautettua.    Luotto]aitosten   veloista   oli   lähes   kolme   viidesosaa

(58.8  °//o)  vakautettua,  mutta  niillä.oli  sen  ohella  melkoinen  määrä
lyhytaikaista    velkaa.     Jälkimmäisen    pääosana.    oli   liikepankkien
velka    niiden   ulkomaisille    asiakkaille.     Teollisuuden    ulkomaisista
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veloista   oli  lähes   puolet   (48.0   °/o)   1yhytaikaisia,   siis   enimmäkseen
tavaravelkoja,   noin   kolmannes   oli   tytäryhtiöiden  velkoja  niiden
emäyhtiöille  ja  vain  vajaa  viidennes  oli  pitkäaikaisia  lainoja.    Vii-
meksi  mainitut   olivat  suurimmalta   osalta  vientiteollisuuden  otta-
mia.     Mitä    tulee    kauppayrityksiin,   ei    niillä    ollut    sanottavassa
määrässä  vakautettuja  velkoja,  vaan  pääosa  (58.3  °/o)  niiden  ulko-
maista luottoa oli, niinkuin luonnollista onkin, lyhytaikaista kauppa-
]uottoa.    Sen  ohel]a  myös  velat  emäyhtiöille   olivat  melko   suuret.

Näitä  seikkoja valaisevat edelleen seuraavat  asetelmat, joista sa-
malla näkyy, missä rahalajissa eri ve]allisryhmät olivat saaneet erilai-
set  ]uottonsa.   Pitkäaikaisten luottojen jakaantuminen näiden näkö-
kohtien pohjalla o]i seuraava.   Luvut ilmaisevat miljoonia markkoja.

Pi,tkäaikaiset;  vel,a,t,.

Mk-         S-            £-        Rkr-      Rmk-

Valtio............

Kunnat...........

Rahalaitokset......
Vientiteollisuus....

Muut  tuotanto]ait.   ..
Kulkulaitokset....
Kauppayritykset    ...14.3          1.2
Yksityjshenki]öt       ..      18.i          2.i
Muut     .............           3.o             9.i          20

ää-      mää-                        Yh-
räisiä     Muita     teensä

8    -      -,1081.o
7    -     -      420.?
.2      -     21.0          716.7
5    -      -      255.4

15.4       0.3          0.0               66.4

92.o    -      -         99.8
31.o       0.8          1.4                54.4

36.8       1.7           1.5                62.5

15.3       4.7          0.7               53.5

Yhteensä  97.7 2  809.o

Voidaan  siten  todeta,  että  ulkomaisista  lainoista  noin  puolet  oli
valtion  ja   kuntien  sekä   neljännes  luottolaitosten,  s.o.  hypoteekki-
]aitosten  ja  Osuuskassojen Keskuslainarahasto  Oy:n,  ottamia.   Myös
vientiteollisuuslaitoksil]a    oli   melkoinen   vakautettu   velka,   mutta
muissa vellal]isryhmissä  ei  sanottavassa  määrässä  ollut turvauduttu
tähän  luottomuotoon.

Lyhytaikaisten  velkojen  jakaantuminen  vastaavien  perusteiden
mukaan  poikkeaa  tuntuvasti  edellisestä,  niinkuin  seuraavasta  ase-
telmasta   näkyy.
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I.yhytaikaiset velat.

Mk-            ,i-           £-         Rkr-        Rmk-
mää-        mää-      mää-      mää-         mää-                           Yh-
räisiä        räisiä      räisiä      räisiä        räisiä        Muita    teeiisä

7.4               8.7               2.5            4

Suomen pankki.       45.o
Liikepankit....222.3

Muut  i.ahalait.    ..        25.2

Vientiteollisuus   .  .    31.8

Muut  tuotantolait.    67.i
Kulkulaitokset    .          0.7
Kauppayritykset     218.i
Yksityishenkilöt          17. 4
Muut.........16.4

3.1                 2.1

Yhteensä     651.4

Lyhytaikaisista  veloista  oli  runsas  kolmannes  kauppayritysten.
Toisella   sijalla   seurasi  vientiteollisuus,   kolmannella   luottolaitokset

ja  neljännellä  »muut  tuotantolaitoksety);  muiden  velat  olivat  verra-
ten  pienet.

Mitä    lopuksi   tulee    tytäryhtiöiden   jakaantumiseen   toimialan
mukaan,  voidaan  velkamäärän   no].alla  todeta,   että   suurin  osa   oli
kauppayrityksiä  ja  agentuureja.   Tähän  ryhmään  kuului  näet  53'l.o
milj.   markan  velka   eli   /±1.i   °/o   tytäryhtiöiden  koko   velasta   emä-

}7htiöille.    Muiden  tuotantolaitosten  osalle  Luli  36/±.o  milj.   mai`kkaa
eli  28.i   °/o   sekä  vientiteollisuuslaitosten  osalle   249.i  milj.   mai`kkaa
eli   19.2   °/o.     Näillä   aloilla   toimivat   siten   täi`keimmät   tytäryhtiöt.
Sen   lisäksi   ilmoitettiin   tytäryhtiöiden   velkoja  emäyhtiöilleen  57.o
milj.   mai`kkaa  rahalaitosten,  s.o.  erään  obligatiolainarahaston,  vel-
koja,    '10.7   miljoonaa   kulkulaitosten   sekä   82.8   miljoonaa   muiden
vell"ja.

V.

Suomen   ulkomaiset   saatavat   y.m.   varat   jakaantuivat   suui`in

piirtein  samanlaisiin  ryhmiin  kuin  velatkin,  joskin  eräitä  muitakin
ryhmiä,   ennen   kaikkea   arvopaperien   omistus,   on   ollut   otettava
huomioon.     Ryhmien   keskinäinen   tärkeysjärjestys    on    kuitenkin
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aivan   toinen   kuin   veloista   puhuttaessa.     Jaoitus   oli   ilmoitusten
mukaan   seui`aava.

Milj.   mk                  O/o

Pi,t,käcLi,kaisia
LainasaaLavia........

Osakkeita...........

Oblig.atioita..........

Muita   arvo])ai)ereita   ..
Talletus-   ja   säästötilejä

•10/1.8

240.2

115.6

15.4

34 3. 5

Yht,eensä          789. 5

64.5

37.6

........               907.2

69.6

18.3

........         3448.0

47.o

3/1.7

Lyhyiaikaisia
Vekseleitä..........

Rembursseja........

}Iuita  tavai`asaatavia
Suoritettuja   ennakoita
Provisioita,   palkkioita
Avistatallei,uksia.....

Muita  saata`'ia   ......

Käteisenä..........

Yhteensä        4327.8             84.o

Kaikkiaan      51`17.3            100.o

Suomen   ulkomaisista   saatavista   y.m.   vai`oista   oli   varsin   pieni
osa,   vain   45.4   °/o,   muodoltaan   piLkäaikaisia.    Ja   näistäkin   suurin
osa   oli  verraten  likviidejä:   pitkäaikaiset  talletukset  voidaan  sanoa
irti   maksettaviksi   määräajan   kuluttua,   osakkeilla   ja   oblig.atioilla
on,   ainakin  säännöllisissä   oloissa,   markkinat  ulkomaisissa  finanssi-
keskuksissa.     Suuri  osa  näistäkin  oli  siten  enemmän  reservin  kuin
varsinaisen   aktiivisen   sijoituksen   luontoisia.     Kun   tämän   lisäksi
otetaan   huomioon,   että   suurin   osa   saatavia   oli   avista-luontoisia,
voidaan  siis  todeta,  että  maamme  ulkomaiset vai.at takasivat  meille
h}rvän    maksuvalmiuden.      Lyhytaikaisista    saatavista    ansaitsevat
huomiota  vain  avistata]letukset  ja  tavai`asaatavat,  sillä  muut  saa-
ta`-aerät   olivat   aivan   mitättömät.    Avistatalletukset,   joiden   pää-
osana   olivat   Suomen   Pankin   saatavat   sen   ulkomaisilta   kirjeen-
vaihtajilta,   yksin  olivat   enemmän  kuin  kolme   viidesosaa   kaikista

2
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ulkomaisista   saatavista  ja  vai`oista.    Erilaiset  tavarasaatavat  taas
edustivat  runsaasti viidesosaa  (21.i  °/o)  saatavien  kokonaismäärästä.
r\Täistä   olivat  „muut   tavarasaatavat"  tärkeimmät   vekseljen,   rem-
burssien   ja   suoritettujen   ennakoiden   yhteismäärän    ollessa   vain
171.7  mi]j.  mai`kkaa.

Saatavien   suuri   likviidisy}.s   tulee   myös   selvästi   näkyviin,   jos
ne   ryhmitel]ään   ilmoitetun   erääntymisajan   mukaan.

Erääntymisaika
Käteisvaroja...............

Ennen  vuoden  1939  loppua   .
Vuonna  1940   ...............

Vuonna   1941   tai  mvöhemmin
Epämääräinen.............

Ei    erääntyviä     .............

Mi]j.  mk

34.7
/1  2 4 3 . 0

53.8

4.2

128.1

682. 6

Yhteensä      5117.3           400.o

Kun  ottaa  huomioon,  että viimeisen ryhmän  muodostavat  aTvo-

paperit,  joista  ainakin  suuri  osa  milloin  hyvänsä  voidaan  muuttaa
valuutoiksi,   saa   hyvän   vahvistuksen   käsitykse]le   maamme   ulko-
maisten   saatavien   edul]isuudesta   maksuvalmiuden  kannalta.

Ulkomaisia   varoja   o]i   kaikkiaan   34   rahayksikössä.     Näistä   oli
kuitenkin vain punnal]a, dollarilla ja Ruotsin ki`uunulla huomattavaa
merkitystä.  T\Tiiden  osalle  tulikin 87.5 °/o  saatavien y.m. varojen koko-
naismäärästä.    T\Täitä   oli   näet   31.0   milj.   dollaria,   5.6   inilj.   puntaa,
444.2  milj.  Ruotsin  ki`uunua,  9.3  milj.  Reichsmarkkaa,  7.8  milj.  r\Tor-

jan   kruunua,   5.i   milj.   Ieuta,   4.o   milj.   Ranskan   frangia,   3.8   milj.
Sveitsin frangia,1.o  milj.  Tanskan kruunua,  4 .5 milj.  Viron  kruunua,
1.2   milj.   belgaa,    4.o    milj.  dinaria,    0.7   milj.    Hollannin  floriinia,  0.o

milj.   liiraa,  j.n.e.    Suomen  markoissa  oli  234.5  miljoonan  saatavat,
mikä  edusti  vain niin mitätöntä  osaa  kuin 4.o  °/o  saatavien kokonais-
määrästä.

Seuraava   asetelma,   jossa   ulkomaiset   valuutat   on   muunnettu
markoiksi,  valaisee   ede]leen  saatavien  y.m.   varojen  jakaantumista
valuutan   mukaan.
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Lainasaatavat     Lyhytaikaiset         Kaikki

ja  arvopaperit          saatavat         saatavat
Mi]j.  mk         °/o      Milj.  mk

£      ....................         133.816.01086.3

Rkr     ..................        405.8       51.41283.o

S       ....................         107.213.o        1460.i

Rmk      .................           23.i          2.0            161.i

Muita  vieraita  valuuttoja      101.i     12.8         121.8
Smk        .................            18.5          2.4            216.o

O/o           Milj.  mk

25.i      1220.i

29.71688.8

33.71567.3

3.7            184.2

2.8           222.4

5.o           234.3

19

Ulkomaisista  lainasaatavista  ja  arvopapereista  oli  runsaasti  puo-
let  Ruotsin  kruunuissa.   Tämä  johtuu  osaksi  siitä,  että  ei`äät  yleisö-

piirit   vanhastaan   ovat   tottuneet   pitämään  jonkin   verran   varoja
sijoitettuna  ruotsalaisiin  arvopapereihin,  osaksi  siitä,  että  valtiolla
tilapäisesti  oli  melkoinen  summa  talletettuna  erääseen ruotsalaiseen
liikepankkiin.

Lyhytaikaisista  saatavista  noin  kolmannes  oli  dollarimääräisiä,
Ruotsin    ki`uunuissa    oli   vajaat   3/io   ja   punnissa   noin   neljännes.
Näiden   saatavien   ryhmittyminen   riippuu   pääasiallisesti   kahdesta
tekijästä,   nimittäin  toisaalta   vientiyhtymien  ja   -]iikkeiden   saata-
vista,  s.  o.  viime  asteessa  viennin  jakaantumisesta  eri  maihin,  toi-
saalta   taas   siitä,   miten   Suomen   Pankki   ja   liikepankit   kulloinkin
ovat  sijoittaneet  ulkomaiset  saatavansa.   Vientiliikkeiden  saatavista

i)ääosa  oli  puntamääräisiä  ja  toise]la  sijalla  do]larimääräisiä.   Pank-
kien  saatavista  taas  Ruotsin  kruunun  ja  dollarin  määräiset  olivat
muita   suuremmat    punnan   seui`atessa   vasta    kolmannella   sijalla.

Saatavien jakaantumista  ilmoit,tajien  mukaan valaisee  alla  oleva
asetelma.

Lainasaatavat     Lyhytaikaiset       Kaikki

ja    arvopaperit        saatavat         saatavat
Milj.  mk    °/o           Milj.mk       °/o          Milj.  mk

Valtio.............

Suomen  Pankki  .....
Liikepankit.........

Muut   rahalaitokset..
Vientiteollisuus....

290.6         36.8        233.2            5

35.i            4.4      2191.7         50

9.4             1.2            526.4          12

4.6             0.6               13.4             0

111.8         14.2           830.0         19

523. 8

2  226.8

535. 8

18.o

942.7
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Muut    tuotantolait.    ..        37.7
Ku.lkulaitokset......

Kauppayrit?'kset....28.4
Yksit\'ishenkilöt,....220.2

Muut..............51.7

280. o

29.0

2] 6.5

26/±.o

80.7

`'ht,eensä     789.5 4 00. o 4  327.8 100.o 5117.3 100.o

Ulkomaisten     saatavicn    kokonaismäärästä    tuli     huomat,tavan
suuri  osa,   43.5  °/o,   Suomen  Pankin  osalle.    Kaikkiaan   2  780.6  milj.
markkaa   eli   54.4  °/o   saatavista   o]i   rahalaitosten  erilaisia  saatavia.
Vientiteollisuuden     saatavat    nousivat    942.7    milj.    markkaan     eli
48.4  °,/o:iin    ja     muiden    tuotantolaitosten    osuus    280.o    miljoonaan

eli   5.5  °/o:iin.     Valtio]la    oli,    tilapäisesti,    melkoiset   saatavat    ulko-
mailta,  johtuen  siitä,   et,tä   se   ei   vielä   ollut  kä}.ttänyt   erään  ulko-
maiita  Ottamansa  iainan  varoja.    iiuomiota  ansaitsevat  myös  }Tksi-
tyishenkilöiden   saatavat,   joiden   pääosana   olivat   varsinaiset   sijoi-
tukset    ulkomaisiin    arvopapereihin.     Sen    sijaan    kauppayritysten
saatavat  ulkomailta  olivat  suhteellisen  pienet,  ilmeisesti  siitä  s}'}'stä,
että  nämä  kaupi)aliikkeet  enimmäkseen  harjoittavat tuontikaui]paa

ja   että   suurvienti   ei   sanottavasti   kä}/'tä   niiden   välitystä.
Lainasaatavien    ja    arvopapereiden    toisclta    puolen    ja    l}'hyt-

aikaisten    saatavien    toiselta     puolen    jakaantuminen    ilmoittajan
mukaan eroavat  melkoisesti toisistaan.  Pankeilla, tuotanto-ja  kulku-
|aitoksilla    sekä    kauppayrityksillä    oli    suhteellisen    vähän    i)itkä-
aikaisia   saatavia,   vaan  niiden  ulkomaiset   saatavat   olivat   suurim-
malta    osaltaan   lyhytaikaisia.     Vast,akohtana   näille   ovat }.ksityis-
henkilöt  ja    muut,    joiden  ulkomaisten   saatavien  i]ääosana   olivat
sijoitukset   ulkomaille  tai   muunlaiset   i)itkäaikaiset  saatavat   sieltä.

Eri    ilmoittajien    saatavien    jakaantumista    valuutan    mukaan
valaistaan   monipuolisemmin   seuraavassa   aseLclmassa,   jossa   ulko-
maanrahan  määräiset  Summat   on  muunnettu  markoiksi.

Valtio

Mk-            S-                £-         Rkr-      Rmk+
määl       mää-         mää-      mää-       mää-                         Yh-
räisiä      räisiä         räisiä       i`äisiä       räisiä      i\'Iuita     tcensä

2.i            45.0            73.2        359.i       16.0       27.5        523.8

Rahalait,okset    ....       45.i   ll09.9       457.61053.o         3.8110.6   2780.o

Vientiteollisuus      ..       92.0        264.3        527.i           37.6         5.815.o        9/±2.7
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Muut  Luotantolait.
Kulkulaitokset    ...
Kauppa}rrit}rkset     .
Yksit}.ishenkilöt     ..

Muut...........

6/i.i   406.4       23.5        280.o

3.o           4.3           1.2             29.o

20.2       25.0       12.7         246.`i

137.0       49.i       23.7        264.o

43.6           2.0           8.2             80.7

Yhteensä   23/i.51567.31220.i   1688.818/t.2   222.4   5  `J17.8

VI.

Erikoisen tärkeä  on k}Jsym}'s,  mikä  oli  velkojen ja varojen keski-
näineii   suhde.     Tämän   vertailun   voi   suorittaa   soveltamalla   eri-
Iaisia  näkökohtia.    Voidaan  sanoa,  että  velkojen  kokonaismäärä  oli
6  407.o milj.  markkaa  ja  saatavien y.m.  varojen yhteissumma  51`17.3
miljoonaa,      ja      sen     nojalla      todeta,     että    edellisiä     oli     1289.7
mi]j.   markkaa   enemmän   kuin   jälkimmäisiä,   joten   saatavat   y.m.
varat  i`iittivät  peittämään  noin  neljä  viidennestä  kaikista  veloist,a.

Epäilemättä  tuollainen  vertailu  on  oikea,  mutta  se  jättää  huo-
mioon ottamat,ta  kolme  seikkaa,  nimit,täin:  1.  että  kaikki velat eivät

yhtaikaa lankea maksettaviksi, 2. että kaikkia saatavia ei vapaasti voi
käyttää velkojen suorittamiseen sekä 3. että Suomen kansantaloudella
on vielä  eräs  keino  maksaa  ulkomaisia velkoja, nim.  Suomen  Pankin
kultakassan  vieminen  ulkomaille.    Varsinkin  valuuttakriisin  aikana
on  näille  tosiasioille  omistettava  riit,tävästi  huomiota,   sillä  ratkai-
seva   merkit)'s   oii  tietysti   heti   maksettaviksi   lankeavien   velkojen
suht,eella  niiden  maksuun  vapaisiin  varoihin.

On   selvää,   että   keskuspankin   kultakassa   on,   samalla   tavalla
kuin  sen  valuuttavarasto,   luettava  ulkomaisissa   suhteissa  käyttö-
kelpoisiksi  varoiksi.    Onhan  kulta  vieläi]ä  muita  varoja  soveliaampi
siihen  ottaen  huomioon,  että  se  ei  ole  sidott,u  määrätyn  maan  i`aha-

yksikköön  ja  ettei sen  kansainvälinen  arvo  riipu  yksityisten  maiden
finanssihoidosta   niinkuin  niiden  valuutta.

Suomen    Pankin   kultavai.asto    oli    syyskuun    s   päivänä    `1939
1182.6 milj.  markkaa.   Kun tämä lisätään varojen kokonaismääi`ään,
saadaan   tämän   loppusummaksi   6299.0   miljoonaa.     T\Täin   laskien
ulkomaiset   varat  nousivat   suunnilleen  velkojen   määrään,   erotuk-
seksi  jäi  vain  107.i  milj.  markan  vajaus.
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Oikeampaa   on  kuitenkin  jättää  huomioon   ottamatta   ne  velat

ja  varat,  joilla  on  i)itkä  irtisanomisaika  tai  joilla  ei  ole  mitään  ii`ti-
sanomisaikaa.     Jos   vertaa   toisiinsa   vuoden   1939   ja    1940   aikana
maksettaviksi  langenneet  velat  ja  niiden  suorittamiseen  liikenevät
vai`at,   saadaan  seuraava  tulos.    Velkoja,  joiden  erääntymisaika  oli
vuonna  1939,  oli  yhteensä  2 218.o  milj.  markkaa,  vastaavia  saatavia
sitä   vastoin   /i 213.9   miljoonaa.    Saatavat   olivat   siten   lähes   kaksi
kertaa  velkoja  suui`emmat  ja  riittivät  runsain  mitoin  näiden  mak-
suun,   jäipä   siitä   yli   1995.0   milj.   markkaa.     Asema   oli   siis   tässä
mielessä  hyvä.   Eikä  se  siitä  paljon muutu,  vaikka  ottaisi  huomioon
nekin   velat   ja   saatavat,   joiden   irtisanomisaika   päättyy   vuonna
1940.   Tällaisia  velkoja  oli  ilrioitusten  mukaan  226.7  milj.  markkaa,
kun   taas   saatavia   oli   53.8  miljoonaa.     Edellisiä   oli   172.0  markkaa
enemmän,  mutta  kun  ottaa  huomioon  vuonna  1939  syntyneen  yli-

jäämän,   ei  noiden  velkojen  suoritus  olisi  tuottanut  minkäänlaisia
vaikeuksia,  vaan  olisi  siitäkin  jäänyt  1823.o  milj.  markan  ylijäämä.
Selityksenä  tähän  on  tietysti  se   aikaisemmasta  esityksestä   selvin-
n}'t  tosiasia,   että  maamme  ulkomaiset  saatavat  olivat   paljon  lik-
viidimmät   kuin   velat,   joista   jälkimmäisistä   onneksi   tuntuva   osa
oli   vakautettua.     Tässä   vei`tailussa   on   aikaisemmin    noudatetun

periaatteen   mukaisesti   jätetty   tytäryhtiöiden   velat    ulkomaisille
emäyhtiöille  huomioon  ottamatta   sillä   perusteella,  ettei  tarkoitus-
kaan  ole  maksaa  niitä  pois.    Huomattava  on  kuitenkin,  että  äskei-
nen ylijäämä  oli suurempi kuin viimeksi  mainittujen velkojen  koko-
naismääi`ä,   1295.o   milj.   markkaa,   joten   nekin   olisi   siinä   sivussa
ollut   mahdollisuus   suorittaa.

Jos   noudattaa   aikaisemmin   käytettyä   jakoa   pitkäaikaisiin   ja
lyhytaikaisiin  velkoihin  ja  saataviin,  saadaan  seuraava  tulos,  joka
vahvistaa   äsken  saatua   edullista   käsitystä   maamme   ulkomaisten
velkojen   ja   varojen   suhteesta.

Lyhytaikaisia velkoja  oli tutkimuksen mukaan kaikkiaan 2 302.2
milj.   markkaa,   vastaavia   saatavia   taas   4 327.8   miljoonaa,   joten
velat   oli   helppo   maksaa,   olisipa   jäänyt   2 025.6   milj.   markan  yli-

jäämä.     Pitkäaikaisia    velkoja    oli    2809.8    milj.    mai`kkaa,    mutta
saatavia  vain  789.Ö  miljoonaa,  joten  edellisten  enemmyys  oli  2 020.3
milj.  markkaa.   Yhteensä  pitkä-ja  lyhytaikaiset varat  siten täsmäl-
leen  riittivät  kaikkien  ulkomaisten  velkojen  suorittamiseen,   jäipä
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tarkkaan    ottaeii   5.3   milj.    markan   ylijäämäkin.     Tytäryhtiöiden
velkoja  ulkomaisille  emäyhtiöilleen  vastasi  taas  likipitäen  Suomen
Pankin  kultakassaa.    Koska  edellisiä  ei  yleensä  sanota  irti  makset-
taviksi,    olisi   maan   kultavarasto   tuollaisessa   selvittel}'ssä   voinut
säilyä    koskemattomana.

Vertailu   voidaan   suoi`ittaa   vielä   kolmannellakin  tavalla   ottaen
huomioon,  että  pitkäaikaisista  veloista  osa  voidaan  sanoa  irti  lähi-
aikoina  maksettaviksi  ja  että  kaikkia  varoja,  nimittäin  ulkomaisia
arvopapereita,  ei  kenties  ole  mahdollista  ki`iisin  aikana  mobilisoida.
Näin  menetellen  saadaan  seuraava  asetelma:

T/eJctc                                                                                                                                     Milj.    mk

llmoitettuja  velkoja   kaikkiaan  ......................              6  407.o

Siitä  vähennetään  täkäläisten tytäryhtiöiden velat  emä-
\.htiöille       ......................................-  1295.o

Jää    varsinaisia    velkoja       ...........................               5112.o

Siitä   vähennetään   obligatiolainat     ..................- 2 233.0

Jää  maksettaviksi  irtisanottavia  velkoja ..............             2 878.i

Vc„.¢f

llmoitettu  saatavia y.m.  varoja  kaikkiaan
Siitä  vähennetään  arvopaperit   .........

Jää   varsinaisia   saatavia

5117.3

371.2

4  746.1

Lisätään  Suomen  Pankin  kultakassa   ..................       +  1182.o

Velkojen  maksuun  käytettävissä  olevia  varoja   ........             5 928.7

Kun  helposti  mobilisoitavia  varoja  täten  oli  3 050.6  milj.  mark-
kaa   enemmän  kuin  ii`tisanottavia   velkoja,   oli   maamme  valuutta-
asema   viime   syksynä   erinomaisen  luja.

Sen  jälkeen  on  tapahtunut  paljon  sellaista,  mikä  on  tuntuvasti
vaikuttanut maamme ulkomaisiin maksusuhteisiin.  Sotamme aiheut-
tamien   muutosten   suuruudesta   ei   vielä   ole   tietoa   enempää   kuin
siitä,  millä  tavalla  lähiaikojen  kauppa-  ja  maksutase  vaikuttavat
ulkomaisten  velkojen  ja  saatavien  kehitykseen.    Mutta  kun  pitää
mielessä   1930-luvun   kehityksen,   voi   pitää   varmana,   että   vaikka



24                                                                              j-\.  E.    TUDEER

maamme    ulkomaincn    nettovelka   jä]lcen   kasvaisikin   tuntu\.asti,
niin    p}'st}'mnie   sen   hoitamaan   ja   kansainvälisen   kaupan   jälleen
vapautuessa   }n}.öskin   maksamaan  sen  i)ois  vaikkai)a  kokonaankiii,

jos   se   on   kansantaloutcmme   etujen   mukaist,a   si]loin   vallitse\'issa
olosuhteissa.



suoMEN  ELINTfiRVIKE-  jfl  RflflKn~
fllNETILflNNE  NYKYHETKELLÄ.

Esitclmä,      jonka.     Kansantal(`udellisen     Thdistykseii     kokouksessa
marraskuun  28  i):nä  4939  piLi

Ai.t,t,ui.i,   l.eht,inen.

Se    esit}-s,   jot,a    arvoisat   Kansaiitaloudellisen   Yhdistyksen  jäse-
net    tänään    ovat   kokoontuncet   kuuntelemaan,   ei   esiiriny   ko[.kein
vaatiniuksiT].     Se  ei perustu ]aajoihin ja  i)erinpohjaisiin tutkimuksiin,
se   ei   valaise  käsitettävää  kysymystä  Lyhjent.ävästi,  se  ei  viitoita  mi-
tään   suHntaviivoja   nykyhet,ken  ja  tulevaisuudeii  talouspolitiikalle.
Se  on  vaatimattomasti \.ain  lyhyt,  päällisinpuolin tehty tilaniieselos-
tus,   jota   laadittaessa  valitettavan  usein  on  jouduttu  nojautumaan
arvioihin,   kun   luotettavia  tilastotietoja   ei   ole  ollut  kä}'tettävissä.

Suiirvaltain   sota   syttyi  ajankohdalla,  jol]o].n  sato  ,].uuri  oli  saatu
tai   korjat,tiin   sitä  parhai]laan.    Omassa  maassa  tuotettujen  eljntar-
vikkeiden   vaTasto   o]i  siten  suurimmillaan.    Me]koisesLi  toisenlainen
oli   tilanne   ulkomaisten  ku]utustavarain,  raaka-aineiden  ja  puolival-
misteiden   kohdalla.     P\-äitä  tavaroita  tuodaan  tava]lisesti   s?'}.skuu-
kausina   talvivarastoon   runsaasti,   kun   sen   sijaan  kesäkuukausina
noudatetaan      enemmän     ))kädestä     suuhun»   elämisen   periaatetta.
Tuonti   vaikeutui   siten   ajankohtana,   jona  tuontjtavarain  var'astot
olivat  pieiiet  ja  edessä o]i huomattavien tuontitarpeiden t}'ydyttämi-
rien.      Maahamme  ei  sodan  ja  tuonnin  keskeyt}-misen  varalta  o]lut
valtion   toimesta  kerätty  juuri  lainkaan  varastoja, ja  tuotantolaitos-
ten  sekä  kaui.an tuont.itavai`an vai`astot olivat myös eräitä poikkeuk-
sia   lukriun   ottamatta  vain   iiormaalin   s`iuruiset.    0lisi   mie]enkiin-
toista     käsitellä    s}/'itä    t,ähän    varastotilaiiteen    heikkouteen,    mutta
tässä  yhteydessä  sivuutetaan  tämä  kysymys  pelkällä  maininnalla ja
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rvhd`'tään    välittömästi    tarkastelemaan   nykyistä    elintarvike-    ja
raaka-ainetilannetta.

Z,cjpå¢t./.7.¢.    Taulukko  1  esittää  leipäviljan,  johon  tässä  on  luettu
vehnä,  ruis ja ohi`a, syys-ja lokakuun satoai`viot sekä vertauskohtina
sadon keskimääräisen suuruuden vv.  1931-35 ja v.  1938.

Taul,ukko   1.

Vehnän lokakuun satoarvio oli 6 milj. kg pienempi kuin syyskuun
arvjo  ja.  Iähes   25  milj.  kg.  pienempi  edel]isen  vuoden  satoa,mutta n.
163  milj.  kg  suurempi  vv:n  4931--35  keskimääräistä  satoa.

Rukiin lokakuun  satoarvio  oli 1/± mi]j.  kg i)ieiiempi syyskuun sato-
arviota  .i.a  n.  48  milj.  kg  i)ienempi  edellisen vuoden  ja  n.  31  milj.  kg

pienempi  vv:n   1934~35   keskimääräistä   satoa.
Ohran  lokakuun  satoai`vio   oli  sama  kuin  sy}'skuun  ai.vio  ja  n.

23  milj.  kg pienempi edemsen vuoden  satoa,  mutta n.  4 milj.  kg. suu-
rempi  vv:n   1931--35   keskimääräistä   satoa.

Koko   ]eipäviljan   sato   oli  lokakuun  arvion  mukaan  736  milj  kg
eli  n.  95  milj.  kg pienempi v:n 1938  satoa,  mutta  n.135 milj. kg suu-
rempi   kuin  vv:n  1931--35  keskimääräinen  sato.     Edellisen  vuoden
hyvästä  sadost,a  johtuen  o]i  maanviljelijöillä  syyskuun  alussa  taval-
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1ista  enemmän  y]ivuotista  viljaa  varastossa.     Tarkkaa  tietoa  tämän
vjljan   määrästä  ei  ole,  mutta  voidaan  se  arvioida  n.  50  milj.  ki]oksi.
Satokautta    4939-40   varten   ol].si   siten   käytettävissä   vajaat   800
milj.    kg   leipäviljaa,    mihin   määrään   sisältyy   myös   kylvösiemen,
arviolta  n.  90  milj.  kg.     Kulut,ukseen  liikenevä  osa  sadosta  olisi  n.
710   milj.   kg.

ljeipäviljan   riittävyyttä   ai`vosteltaessa   on   syytä   muistaa,   että

yleinen  maataloustiedustelu  suoi.itetaan kymmenen vuoden väliajoin
ja   on  viimeksi  suoritettu  v.   1929.     Välivuosina  hankitaan  kunkin
kasvin   viljelysala-  ja  sat,otiedot  vain   4.0  °/o:1ta  kaikista  viljelmistä.
Satotietojen  luotettavuus  on sitä  pienempi,  mitä  etäämmälle tiedus-
teluvuodesta   joudutaan,  ja  nyt  meillä  on  jo  käsillä  vuosi,  jona  uusi
tiedustelu  olisi  pitänyt -k}Jmmenen  vuoden  väliajoista kiimipidet-
täessä    -   suorittaa.    Kulunut   kymmenvuotjskausi   on   sitä   paitsi
merkinn}rt    suoranaista   mullistusLa   leipäviljan   tuotannossa,   mikä
vie]ä   on  omansa  ]isäämään  epävarmuutta  satotietojen  ]uotettavuu-
teen  nähden.    Tutkimalla  tuontitarvetta  edellisinä  satovuosina  voi-
daaii   kuitenkin  tehdä  verraten  luotettavia  arvioita  tuontitarpeesta
ku]umassa   olevaa   satovuott,a  varten.

Taulukko  2   esittää  ]eipävjljan  sadon,  tuontiylimäärän  ja  kulu-
t,usmahdollisuuden  keskim.  vv.  4934--35  sekä  satovuosina  4935~38.

Taulukko   2.

Voidaan  likipitäen  sanoa,  että  satokaudella  1938-39 leipäviljan
tuonti   ei  olisi  ollut  välttämätön,  jos  olisi  maanviljelijöiltä  ostettu
kulut,usväestön   tarpeisiin   heille   nyt  jääneet   ylivuotiset  le.ipävilja-
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varastot.    TuonLi  on  aiheutunut  ]ähinnä  siitä,  että  vehnäjauhon  laa-
dun  `lläpitämiseksi  on  ol]uL  välttämätöntä  tuodi`  ns.  kovaa  vehtiää
Kanadasta   ja  Yhd}.s\.alloista.   Jos  tämä  olettamus  pitää  i)aikkaiisa,
olisi   ]eipä`/.i]jcm  tuont,it,ai``i-e  ku]umassa  olevaa  satovuott,a  varten  n.
]00000   tonnia,    minkä   sat,o   on   edcl]isen   \'uoden   sat,oa   ])ienemi)i.

Huomioon   on  kuitenkin  m}-ös  otet,tava,  että  lcipäviljan  kulut,us  \.oi
lisäänt}'ä   sen  takia,   et,tä   i]ielkoinen  määrä   tiiont,iruoka-aineita  jää

pois.     Niiden  eiierg`iamäärä   on  korvattava,   elle,i  mahclomsesti  osto-
k\-v\'n  heikkous  johda  ravinnon  kä`'t,ön  supistukseen  ja  suurempaan
säästäväjsv`7teen  elintarvikkeiden  käytössä.   Pelkästään  sen  energ`ia-
määi.än   korvaamiseen,  i]iikä  aikaisemmin  on  saatu  i.unsaammaii  so-
kerjn  kulutuksen  muodossa,  tarvitaan  n.   70  milj.   k§.  Ieipävil.jaa.

Vehnän   m}/'}rntivarastot  maailmassii  ovat  siksi  suuret,  että  Suo-
nien tuoiit,itarvetta vastaava määrä  on helposti ostettavissa, eikä  hin-
t,akaan  ole  korkea.    Ratkaistavana  ovat  siten vain tämän viljan  kul-

jetus-   ja   maksukysymykset,   jotka   nekään   eivät   aiheuttane   ai\/-an
voittamattomia    vaikeuksia.

}Iaan   iiäk}.\.-ät   viljavarastot,  eivät  ole  kovin  suui.st,  mutta  ].iit-
tävät    kuitenkin   tiirvaamaan   puolustusvoimie,n   ja   kulutusväestön
viljantarpeen n. kahden kuukauden aikana.    I-Ial]itus on eduskunnalle

jättän}'t  esitykson laiksi vi]jan varastoimispakosta.    Mikäli laki tulee
h}'väksytyksi,   kasvavat  nämä  näk}.vät  viljavarastot  niin  suuriksi,
että   ne  kriitillisimpänä  aikana,  ke\.äällä,  riiLtävät  puolustusvoimien

ja  kulutusväestön  tarT)eisiin  uuteen  satovuoteen saakka,  edell}'ttäen
että   valtion   viljavarasto  kerää  `'-arastoja  va]tion  ]aitost,en  tar]ieicleii
t`'\'d`'t,tämisel{si     samassa    suhteessa   kuin    mylly]aitokset   vel\.oite-
taan   keräämään   varastoja  k`i]utusväestön  tai.peita  silmällä  ititäen.

J)ei'/{nrb.    Lokakuun    satoai`vio   i)n   `1  /i92   milj.   kg`,   vastaten   1   '197

milj.  kg:n  satoa  v.1938.   Vaikka  arvio  mahdollisesti  onkin  liian ruii-
sas,  on  kuitenkin varmaa,  että  i)eruhasato  on h}.vä.   Paikka  paikoin
halla  jonkin  \.erran vikuutti pei.unaa,  mutta vahing'ot eivät muodos-
tuneet   suui`iksi.

PerunajauhoLeollisuus   ])}rsty}i.  tyydyttämään  ravinnoksi  kä}'t,et-
tävän  perunajauhon  tarpeen.    Se  voisi  myös  tuottaa  perunajauhoja
riittävästi   teollisuuden   tarpejsjin,   mut,ta  suoma]ainen  perunajauho
ei   hyvin  sovellu  kaikkiin  niihin  tarkoituksiin,  inihn  sitä  teollisuu-
dessa    käytetään.
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So/fc"..  Marraskuun  49  päivään  mennessä  on  kotimaista  sokei`ia
raakasokeTitehtaissa   valmistettu   9   milj.   lw   Koko   sadon   suuruus
ai`vioidaan   n.   12---1.3   milj.   kiloksi.

Sokerin  tuonti   oli   sv\J-s-lokakuulla   40.5  milj.   kg`  vastaten   'I9.i
mi]j.  kg  samaan  aikaan  v.1938.    Tammi--]okakuun  tuonti  oti  ol]ut
95.6  milj.  kg  vastaten  10/±.2  mi]j.  kg  v.1.938.    Siitä  huolimatta,  että
tuonti    on   jään`'t   hieman   edellisen   vuoden   tuontia   i)ienemmäksi,
on  maan  sokerivarasto  n}'L vei`raten  suuri,  jotituen  k`i]utuksen  supis-
tamisesta.    Oi,tamalla  huomioon  käsittelemättä  oleva  osa  sokerijuu-
rikassadosta   sekä  matkal]a  olevat  sokei`ierät,  joiden  saapuminen  on
todennäköineri, on  maassa sokeria n. 35 milj. kg., mikä riittää 6 ---7 kuu-
kauden  säännösteltyä  kulutusta  varten eli  ensi  kesäkuuhun  saakka.

iMJctj£o.     Kulutuskeskuksiin  on  maitoa  kaiken  aikaa  tullut  riittä-
västi,  vieläpä  on  osa  siit,ä,  kuten  tavallista,  täyt}rn}'t  ja]ostaavoiksi
tai   juustoksi.      Vähäisiä   häiriöitä   sat,tui   vain   ku]jetusvaikeuksien
vuoksi  niinä  viikkoina, joina  suuret  määrät  reserviläisiä  kutsuttiin
kertausharjoituksiin.

\-e  tiodot,   joit,a  tähän  mennessä  on  saatu  maidon  tulosta  meijc-
reihiri  lokakuulla,  osoittavat, et,tä suuria muutoksia vastaavaan ajan-
kohtaan  viime  vuonna  verraten ei  ole tapahtunut.  Satakunnan  mei-

jeriliiton   alueella  on  meijeriin  tulevan  maidon  määrä  ollut  3  °/o  ja
Varsinais-Suomen   meijeriliiton    aliiee]la    8  %   pienempi   kuin   loka-
kuussa  1938.    Etelä-Pohjanmaalla  on  todettu  2  °/o:n  lask`],  I-Iämeen
läänin   alueella  on  maitomäärä  ollut  likipjtäen  sama  kuin  lokakuulla
1938   ja  e,räiden   meijeriliittojen   alueilla   on   maidontulo   meijereihin

joi)a  noussut,  muutamissa 1.2--`1/[  %:1]a, joton varsinaisesta meijerien
raaka-aineen  tulon  sui)istumisesta  ei  voida  puhua.

l/oi'.     Riittävästä  raaka-aineen  saannista  on  johtunut,  että  voin
tuontanto    on    pys}t'nyt    s`iunnille,en    samana    kuin   viime    vuoden
s}'ks}Tnä,    lukuun   ottamatta   niitä   nyt   jo  voitettuja  häiriöitä,  joiLa
edellä   mainitut   ylimääräiset   reserviharjoitukset aiheuttivat.     Voin
vienti  o]i  syyskuulla   1.i  milj.   kg.,  Iokakuulla  0.4  inilj.  kg`.   l.okakuun

puolivälistä     alkaen    oii    voin    vienti    vapiÅaehtoisellu    sopimuksella
`,.altion ja `roin vientiliikkeiden välillä` lopetett,u.

Kriisin   i]uhjetessa  olivat  suurimman  vientiliikkeen,  Valion,  voi-
vai`astot  täynnä,  ja  varaston  suuruus  oli  30 500  astiaa  eli  vähän },Tli
1.5  milj.  kg`.  Lokakuu]]a  nousi  puolustuslaitoksen voin  tarve  y]imää-



30                                                                             ARTTURI   LEIITINEN

räisten    kertausharjoit,usten    takia    liyvin    suureksi,    varsinkiii   kun
nousseen    kulutuksen    ohe]la    oli   kerättävä    melkoiset   voivarastot

i)er`ustettuihiii     elintarvikevai`ikkoihin   ja     eliiitarvil"täydennyspor-
taisiin.     Siitä   huolimatta,  että  vienti lopetettiin ja  meijerei]tä  saatiin
viikoittain n.  300 0000--400 000 kg vojta, supistuivat  Va]ion  `'arastot
lokakuun   aikana 9000  astiaan  e]i vajaaseen 1/2 mi]j. kiloon.   Osaltaan
vaikuttivat  suureen  voimenekkiin  myös huhut voin kulutuksen sään-
nöste]ystä,    .iotka    aiheuttivat    vaTastoonostoa   kuluttajien   taholta.
Mai`raskuun   kuluessa  on  kysyntä  vähitellen  tasaantunut,  ja  viennin
ollessa  pysähd}'ksissä  on Valion voivarast,o t.aas  alkanut  kasvaa,  ollen

parhaillaan   n.17000  astiaa   eli  vajaat   1   milj.   kg.    Voin  vähittäis-
hinta,   joka   lokakuun   lopussa  nousi  33: -markkaan,  laski  viikko
sitten   jä]leen   34:-markkaan.      Kys}'mys  voin  viennistä  cm  näin

jälleen    tullut   nvkvtärkeäksi,  vaikkakin  yhä  edelleen  on  välttämä-
töntä   kartuttaa  varastoja  kaikkien  mahdollisuuksien  varalle.    \'oin
vastaisiin     tuotantomahdollisuuksiin       palataan      väkii`ehuti]anteen
tai`kastelun   \'hte\;.dessä.

JL4i4s£o.   Juuston  tuotaiito  on jatkunut  likipitäen normaalisen suu-
ruisena.     Juuston   kulutus    on   noussut,   johtuen   puolustuslaitoksen
kasvaneesta  juuston   tai.peesta.       Vienti   oli   syyskuussa   792   tonnia,
lokakuussa   513   tonnia,  vastaten  632  ja  682  tonnia sainaan aikaan
v.  1938.     Vienti  on  kohdistunut  lähinnä  sulatejuustoon.    Vientiliik-
keillä  on juustoa  varastossa  yhteensä  vähän  yli  4  milj.  kg.  Kun  huo-
niioon  otetaan  myös  juustomeijerien  varastot,,  saadaan  macm  koko-
naisvarastoksi  3-4  milj.   kg  juustoa.

Jfcmcmmztn¢£.    Kananmunien tuotanto on p}rsynyt normaalin suu-
ruisena.      Vienti  oli  syyskuulla  573  tonnia,   lokakuussa  380  tonnia,
vastaten  570 ja  33`_).  tonnia v.  1938.       Kun  kananmunien  hinta  ulko-
mailla  parhaillaan  on  korkea,  on  tuotannon ja viennin runsaana säi-
lymiiien   ulkomaisen  valuutan  hankkimiscksi  toivottavaa.

/V-/"dcm!jho.    Naudaiilihan tuotanto  on ollut niin runsas, että hin-
mt   ovat  o]leet  laskemassa.    Vienti  on  ollut  runsaampaa  kuiii  edelli-
senä   vuonna,   syyskuussa  496  tonnia,]okakuussa  57  tonnia,vastaten
72  ja  /±3  tonnia  v.  1938.    Ileikon  rehusadon  takia  on  luulta`t-aa,  että
alkavana   talvena   tullaan   nautakarjaa  edelleen  teurastamaan  i`un-
saasti,   joten   minkäänlaisesta  naudanlihan  puutteesta  ei  ole  pelkoa,
vaan   vaikeuksia   voi  o]la  menekin  hankkimisessa,  ellei  m`iiden  elin-
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tarvikkeiden    saannin    mahdollinen   niukkuus   huomattavasti   lisää
naudanlihan  kysyntää.

L``z.¢7t!i.ho.  Sianlihan  tuotanto  on  ollut  runsas.     Tavamsissa  oloissa
on   melkoiset    määrät    sianlihaa   myyty   maan   länsiosista   itäosiin.
Poikkeuksellisten  olojen  johdosta  on sikoja  ltä-Suomessa teurastettu
niin  runsaasti,  että parin viime kuukauden aikana ei Länsi-Suomesta
o]e  sikoja  sinne  m}'yty,  mikä  on aiheuttanut menekkivaikeuksia yli-
tuotantoseudulla.    Aina   ]okakuun  puo]iväliin  saakka  vietiin  teuras-
sikoja  u]komaille,  mutta  sen jälkeen vientiliikkeet lopettivat kansan-
huoltoministeriön   toivomuksesta   viennin  ja  markkinoiden  tukemi-
seksi   puolustuslaitos   tilasi  vientiliikkeiltä  500  tonnia  sila\7aa  varas-
toon   i)antavaksi.    Tähän  mennessä  on  varastoitu  vasta  3()0  tonnia;
tämän   erän   poistuminen  markkiiioilt,a  ei  ole  riittävästi  helpottanut
tilannetta,  vaan  on  sianlihan  hinta  pyrkinyt  laskemaan.   Kun juuri

i)arhail|aan   on   ollut  käsillä  emakkojen  astutusaika,  ori  o]lut  s}.ytä
pelätä,   ett,ä   sianlihan  hnnan  lasku  saa  maanviljelijät  ]iian  jyrkästi
supistamaan   sian   kasvatustaan,    mistä   seui`auksena   olisi   sianlihan

puute   ensi  svksvnä.     Tätä   silmällcäpjtäen  on  pidetty  yllä   vähäistä
elävien   sikojen   vientiä,   minkä   ohella   on  hai`kittu  mah(lomsuuksia
vielä     200    silavat,onnin    vai`astoimiseksi    puolustuslaitosta    varte,n.
Sianlihan   vienti   oli  sy}/-skuussa   225  ton]iia,   lokakuussa  67  sekä  li-
säksi  300  tonnia  elävinä  sikoina, vastaten  450 ja  208 tonnia  v.  4938.

Å/c"gcwjL.7tj.   Margariiniteol]isuuden   i`aaka-aineen   saanti   on   krii-
sin   alusta   alkaen  ollut  vaikeata.  Huomattava  osa  raaka-aineista  oii
totuttu   ostamaan   .Ruotsista  ja  Tanskasta:   k]`iisin  puhjettua  jäivät
melkoiset   määrät   jo  ostettuja  raaka-aineita  saamatta,  kun  Ruotsi
ei   myöntänyt  vientilisenssiä.    Tähän  mennessä  on  -/i  tehdast,a  lopet-
tanut  toimintansa  ja  käynnissä  olevat  tehtaat ovat sui)istaneet tuo-
tantonsa  n.  puoleen  norfnaaljsesta  tuotannosta.   Tehtailla  on  vai`as-
tossa  parhaillaan  raaka-ainetta n. 400 tonnia, mikä vastaa }'hden kuu-
kauden    supistettua    tuotantoa.      Kysymyksessä   on   1.4   milj.   kg:n
raaka-aiiieen   hankkiminen,   mikä   riittäisi   sui)istettuun  tuotantoon
maaliskuuhun   asti.

T'öÄi.7.eh{t£.     I.okakuun    sal,oarvio    on    773.o    milj.    1%   kaui`aa    ja

45.8 milj.  kg  sekavi]jaa,  mikä  on  55  milj.  kg.  pienempi v:ii  1938  satoa,
mutta  93  milj.   kg   suurempi   vv:n   1931--35   keskimääräistä   satoa.
Tau]ukko   3   esittää   väkirehun   tuotanto-,   tuonti-   ja    kulut,ussuh-
teita    satovuosiiia   1935-39.
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Taul'u   3.

Viime   satovuonna   tuotiin  maahamme   väkirehuja  Lavallista  vä-
hemmän.    Tuonnin  pienuus  johtui,  r]aitsi  hvvästä  rehusadosta.  in\'ös
suu-   ja  sorkkataudista,  joiika  ei)äiltiin  saa]i`]neen  maahamme  ulko-
maisten   ölj}rväkirehujen  mukana  ja  jonka  maahant,ulon  estämiseksi
ölj}.väkirehuL  määrättiin  i)idettäviksi kaksi kuukautta karanteenissa
ennen   maahan  tuloa,  vaihdettaviksi  uusijn  säkkeihin  ja  käsiteltä-
viksi   ennen   kävttöä   kiehu\ralla   vedellä.      P\Tämä   määrävkset   ovat

jonkin  verran  lievennett},-inä  edelleen voimassa.   Väkirehujen korkea
tulli   -   ö]jyväkirehui]la   60   i)enniä   kilolta   --  supisti   myös   niider)
tt'ontia.

Maidon  tuotanto  i)},'s}ri  viime  satovuonna  korkeana  suhteellisen
vähäisestä   väkirehun  tuonnista  huolimatta.    Nvt   on  ti]anne  sikäli

pahempi,  että  sato  on  t)ieiiempi  ja  puolustusvoimat  tarvit,sevat  run-
saasti    väkirehuja    hevosil]een.

S}'}'skuuri alkuun mennessä ei väkirehuja vielä ollut ehditty tuoda
runsaasti  maahan,  minkä  vuoksi  vaT.astot  ovat  pieriet.    Mikäli  väki-
rehujen  tul]eja  alennei,aan,    `..oidaan   tuonti  vielä  jonkinlaisessa  laa-

juudessa   saada   aikaan,  mutta  asialla  alkaa  olla  kiire,  sillä   edullinen
tuontiaiTta   n'ienee   kohta   ohi.

Väkirehutilanne   herättää    huolestumista   varsinkin   semähden,
että    heinäsato   oli   parhailla   maatalousalueillamme,    Lounais-Suo-
messa,  I-Iäme,essä  ja  Uudellamaal]a,  huono  ja  koko  maassakin  loka-
kuun  satoarvion  mukaan  n.  20  °/o  pienempi  ede]lisen  vuoden  satoa.
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Mahdollista  oii,  että  ai.vio  oii  i`unsas  ja  että  sato  todellisuudessa  on
ehkä  30 %, ehkä  enemmänkin  v:n  4938  sai,oa  pienempi.   Ellei  mel-
koisja  väkirehumääriä  tuoda  maahan,  täyt}'nee  maidon  tuotannon
kevättalvella   jäädä    huomattavasti   pienemmäksi   kuin   edellisenä
vuonna.   Tuotannon  supistumisen  suuruutta  koskevat  arviot  liikku-
vat  20  %:n paikkeilla.    Vaikkakin maidon tuotanto  keväällä aina  on
ollut   T`unsaimmillaan  ja  voita  on  ]iiennyt vietäväksi  4.5  -2  m].lj.  kg
kuukaudessa,   merkitsee  esim.  20  °/o:n  alennus  maidon  tiiotannossa
s`iunnilleen  koko   voin  viennin  määrää,  joten,  ellei   margariinia   ole
kä?rtettävissä,   on  tällöiii   i`asvapula   uhkaamassa.

VöÅz.JcmnoJ£fee£.       Vuotuinen    väkilannoitetarpeemme    om    n.     6
milj.  kg  typpeä  (N)`  n.  35  milj.  kg  fosforihappoa  (P205)  ja  16  milj.
kg  kalia   (K20).     Typpi   käytetään   melkein   kokonaan   keväällä   ja
kesällä.     Typen  tarpeesta  on  maassa  parhaillaan  n.  2/3,   ja  todennä-
köistä  on,  että  koko  tyi)en  tarve  saadaan  t}-ydytetyksi.    Fosforiha-

i)osta   käytetään  n.  2/3  kevää]lä,1/3  syksyllä.    Kevään  tarpeesta  on
i`uiisaat  puo]et maassa varastossa  superfosfaattina tai rikkihappo-ja
superfosfaattitehtaan  r.aakafosfaattina.  Fosfaattilannoitteiden  saani,i
on  vaikea,  ja  on  hyvin  kyseenalaista,  saadaanko  kevättarpeen  va-

jausta    täytetyksi.       Raakafosfaattia   voidaan   mahdolhsesti    saada
Venäjältä   ja   Algierista.       Valtion   rikki-   ja   supeTfosfaattitehdas   ei
valitettavasti   pysty  tuottamaan  kuin  runsaan  ko]manneksen super-
fosfaatin   tarpeestamme.    Tämän  teollisuuden  tuotantok`,.vvn  ]isää-
minen   olisi  välttämätön,  edellvt.ettvnä  luonnol]isesti,  ett,ä  raakafos-
faattia  saadaan.     Tarvittavasta  kalista  on  vasta  pieni  osa  maassa
varastossa,   mutta  todennäköistä   on,   että  kalin  tai-ve  voidaan tyy-
dyttää.

Maallamme  on i.unsaat kalkkivarat, joita  nyt erikoisesti on syytä
kä}rttää   hyväksi,    sillä   kalkkia   kaipaavien   maiden   kalkitsemisella
voidaan   tehdä  tehoisiksi  maassa   aikaisemman   ]annoituksen  jä]ji]tä
olevat  fosforihappo-ja ka]imäärät.   Selvää on, että näissä o]osuhteissa
on  suui`i,a  huomiota  kiinnitettävä  kotoisten  ]antavarojen  hoitoon.

Varsinaisen   e]intai`viketuotannon  näin  tultua  tarkastelluksi  siir-
ryn  elintarvikkeita lähellä  oleviin jokapäisen elämän kulutushyödyk-
keisiin,   keittosuolaari,   kahviin  ja  tupakkaa]].    r\Täiden  jälkeen  tai`-
kastellaan    tilannetta    saippuan,    er;laisi,en    tekstiiliraaka-aineiden,
vuotien,    polttoaiiieiden   ja   metallien   kohdalla.

3
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/{.Gz.!!osut;Zc4.        Suolaa     on   maahan   tuotu   runsaasti   svvskaiiden
k`iluessa.     Tukkuliikkeillä   on   ruokataloudessa   käytettävää   suolaa
varastossa   ajnakin   5-6   kuu]{audel{si,   eräil]ä   tukkuliikkeillä   .].opa
ensi  syksv\t.n  saakka.  Lihan  ja  kalan  suolaukseen  sekä  teo]lisuuden
i`aaka-ai]ieena  käytettävää   suo]aa   on  myös   varastossa  koko  talvi-
kaudeksi.

J{crÅvt..  Säännöstel}/'n  alkaessa  ]okakuun  loppupuolella  oli  kahvia
\'arastossa  n.  9  milj.  kg,  vastaten  n.  7-8  kuukauden  säännösteltyä
kulutusta.    Vähäisiä  kah`/-imääriä  on  säännöstelvn  voimassao]oaika-
nakin  tullut  maahan.     Kahvin  saanti  ulkomailta  on  tähän  saakka
ollut  suhteellisen  helpi)oa.

7TL4pc®ÅÅa,.    Tupakkatehtaat    i]itävät    tavamsesti    raakatupakkaa
noiii  vuoden  tai`vetta  vastaavan  määrän  varastossa  voidaksee.n  näin
taata  tuotteilleen  mahdollisimman  tasaisen  ]aadun.    Raakatupakka-
\t-aTastomme  `-astaavat  nytkin  noin  vuoden  kulutustaTvetta.

S¢7:ppLc¢.     Kotimainen  teollisuus  tyydi'ttää  n.  95  °/o  koko  saip-

]tuan ja muiden  pesuaineiden kulutuksestamme,  yhteensä  n.  13 milj.
kilosta erilaisia tuotteita.   Tämän t,eo][isuuden raaka-aineista t`iodaan
kuitenkin   suurin   osa   ulkomailta.    Tärkein   raaka-aine   on   erilaiset,
rasvat  ja  ölj}'t,  joiden  kokonaistarpeesta,  n.   5  milj.   kilosta,  4  milj.
kg  tuodaan  ulkomailta ja  4.   milj.   kg saadaan kotimaasta.  Saippuan
valmjstuksessa   tarvittavien  kemikalioideTi  saanti  ei   kohdanne  vai-
keuksia.    Saipi)uatehtaiden tuontirasvojen vai`astot  ovat parhaillaan
n.   750  tonnia,  vastate]i  n.   2---21/2  kuukauden  noi`maalista  raaka-
ainekäyttöä.     Suunnil]een   samansuui`uiset   i`asvamäärät   ovat   mat-
kalla   tai  ]ähtemässä,  joten  niiden  saavuttua  saippuan  tarpeen  tyy-
dytys   on  tiirvattu maalis-huhtikuuhun saakki}.    Su]faatisel]u]oosa-
teollisuuden sivutuotteesta, juoksevasta hartsista, valmistettua mänty-
öljyä  voidaan myös käyttää saipp`ian raaka-aineena ja siten korvata
ulkomaisia  rasvoja.     Mänty.öljystä   on  normaalisissa   olo;ssa  valmis-
tettu   mäntysuopaa,  joka  soveltuu  hyvin  useihn  pesutarkoit,uksiin.
Sen  tuotanto  oli  \J-.1938  2.4  milj.  kg,  mutta  voi(laan  nyt  nostaa  noin
4.5  milj.   kiloon,  ininkä  ohella  liikemee  ri.1.5-2  milj.  kg`  mäntyö]jyä
saippuan  i.aaka-aiiieeksi,   kaikki   tämä   si]Iä  edellvtvkse]lä,   että   siil-
faattisellu]oosateollisuus   käy  ainakin  2/3  tehol]aan.    Kun  tämä  kor-
viketuotantokin  ot.etaan  ]ukuun,  nä}'ttää  saippuaii  saanti  vei`raten
t`ir\Jatulta.     Va]jtettavasti   häiritsee    y]eisön    ja   osaksi   nähtä`;.ästi
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vähittäiskauppjaidenkin   saippuatuottoiden   varastoonosto   suuresti
saippuan kauppaa,  jonka säännöstelyä kuitenkin toivotaan voitavan
\,ältt,ää.

Pztttv..ZZc4.    Tehtailla on puuvillaa varastossa nojii 3--4 kuukauden
normaalikäyttöä  vai`ten,  vuosikulutuksen  ollessa  noin  14  milj.   kg.
Ijisäksi   on   molkoisia   puuvillamääriä   matka]la   sekä   jonkin   vei`ran
varastoituna   Skandinavian   maihin.    T\'ämä   erät   huomioon   ottaen
riittäisivät varastot 5-6 kuukaudeksi.   Skandinavian maissa olevien
varastojen  maahan  saaiiti  voi  jossakin  määrin  riippua  puuvillateh-
taittemme  viennistä  näihin  maihin.    Varastojen  riittävyys  riippuu

paljon   siitä,  miten  suureksi  siviiliväestön  kulutus  tulee  muodostu-
maan.   Puo]ustusvoimien  tari)eet  ovat  hyvin  suuret,  ja  ellei  sivii]i-
väestön    kulutuksessa     esiinny     vastaavaa    supistusta,     .loppuvat
raaka-ainevarastot   normaalia   aikaisemmin.    Kuitu   Oy  voi  nykyi-
sessä ]aajuudessaan valmistaa vuodessa 500--700 tonnia tekokuituja,

jotka  sopisjvat  puuvi]lateollisuuden  raaka-aineiksj.   Yhtiö  on  hank-
kinut lisää koneita, jot.ka tekevät ]i. 6 kuukauden kuluttua mahdolli-
seksi tuotannon  kohottamisen  kaksinkertaiseksi  nykyisestään.   Laa-

jennuksen  jälkeen  vastaisi  Kuitu  Oy:n  tuotanto  n.  40 %  puuvil]a-
teollisuuden   raaka-ainetarpeesta.

Vj!/ct.   Villateollisuuden   raaka-aineti]aniie   ön   vaikca.     Kotimai-
nen villan tuotanto  on pieni, tyydyttäen vain noin 12 °/o koko villan
ja   villatuotteiden   kulutuksestamme.     Vi]laa   saadaan   ensi   sijassa
vain   lso-Britanniasta  ja  sen  alusmaista;  saanti  on  nykyisin  näistä
maista  mahdoton,  sillä  valtiova]ta  on  takavai`ikoinut  vil]avamstot.
Belgiasta   ja   Ranskasta  on  saatu   i]ieniä  vi]1amääriä.   Arg`entiina on
huomattava   karkean   -`7illan  tuottaja`  ja  sieltä  voitaisiin  mahdolli-
sesti  villaa  saada,  mutta  argentiiiialaisten  viojien  vaai,imat  maksu-
tavat aiheuttavat  vaikeuksia.   Tehtaiden vi]Iavarastot i`iittävät noiii
3  kuukauden  tuotantoon.

^rew!et,eo!!i.b.wt4dc/Zcr,    jonka    raaka-aineena   cm  puuvilla-,   silkki-ja

vil]alanka,   on  raaka-aineita   varastossa   samoin  noin   kolmen   kuu-
kauden tuotantoa varten.   Jos kotimainen kehriiuteollisuus  onnistuu
hankkimaan  tai`vitsemansa  raaka-aineet,   pystyy  se  tyydyttäniään
neuleteollisuuden    raaka-ainetarpeeii.

SjjÅÅi.tco!Zz.sttttde73   i.aaka-ainetarpeesta   voi   Kuitu   Oy   tyydyttää
noin   puolet,  edel]ä  mainitun  ]aajennuksen  jälkeen  ]ikipitäen  koko-
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naan.    Tämä   tehdas  ei  kuitenkaan  valmista  kaikkia  lankoja,  mitä
esimei`kiksi    sukkateollisuus    t,ai`vitsee,   joten   erikoislankoja   täytyy
toistaiseksi  tuoda  ulkoTiiailta.

1/L4odc*  /.Q  7tczh¢£.     Kotimaiiien   vuotien  tuotanto  on  ollut  runsas.
Oman   nahkateollisuuden   raaka-aineen  tari)een  tyydytystä  silmällä

pitäen   on  tähän  menne.ssä  sal]ittu  maasta  viedä  vain   korkeint€`an
4 kg  paiiiavia nautaeläinten  vuotia` joita kotimainen  teollisuiis  ei voj
käyttää.   Itä-intialaisten   hali)ojen  vuotie}}  asemasta  on  nahkateo"-
suus  alkanut käyttää kotimaisia kalliimpia  vuotia.    Pohjanahkavuo-
tia,  joita  kotimaasta ei saada, on tuotu Argentiinasta; mikäli parhail-
laan   Englannissa  tarkastusta  varten  pidätettyinä  olevat  4  laivaa,
joissa   on  runsaasti  raskaita  vuotia  ja  kasvisparkitusaineita,  saai)u-
vat     maahan,    i`iittää    pohjanahkaa    maalis-huhtikuuhun    saakka.
Päällisnahan    valmistukseen    tarvittavia    kromiparkitussuoloja
muita   kemikalioita   sekä   värejä   såataneen   i`iittävästi   Saksasta
rasvausaineita  r\Torjasta  ja  Ruotsista.

Vuotia  oii  syys-lokakuulla  tuotu 728 tonnia, vastaten 4  559 ton-
nia    v.    1938.

A4/e£czZZ;£.     Metalliteollisuudella  on  raaka-aineita  3--/t  kuukauden
tarvetta  varten, riippuen kuitenkin  siitä,  miten paljon näistä raaka-
aineista  vielä  varataän  puolustustarkoituksiin.    Uusien  raaka-ainei-
den  hankinta käy yhä vaikeammaksi.   Ennen käytetyille raaka-ainei-
den  hankkijoille,   Ruotsil]e  ja  Belgialle,  karttuu  yhä  suurempia  vai-
keuksia   ja   tuonti  sotaakäyvistä  maista,   Saksasta  ja   En:qlannista,
kohtaa  monia  rajoituksia..     Näin  joudutaan  hankintoja  osaksi  suun-
taamaan  etäämmälle,  lähinnä  Yhdysvaltoihin,  mistä  aiheutuu  ajan-
hukkaa   ja   bintojen   korotusta.

Ki.¢jhL.j/z:, Å`oÄ.sZ  /.cÖ  hcLZo£.  Syys-lokakuun  kivihii]en  tuonti  on  ollut

4.92.8   milj.  kg`  ja   koksin  5'1.5  mi]j.  kg,  vastaten  336.7milj.  kg`  kivi-

hiiltä    ja   46.4   milj.   kg  koksia   samaan   aikaan  v.   1938.    Kivihiilen
tuonti    on  siis  sotakuukausina  ollut  huomattavasti  pienempi  kuin
tuonti  edelliseiiä vuonna.   Tammi-lokakuun  tuonLi  oli 1263 milj. kg`
vastaten  1400  mi]j.  kg.  vastaavaan  aikaan  edellisenä  vuonna.     Su-

pistus  on  siis  ollut  n.  10  °,/o.  Minkäänlaista  kivihiilen  enempää  kuin
koksinkaan  puutetta  ei  ole  esiintynyt.

Maaseudun    myyntiin   liikenevät   sekä   kaupunkien   polttopuu-
varastot  on  inventoitu.     Kaupunkien  polttopuuvarastot  ovat  siksi



SuoMEN  ELlr`.TARvlKE-JA  RAAKA-AINETILANNE  N¥KyHETKELLÄ                     37

suuret,   että   ne,  täydennettyjnä  valtion  tähän  tarkoitukseen  va].aa-
milla    polttopuumäärillä,    riitt,ävät   l,yydyttämään   tuievan   talveii

polttopuutarpeen, mikä]i   koksia saadaan i`iittävästi keskuslämmitys-
ta]ojen  lämmitykseen.      Jos  koksintuonti  katkeaisi  -  mikä  ei  ole
luultavaa   ~-   muodostuisi   tilanne   epäilemättä   vaikeaksi,  mutta  ei
kuitenkaan   v]ivoimaiseksi.

Bcnsi.].7!j.      Bensiinjti]anne  ei  enää  tä]]ä  hetkellä  ole  niin  vaikea
kujn   muutama  kuukausi  sitten.    Varastot  riittävät  sääniiösteltyyn
kulutukseen    useammaksi   kuul{audeksi.     rl`ilannetLa    ai`vosteltaessa
on  muistettava,  että  Tanskan  sa]met  voivat  mil]oin  tahansa  koko-
naan  tukkeutua,  jol]oin beiisiinin  saanti  yhä  hidastuu  ja  vaikeutuu.
Nykyisin  ei enää mikään suurempi laiva tule ltämerelle, joten on ollut

pakko   järjestää  uude]]ee]ilastauksja  Norjassa  tai  Ruotsin  länsiran-
niko]]a,    mikä   ajheuttaa   ajanhukkaa   ja   lisäkustannuksia.    Tämän
hetken  hintataso  osoittaa,  että  }.`ens;inikysymys  on jo  muodostuiiut
va]uuttakysymykse,ksi,   joton    sen   käyttöä   olisi   jo   valuuttasyistä
sään]iöste]tävä,  vaikka  sitä voitaisiinkin saada riittä\7äst,i.

Bensijnin   koT`vikkee,na  voidasn,  kuten  tunnettua,  käyttää  puu-
kaasua.    T\'yk}`ään  onkin  i]mestynyt  hyvin  pali.on  puukaasuttimen
valmistajia,  ja tuot,antoa koetet,aan myös ]isätä ja m}t'yntiä helpottaa
mikä]i   suinkin   mahdomsta.     On   ollut   pakko   tuoda   pieni   määi`ä

r`uul{aasutt.imja  Ruotsista, tämä  sen takia, että päästäisiin alkuun ja
että   saataisiin  autonomistajat,  käsittämään,  että  puukaasuttimella
\,.oidaan  varsin  hy`Jin  tu]]a  toimeeii.     Y]eensä  koete,taan  kuitenkin
saada  as].at kehittymään sjihen suunta€`n, että kaikki puukaasuttimet
va]mistettaisiin  kotimaassa.

Bensijnin    korvikkeeiia   voidaan   käyttää   myös   moottorispriitä.
Sitä  on  ainoastaan verraten pienet määi`ät varastossa,  ja vasta  noin

i]uo]en   vuoden  kuluttua  alkaa  suui`empien  määrien  valmistus.    Oii
ehdotettu,   että   moottoriajoneuvoissa  ruvettaisiin  heti  käyttämään
sitä   spriitä,  mitä  iiyk}`ään  on  varastossa,  mutt.a  tätä  ei  ole  suositel-
tava,  sil]ä  se  spi`ij,  mitä toistaiseksi on varastoitu,  on 96 prosenttista.
Spriitä  on  taloudellisinta  käyttää  absolutoituna.   Jos  tällöin sekoite-
taan  noin  25  °/o  moottorispriitä  75  °/o:iiii bensiiniä,  niin litra tätä  se-
koitusta  vastaa   suunni]Ieen  1   ]itraa  bensiiniä.     Jos  taas  ruvetaan
käyttämään  nyt  varastossa  olevaa  96  prosenttista  spriitä  se]1aise-
naan,  mikä  on  ky]]ä  tekni]lisesti  mahdollista,  niin  kuluu  sitä  noin
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30  °/o  enemmäii.      Toisin  sanoen,  jos   meillä   ()lisi  esim.   3  milj.   kiloa
spriitä  varastossa,  niin  kuluisi  1  milj.  kiloa  hukkaan.   Koska  absolu-
toimislaitteet  valmistuvat  noin  5  ä  6  kuukauden kuluttua  ja  koska
bensiinitilanne  ei  tällä  hetkellä  ole  ei`ittäin  kriitillinen,  voidaan  hy-
vin   odottaa   kunnes   voidaan   täysin   taloudellisestikäyttäähyväksi
sitä   spi`iimäärää,  mikä  meillä  on,  samoin  kuin  niitä,  mitkä  tullaan
myöhemmin  valmistamaan.

Tämä   elintai`vikkeiden  ohella  vain  ei`äisiin  tärkeimpiin  raaka-ai-
neisiin   ja   kulutustavar.oihin   ulottunut   ylima.lkainen   tai.kastelu on
osoittanut,  että  varastoja  yleensä  on  n.  3-4  kuukaudeksi,  eräissä
tapauksissa  puoleksi  vuodeksi.    Tällaista  tilannetta  ei  poikkeukselli-
sissa   oloissa  voida  pitää  kehuttavana,  mutta  voisivat asiat olla  pa-
hemminkin.    Niinä  kolmena  kuukautena,  jonka  ki`iisi  on  kestänyt,
on  tuontia  onnistuttu ylläpitämään  sellaisessa  laajuudessa,  että  tar-

peet    on  voitu   tyydyttää,   viöläpä   ovat   eräiden  i`aaka-aineiden   ja
kulutushyödykkeiden  varastot  ki`iisin  aikana  kasvaneet.    Valuutta-
vaikeuksien   takia   joutunemme  yhä  edelleen  useimpiin  tuontitava-
i`oihin    nähden   elämään   t)kädestä   suuhunt),   kuten   tähänkin   asti.
Syytä  olisi kuitenkin kiinnittää  huomiota  - paitsi  mahdollisuuteen
korvata   tuontitavai`oita   kotimaisilla   tuotteilla   -   erääseen   näkö-
kohtaan.     Tuontitavai`at   ovat   saantiin   nähden   poikkeuksellisissa
oloissa  hyvin  erilaisessa  asemassa:  toisia  voidaan  saada  veri`aten  hel-

posti,  toisten  saanti tuntuu  hetki  hetkeltä  vaikeutuvan.   0lisi  syytä
tutkia   näiden  tavai`oiden  tuontimahdollisuuksia  ja   keskittää   käy-
tettävissä  olevia  varoja  enimmin  sellaisten  tuontitavai`ain  maahan
hankkimiseen  runsaammissa  määrissä,  joiden  tuonti  vhä  vaikeutuu
tai  tulee  kenties  kokonaan  mahdottomaksi.

**

*

Ne   ai.viot   tuontitarpeista   ja   varastojen   riittäv},.}/rdestä,   jotka
edellä  olevassa  esitelmässä  tehtiin, ovat  suurin  piirtein  pitäneet paik-
kansa  siitä  huolimatta,  että  Suomi  esitelmän  pitämishetken  jälkeen
on   kestänyt   31/2   kuukauden   pituisen   raskaan   sota-ajan.     Sodan-
käynti on kuitenkin vaikeuttanut useiden tarvikkeiden saantia ulko-
mailta  niin,  että  vai`astotilanne  sodan  päätyttyä  on  eräillä  kohdilla

jonkin  veri`an  heikompi  kuin  ennen  sodan  puhkeamista,  jos  kohta
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joittenkin  raaka-aineiden  ja  tai.vikkeiden  vai`astot  ovat  kasvaneet-
kin.     Maahamme   on   ollut   ostettuna   ja   matkallakin  huomattavat
määrät  elintai`vikkeita ja  i`aaka-aineita, mutta  niiden saant,i maahan
on   suui`ien  kuljetusvaikeuksien  takia   hidastunut.    Kun   Skandina-
vian  maat  huhtikuun  alkupuolella  joutuivat suurvaltasodan  piiriin,
katkesivat  nekin  vaivalloiset  kulkuyhteydet,  jotka  maallamme  sii-
hen   asti  oli  ollut  valtamerentaka.isiin  maihin, ja  Suomi  joutui ase-
maan,  jossa  sen  lähinnä  on  rajoituttava  kauppavaihtoon  ltämeren

piirissä   olevien   Euroopan  valtioiden  kanssa.    Parhaillaan  vallitsee
epätietoisuus  siitä,  saadaanko  ja  milloin  maahan  ne  elintai`vike-  ja
raaka-ainemäärät,  jotka  selkkauksen  Skandinaviassa  puhjetessa  oli-
vat  Englannissa,  Norjassa  ja  Tanskassa  tai  jotka  Suomeen  Atlan-
nilta  käsin  matkalla  ollen  joutuvat  pidätetyiksi  Englantiin.    Ruot-
sissa  uudelleen  lastausta  tai  rautateitse  Suomeen  hljetusta  vai`ten

puretut  tavai`at  saataneen  maahan  lähiviikkoina.
Suomella  on  kuitenkin  valtamerille  avoinna  yksi  tie,  Pohjoisen

jäämeren  rannalla  olevan,  ympäri  vuoden  avoinna  pysyvän  Liina-
hamai`in  sataman  käyttö.   Tämän  tien  tehokkaaksi  hyväksikäyttä-
miseksi  on  nyt  ponnisteltava  kaikki  voimat.   Lähimmät  kuukaudet
osoittavat,  miten käyttökelpoisia  Liinahamarin satama ja  Pet,samon
maantie  ovat  suurille  merille  pyrkivälle  vienti-ja  tuontikaupallem-
me,  mutta  joka  tapauksessa  on  varmaa,  että  ainakin  ei`ikoisen  ai`-
vokkaiden ja  suhteellisen  pienissä  määrissä  maahan tuotavien tava-
roiden   saantia   tämä   ))henkireikämme»   suui.een   inaailmaan   paljon
helpottaa.



NÄKÖKOHTm   HiNTnTiLflNTEEN  KEHiTyKSESTÄ.

Esite]mä,     jonka     Kansanta]oudellisen     Yhdistyksen     kokouksessa
toukokuun   10  p:nä   '1940  piti

R.  v.   Fi,eandi.

}'Ieillä     Suomessa    ei    tällä    kei`taa    ole    vaikeuksien    puutetta.
Puolustuslaitosta   on   }'lläpidettävä,   tuotantokoneistomme   on`   saa-
tava käyntiin, työ-ja toimeentulomahdollisuuksia hankittava luovu-
tettujen    alueiden   väestölle   ja   sodan   aiheuttamat   vahingot kor-
vattava.   Tämän  ohella   tärkein  tehtävämme   on  poikkeuksellisissa
oloissa   aina   vaikeaksi   osoittautunut   rahan   arvon   ylläpitäminen.

Rahan    arvon    aleneminen    tulee    näk}'viin    hintojen    nousuna.
Saadaksemme   käsityksen   rahan   nykyisestä   ai`vosta   ja   mahdolli-
suuksista    sen   }rlläpitämiseen   on   meidän   ensiksi   luotava   katsaus
viime  aikojen  hintakehitykseen  sekä  ulkomailla  että   Suomessa.

Tarjolla   oleva   aineisto,   jonka   perusteella   voitaisiin   arvostella
hintojen  kehit}.stä  suui`valtasodan  puhkeamisen  jälkeen  viime  s}'k-
synä, on  kuitenkin  monessa  suhteessa  puutteellista  vai`sinkin  niiden
maiden   kohdalta,    jotka,   kuten  meidän   maamme,   ovat   suoranai-
sesti   joutuneet   sotaan    ja   jotka   tästä   s}'}'stä   eivät   ole   katsoneet
voivansa    julkaista    tä?'del]istä    ti]astoa    maan   taloudellisesta  ase-
1naSta.

Sitä   paitsi   on  huomattava,   että   hintatilanteen   kehityksen   eri

i]uo]ia   valaisevia   indeksisarjoja,   sekä   tukkuhintain,   vähittäishin-
tain  että  elinkustannusten  indeksilukuja,   voidaan  käyttää  ainoas-
taan   eräin   määrätyin,  niille  olennaisin  edellvt`'ksin.   Sodan   aikana
ovat   olosuhteet  kuitenkin  monessa  suhteessa  ol]eet  niin  poikkeuk-
selliset,  ettei  mainittuja  edellytyksiä  aina  o]e  o]lut  olemassa,  minkä



NÄKÖKOHTIA   HINTATILANTEEN   KEHiTVKSESTÄ                                           41

vuoksi  useita  indeksilukuja  on  pidettävä  sangen  epävarmoina,  ei`i-
näisissä  tapauksissa  jopa  harhaanjohtavina.

Vaikkakin   siis   on   syytä   heti   todeta,    että    saatavissa    oleva
hinta-aineisto   viime   syksystä   lähtien   vähemmän   kuin   säännölli-
sissä    oloissa   tarjoaa   mahdollisuuksia   hintatasossa   tapahtuneiden
vaihtelujen   tarkkaan   arvioimiseen,   voimme   toiselta   puolen  ilman

pienintäkään   epäi`öintiä   tämän   aineiston   perusteella   todeta,   että
kehitykselle   on  ollut  mitä  suurimmassa  määrin  ominaista  melkein

poikkeukseton,   vieläpä   voimakas   nousu.   Sitä   vastoin   on  indeksi-
lukujen  epäluotettavuuden takia varman käsityksen saaminen siitä,
miten   paljon  hinnat   ovat   nousseet,   usein   mahdotonta.

Eräänlaisen     yleiskatsauksen     eri     hintojen     kehityssuunnasta
saamme   brysseliläisen   kansainvälisen  kauppainstituutin   aikakaus-
kii`jassa    julkaistusta    »maailman    hintatason»    indeksistä    kullassa
ai`vioituna.  Tästä  indeksistä  muunnettuna  siten  että,  kuten  yleensä
seuraavassa, ellei muuta  ole  ilmoitettu,  viimeistä  »rauhankuukautta))
elokuuta    1939   pidetään   peruskuukautena,    mainittakoon   muuta-
mia    tietoja.    Pitkähkön   aikaa   ennen    sodan   puhkeamista   tämä
y)maailman   hintataso»   oli   melko   vakaa.    Vaihtelut   vuoden   1939
elokuun   tasosta   sotaa   edeltäneinä   15   kuukautena   pysyivät   96:n

ja  102:n  välillä.   Mutta  syyskuussa  taso  jo  ponnahti  115:een,  loka-
kuussa   ja   marraskuussa   nousu   oli   heikompi,   117:ään  ja   119:ään,
mutta  joulukuussa   se   kohosi  jopa   126:een.   r\Tousu   oli   siis   sangen
voimakas,    neljässä   kuukaudessa   26 °/o.    Mainittakoon   kuitenkin,
ettei   meidän  tarvitse  mennä   ajassa  taaksepäin  kauemmaksi  kuin
vuoteen  1937   1öytääksemme  korkeamman  hintatason.

Eri   tavararyhmissä   kehitys   on   vaihdellut   melkoisesti,   niiitta

yhteistä   niiue   kaiki]le   on   ))maailman  hintojen»  kohoaminen   viime
aikoina,   säännöllisesti  yli   sen,   mitä   aikaisemmin   on   pidetty  nor-
maalria.. Mineraaliöljyjen  hintataso  vaihteli  15  kuukauden  kuluessa
ennen  e]okuuta  1939  93:n  ja  97:n  välillä,  mutta  nousi  joulukuuhun
mennessä    159:ään.    Vuotien   ja   nahkojen   hintaindeksi   oli   joulu-
kuussa   146:ssa,   siementavai`ain   taas   135:ssä.   Raudan  ja   teräksen
hintataso. vaihteli  15  kuukauden  aikana  100:n  ja  103:n  välillä,  eli
siis   ainoastaan   3   yksikköä,   mutta   oli   viime   vuoden  joulukuussa
`131:ssä.   Mitä   muihin  metalleihin   tulee,   kehitys   oli  jonkin  vei`ran

tasaisempi:  hintataso  liikkui  15  kuukauden  kuluessa  92:n  ja  100:n
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välillä,   mutta    nousi    jouluhussa    :L1`L:een.      Kivihiilen    ja    koksin
hinnat   olivat   joulukuussa   135:ssä,   sokerin,   kahvin,   teen   ja   kaa-
kaon   yhteenlaskettu   hintaindeksi   115:ssä.   Kehruuaineiden   hinta-
indeksi    kohosi   joulukuussa   135:een,   viljan   melkein   `'htä   paljon,
`j29:ään.   Mitä   puutavaroihin   tulee,   muutos   sen   sijaan   oli  'melko

kohtuu]linen,    hinnat   nousivat   elokuusta   jouluhuhun   mennessä
112:een.    Kautsun   hinnat   kohosivat   jonkin   verran   enemmän   eli
4`17:ään.

Mitä  hintatason  kehit}/'kseen  eri  maissa   tulee,   se   kaikkialla   on
osoittanut    noususuuntaa,    mutta    ilmeistä    aste-eroavaisuutta    on
kuitenkin   havaittavissa.   Yhdysvalloissa   nousu   oli   suurin   i]iirtein
kohtuullinen,   samoin  Saksassa,  johtuen  tehokkaasta   hintatarkkai-
]usta.   Mutta   siellä,  missä   hinnanmuodostus   on   ollut   vapaampaa,
on   melkoista   nousua  todettavissa.

Tukkuhinnat  ovat  kauttaaltaan  nousseet  enemmän  kuin  vähit-
täishinnat,  seikka,  joka  säännöllisesti  todetaan  hintojen  nousukau-
sina.   Maa,  jossa  tukkuhinnat  sodan  aikana  ovat  nousseet  ei`ittäin
suuresti,    on   Tanska,  jossa    hintataso    ilmeisesti   osaksi    valuutan
ulkomaisen    ai`von    alenemisen   vaikutuksesta   maaliskuussa    nousi
`J50:een.   Englannissa,   jossa   valuutan   ulkomainen   arvo   on   laske-

nut  n.  20  °/o:lla,  kohosivat  tukkuhinnat  maaliskuussa  4940133:een.
Ruotsissa  hintataso  oli  maaliskuussa  126  ja  Norjassa  tammikuussa
`122.  Yhdysvalloissa  hintatasossa  on,  kul,en  jo  mainittiin,  suhteelli-

sen  vähän  ha`/.aittavissa  yleisen  hintojen  nousun  vaikutusta.  Sodan

puhjetessa   taso   hiukan   kohosi,   syyskuussa   105:een,   mutta   siihen
nousu   pysähtyikin,   ja   kuluvan   vuoden   maaliskuussa   indeksiluku
laski  takaisin  104:ään.  Mitä  lopuksi  Saksaan  tulee,  on  valtiovallan
ankaran   säännöstelyn  ja  hintatarkkailun   avulla   onnistunut   pitää
hintataso  vakavana.   12  kuukauden  ajan  ennen  sotaa  tukkuhinta-
taso   Saksassa   oli   99--100,   syys-,   loka-   ja   mai`raskuussa   se   mer-
kittiin   100:Ila   ja   joulukuussa   sekä   kuluvan   vuoden   helmikuussa
101:llä.

Mitä  elinkustannuksiin  tulee,  eri  maiden  viralliset  indeksiluvut
osoittavat,  kuten  mainittiin,  toistaiseksi  huomattavasti  pienempää
nousua   kuin   tukkuhintojen   kohdalta.    Koska   useat   maat   eivät
virallisesti  määrää  elinkustannuksiaan  kuukausittain,  vaan  ainoas-
taan   kunkin   neljänneksen   alussa,   siis   tammi-,   huhti-,   heinä-   ja
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lokakuussa,    on    elinkustannusindeksien    peruslukuna    seuraavassa

pidetty    heinäkuuta    1939.    Tanskassa   liintataso   oli   vuoden ajan
ennen  sotaa   sangen  vakaa,   mutta  nousi  kuluvan  vuoden  tammi-
kuussa  111:een.  Ruotsissa  se oli kuluvan vuoden huhtikuussa  110:ssä

ja   Norjassa  tammikuussa   106:ssa.   Jonkin  verran  suurempi  nousu
on   ollut  Englannissa,  jossa  hintataso  kohosi  112:een  joulukuussa.
Saksassa  taso   on  pysynyt   vakaana:   vuoden  ajan  ennen  sotaa  se
oli     98~100,     heinäkuussa    1939    100:ssa,    lokakuussa    99:ssä    ja
tammikuussa   1940  jälleen  100:ssa.

Kuva,    jonka    viimeaikaisesta    yleisestä    hintojen    kehityksestä
voi  saatavissa  olevan  sangen  epätäydellisen  hinta-aineiston  perus-
teella   luoda,   on   pääpiirteissään   seuraava:

Vastavaikutuksena  syksyllä  4936  ja  keväällä  1937  tapahtuneelle
tuntuvalle  hintojen  nousulle  oli  kaikkialla  sen  jälkeen  ollut  havait-
tavissa   ilmeistä   hintojen   laskua,   joka   kuitenkin   lakkasi   keväällä
tai   kesällä   1938.   Siitä   lähtien   aina   sodanpuhkeamiseen  saakka   ei
hintojen  kehityksessä  ole voinut huomata  mainittavampaa  suuntaa.
0losuhteet    olivat    siis    vakiintuneet.    Maailmanmarkkinoilla    heti
sodan   puhjettua   tapahtunut   ja   siitä   lähtien,   joskin   paibitellen
hiljaisempana    jatkunut   hintojen   nousu   lienee   sen   tähden   koko-
naan  katsottava  sotatilanteen  seuraamukseksi.  Sota  on  tavalla  tai
toisella  ja   suuremmassa   tai   pienemmässä   määrin   otaksuttavasti
kaikissa   maissa   horjuttanut   elinkeinoelämän   säännöllistä   kulkua.
Tästä    aiheutuneet    hankaukset    ja    mukautumisvaikeudet    ovat
monessa   tapauksessa   aiheuttaneet   hintojen   nousua,   jonka   vasta-

painona  on  vain  harvoja  hintojen  laskemisia.

Tämän   ulkomaisten   hintojen   kehitykseen  luomamme   yleiskat-
sauksen  jälkeen  otamme  tarkasteltaviksemme  vastaavat  olosuhteet
Suomessa.   Tätä   tarkoitusta   varten   olen   saanut   käytettäväkseni
osaksi  aikaisemmin  julkaisematonta  tilastoa.

On  itsestään  selvää,  ettei hintataso  Suomessakaan  ole  säästynyt
sotatilanteen  vaikutukselta.   Sota  on  lisänn}rt  maassamme  melkein
kaikkien  tavarain  kysyntää, samalla  kun  se  on  vaikeuttanut  tuo-
tantoa,  mikä   kaikki   on  ollut   omansa  horjuttamaan  tarjonnan  ja
kysynnän  välistä  tasapainoa  sekä  samalla  edistänyt  hintojen  nou-
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sua.   Kun  vientimme  on  kohdannut  suuria  vaikeuksia,  on  tuontia-
kin  täytynyt   supistaa.   Sotatilanteen  ja   poliittisen   epävarmuuden
vuoksi   on   n.s.   sivii]itavarain  tuonti   täytynyt  rajoittaa   mahdolli-
simman  vähiin.   Tuonnin  väheneminen  ulkomailta   ja  ulkomaisten
tavarain   hintojen   nousu   ovat   ]isäksi   vaikuttaneet   kohottavasti
hintoihimme.   Itse  asiassa  näyttävät  siis  juuri  tuontitavarat  olleen
suurena   tekjjänä   hintatason   nousuun  Suomessa.   Aikaisemmin  esi-
tettyihin,  eri  maiden  tukkuhintaindeksilukuhin  veri.attuna,  ei  tär-
keimmissä    tuontimaissamme    tapahtunut    hintojen    nousu    näytä
tosin  niin  huomattavalta,  että  se  olisi  vaikuttanut  raskaasti  hinto-

jen   nousuun   mei]Iä.   Onhan   mei]le   niinkjn   tärkeissä   tuontimaissa
kuin    Yhdysvalloissa    ja    Saksassa    hintojen    nousu    ollut    melko
vähäistä.   -   Mutta   sitä   vastoin   on   rahti-   ja   vakuutusmaksujen
suunnaton   kohoaminen   suuresti   vaikuttanut   tuontihintoihimme.
Käsityksen  rahtien  kallistumisesta  saamme  Svenska  Handelsbanke-
nin  rahti-indeksistä.  Jos  laskemme  tämän  indeksin  uudelleen  mer-
kitsemällä  vuoden  `J.939  elokuun  rahtiluvun  100:]Ia,  saamme  seuraa-
vat   suhdeluvut  ruotsa]aisille  rahdeil]e:

S}tyskuu        1939
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu   1940
Helmikuu
Maaliskuu

Rahtien  nousuun  ovat  `'aikuttaneet  tonniston  puute  ja  kohon-
neet  merenkulkukustannukset,  lähinnä  miehistön  palkkojen  nousu,
varsinkin     sotatoimialuee]]a    purjehtivissa    laivoissa,   sekä     sen   li-
säksi  matkaan  käytetyn   ajan   useinkin   hyvin   huomattava  i)itkit-
tyminen.

Tuontitavarain  hintojen   kohoaminen  vaikuttaa   maan  yleiseen
hintatasoon  enemmän  tai  vähemmän  riippuen  siitä,  missä  määrin
me  käytämme  tuontitavaroita.  Säännöllisissä  oloissa  on  lähes  i]uo-
]et   tukkukaupan   liikevaihdosta   välittömästi   tai   välillisesti   ulko-
maista  alhi]erää  olevia  tavai.oita.   Nykyään  on  ulkomaisten  tava-
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rain   osuus  kuitenkin  ilmeisesti  pieneinpi,  minkä  takia.  tukkuhinta-
indeksimme   jo   tällä   perusteella   edustaa   ainoastaan   konstruoitua
hintatasoa,   joka   nykyään  voi   olla   h}rvinkin   kaukana   todellisesta
tukkukaupan   liikevaihdosta.

Sitä  paitsi  tukkuhintaindeksi  edellyttää,  että  kokonaiskaupalla
on   määi`ätty,   muuttumaton  kokooni)anonsa,   jota   vastoin  todelli-
nen  tuonti  vai`sinkin  poikkeuksellisina  aikoina  usein  käsittää  muita
tavaroita.  Eräiden  tavarain  hintojen  nousun  pakottamana  kauppa
usein  hakeutuu  samanlaatuisten,  mutta  halvempien tavarain  alalle.
Tätä   siirtymistä  halvempien  i}korviketavarain»  käyttöön  ei  viralli-
sissa  indeksilaskelmissa  oteta  huomioon.  Todella  vaihdettujen  tava-
rain    hintataso    jää    nykyään    tästä    s}.}rstä    alhaisemmaksi  .kuin
nimellisesti  noteerattu  taso.

Vielä   on   eräs   seikka,   joka   tukkuhintaindeksiä   arvostelta.essa
on  otettava  huomioon.   Virallinen   indeksi  lasketaan   sen  kohteena
olevana    aikana    päätettyjen   kauppojen   perusteella.    Itse   tuonti
käsittää  kuitenkin  tavaroita,  jotka  on  ostettu  huomattavasti  aikai-
semmin,   olosuhteissa,   jolloin  hintataso,  varsinkin  epäsäännöllisinä
aikoina,  on  voinut  olla  joko  korkeampi  tai  alhaisempi.  Valaisevana
esimerkkinä   siitä,   kuinka   noteeratut   tuontihinnat   voivat   erota
niistä    keskihinnoista,   joihin   tuonti   todella   on   tapahtunut,   mai-
nittakoon,   että   viljan  ja  viljantuotteiden  noteerattujen   cif-hinto-

jen  nousu  tukkuhintaindeksimme  mukaan  vuoden  1939  elo-joulu-
kuun   kuluessa   oli   91  °/o,   jota   vastoin   todellisuudessa   maksetun
cif-hinnan  nousu  virallisen tuontitilaston mukaan  oli:  vehnän  12  °/o,
riissin    9  °/o,   vehnäjauhojen   4  °/o,   mu.tta   i.ukiin   hinnan   vähennys
5  0/o .

Tulos  »paosta  halvempiin  tavaroihim}  ilmenee  seuraavasta koko
tuonnin  käsittävästä  vei`tailusta,  joka  on  laadittu  toiselta  puolen
noteerattujen    hintojen    ja    tuonnin    oletetun,    muuttumattoman
kokoonpanon   mukaan,   toiselta   puolen   taas   todellisuudessa   tuo-
duista   tavaroista   maksettujen   hintojen   mukaan.   Kumpaisessakin
tapauksessa   luvut   tarkoittavat   hintatason   nousua   vuoden   1939
elo.--joulukuun   kuluessa   prosenteissa   ai`vioituna.
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Noteerattu
cif-hinta

Kuukausi                         (Tukkuhinta-
indeksi)

Elokuu     .
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

400
•134

146
149
151

l\,Iaksettu
cif-hinta

('I`uontitilasto)

Sen  ansiosta,  että  tuonti  on  tapahtunut  jo  aikaisemmin  sovittu-

jen  halvempien  hintojen  pohjalla  ja  että  sen  kokoonpano  on  sovi-
tettu  muuttuneiden  olosuhteiden  mukaan  -  ilmeisestikin  suureksi
osaksi  vallitsevan  tuontikiellon  johdosta,  joka  tekee   mahdolliseksi
käikkien    liian   kalliiden   tai   muuten   soveltumattomien   tavarain
tuonnin  eliminoimisen  -  on  useimpien  tuotujen  tavaroiden  todelli-
nen   hintataso   kohonnut  verraten  vähän.

Näiden  vertauksel]isesti  tehtyjen,  hinta-aineiston  puutteita  kos-
kevien   huomautusten   jälkeen   mainittakoon   muutamia   numeroita
noteerattujen   tukkuhintojen   vii.allisesta   indeksilaskelmasta.    Ver-
i`attuna   kotimai`kkinahintatasoon   elokuussa   1939    (±  100)    notee-
rattiin   yleinen   tukkuhintataso   vuoden   1940   helmikuussa   25  °/o
korkeammaksi;   tuontitavarain   hintojen   vastaava   nousu   oli   /±6  °/o

ja   kotimaisten   tuotteiden   16  °/o,   josta   teo]1isuustuotteiden   24  °/o,
maataloustuotteiden  23  °/o  ja  metsätaloustuotteiden  -  5  °/o.  Kuten
äsken   mainittiin,   täytyy   todellisen   hintatason,   ainakin   mikäli   se
koskee    tuontitavai.oita,    katsoa    olevan    huomat,tavasti    alemman
kuin  tämän  vii`al]isesti  noteei`atun,  joka   sekin  nä}tttää  olevan  jon-
kin    verran   alhaisempi   kuin   muissa    Euroopan  maissa,  joissa   on
suhteellisen  vapaa  hinnanmuodostus.  Vähimmin muuttuneisiin  ryh-
miin   kuuluvat   tavarat,   joita   ]aajemmassa   mitassa   valmistetaan
maassamme,    kuten    eläimistä    saadut    elintarpeet    (]isäys    20  °/o),
vilja  ja  viljantuotteet  (+  20 °/o),  paperiteollisuustuotteet  (+  10  °/o),

puutavarat  (-13  °/o),   kivi-,   savi-  ja  lasituotteet  (+  10  °/o).   Erit-
täin   voimakas   nousu   on   ollut   eräiden   tuontitavarain   kohdalta
kuten   polttoaineen  ja   voiteluöljyjen   (+  95  °/o),   kemiallis-teknillis-
ten  tavarain  (+  58  °/o)   sekä   kautsun  ja  kautsuteosten   (+  39  °/o).
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Jaettaessa    eri    tavaralajeja    jalostamattomiin    ja    vähemmän

jalostettuihin  tavaroihin  toiselta   puolen   sekä   olennaisesti  jalostet-
tuihin   tavaroihin   toiselta   puolen   huomataan,   että   edelliset   ovat
kallistuneet   aavistuksen  verran  enemmän   (+  26  °/o)   kuin  jaloste-
tut  tavarat  (+  25 °/o).  Ja  jaettaessa  taas  kulutustavaroihin  ja tuo-
tantohyödykkeisiin  on  edellisille  noteerattu hiukan  suurempi hinto-

jen   nousu   (+  29 °/o)  kuin  jälkimmäisille   (+  23 °/o).

Voidaan    siis    todeta    hintojen    nousun    kohdistuneen    lähinnä
tuontitavaroihin   ja   niiden   joukossa   raaka-aineisiin,   mutta   niistä
nousu  on  ]evinnyt  kotimaisiin  tuotteisiin  ja  valmiisiin  tehdastava-
roihin.   Tämä   kehitys   selittää   seikan,   joka   Suomessakin   on  voitu
todeta,  nimittäin   että   elinkustannusten  hintataso,  sellaisena  kuin
se    määi`ätään   virallisessa   indeksilaskelmassa,   o'n   pysynyt   tukku-
hintatasoa      huomattavasti     alhaisempa.na.      Elinkustannusindeksi

perustuu  nimittäin  kulutusvalmiisiin  tuotteisiin  ja   suureksi  osaksi
tavaroihin,   joita   tuotetaan   omassa   maassa.

Meillä   virallisesti   laskettu   elinkustannusindeksi,   jonka   tarkoi-
tuksena   on   edustaa  koko   maata,   perustuu  ilmoitettuun  kulutuk-
seen   muutamissa   työläis-   ja   toimenhaltijaperheissä.   Tyyppiperhe,

jonka  kulutuksesta  tällöin  on  kysymys,  käsittää   miehen,  vaimon
ja  kolme   a]aikäistä  lasta  ja  asuu  huoneen  ja  keittiön  sisältävässä
vuokrahuoneistossa.    Lähtökohdaksi   on    otettu   tällaisen   perheen
menot  vuonna  1928,  niiden  kokoonpano  ja  suuruus,  sekä  ai`vioitu
nämä     perusmäärät    eri    ajankohtina    voimassaolleiden    hintojen
mukaan.   Sen  jälkeen  on  laskettu  näin  saatujen  menoorien  suhde

perusvuoden   vastaaviin   menoeriin;   suhdelukua   sanotaan   elinkus-
tannusten   indeksiksi.   Tyyppiperheen   perusmenot   olivat   v.   1928
n.  27 680  mk,  v.  1935  22 620  mk,  vuoden  1939  heinäkuussa  24 570
mk ja kuluvan vuoden maaliskuussa 28 460 mk.  Vuoden 1939 heinä-
kuusta vuoden  1940 maaliskuuhun mennessä  olisivat elinkustannuk-
set   tämän   laskelman   mukaan   siis   nousseet   16 °/o:lla.

Mitä  eri  menoerien  lisäykseen  vuoden  1939  heinäkuusta  vuoden
1940    maaliskuuhun   mennessä   tu]ee,    arvioidaan   ravintomenojen
lisääntyneen    24  °/o:1la    eli    11120    mk:sta    13780    mk:aan    (josta

yksinomaan   kahvi   ja   sokeri   n.   800   mk   sekä   meijerituotteet   n.
700   mk).    Asuntomenot    lisääntyivät    samanaikaisesti    ainoastaan
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5  °/o:l]a   eli   3 300:sta   3 450   mk:aan,   vaatetusmenot   n.   7  °/o:lla   eli
2 920:stä  3120  mk:aan,  valo-  ja  lämpömenot  kokonaista  29   °/o:lla
eli   1040:sta   1350   mk:aan.    Lopuksi   mei`kittiin   veroihin   vuoden
1939  heinäkuussa  1090  mk  ja  vuoden  1940  maaliskuussa  1110  mk
eli   ainoastaan   2  °/o   enemmän.   Tämä   määi`ä,   joka   menoarviossa
näyttelee   melko   mitätöntä   osaa  -  vuoden   1940  maaliskuussa  ei
täyttä  4 °/o  kokonaismenoista  -  tarkoittaa  ainoastaan  välittömiä
veroja.   Välilliset   verot,  joiden  s'uuruutta  ei  tietenkään  ole  helppo
määrätä, ovat varmasti lisääntyneet huomattavasti enemmän.

Arvosteltaessa vii`allisen elinkustannusindeksin pätevyyttä todel-
Iisten  elinkustannusten   ilmaisijana   on  tehtävä  sama  yleishuomau-
tus    kuin   tukkuhin.taindeksistä.    Se    on   liian   kankea,    koska    sen
lähtökohtana    on    kokoonpanoltaan   muuttumaton   kulutus.   Se   ei
näin    ollen   ilmaise   todellisen   kulutuksen    aiheuttamissa   menoissa
tapahtuvia   vaihteluja,   vaan  osoittaa   ainoastaan,   mikä   hinta   olisi
siinä    tapauksessa,   että   kulutuksen   kokoonpano   ja   suuruus   eivät
olisi    muuttuneet.    Sillä   on   kuitenkin   teoreettinen   merkityksensä
hintavaihtelujen   mittaajana,  mutta  sikäli  kuin  kulutus  joko  äkkiä
muuttuneiden olosuhteiden  -esim.  tuontikiellon,  myyntisäännöste-
lyn  y.m.  ~ johdosta  tai  muuten  vähitellen  aikojen  kuluessa  muut-
tuu, menettää muuttumattomalle perustalle i`akentuva elinkustannus-
indeksi käytännöllisen merkityksensä.   Mainittakoon esimei`kki äsken
esitetvn  valaisemiseksi.   Arvioidusta  kokonaiselinkustannusindeksin
noususta    vuoden    1939   heinäkuusta   vuoden   1940   maaliskuuhun,
t.  s.100:sta    115.6:een,     tulee     sokerimenojen    osalle    2     yksikköä,
koska    indeksilaskelma    arvioi   tyyppiperheen   sokerinmenekin   8  1/2
kg:ksi   kuukaudessa,  vaikka  perheen  (2  täysikasvuista,  3  alaikäistä)
kulutus,   kuten  tunnettua,  nyttemmin  on  21/2  kg  neljässä  viikossa.
Vaikka   sokerin   }'ksikköhinta   on   noussut,   ovat   todelliset   sokerin-
ku]utusmenot    tämän   johdosta   laskeneet   eivätkä   nousseet,   kuten
elinkustannusindeksi  osoittaa.  Mutta paitsi suorastaan vähentynyttä
kulutusta    ilmenee   kallis   aika   luonnollisesti   myöskin   siirtymisessä
halvempien  tavaralajien  ja  -laatujen  käyttöön.  Mainittakoon  tästä-
kin  esimerkki.  Kun  kaurasuui`imoiden  hinta  vuoden 1939 elokuuusta
vuoden  1940   maaliskuuhun mennessä  nousi 32 °/o:lla,  mutta  muiden
suui`imoiden   hinnat   korkeintaan   20  °/o:lla,   on  luultavaa,   että  väl-
tettiin  hinnannousu,  ainakin  osaksi,  muuttamalla  kulutusta.
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Virallisen     elinkustannusindeksin     tarkoituksena     ei     siis     ole
ilmaista   todellisia  elinkustannuksia  muuttuneissa  olosuhteissa.    Sen
tähden   ei   nykyinen   indeksimme   m)'öskään   sovellu   mittapuuksi,

jos  esim.  halutaan  järjestää  palkat  todellisia  elinkustannuksia  vas-
taaviksi.   Jos   tahdotaan   verotuksen   kautta   alentaa   tai   muuten
muuttaa  kulutusta,   ei  indeksi  osoita,   onko  tavoiteltuun  tulokseen

päästy,  koska  verotkin  sisältyvät  indeksiin.  Jos  sitä  halutaan  käyt-
tää     i]ohjana    palkkatasoa    määrättäessä,    olisi    joka    tapauksessa
välittömän    verotuksen   osuus   indeksistä   poistettava,   sillä   valtion
tarkoituksena  voitaneen  pitää,  että  välitön  verotus  kohdistuu  sen
maksajaan.   Ruotsissa  ovat  valtiopankin  valtuutetut  hiljattain  kii.-

jelmässään   kuninkaalle   huomauttaneet,   että   sikäli   kuin   indeksiä
käytetään   pohjana   palkkoja   määrättäessä,   siitä   olisi  eliminoitava
ei  ainoastaan   välittömän,  vaan  myöskin  välillisen  vei`otuksen  vai-
kutus   hintoihin.   Sanotussa  kirjelmässä   on  vieläpä   ehdotettu,   että

palkkoja   määrättäessä   ei   pitäisi   ottaa   huomioon  `sitä   hintatason
nousua,  joka   johtuu  hintojen  noususta   ulkomailla  ja   kohonneista
rahdeista,   koska   tällainen  hintojen  nousu   osittain   on   sitä  laatua,
että   se  on  kaikkien  kansalaisten  kannettava.

Indeksilukujen puutteellisuuksista huolimatta voimme siis todeta,
että   hintojen  nousu  meillä  sodan  aikana  ei  ollut  kovinkaan  suuri.
Ottaen   huomioon   sodan   aiheuttamat   suunnattomat   kuljetus-   ja
muut   vaikeudet   olisi  voinut   odottaa,   että  hintataso   olisi  noussut
huomattavasti   enemmän.  Todennäköisesti  ovat  eräät  hinnat  viime
aikoina   osoittaneet  noususuuntaa,   mutta  ei  kuitenkaan  sellaisessa
mittakaavassa,   että  voitaisiin  sanoa  olevan  liian  myöhäistä  ryhtyä
toimenpiteisiin   jatkuvan   hintain   nousun   ja.varsinkin   sen   uusille
aloille   leviämisen   estämiseksi.

Ennenkuin  ryhdymme  käsittelemään  mahdollisuuksiamme  tässä
suhteessa,  on  vielä  palattava  niihin  seikkoihin,  jotka  ovat  aiheutta-
neet   meillä   todetun   hintain   nousun.    Kuten   edellä   olevasta   on
käynyt  ilmi,  on  huomattavana  tekijänä  tähän  vaikuttanut  tuonti-
tavaraimme  hintojen  nousu   ulkomailla  ja  varsinkin  rahtima.ksujen
kohoaminen.    Tuotannon    aleneminen   ei`i   aloilla   ja   kustannusten

jakautuminen  pienemmälle  tavaT.amäärälle  on  myöskin  vaikuttanut
4
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sainaan    suuntaan.     Monilla    aloilla    }.leisö    on    pelänn}'t    tavai`ain
loppumista   ja   sen   johdosta   kiihd}J'ttänyt   ostojaan   varastoimistar-
koit,uksessa   täten   aiheuttaen   hintojen   nousua.   Tavarain   niukkuus
on   tehn}'t   kilpailun   teollisuuden   ja   kaui)an   alalla   tarpeettomaksi

ja   näin   ollen   poistanut   sen   hintoja   alentavan   vaikutuksen,   mikä
säännöllisissä   oloissa   kilpailulla   on.

L\.h\'esti   sanott,una    vaikuttaa   yleinen   tavarain   niukkuus   häi-
i`itsevästi  hintatilanteeseen.    Luonnollista   onkin,   ettei   meillä   sodan
aikana   ehditty    eikä    voitu    kiinnittää    riittävää    huomiota    tuo-
tannon  eikä  tuonninkaan  }'lläi)itämiseen.  .Jotta  Suomen  kansa  voisi

ylläpitää   entistä   elintasoaan,   on  ensimmäisenä  vaatimuksena,  että
n\-t  keskitämme   kaikki  voimainme  tavarain  hankkimiseen.

Maamme  ennen  viime maai]m.ansotaa vuosi  vuodelta  parantunut
t,aloudellinen  asema  johtui  siitä,  et,tä  Suomen  maanviljelys  ja  teolli-
suus    jatkuvasti   ]isäsivät   tuot,antoaan   ja   hankkivait   kansalaisille
h}rödykkeitä   sekä  kotimaista  kulutusta  varten  että  vietäviksi  ulko-
maille    sieltä   hankit,tavien   tuontitavaroiden   maksuksi.   Meidän   on
n}7tkin     ri}/'rittävä     lisäämään    tuotantoamme.    Kaikki    on    saatava
inukaan    tuotannolliseen  t}.öhön.  Tuotantomme  osit,taista  uudelleen

järjestämistä    on   hai`kittava.   Tehtävät   ovat   }'htä   täi`keät   ja   vai-
keudet   }'htä   suuret   sekä   maatalouden   että   teollisuuden   alalla.

Y]läpitääksemme   entistä    elintasoamme   ja   i`ahanai`voamme   on
myöskin   välttämätöntä,   että   voimme   jatkuvasti   hankkia   tarvik-
keita   ulkomailta.   Mahdollisuutemme    }/'lläpitää   näiden   ostamiseen
tarpeellista  vientiämme   ovat   pienentyneet   sen  johdosta,   että   eri-
näiset  markkinat  ainakin  toistaiseksi   ovat  meiltä  suljetut.   Näiden
tilalle   on   löydettävä   uusia   markkinoita   ja   ulkomaankauppamme
kehittämiseksi    on   ilriieisesti   välttämätöntä    lisääntyvässä    määrin
solmia   kauppasuhteita    clearing`-menetelmän   i)ohjalla.   Myöskin   on
välttämätöntä   kiinnit,tää   huomiota   kuljetus}.hte}-ksien   ylläpitämi-
seen  ja  kehittämiseen.

Kun  kuitenkin  on  ilmeistä,  että  toimeni)iteemme  yllämainituissa
suhteissa   eivät   heti   voi   vaikuttaa   tilanteeseen,  ja   kun  sitä   paitsi
on    i]meistä,    että   hintatilanteemme   tasapaino   horjuu   sen   takia,
että    meillä    on   suhteellisesti   liian   paljon   ostok}'k}'ä,    on   meidän
kiinnitettävä    erikoista   huomiota   tähän   viimeksi   mainittuun   seik-
kaan.
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Säännöl]isissä oloissa   i)idetään  valt,ion  tulo-  ja  menoarvio  tasa-

i)ainossa.   Jos valtion   tulot   ylittävät   sen   menot,   aiheuttaa   tämä
varojen vetämistä   }Tleisöltä   valtion   kassaan,   mikä   kiristää   raha-
mai.k]{jnoita.   Jos taas  valtion  menot  nousevat  tuloja  suuremmiksi,
Iuovuttaa  va]tio   kansa]aisille   ostok}'k}.ä.   Sotamme   aikana   ei   val-
tio tietenkään  voinut  kert}'neillä  tuloillaan  ja  }'Ieisöltä  ot,tamillaan
lainoilla peittää  menojaan,  vaan  oli  sen  pakko  rahoittaa  sotameno-

jaan  valtiopankin  avulla.
Valtio  on   tänä   aikana   suoritt,anut   huomattavia   määriä   palk-

koina  sotaväel]e,   avust,uksina  siirtoväelle   ja   maks\iina   ostetuista
sekä ti]atuista tavaroista  maanviljelijöille,  kauppiai]le  ja  tcollisuus-
laitoksille.    Nämä suoi`it,ukset   ovat   tapahtuneet   joko   seteleinä   tai
shekkeinä,ja   ne   ovat  tällä   hetkellä   y]eisön  hallussa  joko   setelien
muodossa  tai   saatavina   liikkeiden   shekkitileillä   pankeissa.   Yleisö
on näin  ol]en  voinut  joko  vähentää  velkojaan  kauppai)ankeille  tahi
lisätä  saataviaan   niiltä.   Tämä   kehit}'s   käy   ilmi   tai`kastaessamme
kaui)papankkien tasetilejä  viime  kuukausien  aikana.

Anto]ainauspuoli  ei  muodollisesti   ole   suui`esti  muuttunut.  Ylei-
sön   ve]ka   shekkiti]eillä,  joka   elokuussa   1939   oli   2  746  miljoonaa,
oli viime  huhtikuun  lopussa  hieman  alentunut  eli  2 /i89  milj.  mark-
kaan.  Lainat  ovat  melkein  entise]lään,  mutta  vekseleissä  on  tapah-
tunut  huomattava   muutos   sikäli,   että   y]eisö   on   h}'vin   suuressa
määrin lyhentänyt  velkojaan,  jota  vastoin  valtion  velka  on  nous-
sut,  niin   että   koko   vekselimäärä,   joka   elokuussa   viime   vuonna
oli  4  855   milj.,   oli   huhtikuun   lopussa   3 446   milj.   markkaa,   tästä
huomattava  osa  valtion  vekse]eitä.

I-Iuomattavasti  suurempi   on  muutos   ottolainauspuolella.   Talle-
tukset,jotka  elokuun  lopussa  olivat  7  797  milj.,1askivat  jatkuvasti
syksyl]ä  saavuttaen   alhaisimman   määrän,   6 940   milj.    markkaa,
vuoden  lopussa.    Tämän  jälkeen   ne   ovat   nousseet   eli   7  219   milj.
mai`kkaan  huhtikuun  30  p:nä  1940.   Rahanrunsaus  käy  ilmi shekki-
tilien  kehitvksestä.  Yleisöllä oli  shekkitileillä  viime  elokuun lopussa
2 050  milj.,  ja  tämä  määrä   aleni   sy'ys~lokakuussa,   mutta  on  sen

jälkeen  tasaisesti   ja   vahvasti   noussut   ollen   pankkien   viime  tase-
tileissä  3890   milj.    markkaa.    Kun   talletustilejä   käyttävät   pien-
eläjät  ja   shekkitilejä   ]ähinnä   suuret   kauppaliikkeet   ja   teollisuus-
laitokset, voi  tilastosta  päätellä,  että  keskisäädyllä  on  ollut  menoja
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evakuoinnin }rhteydessä   i.a   että   sillä    ehkä   vieläkin   on   hallussaan
enemmän seteleitä  kuin  aikaisemmin,   mutta  että  huomattava  osa
lisääntyneestä  ostokyvystä   on  joutunut   suui`liikkeille,  jolloin  tosin
on   muistettava,   että   niiden   tavaravarastot   ovat   samanaikaisesti
huomattavasti  pienentyneet.

Tilanne  meillä   on  siis   sellainen,   että   samalla  kun   on  olemassa
varsinkin   erinäisillä   aloilla   tavai`ain   puutteen   vaara,   mikä   luon-
nollisella   tavalla   vaikuttaa   hintoja   kohottavasti,   on   rahai)uolella

yleisöllä   ostokykyä   ei   ainoastaan   yhtä   paljon   kuin   säännöllisissä
oloissa,   vaan  huomattavasti  enemmän.   Tässä  piilee  tämän  hetken
suui`in  vaai`a   rahapoliittisella   alalla  ja    toimenpiteemme    on    koh-
distettava  sen  torjumiseen.

Sekä  tieteisopissa  että  käytännössä  on  yleensä  oltu  sitä  mieltä,
että   sellaista   hintojen  nousua  vastaan   ei  pidä  taistella,  joka  joh-
tuu   tavarain   niukkuudesta   ostovoiman   ollessa   entisellään.    Niin
kauan   kuin   ostokyky   ei   pääse   nousemaan,   ei   ole   syytä   koettaa
keinotekoisesti   estää   hintojen   nousua   eri   aloilla.   Tämä   hintojen
nousu    aiheuttaa    päinvastoin    terveellistä    säästäväisyyttä    niillä
aloilla,   joilla  hinnat   ovat  nousseet, ja   siirtää   kulutuksen  sellaisiin
tavaroihin,    joiden    hinnat    ovat    kohtuullisemmalla    tasolla.    Niin
kauan  kuin  ostokyky pysyy  entisellään,  ei  myöskään  tarvitse  pelätä

yleistä  hintojen  nousua.  Tälle  kannalle  on  m.m. asettunut  Ruotsin
valtiovai`ainministeri  Wjg/o7.$6,  joka  usea.ssa  tilaisuudessa  on  koros-
tanut,  että  Ruotsin  hintapolitiikan  ei  pidä  estää  sellaista  hintojen
nousua,   joka   johtuu   lisääntyneestä   tavarain   niukkuudesta    eikä
ostovoiman  lisäyksestä.

Edellä   selostettu   tilanne   johtuu   siis   valtion   menojen   kasvun
aiheuttamasta    kansalaisten    ostovoiman    lisäyksestä,    ja    tehtävä-
nämme  on  harkita,  miten  tämä  rahanai`volle  vaarallinen  lisäosto-
voima  voidaan  siirtää  takaisin  valtiolle.   Tämän  toteuttaminen  on
tietysti  vaikeata  ja  niille,  joilta  tämä  ostokyky  on   otettava  pois,
kaikkea  muuta  kuin  miellyttävää.

Ensinnäkin  on  huolehdittava  siitä,  että  va.1litseva  rahani`unsaus
ei  pääse  nykyisestä,  jo  liialliseksi  paisuneesta  määrästään  lisäänty-
mään.  Tämän  takia  on  välttämätöntä,  että  valtio  noudattaa  mitä
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suui`inta  säästäväisyyttä.  Valtion  menot  ja  tulot  on  saatava  tasa-

i)ainoon.    Rahanarvon    ylläpitämisen    kannalta    mei`kitsee    tällöin
vähemmän,  saako valtio menonsa peitetyiksi vei`oil]a,  uusil]a tuloilla,
vaiko  lainoilla.   Pääasia  on,   ei,tä  yleisön  ostokyk}'  siirtyy  valtiolle.
Sikäli  kuin  valtion  luotonotto  tuottaa  vaikeuksia,   on  valtion  käy-
tettävä   i.akko]ainamuotoa.   Tämä  voi  tapahtua  siten,   ettei  suui`ia
tilauksia   makseta   rahalla   vaan   velkasitoumuksilla.

Tässä   suhteessa   mainittakoon  Saksa  hyvänä  esimerkkinä  siitä,
kuinka   inflatio   voidaan   estää   siitä   huolimatta,   että   valtio   suu-
rena   työnantajana   ja  tavai.ain   ostajana  luovuttaa  runsaasti   osto-
voimaa   y]eisölle.    Muistissamme   on,   kuinka   muualla   maailmassa
vuosikausia  on  ennustettu  ei  ainoastaan  Saksan rahanarvon nopeata
alenemista,  vaan  vie]äpä  yleistä  sekasortoa  maan  rahamarkkinoilla.
Seitsemän  vuotta  on  maailma  tätä  tui.haan  odottanut,  mikä  osoit-
taa,   että   inflatiota   voidaan  torjua   niinkin  vaikeissa   oloissa,   kuin
missä  Saksa  on  toiminut.  Täydellisen  selostuksen  antaminen  siitä,
kuinka  Saksa  on  hoitanut  rahataloutensa,  ei  ole  mahdollinen  tässä

yhteydessä.    Lyhyesti    sanottuna    on   korkean   verotuksen   lisäksi
tarkoin   valvottu   maksuvälineiden   käyttöä   ja   varsinkin   estetty
kulutuksen   nousua  pakottamalla  yleisöä  säästämiseen.  Tässä  mie-
lessä   on   palkkataso   pidetty   alhaisena,   ja   jotta   myöskin   varak-
kaampien   kansalaispiirien   kulutus   saataisiin   aleriemaan,   on   m.m.
osakeyhtiöiden    osingonjako-oikeutta   supistettu.    Tällä   tavoin   on
e]intasoa  tehokkaasti  alennettu.  Sanomattakin  on  selvää,  että  val-
tio   on  kyennyt  eri  muodoin   ottamaan  haltuunsa  näin  syntyneet
säästöt.  Pienenä  esimerkkinä  viranomaisten  kekseliäisyydestä  mai-
nittakoon,   että  viime  vuonna   otettiin  käytäntöön  n.s.   Steuergut-
scheine,  joita  valtio  antaa  maksuna  erikoisesti  teollisuuden  täyttä-
mistä  hankinnoista ja joilla voidaan suorittaa vastaanottajan veron-
maksuja vastaisuudessa  aina  sitä  edullisemmin ehdoin,  mitä  kauem-
min  hän  ne  pitää.  Valtio  siis  ei  ole  kieltänyt  vastaanottajaa  käyt-
tämästä   näitä   maksuja  juokseviin  menoihin,   mutta   on  tarjonnut
suurta   etua   siitä,   että   se   jätetään  tekemättä.   Tässä   ei   ole   näin
ollen   kysymys   pakkolainasta,   vaan   luotonannosta   valtiolle   niin
edullisilla  ehdoi]la,  että  se  katsotaan  kannattavaksi  lainanantajalle.

Ruotsissa  on  myöskin  pyritty  keksimään  keinoja,  joilla  estettäi-
siin    poikkeusoloissa    tai)ahtuneiden    maksujen    siirtyminen    osto-
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kyvyksi.   Vuoden  1939  s}.ks}'.llä  annetun   lain  mukaan,  joka  koskee
tilausmenettel}'ä   liikekannallepanoii   sattuessa,   on   suoi`itus   karja-.
kone-,   Iaiva-   y.m.   tilauksista   maksettava   sulkutilille   valtiopank-
kiin   koi`keintaan   puolen   vuoden   ajaksi.    On   jokseenkin   varmaa,
et,tä   juuri   tämänlaatuiset   tilaukset,   jos   ne   maksetaan   tavallisena
rahana,   voivat.  suuresti  vaikuttaa  hintoihin,   koska   henkilöt,  jotka
tällöin  luovuttavat  tavai`oita,   saavat   haltuunsa  tavallista   suurem-

])ia   rahamääriä   ja   usein,   kenties   useimmiten,   sodan   aikana   eivät
voi   tehdä   vastaavia   rahansijoituksia,   sen   tähden,   ettei   tavaroita

`.ksinl"rtaisesti   ole   saatavissa.   Tästä   johtuu,   et,tä   muiden   tava-
rain  kvsvntä  vastaavasti  kasvaa.   On  selvää,   että  tavarain  luovut-
tajien   pakottaminen   siirt}Jmään   i`eaaliomaisuudesta   rahaomaisuu-
teen   voi   heistä   tuntua   epämiell}t'ttävältä,   mutta  tämä   on  seikka,

joka  liittyy  uhrauksiin,  joita  sotatila  aset,taa  kansalaisten  kestettä-
viksi.   Ruotsin  laki   on   kuitenkin  teht\.   melko   näennäiseksi   sikäli,
että   se  sallii  puheena  olevien  saatavien  siii`ron  ja   siten  niiden  lai-
noittamisen,     mikä    tekee    mahdolliseksi    hankkia     luottoa    näitä
sidottuja  varoja  vastaan.

Jos   edell}'tämme,   että   valtio   säästäväisellä  rahapolitiikalla   voi
estää    ostovoiman   lisääntymisen,   jää   vielä   sen   tehtäväksi   vetää
takaisin  valtiolle  se  liika  ostovoima,  .].oka  n}.t  jo  on  olemassa.   Kun
kotimaista  lainanottoa  ei  tällä  kei`taa  voitane  ajatella,  jää  lähinnä
olevaksi   mahdollisuudeksi   verotuksen   kävttäminen.   Valitettavasti
toimii    verotuksemme    siten,    että    kaikki    vei`ot    suoritetaan    syk-
s}.llä.   Tässä   suhteessa   on  todettava,   että   valtio   aikoo   antaa  vero-
velvollisille   tilaisuuden   etukäteen   suorittaa   verojaan   maksamalla
korkoa  aikaisemmin  suoritetuille  ei`ille.   r\'iin  h}röd}.llinen  kuin  tämä

toimenpide   onkin,    ei   se   kuitenkaan   riittävässä   määrin   vähennä
ostokykyä,   koska   sitä   tulevat   kä}.ttämään   h}.väkseen   ainoastaan
ne,   jotka   vaikeuksitta   voivat   hankkia   itselleen   vapaita   varoja.
Pakottaakseen  m}.öskin  muita  vei`onmaksun  aiheuttamaan  säästä-
väisyyteen,   olisi  hai`kittava  mahdollisuutta  järjestää  joku  valtion-
vei`o   maksettavaksi   lähiaikoina.    Tällöin   olisi   s`-\.tä   hai`kita,   eikö
voitaisi  määrätä,  että  vuoden  1938  tulo-  ja  omaisuusveron  ensim-
mäistä   ei`ää   vastaava   määrä   lankeaisi   maksettavaksi    lähitulevai-
suudessa  tänä  vuonna  maksuuni)antavan  veron  etumaksuna.  Tässä
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yhteydessä   on   merkittävä,   että   valtio   on   viime   aikoina   lisänn}.t
ei`inäisiä  verojaan  ja  lienee  yleisen  liikevaihtoveron  nopea  toimeen-

paneminen   valtiovai`ainministei`in   ohjelmassa.
On   nimittäin   välttämätöntä,   että   toimeni)iteisiin   ostovoiman

i)ienentämiseksi   ryhdytään   nopeasti.   Sodan   aikana   keräänt}'neet
setelivarat    ja    }.]eisön    saatavat    pankkitileiltä    ovat    aiheuttaneet
hintojen  nousua   useilla   aloilla,   mutta  voitaneen   sanoa,   että   vielä
useammilla  aloilla  on  hintataso  entisellään.  Niini)ä  eivät  kaupunki-
kiinteistöjen   hinnat    o]e   havaittavasti   kohonneet.    Kuitenkin    on
merkkejä    siitä,    että    inflationpelko    on   leviämässä    ja    aikaansaa
hintojen   nousua   vhä   uusilla   aloilla.   Me   tiedämme   kaikki,   kuinka
hintain   nousu   niin   sanoakseni   elättää   itseään:   korotetut   hinnat
aiheuttavat  voittoja,   jotka   lisäävät   ostok}'k}.ä  ja   ostohalua  tilan-
teessa,  jossa   m};-yjät   ovat   pidätt}-väisiä.   Jos   hinnat   nousevat   sille
asteelle,   ettei   palkankoroituksia   voida   välttää,   on   ]]alautuminen
entisen   rahanarvon   tasolle   niin   inonen   vaikeuden   takana,    että
inflatiota  on  i)idettävä  melkein  lopullisena.  Siksi  onkin  tieteisopissa

pidetty  kiinteätä  palkkatasoa  välttämättöm}.}'tenä  taistelussa  infla-
tiota  vastaan.

Kuvaavana  merkkinä  inflationpelosta  on  pörssikurssien  kehit},.s
sodan   jälkeen.    Unitaksen   pankkiosakkeiden   indeksi,   joka   viime
vuoden  huhtikuussa   oli   120:ssä  ja  s}'}.skuussa   144:ssä,   oli  kuluvan
toukokuun   ensimmäisellä   viikolla   102:ssa.   Teollisuusosakeindeksi,

joka   huhtikuussa   1939   oli   444:ssä   ja   s}'}.skuussa   4/i4:ssä,   oli   n}.t
168:ssa.   Kun  ottaa  huomioon,   että   sekä  i)ankit  että   monet  teolli-
suuslaitokset    ovat    kärsineet    huomattavia    suoranaisia    tappioita
sodan   ja   i`auhanteon   johdosta   ja   että   vientiteollisuutemme   mah-
dol]isuudet  maailmansodan  jatkumisen  takia  ovat  h}.vin  vaikeasti
arvioitavissa,  olisi  odottanut  kui`ssitason  laskevan.   Kun  teollisuus-
osakkeet   kaikesta   tästä   huolimatta.  ovat   nousseet  ja   pankkiosak-
keet,   jotka   eivät   edusta   reaaliarvoja,   ovat   samalla   laskeneet,   on
selvää,  että  suurimpana  tekijänä  tässä  1%hit}7ksessä  on  ollut  rahan
heikentymisen   pelko.   Osakekurs-sien   nousu   tuottaa   osakekauppaa
hai`joittaville  voittoa,  joka,  vieläpä  helposti  ansaittuna  ostokykynä,
häiritsee   tilannetta.   Korkeat   kurssit   ovat   mvöskin   omansa   anta-
maan   muille   osakkeiden   omistajille   väärän   kuvan   tilanteesta   ja
heidän   våi`allisuudestaan.   N}'k}risissä   osakekursseissa   piilee   vaara,
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ettei  niitä   voida   }r]läpitää,   jos   inflation   pelko   lakkaa.    Kokemus
osoittaa   nimittäin,   että    varsinkin   rahankireyden    aikoina   }/-leisö
hyvin   suuressa   määrin   arvostelee   osakkeiden   arvoja   niiden   tuo-
ton  mukaan,  johon  hyvinä  aikoina  kiinnitetään  vain  vähän  huo-
miota.   Niiden   piirien,   jotka   nyt   eivät  luota   mahdollisuuksiimme

ylläpitää  rahamme   arvoa,   olisi  myöskin   otettava   huomioon,   että
välttämätön   raskas   verotus   enemmän  kuin  koskaan  ennen  tulee
heikentämään  yhtiöittemme  osingonjakomahdollisuuksia.

Nykyiset  korkeat  pörssikurssit  edellyttävät  jatkuvasti  helppoa
rahaa.    Vallitseva   rahamarkkinain   helppous   johtuu,   kuten   edellä
on   huomautettu,   siitä,   että   valtio   menneinä   kuukausina   on   suo-
i`ittanut suui.ia maksuja  yleisölle,  mutta  että välttämätöntä  korkeaa
verotusta  ei  vielä  ole  ehditt}-  panna  toimeen.   Niin  pian  kuin  odo-
tettavissa   olevat   suuret   verot   lankeavat   maksettaviksi,   tulevat
nämä kii`istämään rahamarkkinoita,  edellyttäen että  valtion  menoja
voidaan    supistaa    niin,    ettei    mainittuja    veroja    voida    maksaa
uusilla   valtiolta   saaduilla  tuloilla.

Taistelussa    inflatiota    vastaan    olisi   korkokannan    nostaminen
ei`äs   harkittava   mahdollisuus.   Ruotsissa   ovat   koi`ot   viime   aikoina
nouseet.    Ottaen   kuitenkin   huomioon   liike-elämämme   muutenkin
suuret   vaikeudet   ja     useiden tuotantoalojen   kehittämisen   välttä-
mättömyyden,   joka   rahansaannin   vaikeutumisen  kautta   estettäi-
siin,   ei  liene  syytä   pyrkiä  korkeampaan  korkotasoon.   Sitä  vastoin
on   selvää,   että   rahamar.kkinat   on   pysytettävä   mahdollisimman
kireinä  siten,  että  pankit  valvovat,  ettei  luottoa  myönnetä  muihin
kuin   tärkeimpiin,   tuottaviin   tai`koituksiin.    Myöskin   kuntien luo-
tonottoa  ja   niiden  kautta  virtaavaa   ostokykyä   yleisölle   on   mah-
dollisuuksien   mukaan   rajoitettava   ja   kaikki   keskitettävä   liikene-
vien  varojen  valtion  käytettäviksi  jättämiseen.

Edellä  mainittiin  siitä  seikasta,  että  ei`äiden  teollisuuden  alojen,
lähinnä vientiteollisuuden, tulevaisuuden mahdollisuudet ovat h`'vin
epävarmat.   Kaupan  alal]a  taas  pienentynyt  liikevaihto  tulee  vai-
kuttamaan  epäedullisesti.   Odotettavissa   on,   että  talouselämämme
monella   alalla   tulee   lähiaikoina   kohtaamaan   suuria   vaikeuksia.
Tämä  pakottaa  äärimmäiseen  säästäväisyyteen,  mahdollisesti  palk-
kojen  alentamiseen, jopa  henkilökunnan  vähentämiseenkin.   Näiden
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]iikealojen  vähentynyt   ostokyky   leviää   myöskin   muihin   piireihin

ja  tulee  ilmeisesti  edistämään  i`ahanai`von  ylläpitämistä.

Tosin  suurin  vaai`a  rahan  arvon  vakaana   pysyttämiselle  piilee
siinä,   että  yleisöllä  on  liian  paljon  ostokyk}rä,  mutta  toiselta  puo-
1en   on   myöskin,   kuten   edellä   on   huomautettu,   tasapainon   saa-
vuttamiseksi  tärkeätä,  että  tavarapuolella  on  niin  riittävästi  tava-
raa   kuin  mahdollista.   Tämä   koskee   lähinnä   välttämättömiä   elin-
tarvikkeita,   kuten   leipäviljaa   ja   rasvaa.    Kansanhuoltomme   tär-
keimpänä   tehtävänä   on   huolehtia   siitä,   että   kansamme   välttä-
mätön  tai`ve  näiden  tavaroiden  kohdalta  tulee  tyydytetyksi.   Kun
on  luultavaa,  että  oma  tuotantomme  ja  rajoitetut  tuontimahdolli-
suutemme   eivät  riitä  niiden  hankkimiseen  entisessä  määrässä,   on
mahdollista,   että  niiden  säännöstelyä   ei  voida  välttää.   Erinäisten
tavai`ain   kulutusta   voidaan   tosin   hintojen   korotuksella   rajoittaa,
mutta   tämä   ei   voi   tulla   kysymykseen   tällaisten   vähävaraisille
kansalaispiireille  välttämättömien  tarvikkeiden  suhteen.

Suomessa    on   yleensä    pidetty    selviönä,    että    säännöstel}'ä    ei
voida  meillä  toteuttaa   ja  että   enimmäishinnat  aiheuttavat  enem-
män   vahinkoa   kuin   hyöt}'ä.   Täl]aisen   kokemuksen   teimme   tosin
maailmansodan  aikana  ja  sen  jälkeen,  mutta  tämä  ei  kuitenkaan
riitä  todistukseksi  siitä,  etteikö  oikein  järjestetty  säännöstely,  jota
kansan  oikeustajunta kannattaa,  voisi meillä  onnistua.  Viime maail-
mansodan  aikuiset  säännöstelyt  toimeenpantiin  oloissa  ja  tavoilla,

joihin  voi  kohdistaa  paljon  moitetta.  Meillähän  on  nyt  viime  syk-
systä  lähtien  ollut  kaksi  tärkeätä  kulutustavaraa,  kahvi  ja  sokeri,
säännöstelyn  ja  hintatarkkailun  a]aisena.   Ja  vaikka  onkin  myön-
nettävä,  että  nämä  tavarat  ovat  kaikkein  helpoimi)ia  säännöstellä,
on  kuitenkin  aihetta  tyydytyl#ellä  todeta,  että  niiden  säännöstely
ilmeisesti  on  täyttänyt  tehtävänsä  alentamalla  kahvin  kulutuksen
runsaasti  puoleen  entisestään  ja  sokei`in  nyttemmin   noin   kolman-
nekseen,  samalla  takaamalla  kaikille  määrätyn  annoksen  kohtuulli-
seen   hintaan,   ilman   että   on   esiintynyt   perusteltua   tyytymättö-
myyttä  tämän  säännöstelyn  johdosta„

Vielä   on   huomautettava   siitä   suuresta   vaai`asta,   joka   uhkaa
luovutetuilta   alueilta   siirtyneelle   väestölle   suoritettavien  korvaus-
ten   muodossa.   Nämä   korvaukset   edustavat   uutta   ostovoimaa,   ja
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jos    tämä    ostovoima    pääsee    kilpailemaan   entuudestaan   jo    liian
suuren   ostovoiman   kanssa,   voi   tämä   aiheuttaa   vai`sin   huomatta-
via   häiriöitä.   Tästä   s}.ystä   on   välttämätöntä,   että   toisille   kansa-
laisr),-hmille  maksettava  korvaus  i)eritään  vei`on  muodossa  toisilta.
}'[utta   vaikka   näin   menetellään,   piilee   huomattava   vaai`a   siinä,
että  korvausmäärä,  joka  ilmeisesti  nousisi  niin  valtavaan  summaan
kuin    miljardeihin,    tulisi    käytettäväksi    ostovoimana    aikana    ja
aloilla,  joilla  tarjonta  muutenkin  on  k}.syntää  i)ienemi)i.   Teoreetti-
sesti  voidaan  tosin  sanoa,  että  jos  korvattava  määrä  ja  i)erittävä
vero   peittävät  toisensa,   se   ei  vaikuttaisi  häiritseJästi  rahamai`kki-
noihin.    Kä}.tännössä   tämä    on   kuitenkin   h}'vin   vaikeasti   järjes-
tettävissä,  ja  sen  tähden   on  välttämätöntä   koettaa   i]}-rkiä   siihen,
että  siii`toväelle  tuleva  korvaus  niin  suui`essa  määi`in  kuin  mahdol-
lista   suoritetaan   omaisuuden   siiri`on   muodossa.

Taloudellinen  tilanteemme   on   erittäin   vakava.   Se   on   monessa
suhteessa   vaikeampi   kuin   viime   maailmansodan   jälkeen.    Mutta
siitä  huolimatta,   että   me  kaikki  tiedämme  kö\'ht`-neemme,   emme
vielä  huomaa  tät,ä  köyhtymistä.  Teollisuutemme  on  viime  vuonna
\'leensä   toiminut   tyydyttävästi   ja   osittain   h}.vinkin.   Kauppaliik-
keemme  ovat  edullisesti  muuttaneet  i.ahaksi  niin  hyvät  kuin  huo-
not    tavai`ansa.    Maanviljelijäin    tulot    ovat    nousseet,    ja    vaikka
monissa   piireissä   esiintyykin   puutetta,   ei    ole    unohdettava,   että
Suomen   kansalla   sellaisenaan   tällä   kertaa    on   taskuissaan    i`ahaa

ja  pankkitileillään  kä}Jtettävissä  enemmän  varoja  kuin  ennen.
Edessämme   oleva   kapea   tie   mei.kitsee   sitä,   että   tämä   muo-

dollinen   rikkaus   loppuu.   Me   tulemme   näkemään   totuuden   siten,
että  me  kukin   omassa  taloudessamme  saamme  tuntea  maatamme
kohdanneen  köyhtymisen.  Ainoastaan  t}-öllä,  tuotantoamme  kohot-
tamalla   voimme  jälleen   elintasoamme   nostaa.

Valtiovallalta    vaaditaan    n}'t    määrätietoista   ja    i`ohkeaa    toi-
mintaa,   kansalaisilta   suui.iakin   uhrauksia   ja   kieltä}.m}Tksiä.    Suo-
men    valtio    oli    ennen   nykyistä    sotaa    osoittanut    kyk)7ä    hoitaa
taloutensa   tavalla,   joka   oli   herättänyt   kunnioitusta   kaikkialla.
Suomen  kansan  sodan  aikana  osoittama  uhrimieli  ja  ?.'ksimielisy}-s
ovat herättäneet ihailua koko maailmassa. Itsenäisy}'temme perustana
on    vankka    taloudellinen    i)ohja    ja    tämän    edell}rt}'ksenä    kiinteä
rahanarvo,   ja   se   meidän   on   }.hteis`.oimin   ylläpidettävä.


